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EMENTA: EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. TÍTULO EXECUTIVO
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DE  LEGISLAÇÃO  NÃO  INVOCADA  PELAS  PARTES.  POSSIBILIDADE.
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INOCORRÊNCIA  DA  PRESCRIÇÃO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. SENTENÇA
FUNDAMENTADA EM SUPOSTO PREENCHIMENTO, PELO EXECUTADO,
DOS REQUISITOS PARA  A REMISSÃO E  PARA  A SECURITIZAÇÃO  DO
DÉBITO,  SEM  INDICAR  EM  QUAL  DOS  INSTITUTOS  EMBASOU  A
DECISÃO.  AUSÊNCIA  DE  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  LEGAIS
PARA  A  CONCESSÃO  DE  QUALQUER  DOS  INSTITUTOS  INDICADOS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 5.º, DA LEI N.º 9.138/95, E DO ART. 6.º, DA LEI N.º
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PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO.

1.  “A decisão  somente  se  caracteriza  como extra  petita  quando o órgão judicial
decide tema estranho e dissociado do pedido deduzido na demanda.  Diversa é a
situação  em que,  para  entregar  a  prestação  jurisdicional  nos  estreitos  limites  da
pretensão  deduzida  em  juízo,  a  autoridade  julgadora,  mediante  aplicação  do
princípio iura novit curia, se utiliza de fundamentos não necessariamente invocados
pelas  partes.”  (STJ;  AgRg-REsp 1.438.649;  Proc.  2014/0042156-3;  PR;  Segunda
Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/10/2016)

2. “É de 03 (três) anos, a contar do vencimento da cédula de crédito rural, o prazo
prescricional para a ação de execução do título (artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67,
combinado  com artigo  70  do  Decreto  nº  57.663/66/Lei  Uniforme de  Genebra).”
(TJMG; APCV 1.0694.15.003952-7/001;  Rel.  Des.  Luiz  Carlos  Gomes  da  Mata;
Julg. 16/02/2017; DJEMG 24/02/2017)

3. “É direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, o alongamento das dívidas
originárias de crédito rural quando preenchidos os requisitos legais, os quais devem
ser verificados pelas instâncias ordinárias e cujo reexame encontra o óbice de que
trata  o enunciado n.  7,  da Súmula do STJ”.  (AgRg no AREsp 680.372/PR,  Rel.
Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em



07/05/2015, DJe 15/05/2015).

4.  “Restando  ausente  um  dos  requisitos  do  art.  69,  da  Lei  nº  12.249/2010
(preenchimento/enquadramento das condições do art. 2º da Lei nº 11.322/06) deve
ser anulada a sentença de primeiro grau que perdoou a dívida sob esse fundamento
legal  e  extinguiu  o  feito  sem  resolução  do  mérito.”  (TJPB,  AC  n.º  0000886-
43.2011.815.0091, Rel. Des. José Aurélio da Cruz, pub. 06/10/2015).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0000243-27.2011.815.0951,  em  que  figuram  como  Apelante  o  Banco  do
Nordeste  do  Brasil  S/A e  como  Apelado  o  Espólio  de  Severino  Fernandes  de
Azevedo.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o Relator, em conhecer do Apelo e dar-lhe provimento parcial.

VOTO.

O Banco do Nordeste do Brasil S/A interpôs  Apelação contra a Sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arara, f. 123/127, nos autos da
Execução por  Título Extrajudicial  por  ele  movida contra  o  Espólio de Severino
Fernandes  de  Azevedo,  que  acolheu  os  Embargos  do  Devedor  e  extinguiu  a
execução, por entender que a Parte Executada, ora Apelada, preenchia os requisitos
para a securitização e para a remissão de sua dívida rural, o que, no seu entender,
retiraria a exigibilidade dos títulos executivos, condenando a Instituição Financeira
ao  pagamento  das  custas  processuais  e  dos  honorários  advocatícios,  fixados  no
percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, f. 131/137, sustentou, preliminarmente, que a Sentença foi
extra petita, ao argumento de que o Juízo concedeu ao Apelado os benefícios da Lei
nº 12.844/2013, que, à época da apresentação dos Embargos, ainda não vigia e cuja
aplicação, em seu dizer, não foi requerida pelo Recorrido.

