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DECISÃO

Cuida-se de medida cautelar, incidental ao Aresp n. 335.277/SP,

proposta por CREDILAND PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RODOLFO

ALBERTO ROCHA e SANDRA SALAMEH ISPER ROCHA, para o fim de determinar

a imediata abstenção do uso da marca 'Lush' no Brasil pelas

requeridas ou por terceiro, a busca e apreensão dos produtos e a

retirada de fachadas e de todo e qualquer item que faça alusão à

referida marca, tudo sob pena de multa diária no valor sugerido de

R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Aresp n. 335.277/SP, distribuído a este relator e pendente de

julgamento, é oriundo de ação de indenização c/c pedido de

antecipação de tutela promovida, em 10.01.2007, por CREDILAND

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RODOLFO ALBERTO ROCHA e SANDRA

SALAMEH ISPER ROCHA em face de LUSH LIMITED e LEO SHEHTMAN, tendo

por escopo: i) o reconhecimento de sociedade comum entre as partes

litigantes; ii) a condenação por danos materiais pela gestão ruinosa

do administrador nomeado pela Lush Limited, bem como danos morais;

iii) o arresto dos direitos da Marca Lush no território nacional.

Segundo noticiam os requerentes, a parte adversa (Lush Limited e Leo

Shehtman), em março de 2009, promoveu-lhe ação declaratória c/c

pedido indenizatório, com o seguinte escopo: i) declaração da

legalidade da rescisão do contrato de licença realizada no dia

28.10.2006; ii) declaração de efeitos em relação à autora do Acordo

de Sócios celebrado em 21.09.1998, para determinar a exclusão formal

da autora da empresa Lush Cosméticos do Brasil Ltda; iii) condenação

dos réus ao pagamento de indenização pelos danos materiais, danos

emergentes e lucros cessantes, bem como danos morais.

Em razão da conexão existente entre as ações, os feitos restaram

apensados.

No bojo da ação declaratória, a citação dos réus CREDILAND

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RODOLFO ALBERTO ROCHA e SANDRA

SALAMEH ISPER ROCHA, no endereço por eles indicados na ação

Jurisprudência/STJ - Decisões Monocráticas

Página 1 de 5



indenizatória, restou frustrada.

Em virtude da não localização dos demandados na ação declaratória,

Lush Limited e Leo Shehtman requereram a extinção da ação de

indenização que lhes foi proposta, sob o argumento de que é dever

das partes atualizar o endereço sempre que houver modificação, sendo

elemento essencial da petição inicial, sem o qual ausente

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

O magistrado de piso indeferiu o pedido, pois, segundo seu

entendimento, não foram esgotados todos os meios para a localização

dos requeridos, autores na ação indenizatória - fl. 22, e-STJ.

Irresignados, Lush Limited e Leo Shehtman manejaram agravo de

instrumento, ao qual o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São

Paulo conferiu provimento, para: "a) extinguir-se, sem exame de

mérito, o processo relativo à ação indenizatória ajuizada por Sandra

Salameh Isper Rocha, Rodolfo Alberto Rocha e Crediland Participações

e Empreendimentos Ltda em face de Lush Limited, impondo àqueles as

custas e despesas, bem como honorários advocatícios, que, em razão

da importância da causa, do tempo despendido pelos advogados e do

trabalho por eles desenvolvido, ficam fixados em R$ 70.000,00

(setenta mil reais); b) impor aos mesmo a multa, pela litigância de

má-fé, no montante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da

causa" (fl. 25, e-STJ).

O aresto restou assim ementado:

Processo Civil. Agravo de Instrumento. Ação indenizatória apensada à

ação declaratória. Citação. Impossibilidade de localização dos

autores para a citação no feito apensado. Omissão ou indicação falsa

do endereço na petição inicial. Extinção do processo em relação à

ação indenizatória. Recurso provido.

Em face de tal decisum, Sandra Salameh Isper Rocha, Rodolfo Alberto

Rocha e Crediland Participações e Empreendimentos Ltda intentaram

recurso especial, em que se apontou ofensa aos artigos 17, VI, 219,

§ 2º, 221, 227, 231, 267, VI, e § 1º, 294, 295, I, 249, 473 c/c 331,

§ 2º, todos do Código de Processo Civil.  Esclareceram os

requerentes que o apelo nobre manejado teve seu seguimento negado

pelo Tribunal de origem, o que ensejou a interposição de agravo,

remetido a esta Corte Superior e distribuído a este subscritor

(Aresp n. 335.277/SP).

