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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ASSOCIAÇÃO  DOS  OFICIAIS  DE  JUSTIÇA  DA  PARAÍBA.
SOLICITAÇÃO  DE  DESFILIAÇÃO.  CONTINUIDADE  DOS
DESCONTOS MESMO APÓS O PEDIDO DE AFASTAMENTO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIRADOS
DESDE  A  ENTREGA  DA  SOLICITAÇÃO.  MEDIDA  LIMINAR
QUE  OBRIGA  SUSPENSÃO  DOS  DESCONTOS.
DESCUMPRIMENTO.  FIXAÇÃO  DE  MULTA  EX  OFFÍCIO.
DANO  MORAL.  COMPROVAÇÃO.  DIREITO  A  LIVRE
ASSOCIAÇÃO.  DESRESPEITO.  VILIPÊNDIO  MORAL.
COMPROVAÇÃO.  ELEVAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  DESCABIMENTO.  PROVIMENTO  PARCIAL
DO RECURSO.

-  Comprovada  a  recalcitrância  do  promovido  em  cumprir
determinação judicial de suspender descontos relativos a entidade
de  classe,  deve  ser  fixada  multa  como  forma  de  obrigar  o
cumprimento da obrigação.

- A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente
arbítrio  do  juiz,  de  acordo  com  o  princípio  da  razoabilidade,
observados  a  finalidade  compensatória,  a  extensão  do  dano
experimentado,  bem como o  grau de  culpa.  Simultaneamente,  o
valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser
ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente.



VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, dar provimento parcial ao apelo, nos termos
do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 106.

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Manoel  Belo  Nogueira  contra
sentença deferida pelo 15° Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou parcialmente
procedente os pedidos constantes da ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito e
danos  morais  e  materiais  aforada  pelo  recorrente  contra  a  Associação  dos  Oficiais  de
Justiça do Estado da Paraíba.

Na inicial, narrou a promovente que fazia parte da Associação dos
Oficiais de Justiça do Estado da Paraíba, mas, nos dias 02/09/2013 e 25/11/2013 enviou
requerimentos para a promovida pedindo de imediato o cancelamento dos descontos da
mensalidade em seu contracheque, referente à mensalidade da AOJEP, vez que não era do
seu interesse se manter associado.  A promovida não atendeu aos pedidos do autor e o
manteve como associado, realizando mensalmente o desconto. Desta forma, o promovente
pugnou pela restituição em dobro dos valores descontados, até a efetiva inibição, bem
como danos morais pelos constrangimentos suportados. 

Na  sentença  o  magistrado  julgou  procedente  em parte  o  pedido,
condenando o promovido apenas ao pagamento em dobro das mensalidades descontadas
indevidamente, a partir do mês de outubro de 2013 até maio de 2014, acrescidos de juros
de mora, a contar da citação, e correção monetária a partir da data em que ocorreram os
descontos  indevidos.  Por  fim,  condenou  a  demandada  ao  pagamento  das  custas  e
honorários advocatícios na base de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Inconformado,  recorre  o  promovente,  pedindo  o  dano  moral  e
trazendo  novas  provas  de  que  desde  a  decisão  liminar  o  promovido  foi  obrigado  a
suspender  os  descontos,  mas  que  até  esta  data  não  cumpriu  tal  determinação,
colacionando seus últimos contracheques. 

No mais, reitera o pedido do dano moral e a reforma da sentença,
para  que  seja  determinado  a  devolução  em  dobro  das  mensalidades  descontadas  de
outubro de 2013 até as demais mensalidades que sejam indevidamente descontadas, além
de condenar o promovido ao pagamento das custas  e honorários advocatícios de 20%
sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (fls. 92/96)

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,



deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Compulsando-se  os  autos,  narra  o  autor  que  realizou  pedido  de
desfiliação  da  Associação  dos  Oficiais  de  Justiça  da  Paraíba,  sendo  a  primeira  no  dia
02/09/2013 e a segunda no dia 25/11/2013. Afirmou que a parte promovida não atendeu ao
pedido, mantendo-o associado e efetuando os descontos, fazendo com que pugnasse pela
condenação da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado da Paraíba ao pagamento em
dobro das mensalidades descontadas indevidamente a partir do mês de outubro de 2013.

