
 

 

Superior Tribunal de Justiça

EDcl na MEDIDA CAUTELAR    Nº 21.722 - SP (2013/0343070-6)

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : DAIBY S/A 
ADVOGADOS : ADRIANA ZANATA FÁVERO REIS 
  JOAO JOAQUIM MARTINELLI E OUTRO(S)
EMBARGADO : HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO 
ADVOGADOS : FÁBIO LIMA QUINTAS 
  LUCIANO CORREA GOMES 
  LUIZ CARLOS STURZENEGGER 
  MARCOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA 

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A 
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DA AÇÃO NÃO 
EVIDENCIADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

1. Não configurada a presença simultânea dos pressupostos do fumus boni iuris 
e do periculum in mora , a ação cautelar é extinta por carecer o autor de interesse 
processual.

2. O juízo de cunho eminentemente delibatório, inerente às medidas de 
natureza cautelar, não deve ser confundido com aquele mais profundo e detalhado, 
próprio da fase de cognição exauriente.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega 
provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas,  

acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na 

conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, receber os 

embargos de declaração como agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino (Presidente) e 

Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi. 

Brasília (DF), 06 de fevereiro de 2014(Data do Julgamento)
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MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA  

Relator
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EDcl na MEDIDA CAUTELAR Nº 21.722 - SP (2013/0343070-6)
  

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : DAIBY S/A 
ADVOGADOS : ADRIANA ZANATA FÁVERO REIS   

JOAO JOAQUIM MARTINELLI E OUTRO(S)
EMBARGADO : HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO 
ADVOGADOS : FÁBIO LIMA QUINTAS   

LUCIANO CORREA GOMES   
LUIZ CARLOS STURZENEGGER   
MARCOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: 

DAIBY S/A opõe embargos de declaração a acórdão de minha relatoria que 

indeferiu, sumariamente, o processamento de medida cautelar tendente a agregar efeito 

suspensivo a recurso especial. 

Afirma que a decisão embargada foi omissa ao não se pronunciar sobre questões que 

teriam o condão de alterar significativamente a decisão embargada, a saber:

"i)  o contrato está com seus efeitos suspensos, em razão de decisão liminar 
proferida pelo juízo de Sapiranga/RS em ação revisional proposta pela empresa;

(ii) o contrato não é líquido e exigível, tendo a Daiby depositado em juízo 
naquele feito o valor que entende devido ao HSBC, com o que a parcela incontroversa 
já está assegurada ao banco;

(iii) não houve apreciação do pedido de efeito suspensivo da decisão;

(iv) a competência para julgamento dos embargos à execução está sob 
apreciação do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 
1396958; e

(v) ao opor embargos à execução, Daiby ofertou suficiente garantia ao juízo, 
não obstante o pedido de efeito suspensivo não tenha sido apreciado até o presente 
momento em razão da discussão pendente acerca da competência" (e-STJ, fls. 
109/110).

É o relatório.
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EDcl na MEDIDA CAUTELAR Nº 21.722 - SP (2013/0343070-6)
  

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A 
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DA AÇÃO NÃO 
EVIDENCIADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

1. Não configurada a presença simultânea dos pressupostos do fumus boni iuris 
e do periculum in mora , a ação cautelar é extinta por carecer o autor de interesse 
processual.

2. O juízo de cunho eminentemente delibatório, inerente às medidas de 
natureza cautelar, não deve ser confundido com aquele mais profundo e detalhado, 
próprio da fase de cognição exauriente.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega 
provimento.

  
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (RELATOR): 

Infere-se das razões recursais o claro propósito da embargante de provocar o 

reexame de controvérsia já decidida. Nesse contexto, em nome da economia processual, aplico o 

princípio da fungibilidade para receber os presentes embargos de declaração como agravo 

regimental. 