Na presente medida cautelar, pretendem seja determinada "a imediata

abstenção do uso da marca 'Lush' no Brasil pelas requeridas ou por

terceiro, bem como a busca e apreensão dos produtos, a retirada de

fachadas e de todo e qualquer item que faça alusão à referida marca,

tudo sob pena de multa diária no valor sugerido de R$ 20.000,00

(vinte mil reais)".

Para tanto, a título de fumus boni iuris, aduzem que a parte adversa

violou a cláusula de exclusividade, que lhes confere a prerrogativa

de utilizar, privativamente, a marca Lush no território nacional.

Ressaltaram, outrossim, que a primeira requerida ingressou com ação

judicial, tendo por escopo a rescisão contratual, e, sem qualquer

decisão judicial, passou a explorar, a sua revelia, a marca 'Lush'.

No tocante ao periculum in mora, afirma que, a despeito da

inexistência de desfecho nas demandas em que contendem as partes, é
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certo que as requeridas já se encontram em plena utilização da marca

'Lush', o que terá o condão de causar prejuízos irreparáveis.

Decido.

Indefiro a petição inicial da presente medida, porquanto

manifestamente incabível.

A impropriedade da via eleita afigura-se manifesta.

A medida cautelar promovida no âmbito do Superior Tribunal de

Justiça possui, por desiderato, precipuamente, salvaguardar o futuro

provimento jurisdicional a ser ofertado por ocasião do julgamento de

recurso de competência desta Corte, do que ressai, inequivocamente,

seu caráter acessório.

Nessa linha de raciocínio, o pedido acautelatório não pode, de modo

algum, inovar ou transbordar a tutela jurisdicional encerrada no

recurso especial, primeiro, porque não restaria, em tais

circunstâncias, instaurada a competência do Superior Tribunal de

Justiça, fixada, taxativamente, no artigo 105 da Constituição

Federal, e, segundo, porquanto tal proceder consubstanciaria

indevida supressão de instância.

Nesse rumo, é a uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA.  EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA,

DESDE QUE PRESENTES O FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA.

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. CAUTELAR QUE VISA PROVIMENTO DIVERSO DO

OBTIDO NO PROCESSO PRINCIPAL. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. AGRAVO

REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - [...]

II -[...]

III -  Nos termos do art. 800, parágrafo único do Código de Processo

Civil, as medidas cautelares serão requeridas diretamente ao

tribunal quando já interposto o recurso.

IV - No âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, as medidas

cautelares são cabíveis apenas para atribuir efeito suspensivo ou,

eventualmente, para antecipar a tutela recursal em recursos de

competência desta Corte, sendo certo que a medida excepcional

somente é deferida se evidenciada a satisfação simultânea de dois

requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações  - fumus

boni iuris,  consubstanciado na elevada probabilidade de êxito do

recurso interposto -  e o perigo de lesão grave e de difícil

reparação ao direito da parte  - periculum in mora.

V - Na hipótese dos autos, em sede de recurso especial, este

Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso "para

determinar o enquadramento da autora no regime jurídico da Lei nº

8.112/90, com os consectários legais daí decorrentes, observada a

prescrição quinquenal.".  A União interpôs recurso extraordinário,

que, nos termos do artigo 328-A do RISTF, foi sobrestado, tendo em

vista que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de

repercussão geral da matéria.

VI - Na presente cautelar o pedido formulado foi de imediato

afastamento da requerente do emprego, sem prejuízo de sua

remuneração e demais direitos legais e que seja determinado ao MRE

que se abstenha de alterar, rescindir ou de não renovar o contrato
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da requerente, salvo se observadas as regras previstas na Lei n.

8.112/90.

VII - Havendo pleito totalmente diverso daqueles possíveis em

cautelares apresentadas nesta Corte - já que não pretende a

requerente a atribuição de efeito suspensivo a recurso e tampouco

garantir a utilidade de provimento recursal, formulando pedido que

transborda até mesmo do êxito obtido no julgamento do recurso

especial  - mostra-se incabível a cautelar.

