
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 2006016-54.2014.815.0000
Origem : 1ª Vara da Comarca de Conceição
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante : Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado : Suênio Pompeu de Brito
Agravada : Maria de Fátima de Sousa
Advogado : João Batista de Siqueira

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE  FUNDAMENTAÇÃO.  NULIDADE
DO  DECISUM.  INOCORRÊNCIA.  OBSERVÂNCIA
AO ART. 93, IX, DA LEX MATER.  MÉRITO. AÇÃO
DE  COBRANÇA.  DÍVIDA RELATIVA À  CÉDULA
DE  CRÉTIDO  INDUSTRIAL.  SUSPENSÃO  DO
PROCESSO.  DESCABIMENTO.  HIPÓTESE  NÃO
ABRAÇADA  PELA  LEI  N°  12.844/2013.
ANULAÇÃO DA DECISÃO. PROVIMENTO.

- Não merece guarida a preliminar de nulidade da
decisão por ausência de fundamentação, haja vista o
Magistrado  ter  fundamentação  sua  decisão  nas
disposições da Lei n° 12.844/2013, tendo respeitado,
portanto, a exigência prevista no art. 93, IX, da  Lex
Mater.

Agravo de Instrumento nº 2006016-54.2014.815.0000                                                                                                                                                                 1



- O art. 8° da Lei n° 12.844/2013 autoriza a concessão
de rebate para liquidação das operações de crédito
rural,  devendo,  nos  termos  do  parágrafo  12  do
referido  dispositivo  legal,   ser  “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”.

-  Restando  demonstrada  a  relevância  da
fundamentação  invocada,  já  que  a  demanda
originária objetiva a cobrança de dívida oriunda de
cédula de crédito industrial, e residindo o perigo da
demora  no  retardamento  injustificado  trâmite
processual,  em  total  afronta  às  garantias
constitucionais  da  celeridade  processual  e  duração
razoável  do  processo,  asseguradas  no  art.  5º,
LXXVIII, da Carta Magna, deve ser anulada a decisão
guerreada,  para que o feito  retorne ao seu regular
processamento.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e prover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  fls.
02/11, interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, contra a decisão de fl. 14,
proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança promovida  em face de  Maria de Fátima de Sousa,
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determinou a suspensão da demanda originária, até o dia 31 de dezembro de 2014,
com fundamento no art. 8º, §12º, da Lei nº 12.844/2013.

Em  suas  razões,  o  recorrente  sustenta  a
impropriedade  do  decisum hostilizado,  argumentando,  para  fins  de  sua  reforma,
inobservância  ao  art.  93,  IX,  da  Constituição  Federal,  haja  vista  carecer  de
fundamentação. Igualmente, assevera que a dívida cobrada na ação originária não se
enquadra  na  Lei  nº  12.844/2013,  já  que  é  referente  a  crédito  industrial.  Por  fim,
postula  a  atribuição  de  efeito  suspensivo  ao  reclamo,  aduzindo,  para  tanto,  que
periculum in mora se revela na violação ao princípio da celeridade processual, já que,
se não deferida a medida de urgência, o feito ficará indevidamente suspenso até 31
de dezembro de 2014, e que o fumus boni iuris reside nas normas legais que amparam
a sua pretensão.

Liminar deferida, fls. 128/132.

Informações prestadas pelo Juízo a quo, fls. 138/139.

Contrarrazões não ofertadas, conforme noticiado à fl.
140.

A  Procuradoria-Geral de  Justiça,  através  da  Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes, fls. 141/143, opinou pelo provimento do recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  antemão,  não  merece  guarida  a  preliminar  de
nulidade da decisão por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, haja vista o
Magistrado  singular  ter  fundamento  sua  decisão  nas  disposições  da  Lei  n°
12.844/2013, tendo respeitado, portanto, a exigência constitucional de motivação das
decisões judiciais.
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No  mérito,  tencionada  o  insurgente  a  reforma  da
decisão de primeiro grau, que determinou o sobrestamento da Ação Ordinária de
Cobrança ajuizada em face de Maria de Fátima de Sousa, com fundamento no art. 8°,
da  Lei  n°  12.844/2013,  alegando,  para  tanto,  que  as  disposições  do  supracitado
comando  normativo  não  se  aplicam  ao  caso  telado,  tendo  em  vista  a  demanda
originária ser relativa a cobrança de dívida oriunda de nota de crédito industrial.

Com efeito,  o  art.  8º,  §2,  da  Lei  nº  12.844/2013  faz
referência a concessão de rebate para liquidação das operações de crédito rural, não
havendo qualquer  menção  à  suspensão  de  ações  onde se  busca  o  pagamento de
dívidas decorrentes de crédito industrial, senão vejamos:

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:
[…]
§  12º.  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. (Redação dada pela Lei nº 12.872,
de 2013) - destaquei.

No  caso  em  tela,  a  ação  originária  foi  ajuizada
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visando à cobrança de dívida decorrente da  Nota de Crédito Industrial PREF./Nº
9600001001/001, conforme se vê às fls. 28/32 e 33/39. Ou seja, a controvérsia objeto da
ação de cobrança onde se proferiu a decisão hostilizada não se amolda à descrição do
dispositivo legal em comento.

Sendo assim, restando demonstrada a relevância da
fundamentação e residindo o perigo da demora no retardamento injustificado do
trâmite  processual,  em  total  afronta  às  garantias  constitucionais  da  celeridade
processual e duração razoável do processo, asseguradas no art. 5º, LXXVIII, da Carta
Magna, merece ser anulada a decisão guerreada,  a fim de o feito retornar ao seu
regular processamento.

Ante o exposto,  REJEITO A PRELIMINAR E,  NO
MÉRITO, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTUMENTO, para anular a
decisão  hostilizada  e,  por  conseguinte,  determinar  o  regular  processamento  do
processo originário.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

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

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado

                   Relator
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