Conforme relatado,  o  feito  foi  julgado  procedente  em parte,  para
condenar o promovido apenas ao pagamento em dobro das mensalidades descontadas
indevidamente, a partir do mês de outubro de 2013, acrescidos de juros de mora, a contar
da  citação,  e  correção  monetária  a  partir  da  data  em  que  ocorreram  os  descontos
indevidos,  além  de  custas  e  honorários  advocatícios.  Desta  Decisão  recorre  apenas  o
promovente.

Analisando  detidamente  os  autos,  denota-se  que  o  promovido,
malgrado tenha sido obrigado a suspender os descontos no contracheque do promovente,
desde  a  decisão  liminar,  continua  a  retirar  tais  valores  dos  vencimentos  do  servidor,
mesmo este não sendo mais associado, assim como se infere dos documentos de fls. 68/87.

Portanto, considerando a recalcitrância do recorrido em cumprir com
determinação judicial,  penso ser cabível a estipulação, de ofício, de penalidade a parte
inadimplente, assim como prevê o artigo 536, § 1o do CPC, que diz:

Art.  536.  No  cumprimento  de  sentença  que  reconheça  a
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá,
de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica
ou  a  obtenção  de  tutela  pelo  resultado  prático  equivalente,
determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§  1o  Para  atender  ao  disposto  no  caput,  o  juiz  poderá
determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e
apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras
e o  impedimento de atividade nociva,  podendo,  caso necessário,
requisitar o auxílio de força policial.

A multa, neste caso, serve como um incentivo para que a obrigação
seja  cumprida,  podendo  ser  fixada  na  fase  de  conhecimento  ou  na  fase  de  execução.



Conforme pontua Fredie Didier Jr.,  é  “um meio,  um instrumento de  viabilização  da  tutela
jurisdicional”.

Diante  desta  questão,  manifestou-se  o  Tribunal  de  Justiça  do  Rio
Grande do Sul:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS
BANCÁRIOS.  SUSPENSÃO  DE  DESCONTO.
DESCUMPRIMENTO  DE  LIMINAR.  MULTA.  CABIMENTO.
MANUTENÇÃO. Nos termos do art. 461-A, do CPC, é facultado ao
magistrado impor multa coercitiva para forçar o cumprimento da
ordem judicial, estabelecendo prazo razoável para a realização. No
caso  concreto,  a  liminar  foi  concedida a  mais  de um ano sem a
comprovação  do  efetivo  cumprimento,  culminando  na  decisão
agravada que estabeleceu novo prazo sob pena de multa,  o  que
mostra-se aceitável considerando o longo tempo decorrido desde a
concessão da liminar.  NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
DE  INSTRUMENTO.  UNÂNIME.  (TJ-RS  -  AI:  70056215551  RS,
Relator:  Ergio  Roque  Menine,  Data  de  Julgamento:  24/10/2013,
Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do
dia 28/10/2013)

RECURSO  INOMINADO.  FASE  DE  CUMPRIMENTO  DA
SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NEGATIVA.
OBRIGAÇÃO DE  FAZER.  DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR.
MULTA COMINATÓRIA MANTIDA.  1.  A recorrente  deixou de
cumprir  a  obrigação  de  fazer  imposta  no  juízo  da  origem
consubstanciada  na  exclusão  do  recorrido  do  cadastro  de
inadimplentes, o que resultou aplicação da multa diária no valor de
R$ 100,00 (fl. 14),  majorado em duas oportunidades (fls.  19 e 48)
para  R$  500,00  e  R$  1.000,00,  respectivamente.  2.  A  multa
cominatória para a hipótese de descumprimento da decisão judicial
merece  ser  mantida,  em  face  da...  (TJ-RS  -  Recurso  Cível:
71003488467 RS, Relator: Leandro Raul Klippel, Data de Julgamento:
16/02/2012,   Primeira  Turma  Recursal  Cível,  Data  de  Publicação:
Diário da Justiça do dia 17/02/2012)

Nesse  diapasão,  deve  ser  mantida  hígida  a  decisão  no  tocante  a
determinação de devolução em dobro das mensalidades descontadas a partir do mês de
outubro de 2013 (data  em que foi  enviado o pedido de  desfiliação)  até  enquanto  não
houver o efetivo desligamento da parte autora, com a cessação dos descontos em seus
vencimentos.

Assim, considerando que os documentos anexados demonstram que



nem mesmo fora cumprida decisão liminar que suspende os descontos da associação nos
vencimentos do promovente, de ofício, fixo multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitado
a R$15.000,00 (quinze mil reais), de acordo com o art. 536,  § 1o do CPC, a partir desta
Decisão. 