VIII - Não há nem mesmo que se falar em eventual antecipação de

execução de julgado - o que já seria descabido na presente hipótese

- mas sim de pedido totalmente destoante da questão tratada nos

autos principais.

IX - No âmbito desta Corte o processo cautelar mantém com o

principal  - recurso -  uma relação de acessoriedade, sendo certo

que sua existência depende necessariamente de um outro processo - o

principal.

X - Agravo regimental desprovido.

(AgRg na MC 21.273/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, Rel. p/ Acórdão

Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2013, DJe

25/09/2013)

MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO SEQUESTRO DOS RECURSOS

FINANCEIROS BLOQUEADOS NA CONTA BANCÁRIA DA REQUERENTE POR GARANTIA

FIDEJUSSÓRIA OU POR APLICAÇÃO FINANCEIRA DE TERCEIRO. INCOMPETÊNCIA

DESTA CORTE. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS

FUNDAMENTOS.

1. A medida cautelar, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a

teor do disposto no art. 288 do seu Regimento Interno, é dotada

apenas de natureza acessória e incidental ao recurso processual

principal � recurso especial ou recurso ordinário, objetivando,

tão-somente, atribuir-lhes efeito suspensivo, porque a competência

constitucional do Superior Tribunal de Justiça somente pode ser

instaurada nos termos do disposto no art. 105 da Constituição

Federal.

2. Na hipótese, da leitura dos autos do recurso ordinário em mandado

de segurança, ao qual afirma a ora Agravante que a presente cautelar

se encontra vinculada, constata-se que o mandamus objetiva a

imediata liberação dos seus recursos financeiros e cartões

bloqueados, sob a afirmação de que não teriam nenhuma relação com os

fatos apurados no inquérito policial, sem que tenha sido deduzido na

origem o pedido ora formulado.

3. Assim, não há como conhecer da presente cautelar, a qual não tem

o condão de substituir recurso cabível ou instaurar, por si só, a

competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg na MC 16.386/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,

julgado em 04/03/2010, DJe 29/03/2010)

Na hipótese em foco, conforme relatado, a ora requerente não

pretende conferir efeito suspensivo ao recurso especial ou mesmo

atribuir-lhe efeito ativo (antecipação da tutela recursal),

destinados a salvaguardar o futuro provimento do recurso especial.

No ponto, consigna-se que a pretensão deduzida no apelo nobre
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restringe-se a reformar o acórdão impugnado que extinguiu a ação de

indenização, permitindo-se o seu regular prosseguimento,

tão-somente.

Deste modo, é de se constatar que a pretensão encerrada na presente

medida cautelar (determinar a imediata abstenção do uso da marca

'Lush' no Brasil pelas requeridas ou por terceiro, a busca e

apreensão dos produtos e a retirada de fachadas e de todo e qualquer

item que faça alusão à referida marca, tudo sob pena de multa diária

no valor sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), inova,

transborda em muito, a tutela jurisdicional perseguida por meio do

recurso especial, o que denota, inequivocamente, a inidoneidade da

via processual eleita.

A corroborar tal conclusão, inexiste, segundo informado pelas

próprias requerentes (fl. 03, e-STJ), qualquer comando judicial

afeto ao mérito das ações, o que evidencia não terem os juízos

precedentes exarado qualquer deliberação sobre a pretensão encerrada

na presente cautelar, afigurando-se, pois, notória a sobreposição de

instância. Efetivamente, não cabe a este Superior Tribunal de

Justiça decidir per saltum (A propósito: MC 13346/RS, Relatora

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 25/10/2007, TERCEIRA

TURMA, DJ 25/10/2007 AgRg na MC 18.414/RJ, Rel. MIN. SIDNEI BENETI,

TERCEIRA TURMA, Dje 05.10.2011).

Por fim, não bastasse a impropriedade da via eleita, suficiente à

extinção do feito, é de se constatar, ainda, não terem os

requerentes tecido, como seria de rigor, qualquer consideração

acerca do desacerto do acórdão impugnado, assim como da decisão que

negou seguimento ao recurso especial, o que denota, ainda, a

deficiência de suas razões.

3. Do exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, julgo

extinta a medida cautelar.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 02 de setembro de 2014.

MINISTRO MARCO BUZZI

Relator
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