No  mérito,  afirmou  que  os  benefícios  previstos  na  lei  supramencionada
somente  podem  ser  concedidos  mediante  o  preenchimento  dos  requisitos  nela
previstos  e  a  apresentação  da  documentação  exigida  pela  respectiva  Instituição
Financeira.

Asseverou que a referida Lei n.º  12.844/2013 possibilita a suspensão, até
31/12/2015, das ações judiciais relativas às operações nela enquadráveis, e não a
extinção do feito executivo, como decidido pelo Juízo.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e os
Embargos rejeitados,  declarando-se a certeza,  liquidez e  exigibilidade dos títulos
executivos.

Contrarrazoando, f. 145/156, o Apelado defendeu a ocorrência da prescrição
dos  títulos  executivos,  afirmando  que  somente  foram  executados  quando  já
transcorrido o lapso temporal prescricional que entende ser trienal.



Quanto ao mérito recursal, alegou que foi autorizada a contratação de seguro
para a preservação dos bens constituídos em garantia em decorrência de eventual
inadimplência, o qual não foi formalizado pela Instituição Bancária, pelo que imputa
a ela a responsabilidade pela não prestação do serviço oferecido e autorizado.

Aduziu que restaram preenchidos os requisitos autorizadores da concessão
do rebate de 85% do débito, nos termos da Lei nº 12.249/2010, bem como que, por
aplicação do art. 8º, da Lei nº 12.844/2013, a dívida deve ser perdoada, requerendo,
ao final, o desprovimento do Apelo.

Desnecessária  a  intervenção  do  Ministério  Público  no  feito,  por  não  se
configurarem quaisquer das hipóteses do art. 178, I a III, do CPC.

É o Relatório.

A  Apelação  é  tempestiva  e  o  preparo  foi  recolhido,  f.  140,  pelo  que,
presentes os requisitos de admissibilidade, dela conheço.

A sentença é  extra petita quando contempla questão não inserida na lide,
decidindo matéria estranha à contida no pedido.

Por inteligência do princípio do iuria novit curia, traduzido no dever que o
juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua autoridade, não representa
julgamento  extra petita o fato de o julgador valer-se de uma lei não citada pelas
partes  para  limitar  um  direito  que  seja  reconhecido  na  decisão,  entendimento
conforme com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1,  razão pela qual

1 PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  DESPEJO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA.  INOCORRÊNCIA.  DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Não existe julgamento extra petita se a lide
foi decidida nos limites em que foi proposta, sabido que nos termos do princípio iura novit
curia, o julgador pode aplicar o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos daqueles
apresentados pelas partes. 2. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. (STJ; AREsp 541.119; Proc. 2014/0160516-6; RJ; Terceira Turma; Relª Minª Nancy
Andrighi; DJE 16/06/2017)

RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATOS  BANCÁRIOS.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.  TAXA
MÉDIA  DE  MERCADO.  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA  NÃO  VERIFICADO.  DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DOS ARTIGOS. SÚMULA Nº 284/STF. 1.  A decisão
somente  se  caracteriza  como extra  petita  quando o  órgão  judicial  decide  tema estranho e
dissociado do pedido deduzido na demanda.  Diversa é a situação em que, para entregar a
prestação  jurisdicional  nos  estreitos  limites  da  pretensão  deduzida em juízo,  a  autoridade
julgadora,  mediante aplicação do princípio iura novit  curia,  se utiliza de fundamentos não
necessariamente invocados pelas partes. 2. O Recurso Especial interposto pela alínea "c" do inciso
III do art. 105 da Constituição Federal necessita de indicação de dispositivo federal violado para a
exata compreensão da controvérsia. Não sendo cumprido este requisito, não pode ser conhecido o
Recurso Especial, pois não é possível ter a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete
da Súmula nº 284 do STF. Precedentes. 3. Verificada a ausência de informação quanto à taxa de
juros remuneratórios pactuada nos contratos, incidem as taxas médias de mercado divulgadas pelo
Banco  Central,  salvo  se  inferiores  ao  parâmetro  de  mercado.  4.  Recurso  Especial  parcialmente
provido. (STJ; REsp 1.244.605; Proc. 2011/0063407-4; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; DJE 10/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS NÃO
INVOCADOS  PELAS  PARTES,  MAS  RELACIONADOS  AO  PEDIDO  DEDUZIDO  NA
PETIÇÃO INICIAL.  JULGAMENTO EXTRA PETITA.  NÃO CONFIGURAÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  Nº  211/STJ.  INDÚSTRIA  DE  ALIMENTOS.



rejeito a preliminar arguida pelo Banco Apelante.

