RECURSO ESPECIAL Nº 1.799.367 - MG (2019/0060280-0) – CONTESTAÇÃO ANTES
DA EXECUÇÃO DA LIMINAR

No apagar das luzes de 2019 o Superior Tribunal de Justiça optou por afetar o RESP 1.799.367
MG, a matéria: apresentação de contestação antes do cumprimento da medida liminar nas ações
de busca e apreensão, tal afetação não suspende as ações em curso, mas pretende pacificar o
entendimento.
No recurso em questão temos por fundamentação: "(a) prevalência do CPC/2015 ante o
Decreto-Lei 911/1969, tendo em vista o critério da hierarquia (sic) das normas; (b) possibilidade
de comparecimento espontâneo do réu aos autos; (c) ausência de vedação ao oferecimento de
contestação antes da deflagração do prazo processual; (d) excesso de formalismo por parte do
Tribunal a quo; (e)inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da
celeridade processual."
Até agora, início de março de 2020, nenhuma decisão foi proferida, assim, teria o Superior
Tribunal de Justiça alguma propensão de julgamento?
Para uma posição baseada em números, sem levar em consideração todo acervo, mas apenas os
últimos casos com acórdãos disponibilizados, critério busca e apreensão de veículos, temos
85% de decisões favoráveis para as instituições bancárias, em face de 15% para os fiduciantes,
conforme tabela exposta ao final deste texto.
Em que pese o termo favorável para instituição bancária, o correto é a aplicação literal da lei,
divergente de teses apresentadas pelos recorrentes, na maioria das vezes, fiduciantes, assim, o
desprovimento do recurso pode ser considerado como êxito da parte adversa, no caso em
discussão, os fiduciários.
Neste contexto, considerando ainda a posição do órgão superior em especial quando precisa
interpretar a lei, temos uma propensão de julgamento para interpretação literal da legislação, ou
seja, impossibilitando a apreciação da contestação antes da execução da medida liminar.
A legislação assim dispõe, o Decreto Lei 911/1969, artigo 3º, § 3º: O devedor fiduciante
apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

Desta forma, a tendência é a manutenção do texto legal e a consolidação do entendimento
perante todos os tribunais, de forma que não ocorra mais decisões divergentes em sede da
mesma matéria.
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