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DECISÃO MONOCRÁTICA

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  -  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  BUSCA  E 
APREENSÃO.  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  STJ, 
RESP  1.418.593/MS.  RECURSO  REPETITIVO. 
PURGA  DA  MORA.  SUSPENSÃO  DO  FEITO. 
RECURSO JÁ JULGADO. PROSSEGUIMENTO DO 
FEITO.  APLICAÇÃO DO §1°-A DO ART.557, DO CPC 
PROVIMENTO MONOCRÁTICO. 

-  Incabível  a  suspensão  do  feito  baseado  em 
decisão  monocrática  em  recurso  especial  que 
determinou  o  sobrestamento  dos  processos  em 
trâmite  sobre  a  mesma  matéria,  quando  o  mérito 
recursal  já  foi  julgado  pelo  Superior  Tribunal  de 
Justiça,  devendo,  portanto,  prosseguir-se  na  ação 
intentada.

- O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, 
para  fins  do  art.  543-C do  Código  de  Processo  Civil, 
que  :  "Nos  contratos  firmados  na  vigência  da  Lei  n. 
10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) 
dias após a execução da liminar  na ação de busca e 
apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida 
esta como os valores apresentados e comprovados pelo 
credor  na  inicial  -,  sob  pena  de  consolidação  da 
propriedade  do  bem  móvel  objeto  de  alienação 
fiduciária".  2.  Recurso  especial  provido."  (STJ,  Resp 
1418593/MS,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe  Salomão, 
Segunda  Seção,  julgado  em  14/05/2014,  DJe 
27/05/2014).

- Ao relator é facultado negar seguimento ao recurso 
quando  se  afigurar  manifestamente  inadmissível, 
improcedente  ou  prejudicado,  ou  a  pretensão 
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deduzida  se  confrontar  com  súmula  ou 
jurisprudência  predominante do respectivo tribunal, 
do  Supremo  Tribunal  Federal  ou  de  Superior 
Tribunal  de  Justiça;  ou  provê-lo  quando,  ao 
contrário,  a  decisão  recorrida  estiver  em 
confronto  com  súmula  ou  jurisprudência 
dominante  daqueles  tribunais  superiores. 
Circunstâncias  nas  quais  se  impõem a  revogação 
do decisum agravado. 

VISTOS.

Cuida-se  de  agravo  de  instrumento,  com  pedido  liminar, 
interposto por BANCO ITAUCARD S/A diante de decisão proferida em ação 
de busca e apreensão (0000705-83.2014.815.0011),  movida em desfavor 
de EDINALDO LOPES DA CRUZ.

A  decisão  agravada  determinou  a  suspensão  da  demanda 
com base em decisão monocrática proferida no  Resp 1.418.593/MS,  que 
declarou  a  matéria  "purga  da  mora  em busca e  apreensão"  suscetível  a 
julgamento por recurso repetitivo (fl. 47).

Nesta sede, o agravante requer a reforma da decisão, para 
assegurar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, afastando-se 
a suspensão da ação de busca e apreensão determinada pelo d. Juízo de 
origem (fls. 02/12).

Preparo à fl. 50.

O efeito suspensivo da decisão foi concedido às fls. 54/55-V, 
para suspender os efeitos da decisão e assegurar o prosseguimento do feito.

Embora  notificado,  o  agravado  deixou  fluir  inaproveitado  o 
prazo para oferecer resposta, conforme atesta a certidão de fl. 70.

É o relatório. 

DECIDO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do 
recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento diante de decisão que, em 
ação de busca e apreensão (0000705-83.2014.815.0011), suspendeu o feito 
com os seguintes fundamentos (fl. 77):

"1. Em cumprimento a recentíssima decisão emanada do 
STJ,  na  análise  do  Recurso  Especial  nº1.418.593-MS 
(2013/0381036-4),  da  lavra  do  eminente  Ministro  Luiz 
Felipe  Salomão  restou  consignado,  em  recurso 
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repetitivo, a suspensão nas tramitações processuais, de 
todas as ações de busca e apreensão em curso.
2.Assim sendo,  permaneçam suspensos os  autos,  até 
decisão final do STJ, acerca da controvérsia com relação 
a purgação da mora.
3. Intimem-se. (...)"

O BANCO ITAUCARD S/A requer a reforma da decisão para 
assegurar  o  prosseguimento  do  feito.  Sustenta  que  inexiste  motivo  para 
suspensão  do  feito,  uma  vez  que  o  recurso  especial  mencionado  já  foi 
julgado. Ressalta que prevaleceu a tese que apenas o depósito integral da 
dívida afasta a mora.  Por fim, afirma que superada a suspensão,  não há 
motivo para impedir a alienação do veículo após a apreensão (fls. 2/12).

Em que pesem os argumentos expostos no decisum, assiste 
razão  o  agravante  quando  alega  que  o  recurso  especial  indicado  para 
suspender o feito já foi julgado.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  decisão  monocrática 
proferida pelo Min.  Luis Felipe Salomão,  em 28/04/2014,  determinou-se a 
"suspensão  dos  processos  em que  a  controvérsia  tratada  nos  presentes 
autos tenha sido estabelecida". Assentou ainda que "a suspensão terminará 
com o julgamento do presente recurso repetitivo" (consulta ao site do STJ).

O  julgamento  do  REsp  1.418.593/MS  ocorreu  14/05/2014, 
cuja ementa restou assim redigida:

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 
ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE CONTROVÉRSIA. 
ART.  543-C  DO  CPC.  AÇÃO  DE  BUSCA  E 
APREENSÃO.  DECRETO-LEI  N.  911/1969. 
ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 
PURGAÇÃO  DA  MORA.  IMPOSSIBILIDADE. 
NECESSIDADE  DE  PAGAMENTO  DA 
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 
APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 
543-C  do  Código  de  Processo  Civil:  "Nos  contratos 
firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 
devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 
liminar  na  ação  de  busca  e  apreensão,  pagar  a 
integralidade da dívida - entendida esta como os valores 
apresentados  e  comprovados  pelo  credor  na  inicial  -, 
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel 
objeto  de  alienação  fiduciária".  2.  Recurso  especial 
provido."  (STJ,  REsp  1418593/MS,  Rel.  Ministro  Luis 
Felipe  Salomão,  Segunda  Seção,  julgado  em 
14/05/2014, Dje 27/05/2014).

Assim,  confirmando  a  decisão  que  concedeu  o  efeito 
suspensivo (fls. 54/55-v), inexiste motivo para a suspensão do feito, uma vez 
que o recurso especial já foi julgado.
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DISPOSITIVO

Forte nesses fundamentos, DOU PROVIMENTO ao agravo de 
instrumento para assegurar  o prosseguimento do feito,  e o faço de forma 
monocrática, nos termos do §1º-A do art. 557, do CPC,.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 11 de setembro de 2014.

  Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
    Relator
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