É de três anos, a contar do vencimento da cédula de crédito rural, o prazo
prescricional para a execução do título, consoante disposição do art. 60, do Decreto-
Lei nº 167/67, c/c o art. 70, do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

No mesmo sentido é o reiterado e pacífico posicionamento jurisprudencial
dos  Tribunais  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais2 e  do  Distrito  Federal  e
Territórios3.

A presente Execução é fundada em dois títulos executivos extrajudiciais,

IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO CUMULATIVO DE CRÉDITOS ORDINÁRIOS
E PRESUMIDOS. 1. São inconfundíveis porque possuem natureza jurídica completamente distinta o
objeto da lide e os  fundamentos jurídicos para a  respectiva composição.  A decisão somente se
caracteriza como extra petita quando o órgão judicial decide tema estranho e dissociado do
pedido  deduzido  na  demanda.  Diversa  é  a  situação  em  que,  para  entregar  a  prestação
jurisdicional  nos estreitos  limites  da pretensão deduzida em juízo,  a  autoridade julgadora,
mediante  aplicação  do  princípio  iura  novit  curia,  se  utiliza  de  fundamentos  não
necessariamente  invocados pelas  partes. 2.  É inadmissível  Recurso Especial  quanto à  questão
(arts. 91, 100, 103 e 106 do CTN e art. 6º da LINDB) que, a despeito da oposição de Embargos
Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 211/STJ. 3. A
agravante, na qualidade de contribuinte indústria de alimentos, enquadrada na situação do caput do
art. 8º da Lei nº 10.925/2004, pretende aproveitar, em relação ao período de outubro de 2004 a abril
de 2006, os créditos ditos normais do art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 cumulativamente
com o crédito presumido previsto no art. 8º da Lei nº 10.925/2004. 4. A regra geral é de que inexiste
objeção  ao  aproveitamento  cumulativo  de  créditos  ditos  normais  e  créditos  presumidos,  salvo
expressa  proibição  legal.  Contudo,  para  que  surja  o  direito  ao  crédito  na  aquisição  de  bens  ou
serviços, os produtos deverão ter sido onerados, em momento anterior, com a contribuição para o
PIS/COFINS. 5. Na hipótese sub judice, a norma jurídica afastou a possibilidade de cumulação do
crédito  normal  com o crédito presumido do art.  8º  da  Lei  nº  10.925/2004,  porque suspendeu a
exigibilidade do PIS/COFINS. Dessarte o art. 9º da Lei nº 10.925/2004 suspendeu a exigibilidade das
contribuições ao PIS/COFINS no período de 1º de agosto de 2004 em diante, ficando impossibilitada
a cumulação de créditos ditos normais (art. 3º das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003), com o
crédito presumido do art. 8º da Lei nº 10.925/2004. Precedentes do STJ. 6. Agravo Regimental não
provido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.438.649;  Proc.  2014/0042156-3;  PR;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.
Herman Benjamin; DJE 06/10/2016)

2 EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO.
PRAZO DE TRÊS ANOS.  CONFIGURAÇÃO.  SENTENÇA MANTIDA.  Havendo  cláusula  de
vencimento antecipado da dívida prevista expressamente no contrato de empréstimo por meio de
cédula de crédito bancário, o termo inicial para fins da prescrição do título executivo começa a
contar a partir do inadimplemento pelo devedor. Escoado o prazo de 3 (três) anos previsto no
art. 206, §3º, VIII, do Código Civil entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da ação
executiva,  caracterizada  a  prescrição  do  título.  Recurso  não  provido.  (TJMG;  APCV
1.0460.15.003244-5/001;  Rel.  Des.  Kildare  Gonçalves  Carvalho;  Julg.  16/03/2017;  DJEMG
27/03/2017)

