Atualização 33: para ser juntada na pág. 295 do Livro de 2013 - 2ª ed.

Direito Civil
Contestação
No prazo de 15 dias, o devedor fiduciante apresentará resposta (uma espécie
de contestação).
Obs1: a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha decidido
pagar a integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e
deseje a restituição.
Obs2: nesta defesa apresentada pelo devedor, é possível que ele invoque a
ilegalidade das cláusulas contratuais (ex: juros remuneratórios abusivos). Se
ficar provado que o contrato era abusivo, isso justificaria o inadimplemento e
descaracterizaria a mora.
Qual é o termo inicial para a contagem deste prazo de 15 dias: o dia em que for
executada a medida liminar (apreensão do bem) ou a data da juntada do
mandado de citação cumprido?
Data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido:
Em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o termo
inicial para a contagem do prazo de 15 dias para o oferecimento de resposta
pelo devedor fiduciante é a data de juntada aos autos do mandado de citação
devidamente cumprido (e não a data da execução da medida liminar).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.321.052-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado
em 16/8/2016 (Info 588).
A redação do DL nº 911/1969 dá a entender que o prazo para a resposta será
contado da execução da liminar. Veja:
Art. 3º (...) § 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze
dias da execução da liminar.
O STJ, contudo, afirma que este prazo de resposta não pode ser contado a
partir da execução da liminar. Isso porque o juiz concede a busca e apreensão
de forma liminar, ou seja, sem ouvir o devedor.
Desse modo, é indispensável que seja realizado um ato formal de citação do
devedor, sendo isso imprescindível ao desenvolvimento válido e regular do
processo, visto que somente a perfeita angularização da relação processual é
capaz de garantir à parte demandada o pleno exercício do contraditório.