O recurso, contudo, não merece prosperar ante a ausência de argumentos aptos a 

infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Cumpre, pois, reafirmar o decisum , cujo inteiro reproduzo a seguir:

"DAIBY S/A ajuíza medida cautelar a fim de que sejam suspensos os atos de 
praceamento/leilão de bens de sua propriedade penhorados nos autos de execução de 
contrato de derivativo cambial em trâmite na 24ª Vara Cível da comarca de São Paulo.

Aduz que a matéria relativa à competência para julgamento dos embargos à 
execução é objeto do Recurso Especial n. 1.396.958/SP, no qual questiona a validade 
de cláusula de eleição de foro inserida no contrato de adesão formalizado com o 
Banco ora requerido. 

Defende a competência do juízo da comarca de Sapiranga (RS), seu foro de 
domicílio, onde tramita ação revisional ajuizada anteriormente à execução.

Assevera que, 'em que pese a suspensão do contrato deferida pelo juízo da ação 
 revisional, bem como sua flagrante iliquidez e inexigibilidade, a execução movida 
pelo HSBC está tramitando de forma definitiva, tanto que o juízo expediu carta 
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precatória de atos executórios a fim de efetuar a penhora dos bens da Daiby. E o 
Banco vem impulsionando referidos atos, tanto que houve por bem penhorar os 
veículos da empresa e agora os pretende levar à leilão' (e-STJ, fl. 6).

Informa que o 1º leilão ocorreu no dia 17/9/2013, sem interessados, e o 2º está 
marcado para amanhã, 27/9/2013, na comarca de Sapiranga/RS, sede da empresa.

Afirma, por fim, que 'há fumus boni iuris e periculum in mora  na presente 
situação, considerando a possibilidade de a empresa vir a perder seus bens, de forma 
definitiva, não obstante a incerteza e inexigibilidade do contrato sob execução' e que, 
'ademais, a empresa se encontra utilizando os veículos penhorados em sua atividade, 
os quais, caso sejam arrematados, prejudicarão a manutenção das atividades da 
empresa e, por conseguinte, inviabilizará sua atividade econômica' (e-STJ, fls. 7/8).

Em síntese, é o relatório. Decido.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização de ação cautelar com 
a finalidade de obstar os efeitos de decisões impugnadas por meio de recursos 
desprovidos de tal eficácia. Trata-se, todavia, de medida de caráter restrito, só 
deferível em casos excepcionais, cumprindo à parte demonstrar, além da efetiva 
possibilidade de êxito do recurso interposto, o dano de difícil ou incerta reparação a 
que estará sujeita em virtude de eventual demora na definição da lide.

No caso em exame, de tal mister não se desincumbiu a autora.

Com efeito, no que tange ao fumus boni iuris , que remete, in casu , à suposta 
invalidade da cláusula de eleição de foro estipulada com o Banco requerido, não 
vislumbro a necessária plausibilidade no argumento da requerente de que, 'sendo a 
contratação realizada entre empresas de atuação nacional e outra de pequena 
expressão e local, a jurisprudência, inclusive do STJ, consagra o local da sede deste o 
foro competente para as questões emergentes do contrato' (e-STJ, fl. 90). Isso porque, 
não fosse apenas pela natureza do negócio realizado – contrato de derivativo cambial 
(Swap Targe Accrual Redemption Foward ), cuja formalização demanda especial 
atenção do corpo técnico do contratante –  não vejo, prima facie , como encaixar a 
requerente, empresa exportadora constituída sob a forma de sociedade anônima, na 
figura do hipossuficiente que o Código de Defesa do Consumidor procura proteger, 
sendo certo, ademais, que, tão só a superioridade do porte empresarial de uma das 
empresas contratantes não gera a hipossuficiência da outra.

Nessa linha de entendimento, são os seguintes precedentes do STJ:

'PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - COMPETÊNCIA - 
FORO DE ELEIÇÃO  - EMPRESAS DE GRANDE PORTE - ALTO 
VALOR DO CONTRATO - MONTADORA DE VEÍCULOS E 
CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DA 2ª SEÇÃO.

