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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPERAÇÃO DE
CRÉDITO RURAL. ENQUADRAMENTO NO ART.
69 DA LEI Nº 12.249/2010. REMISSÃO DA DÍVIDA.
CONTRADIÇÃO.  ACOLHIMENTO  COM  EFEITO
INFRINGENTE.

-   (…) assiste razão o Embargante, uma vez que, de
fato, na decisão atacada houve um equívoco, razão
pela qual,  passo a reapreciar a questão levantada
pelo recurso em tela

- Ao verificar ponto a ponto as exigências para esse
enquadramento, percebe-se que,  de fato,  a cédula
emitida em 28 de dezembro de 2001 não se encaixa
nas condições do art. 69 da Lei nº 12.249/2010, já
que mesmo obedecendo ao critério quantitativo não
ultrapassando  o  valor  de  R$  10.000,00  (dez  mil
reais),  a  mesma  não  se  adequada  ao  critério  de
temporalidade,  tendo  em  vista  que  a  data  limite
exigida pelo art.  2º da Lei nº 11.322/2006 é 15 de
janeiro de 2001.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por  unanimidade, ACOLHER  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS com efeito infringente, nos termos do voto do Relator e da
certidão de julgamento de fl.141.

RELATÓRIO

Inconformado  com  a  decisão  proferida  no  Acórdão  de  fls.

112/116,  o  Promovente,  Banco do Nordeste do Brasil, interpôs,
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tempestivamente, os presentes Embargos Declaratórios. 

Entendeu o Embargante que a decisão foi  contraditória, tendo

em  vista  que  a  Ação  de  Execução  teve  como  fundamento  dois  títulos  de

crédito, quais sejam: a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº 00959449400-

A,  emitida  em  27  de  dezembro  de  1999,  e  a  Cédula  de  Crédito  Rural

Pignoratícia nº 00959449400-A, emitida em 28 de dezembro de 2001, e que

esta cédula não se enquadra nas condições de remissão estabelecidas pela

Lei nº 12.249/10, em seu art. 69.

Contrarrazões às fls. 134/136.

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração têm seu contorno definido no art.

535 do CPC e se prestam, tão somente, para expungir do julgado, omissão,

contradição e obscuridade.

O Embargante alega que houve contradição na decisão de fls.

112/116, quanto a aplicação dos juros e correção monetária.

Em verdade,  assiste  razão o Embargante,  uma vez que,  de

fato,  na  decisão  atacada  houve  um  equívoco,  razão  pela  qual,  passo  a

reapreciar a questão levantada pelo recurso em tela. 

Compulsando os autos é possível concluir que a principal

contenda entre as partes gira em torno do enquadramento, ou não, da parte

Embargada nos termos da Lei nº 12.249/2010.

A lei supracitada estabelece, em seu artigo 69, condições para

a remissão de dívidas adquiridas por meio de operações de crédito rural, desde

que estabelecidas aquelas nas condições do art. 2° da Lei nº 11.322/2006:
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Art. 69.  São remitidas as dívidas decorrentes de
operações de crédito rural renegociadas nas condições
do art. 2º da Lei no 11.322, de 13 de julho de 2006, cujos
saldos devedores na data de publicação desta Lei,
atualizados pelos encargos financeiros contratuais
aplicáveis para a situação de normalidade, excluídos os
bônus, sejam de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), desde
que as operações sejam:

I - lastreadas em recursos do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste - FNE; 

II - lastreadas em recursos mistos do FNE com outras
fontes; 

III - lastreadas em outras fontes de crédito rural cujo risco
seja da União; ou

IV - contratadas no âmbito do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF.

§ 1º Do valor de que trata o caput deste artigo excluem-se
as multas.

§ 2º A remissão de que trata este artigo também se aplica
às operações de crédito rural que se enquadrem nas
condições para renegociação previstas no art. 2º da Lei
nº 11.322, de 13 de julho de 2006, efetuadas com
recursos do FNE, ou com recursos mistos do FNE com
outras fontes, ou com recursos de outras fontes
efetuadas com risco da União, ou ainda às operações
contratadas no âmbito do Pronaf, cujos mutuários não as
tenham renegociado nas condições ali estabelecidas e
cujo saldo devedor atualizado até a data de publicação
desta Lei, nas condições abaixo especificadas, seja
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais):[...]

Por sua vez, o art. 2º da Lei 11.322/2006 determina em seu
caput:

Art. 2º Fica autorizada a repactuação de dívidas de
operações originárias de crédito rural relativas a
empreendimentos localizados na área de atuação da
Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE,
contratadas por agricultores familiares, mini, pequenos e
médios produtores rurais, suas cooperativas ou
associações, até 15 de janeiro de 2001, de valor
originalmente contratado até R$ 35.000,00 (trinta e cinco
mil reais), em uma ou mais operações do mesmo
mutuário [...]

Analisando o caderno processual, constata-se que o título em

questão é uma cédula de crédito rural originária de recursos do PRONAF e

FNE (fls. 8 e 19). Entretanto, foram emitidas duas cédulas pelo Embargante,
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quais sejam: a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº 00959449400-A, emitida

em 27 de dezembro de 1999,  e  a Cédula de Crédito  Rural  Pignoratícia  nº

00959449400-A, emitida em 28 de dezembro de 2001.

Nas razões dos Embargos, o Recorrente aduz que o acórdão

que desproveu seu recurso apelatório merece reforma, alegando, para tanto, a

inaplicabilidade do art. 69 da Lei nº 12.249/2010, para a cédula emitida em 28

de dezembro de 2001.

Ao  verificar  ponto  a  ponto  as  exigências  para  esse

enquadramento, percebe-se que, de fato, a cédula emitida em 28 de dezembro

de 2001 não se encaixa nas condições do art. 69 da Lei nº 12.249/2010, já que,

mesmo obedecendo ao critério quantitativo  não ultrapassando o valor de R$

10.000,00 (dez mil reais),  a  mesma não  se  adequada  ao critério de

temporalidade,  tendo em vista  que a data limite  exigida pelo art. 2º da Lei

11.322/2006 é 15 de janeiro de 2001.

Nessa senda, não restando comprovada a remissão integral da

dívida, pode-se falar de título extrajudicial, e, consequentemente, ajuizar Ação

de Execução do mesmo.

Diante  do  exposto,  ACOLHO  OS  EMBARGOS

DECLARATÓRIOS,  com  efeito  infringente, para  sanar  a  contradição

apontada, reconhecendo a inexistência de remissão integral da dívida, eis que

a Cédula  de  Crédito  Rural  Pignoratícia  nº  00959449400-A,  no  valor  de  R$

3.902,20 (fl.19), foi emitida em 28 de dezembro de 2001, posteriormente à data

limite exigida pelo art. 2º da Lei nº 11.322/2006 para remissão de dívida.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além do Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos,
o Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
Excelentíssima Senhora Doutora Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada
para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).
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Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira. Procurador de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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