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Descrição: Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Cuida-se de ação através da qual a parte autora alega, 

em resumo, que foi contratado pela ré para patrocinar uma ação trabalhista, entretanto rescindiu o contrato sem 

pagamento dos valores supostamente devidos. Pugna pela condenação do demandado ao pagamento de 

honorários e de multa contratual. Contestação da ré afirmando que o contrato objeto da lide já foi discutido em 

outros processos, sendo a ação de execução de título extrajudicial que tramitou no I Juizado Especial Cível de 

Nova Iguaçu (0069134-34.2019.8.19.0038) extinta por necessidade de produção de prova pericial, cuja 

inadmissibiliade do procedimento sumaríssimo também foi reconhecida no acórdão proferido referente ao segundo 

processo, que se tratou de ação de cobrança e tramitou no II Juizado Especial Cível desta mesma comarca 

(0117728-79.2019.8.19.0038). Pugna pelo reconhecimento da coisa julgada ou, alternativamente, da necessidade 

de perícia. In casu, reconheço a incompetência deste juízo para conhecer e processar a causa. Com efeito, verifico 

que se cuida de causa complexa, uma vez que para a sua solução tornase imprescindível a produção de prova 

pericial, salientando-se que os documentos apresentados pela ré demonstram que no feito de nº 0069134-

34.2019.8.19.0038 a parte autora apresentou o mesmo contrato objeto da presente, porém sem assinatura das 

testemunhas supostamente cientes do negócio jurídico de fls. 35/36. Negar para a parte ré a possibilidade de 

verificar a legitimidade das assinaturas nos documentos juntados importa em negar aplicação aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa que estão protegidos na Constituição da República. Ante essa realidade, 

necessária a produção da prova pericial grafotécnica. Em conseqüência, porque não admitida tal prova pericial no 

rito dessa causa, forçosa a extinção. Outrossim, injustificável é o proceder do autor que ajuizou dupla ação de 

cobrança referente ao mesmo contrato que originou o suposto crédito, mesmo após o reiterado reconhecimento da 

necessidade de produção de prova pericial, motivo pelo qual entendo que esse proceder tem o condão de macular 

a integridade do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis, erigido, por força de mandamento constitucional, a via 

processual adequada para a solução dos conflitos dos consumidores e fornecedores. A higidez do Sistema e a 

dignidade da Justiça não podem ser aviltadas por comportamentos evidentemente conflitantes com a verdade e 

com o dever de boa fé e lealdade processual inerente ao comportamento das partes e também advogados. A 

litigância de fá-fé, configurando ato abusivo, quando resta impune repercute na própria credibilidade da atividade 

jurisdicional. Em vista disto, é não somente possível, mas até recomendável arbitrar condenação por ato atentatório 

à dignidade da justiça por infringência ao inciso IV do artigo 77 do NCPC e pela litigância de má-fé, na forma da 

fundamentação supra. E no caso em tela a parte autora alterou a verdade dos fatos e deliberadamente, e sem 

qualquer justificativa, ajuizou demanda repetida com o nítido propósito de causar prejuízo à parte contrária e obter 

vantagem indevida, nos termos da fundamentação alhures, estando incursa, pois, nas hipóteses previstas no inciso 

IV do artigo 77 do NCPC e dos incisos II e V, do artigo 80, do novo Código de Processo Civil, não podendo 

compactuar o Poder Judiciário com tais condutas, como já dito. Assim, por qualquer ângulo que se analise a 

questão a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e da litigância de má fé é evidente. Pelo exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do disposto no artigo 51, II, da Lei nº 

9.099/95. Condeno a parte autora ao pagamento da multa no valor equivalente a 5% do valor da causa (parágrafo 

2º, do artigo 77, do novo Código de Processo Civil), ante o reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade 

da justiça, na forma da fundamentação supra, o que não é amparado pela gratuidade de justiça eventualmente 

deferida, e que deverá ser revertido em favor do FETJ, nos termos do dispositivo processual supra citado. 

Outrossim, por reconhecimento da litigância de má fé, condeno a parte autora ao pagamento da multa no valor 

equivalente a 5% do valor da causa (artigo 81 do novo Código de Processo Civil), o que também não é amparado 

pela gratuidade de justiça eventualmente deferida. Condeno a parte autora, ainda, ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$1.000,00 (mil reais) em favor do réu que apresentou contestação, na forma do caput do 

artigo 81 do novo Código de Processo Civil. P. I. Registre-se eletronicamente. Após as formalidades legais, dê-se 

baixa e arquivem-se os autos. 
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