
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES  DA SILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2007258-48.2014.815.0000
RELATOR        :  Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE : Banco do Nordeste do Brasil S. A. (Adv. Suênio Pompeu de Brito)
AGRAVADO  : Areolando Alves Araruna e Maria do Socorro Lemos Alves
                            (Adv. Ronildo Rodrigues Ramalho)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE
DA  DECISÃO  RECORRIDA.  FUNDAMENTAÇÃO  SUCINTA.
REJEIÇÃO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL.
SUSPENSÃO  DO  TRÂMTIE  DO  PROCESSO.  FUNDAMENTO
EM  NORMATIVO  QUE  PREVÊ  O  BENEFÍCIO  SOMENTE  ÀS
CÉDULAS  DE  CRÉDITO  RURAL.  IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO.

-  “A  nulidade  só  alcança  decisões  ausentes  de  motivação,  não
aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita
o  amplo  direito  de  defesa  por  parte  daquele  que  se  sentiu
prejudicado”.1

-  Prevendo  a  Lei  nº  12.844/2013  a  suspensão  das  execuções  de
cédulas  de  crédito  rural,  impossível  estender  o  benefício  às
operações  de  crédito  industrial,  não  previstas  expressamente  no
normativo. Decisão recorrida cassada. Provimento do recurso.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento ao
recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,  integrando  a  presente  decisão  a  súmula  de
julgamento de fl. 308.

Relatório
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Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Nordeste
do Brasil S. A. contra decisão interlocutória que suspendeu a execução de título executivo
extrajudicial promovida pelo agravante em desfavor dos agravados. 

Em suas razões, sustenta o agravante, em sede de preliminar, que a
decisão  estaria  eivada  de  vício  insanável,  haja  vista  que  prolatada  sem  a  devida
fundamentação. Segundo defende, o magistrado, embora tenha lançado mão do comando
contido na Lei nº 12.844/2013, deixou de expor quais as razões da aplicação da lei.

No  mérito,  defende  o  desacerto  da  decisão,  uma  vez  que  o
fundamento para a suspensão do processo (12.844/2013, art. 8ª, § 12º), não teria aplicação
ao caso dos autos, já que o dispositivo faria restrição às operações de crédito rural, não
abrangendo as dívidas decorrentes de cédulas de crédito industrial.

Registra  que  a  manutenção  da  decisão  poderá  agravar-lhe  os
prejuízos  decorrentes  da  inadimplência  dos  recorridos,  daí  porque  necessário  o
provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. 

VOTO

Antes de adentrar  no mérito,  necessário enfrentar  a preliminar de
nulidade da decisão, por suposta ausência de fundamentação. Em que pese o esforço do
recorrente em tentar convencer a Corte, não enxergo nulidade na decisão agravada. É que
embora exarada de forma muito sucinta, o magistrado revelou as razões da suspensão do
processo, notadamente pela aplicação do Lei nº 12.844/2013. Decisão nula é aquela sem
fundamentação, o que não é o caso dos autos.

Sobre o tema, confira-se:

“A  nulidade  só  alcança  decisões  ausentes  de  motivação,  não
aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita
o  amplo  direito  de  defesa  por  parte  daquele  que  se  sentiu
prejudicado”.2 
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Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade.

No mérito,  segundo colhe-se dos autos,  a pretensão executiva tem
sua gênese em suposta inadimplência de operação financeira contraída junto ao agravante,
representada pela Cédula de Crédito Industrial encartada às fls. 33/44, com vencimento
nos distantes anos de 1999 e 2001.

Examinando os autos, não enxergo compatibilidade entre o caso em
discussão (cédula de crédito industrial) e às hipóteses descritas no art. 8º, § 12º, da Lei nº
12.844/2013,  que restringe a suspensão das execuções judiciais  às  operações  de crédito
rural, na forma do caput do artigo. Para ilustrar, confiram-se os dispositivos:

Art. 8º.  É autorizada a concessão de rebate para liquidação, até 31
de  dezembro  de  2014,  das  operações  de  crédito  rural de  valor
originalmente  contratado  até  R$  100.000,00  (cem  mil  reais),
referentes  a  uma  ou  mais  operações  do  mesmo  mutuário,  com
recursos  de  fontes  públicas,  relativas  a  empreendimentos
localizados  na  área  de  abrangência  da  Superintendência  de
Desenvolvimento do Nordeste  -  SUDENE, contratadas  até  31  de
dezembro  de  2006,  observadas  ainda  as  seguintes  condições:
(grifou-se)

[...]

§ 12.  Ficam suspensos o encaminhamento para cobrança judicial,
as  execuções  judiciais  e  os  respectivos  prazos  processuais
referentes  às  operações  enquadráveis  neste  artigo  até  31  de
dezembro de 2014.

Neste cenário,  creio que a suspensão da execução,  tomando como
base o referido normativo, esbarra na ausência de previsão legal, na medida em que a
cédula de crédito industrial não está abarcada pelo dispositivo.

Expostas estas razões,  rejeito  a alegação de nulidade e,  no mérito,
dou provimento ao recurso para cassar a decisão recorrida. É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e,  no
mérito, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Dr. Miguel de
Britto  Lyra  Filho   (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  João  Alves  da  Silva),  o
Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o  Excelentíssimo  Des.



Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  o  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, em 16 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


