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DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO 
AGRAVADA.  SUSPENSÃO  DA  DEMANDA  EM 
TRÂMITE NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 
POSTERIOR  DELIBERAÇÃO  DO  MAGISTRADO 
CONCEDENDO  LIMINAR  PLEITEADA. 
INTERLOCUTÓRIA  QUE  SE  EQUIPARA  À 
REVOGAÇÃO  DO  DECISUM  ATACADO. 
EQUIVALÊNCIA  A  JUÍZO  DE  RETRATAÇÃO. 
RECURSO  PREJUDICADO.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO.  ART. 557, CAPUT, DO CPC

-  Revista  a  decisão  atacada,  a  qual  havia 
suspendido o feito,  concedendo a liminar pleiteada 
na ação de busca e apreensão, prejudicado fica a 
apreciação  do  recurso  de  agravo  de  instrumento 
interposto, equivalendo tal determinação ao próprio 
juízo de retratação do despacho anterior.

-  “Art.  529.  Se  o  juiz  comunicar  que  reformou 
inteiramente  a  decisão,  o  relator  considerará 
prejudicado o agravo.” (Art. 529 do CPC).

- “Art. 557. O relator negará seguimento a recurso 
manifestamente  inadmissível,  improcedente, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou com 
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. 
(Caput, do art. 557 do CPC).

VISTOS.
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Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  Pedido  de  Efeito 
Suspensivo  interposto  por  BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 
em face de decisão do MM. Juízo da 1ª Vara de Queimadas, proferida nos 
autos  da  Ação  de  Busca  e  Apreensão  nº  0000827-96.2014.815.0981, 
demandada  pelo  próprio  agravante  em  face  de ADEILDO  FALCÃO 
PEREIRA.

Irresignado com a decisão (f. 09) que suspendeu o processo 
com  base  na  decisão  do  STJ,  referente  ao  REsp  nº  1.418.593  –  MS 
2013/0381036-4,  Ministro  Luiz  Felipe  Salomão,  acerca  da  controvérsia 
relacionada à purgação da mora, o agravante interpôs o presente recurso, 
alegando, em apertada síntese, que a decisão a quo deve ser cassada dado 
o desacerto do Magistrado a quo  ao determinar, de ofício, a suspensão da 
ação  de  busca  e  apreensão  sem  que  houvesse  a  triangularização 
processual.  Alega ainda que já houve proclamação final de julgamento do 
Recurso Especial citado na decisão agravada, conforme se vê às fls. 37/54 
dos autos. 

Certo do perigo de lesão grave e de difícil  reparação que a 
decisão a quo possa causar-lhe, requer o recorrente o provimento do agravo 
de instrumento, bem como, que se conceda o efeito suspensivo pretendido 
para reformar a decisão interlocutória ora guerreada, afastando a suspensão 
da ação principal para dar normal prosseguimento ao feito.

Acostou  documentos,  inclusive  o  comprovante  das  custas 
recursais. (fls. 09/55)

Concessão do efeito suspensivo. (fls. 60/61-V)

Informações do Magistrado noticiando que concedeu a liminar 
pleiteada  na  ação  principal,  tendo  em  vista  o  julgamento do  REsp 
1.418.593/MS, em 27/05/2014. (fls. 69/70)

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  Cível 
apenas opinou pelo prosseguimento do recurso. (fls. 80/82)

É o relatório. 

DECIDO.

Como  pode  ser  visto  do  relatório,  a  agravante  combate 
decreto judicial que determinou a suspensão do trâmite de ação de busca e 
apreensão, com base na decisão proferida no REsp 1.418.593/MS de lavra 
do Ministro Luís Felipe Salomão, integrante do Superior Tribunal de Justiça.

A teor  das prescrições do art.  557 do Código de Processo 
Civil,  o  relator  deverá  analisar  e  por  fim  a  irresignação,  quando 
manifestamente prejudicada.

Vejamos,  então,  o  que  prescreve  o  referido  dispositivo 
processual:
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“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado 
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência 
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 
Federal, ou de Tribunal Superior”. (grifei)

O presente recurso não comporta seguimento, porquanto se 
encontra prejudicado, explico.

In  casu,  com  o  julgamento  do  REsp  1.418.593/MS,  em 
27/05/2014, esclarecendo a controvérsia sobre a purgação da mora nos contratos 
de  alienação fiduciária,  o Juízo  a quo informou,  às  fls.  69/70,  que proferiu 
decisão deferindo a liminar nos termos requeridos.

Ora,  tal  providência  adotada  pelo  Magistrado  equivale  ao 
próprio juízo de retratação, pois o decisum que determinou a suspensão do 
feito não mais prevalece nos autos.

Dito  isso,  não  restam  dúvidas  de  que  o  presente  recurso 
perdeu o seu objeto, o que me obriga julgá-lo prejudicado.

O art. 529, do Código de Processo Civil vigente, decreta que:

“Art.  529.  Se  o  juiz  comunicar  que  reformou 
inteiramente  a  decisão,  o  relator  considerará 
prejudicado o agravo”.

Destarte, com base no que prescrevem os artigos 529 e 557, 
ambos  da  Lei  Adjetiva  Civil,  julgo  prejudicado  o  recurso,  negando-lhe 
seguimento.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 10 de setembro de 2014.

  Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
    Relator
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