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  CÉDULA  RURAL  HIPOTECÁRIA.
PRESCRIÇÃO.  AÇÃO  EXECUTIVA.  PRAZO  TRIENAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO. MINORAÇÃO. É de 03 (três) anos, a contar do vencimento da
cédula de crédito rural, o prazo prescricional para a ação de execução do título (artigo 60 do
Decreto-Lei  nº  167/67,  combinado com artigo  70 do Decreto  nº  57.663/66/Lei  Uniforme de
Genebra). Nas causas em que não houver condenação e não sendo possível  estimar o proveito
econômico, o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ser feito consoante o princípio da
equidade, nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil/2015.. É possível a minoração da
verba  honorária  quando  se  verificar  a  sua  fixação  de  forma  excessiva.  (TJMG;  APCV
1.0694.15.003952-7/001;  Rel.  Des.  Luiz  Carlos  Gomes  da  Mata;  Julg.  16/02/2017;  DJEMG
24/02/2017)



quais sejam, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 51052601472-A, firmada
em 25/08/1999 e com vencimento em 12/09/2010, f. 48/51, e a Escritura Pública de
Composição  de  Assunção  de  Dívidas  e  Pacto  Adjeto  de  Hipoteca,  firmada  em
26/05/2004 e com vencimento em 15/01/2014, f. 35/40.

Considerando que o Execução foi ajuizada em 24/01/2011, menos de um
ano após o vencimento de um dos títulos e antes da data de vencimento do outro,
não há que se falar em transcurso do prazo prescricional trienal, pelo que rejeito a
prejudicial de prescrição aventada nas Contrarrazões.

Passo ao mérito.

O  Juízo,  ao  fundamentar  a  Sentença,  entendeu  que  o  Executado,  ora
Apelado, preenchia os requisitos para a securitização e para a remissão da dívida
originária  de  crédito  rural,  decidindo,  ao  final,  pela  extinção da  execução,  sem,
contudo, indicar qual dos dois institutos embasou referida Decisão, razão pela qual
passo a analisá-los separadamente.

A securitização do débito decorrente de crédito rural, previsto no art. 5º, da
Lei n.º 9.138/954, implica no direito do devedor ao alongamento da dívida, e, por

3 PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  CÉDULA  DE
CRÉDITO  BANCÁRIO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  COM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  AUSÊNCIA  DE  INTERRUPÇÃO  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL.  AUSÊNCIA  DE  CITAÇÃO  VÁLIDA.  ALEGAÇÃO  DE  NÃO
EXAURIMENTO  DE  INVESTIDAS  PARA  CITAÇÃO  VÁLIDA.  CITAÇÃO  POR  EDITAL.
AUSÊNCIA  DE  PEDIDO  PELO  AUTOR.  PRESCRIÇÃO  CONSUMADA.  RECURSO
CONHECIDO E  DESPROVIDO.  SENTENÇA MANTIDA.  Trata-se  de  execução  de  cédula  de
crédito bancário, que se configura como título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 26 e 44
da Lei n. º 10.931/2004, c/c o art. 206, §3º, VIII, do Código Civil. Aplica-se, nesse caso, o prazo
prescricional trienal, conforme previsão do art. 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil. […] (TJDF;
APC  2011.06.1.005931-2;  Ac.  102.3885;  Quinta  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Robson  Barbosa  de
Azevedo; Julg. 07/06/2017; DJDFTE 30/06/2017)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
COMERCIAL.  PRESCRIÇÃO.  PRAZO  TRIENAL.  PAGAMENTO  PARCELADO.  PRAZO
INICIAL.  VENCIMENTO  DA  ÚLTIMA  PARCELA.  PREVISÃO  CONTRATUAL  DE
VENCIMENTO  ANTECIPADO  DA  DÍVIDA  EM  CASO  DE  INADIMPLÊNCIA.
IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O prazo prescricional aplicável ao processo de
execução fundada em cédula de crédito comercial é de 3 (três) anos, consoante inteligência do art.
206, §5º, inciso I, do Código Civil e art. 44 da Lei nº 10.931/2004. 2. No caso de empréstimo a ser
adimplido em parcelas mensais (cédula de crédito comercial), o prazo prescricional de três anos para
a cobrança da dívida somente tem início após o vencimento da ultima prestação, ainda que tenha sido
pactuada cláusula de vencimento antecipado para o caso de inadimplência do devedor. 2.1. Embora
seja  possível  o  vencimento  antecipado  como cláusula  penal  decorrente  da  mora  do  devedor,  o
vencimento antecipado do débito não tem o condão de alterar o termo inicial do decurso do prazo
prescricional, sob pena de premiar o devedor pela sua própria mora, devendo o lapso prescricional
ser contado do vencimento da última parcela convencionada para amortização. 3. Constatado que
não decorreu mais de três anos do vencimento da última prestação e o ajuizamento da execução,
deve ser afastada a prescrição suscitada pelos embargantes, sendo devida a cobrança de todos os
valores contratualmente pactuados.  4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJDF;
APC  2016.06.1.014223-5;  Ac.  101.7515;  Sexta  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Alfeu  Machado;  Julg.
17/05/2017; DJDFTE 24/05/2017)