Quanto  ao  pedido  de  indenização  por  danos  extrapatrimoniais,
diferente do entendimento da magistrada de piso, o evento narrado caracterizou situação
configuradora de vilipêndio moral.

Nesse  diapasão,  denoto  que  o  promovente  suportou  diversos
constrangimentos, vez que, mesmo tendo procurado se desfiliar da associação demandada
e tendo  entregue  pedido  escrito  em duas  oportunidades,  não  foi  atendido  seu pleito,
vendo-se  obrigado  a  procurar  o  Poder  Judiciário  para  obrigar  que  esta  realize  o  seu
desligamento.

Por  outro  lado,  deve  ser  ressaltado  que  as  provas  demonstram a
recalcitrância do promovido, já que, até esta data, mesmo havendo liminar o obrigando, o
promovido não realizou a cessação dos descontos no contracheque do servidor.

Tal contexto demonstra à saciedade a responsabilidade da associação
demandada nos constrangimentos suportados, vez que o autor não teve seu direito de
livre  associação  preservado,  inclusive  tendo  que  experimentar  a  privação  de  parte  do
salário sem querer, sendo o ato ilícito capaz de ensejar abalo moral.

Quanto  ao  valor  arbitrado  a  título  de  danos  morais,  o  Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 238.173, cuja relatoria coube ao Ministro
Castro Filho, entendeu que “não há critérios determinados e fixos para a quantificação
do  dano  moral.  Recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação  e
atendendo às peculiaridades do caso concreto” (grifou-se).

A esse  respeito,  necessário  consignar que a  indenização por  dano
moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com o princípio da
razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado,
bem como o grau de culpa. Simultaneamente, o valor não pode ensejar enriquecimento
sem  causa,  nem  pode  ser  ínfimo,  a  ponto  de  não  coibir  a  reincidência  em  conduta
negligente.

Ou seja, referida indenização deve ser bastante para compensar a dor
do lesado e constituir um exemplo didático para a sociedade de que o direito repugna a
conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade
humana. Ao mesmo tempo, objetiva sancionar o causador do dano, inibindo-o em relação
a novas condutas, e, por isso, deve corresponder a um valor de desestímulo. 

Reforçando tal inteligência, o Colendo STJ proclama:



“[...] 3.  É assente que o    quantum   indenizatório devido a título de
danos  morais  deve assegurar  a  justa  reparação do prejuízo  sem
proporcionar enriquecimento sem causa do autor,  além de levar
em conta a capacidade econômica do réu. 4. A jurisprudência desta
Corte  Superior  tem  se  posicionado  no  sentido  de  que  este
quantum   deve ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição
do  dano  seja  proporcional  à  ofensa,  calcada  nos  critérios  da
exemplariedade e da solidariedade. 5. Em sede de dano imaterial,
impõe-se  destacar  que  a  indenização  não  visa  reparar  a  dor,  a
tristeza  ou  a  humilhação  sofridas  pela  vítima,  haja  vista  serem
valores  inapreciáveis,  o  que  não  impede  que  se  fixe  um  valor
compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano. [...]”
(REsp 716.947/RS, Rel. Min. Luiz Fux, T1, DJ 28.04.2006).

Diante disso, considerando as particularidades do caso, entendo que
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e adequado a reparar os danos de
ordem moral  sofridos pelo autor,  estando em consonância com os demais julgados da
Quarta Câmara Cível desta Corte.

Quando ao pedido de condenação do promovido ao pagamento de
custas e honorários advocatícios à base de 20% sobre o valor da condenação, entendo que
não merece prosperar,  estando o valor estipulado em primeiro grau condizendo com a
demanda em análise.

Portanto,  dou  provimento  parcial  ao  recurso, para  reconhecer  e
fixar danos morais em favor do autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), outrossim, de
ofício, fixo multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, para o caso de descumprimento da
obrigação de desfiliação e descontos no contracheque do promovente,  valor limitado a

R$15.000,00 (quinze mil reais), de acordo com o art. 536, § 1o do CPC, mantendo a sentença
nos demais termos.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, dar provimento parcial ao apelo, nos
termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. João Alves da Silva. Participaram do
julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Juiz Convocado Dr. Ricardo Vital de
Almeida (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira) e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.



Presente ao julgamento a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias
Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 31 de maio de 2016.

João Pessoa, 02 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