1 - Contratos firmados entre montadora e concessionária de veículos 
constituem contratos empresariais pactuados entre empresas de porte, 
financeiramente capazes de demandar no foro de eleição contratual.

2 - A mera circunstância de a montadora de veículos ser empresa de 
maior porte do que a concessionária não é suficiente, por si só, a afastar o 
foro eleito.

3 - Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a 
competência do foro de eleição, qual seja, da cidade de São Bernardo do 
Campo/SP, para o processo e julgamento do feito.' (REsp n. 827.318/RS, 
relator Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 9/10/2006.)
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'PROCESSO CIVIL. FORO DE ELEIÇÃO. A cláusula de eleição de 
foro é válida quando - ajustada entre pessoas jurídicas - não resultar de  uma 
relação de consumo. Recurso especial conhecido e provido.' (REsp n. 
972.879/RJ, relator Ministro Ari Pargendler, DJe de 9/4/2008.)

'RECURSO ESPECIAL – CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE DE 
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – PLANO 
EMPRESARIAL – CONTRATO FIRMADO ENTRE O EMPREGADOR E 
A SEGURADORA – NÃO-APLICAÇÃO DO CDC - CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR - E DA HIPOSSUFICIÊNCIA NA 
RELAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS CONTRATANTES – CONTRATO 
ONEROSO – REAJUSTE – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 478 e 479 DO 
CÓDIGO CIVIL – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

[...]

II - A figura do hipossuficiente, que o Código de Defesa do 
Consumidor procura proteger, não cabe para esse tipo de relação comercial 
firmado entre empresas, mesmo que uma delas seja maior do que a outra e é 
de se supor que o contrato tenha sido analisado pelos advogados de ambas 
as partes.

[...]

VI – Recurso especial improvido.' (REsp 1102848/SP, relatora 
Ministra Nancy Andrighi, DJe de 25/10/2010.)

Por outro lado, no tocante ao periculum in mora , não apresentou a autora 
elementos consistentes o bastante para demonstrar que os tais veículos, em vias de 
serem leiloados são, de fato, fundamentais à manutenção de suas atividades 
comerciais. Ademais, é taxativa a lei processual civil ao prescrever que a execução 
provisória corre por conta e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a 
sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido.

Ante o exposto, não configurados os pressupostos específicos da ação cautelar, 
indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução de mérito (art. 
267, I e VI, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, do RISTJ).

Publique-se" (e-STJ, fls. 101/103).

Por fim, cumpre lembrar à embargante que o juízo firmado em sede de medidas 

liminares de natureza cautelar é naturalmente precário, porquanto fundado na plausibilidade do 

direito arguido pela parte. Não se pode, por isso mesmo, confundir esse exame, realizado com 

base em juízo de delibação essencialmente provisório e sumário, com aquele mais profundo e 

detalhado, próprio da fase de cognição plena e exauriente, a ser proferido por ocasião do 

julgamento do recurso especial. 

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo regimental e 
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nego-lhe provimento.

É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
EDcl   na

Número Registro: 2013/0343070-6 PROCESSO ELETRÔNICO MC     21.722 / SP

Números Origem:  1396958  990101500809

EM MESA JULGADO: 06/02/2014

Relator
Exmo. Sr. Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE : DAIBY S/A
ADVOGADOS : ADRIANA ZANATA FÁVERO REIS

JOAO JOAQUIM MARTINELLI E OUTRO(S)
REQUERIDO : HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO
ADVOGADOS : FÁBIO LIMA QUINTAS

LUIZ CARLOS STURZENEGGER
LUCIANO CORREA GOMES
MARCOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE : DAIBY S/A
ADVOGADOS : ADRIANA ZANATA FÁVERO REIS

JOAO JOAQUIM MARTINELLI E OUTRO(S)
EMBARGADO : HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO
ADVOGADOS : FÁBIO LIMA QUINTAS

LUIZ CARLOS STURZENEGGER
LUCIANO CORREA GOMES
MARCOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como agravo regimental e 
negou-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino (Presidente) e Ricardo Villas 
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
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