4 Art. 5º São as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído
pela Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, autorizados a proceder ao alongamento de
dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas

http://L4829.htm/


consequência, na impossibilidade de sua execução pelo credor, sendo indispensável
para  a  sua  concessão  o  preenchimento  dos  requisitos  previstos  no  referido
dispositivo legal5,  dentre  eles que a  dívida originária de crédito rural  tenha sido
adquirida em operação realizada até 20 de junho de 1995.

Da simples leitura da Cédula de Crédito Rural, f. 48/51, extrai-se que a sua
pactuação se deu em 25 de agosto de 1999, posterior, portanto, ao período indicado
no dispositivo supramencionado, não sendo possível a aplicação da securitização da
dívida à hipótese em análise, o que afasta uma possível utilização pelo Juízo do
instituto para embasar sua Decisão de extinção do feito executivo.

Com relação à remissão (perdão) da dívida, disciplinada pelo art. 69, da Lei
n.º 12.249/20106, também é imprescindível para a sua aplicação que o Executado

e condomínios, inclusive as já renegociadas,  relativas às seguintes operações, realizadas até 20
de junho de 1995:

I - de crédito rural de custeio, investimento ou comercialização, excetuados os empréstimos do
Governo Federal com opção de venda (EGF/COV);

II - realizadas ao amparo da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989 - Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO);

III -  realizadas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e de outros recursos
operadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

IV - realizadas ao amparo do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (FUNCAFÉ).

5 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.  REEXAME. SÚMULA N. 7-
STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PERIODICIDADE DA COBRANÇA. SÚMULAS N. 5 E
7-STJ.  ART. 112 DO CC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356-
STF.  CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADO. 1. É direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, o alongamento das
dívidas originárias de crédito rural quando preenchidos os requisitos legais, os quais devem ser
verificados pelas instâncias ordinárias e cujo reexame encontra o óbice de que trata o enunciado n.
7, da Súmula do STJ. […] 5. Agravo regimental  a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
680.372/PR,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
07/05/2015, DJe 15/05/2015).

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO RURAL.
ALONGAMENTO DE DÍVIDA. COOPERATIVA. LEI N. 9.138/1995. APLICAÇÃO. DIREITO
SUBJETIVO.  SÚMULA  N.  298/STJ.  EXTENSÃO  AO  PESA.  REQUISITOS  PARA
ENQUADRAMENTO  NO  PROGRAMA  E  PRAZO  PARA  FORMALIZAR  O  PEDIDO.
SÚMULA N. 7/STJ. 1. O pedido de alongamento de dívida originária de crédito rural fornecido por
cooperativa não impede a incidência da Lei n. 9.138/1995.  Não se conhece do recurso especial
quando a orientação do Tribunal  de origem se firmou no mesmo sentido da  decisão recorrida
(Súmula n. 83/STJ). 2. Uma vez satisfeitos os requisitos legais, "o alongamento de dívida originada
de crédito  rural  não  constitui  faculdade  da  instituição  financeira,  mas,  direito  do  devedor  nos
termos  da  lei"  (Súmula  n.  298/STJ).  […]  5.  Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg  no  REsp
1252806/SP, Rel.  Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
24/06/2014, DJe 04/08/2014).

6 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: 

http://L7827.htm/


preencha alguns requisitos, dentre os quais a exigência de que a operação de crédito
rural tenha sido renegociada nas condições do art.  2º, da Lei n.º  11.322/20067 e
cujos  saldos  devedores  na  data  de  publicação  da  citada  Lei,  atualizados  pelos
encargos  financeiros  contratuais  aplicáveis  para  a  situação  de  normalidade,
excluídos os bônus, sejam de até R$ 10.000,00.

Consta dos autos principais apenas a Nota de Crédito Rural, f. 11/14, e um
Aditivo de Re-Ratificação, f. 17/19, firmado nos termos do art. 7º, III, e § 5º, da Lei
nº 10.696/2003, que concedeu rebate, em uma só vez, sobre parte do saldo devedor,
que,  à  época,  com acréscimo  dos  encargos  financeiros,  perfazia  o  total  de  R$
31.515,18, inexistindo qualquer termo de repactuação/renegociação do débito nele
consignado apto a ensejar o preenchimento do requisito supramencionado.

Considerando que a situação em análise não preenche os requisitos para a
securitização, tampouco para a remissão da dívida, inexiste respaldo legal para a
manutenção do entendimento  de  que  o  título  de  crédito  que  embasa  a  presente
execução não está  revestido  de certeza,  liquidez  e  exigibilidade,  o  que impõe a
anulação da Sentença para que o feito executório tenha prosseguimento.

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.

7 PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  EXECUTIVO  EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO  DE  COMPOSIÇÃO  E  CONFISSÃO  DE  DÍVIDA  ORIUNDA  DE  CÉDULA
RURAL PIGNORATÍCIA. PERDÃO LEGAL. ART. 69, DA LEI Nº 12.249/10, EXTINÇÃO DO
FEITO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  FALTA  DE  PREENCHIMENTO  DE  UM  DOS  REQUISITOS
PARA A REMISSÃO DA DÍVIDA.  INAPLICABILIDADE DA NORMA QUE SERVIU DE
FUNDAMENTO PARA A SENTENÇA. NULIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. Restando
ausente um dos requisitos do art. 69, da Lei nº 12.249/2010 (preenchimento/enquadramento das
condições do art. 2º da Lei nº 11.322/06) deve ser anulada a sentença de primeiro grau que perdoou
a dívida sob esse fundamento legal e extinguiu o feito sem resolução do mérito. (TJPB, AC n.º
0000886-43.2011.815.0091, Rel. Des. José Aurélio da Cruz, pub. 06/10/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO  RURAL.  REMISSÃO  PERMITIDA  PELO  ART.  69  DA  LEI  FEDERAL  N.
12.249/2010.  EXECUTADO  QUE  PREENCHE  TODOS  OS  REQUISITOS  PREVISTOS.
PERDÃO LEGAL DA DÍVIDA.  INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.  EXECUÇÃO EXTINTA.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. Quando a execução basear-se em cédula de crédito
rual,  e  o executado preencher todos  os  requisitos  autorizadores do  perdão de  dívida,  nos
termos do art.  69  da  Lei  n.  12.249/2010,  e  do  art.  2º  da  Lei  n.  11.322/2006,  é  adequada sua
extinção, ante a inexigibilidade do título. Art. 69 da Lei 12.249/2010: “São remitidas as dívidas
decorrentes de operações de crédito rural renegociadas nas condições do art. 2º da Lei n.
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.”  Recurso  a  que  se  nega  provimento.  (TJPB,  AC  n.º  0000696-
80.2011.815.0091, Rel. Des.ª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira, pub. 17/11/2015).



Por fim, esclareço que inexiste obstáculo para que o Juízo, na hipótese de
preenchimento dos requisitos legais, utilize outros institutos como a renegociação e
o rebate da dívida, previstos em outros diplomas legislativos reguladores da matéria,
os quais implicariam na suspensão do feito executivo como alegado pelo próprio
Exequente, ora Apelante, em suas razões recursais.

Posto isso, conhecida a Apelação e rejeitadas a preliminar de julgamento
extra petita e a prejudicial de prescrição, no mérito, dou-lhe provimento parcial
para  reformar  a  Sentença  e  rejeitar  os  Embargos  opostos  pelo  Devedor,
determinando  o  retorno  dos  autos  ao  Juízo  de  origem  para  que  tenha
prosseguimento o feito executivo.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 01 de agosto de 2017,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva.  Presente à
sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


