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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0000359-98.2011.815.0121

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Banco do Nordeste do Brasil S/A – Adv. David Sombra Peixoto.

Apelado: José Pereira de Lima Filho – Adv. Paulo Wanderley Câmara.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.  EXECUÇÃO  DE 
TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  NOTA  DE  CRÉDITO 
RURAL.  VALOR  COBRADO  INFERIOR  AO 
PREVISTO  LEI  FEDERAL  N.º  12.249/2010. 
PERDÃO LEGAL DA DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE 
DO TÍTULO. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA 
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo  Banco do 
Nordeste do Brasil S/A contra sentença proferida pelo juízo da Comarca 
de Caiçara, que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por 
José Pereira de Lima Filho em face do apelante, extinguindo a ação 
executiva, ante a remissão da dívida.

Em suas razões recursais (fls. 75/81), o apelante pediu 
o provimento do recurso para reformar a sentença, aduzindo, em síntese, 
o cabimento do feito executivo uma vez que preenchidos os requisitos 
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necessários, consoante os arts. 9 e 10 do Decreto-Lei 167/67 c/c o art. 
585, VIII, do CPC. Sustenta ainda a inaplicabilidade da Lei Federal n.º 
12.249/2010 ao caso em tela,  em razão do apelado não preencher os 
requisitos autorizadores do perdão de dívida rural, nos termos do art. 2º 
da Lei nº 11.322/2006. 

Não houve contrarrazões recursais, conforme certidão 
de fls. 91. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça 
deixou  de  emitir  parecer  sobre  o  mérito  da  questão  por  ausência  de 
interesse público (fls. 98/99).

É o relatório. 

VOTO

O  apelante  verbera  que  a  sentença  que  julgou 
procedente  os  embargos  à  execução  opostos  pelo  apelado/executado 
merece reforma, alegando, para tanto, a inaplicabilidade do art. 69 da Lei 
n.º 12.249/2010, que preceitua:

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.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11322.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11322.htm#art2
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§ 1º  Do valor de que trata o caput deste artigo 
excluem-se as multas. (Grifos nossos)

Assevera o apelante que para haver o enquadramento 
na  lei  supracitada,  faz-se  necessário  que  a  dívida  esteja  atualmente 
lastreada pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE 
ou,  nos  casos  do  Programa  Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura 
Familiar - PRONAF, com qualquer fonte de recursos. 

No caso em tela,  observa-se que a  Nota de Crédito 
Rural 307.673.344-34, objeto da execução, foi custeada com recursos do 
Fundo Constitucional  de Financiamento do Nordeste,  através  de outras 
operações convertidas para o FNE – Lei 10.696, como reconhecido pelo 
próprio  recorrente  às  fls.  11  da  execução  em  apenso).  Assim,  resta 
incontroverso o preenchimento de tal requisito. 

A instituição financeira ainda afirma que inúmeros são 
os pressupostos exigidos para enquadramento na Lei n.º 12.249/2010, os 
quais  devem  ser  analisados  administrativamente  junto  ao  Banco  do 
Nordeste do Brasil S/A.

Ocorre que a sentença que julgou extinta a execução, 
apontando como fundamento a Lei Federal n.º 12.249/2010, não merece 
reforma, uma vez que o título executivo extrajudicial que instruiu a inicial 
da  ação  executiva  aponta  como  valor  cobrado  a  importância  de  R$ 
3.802,42 (três mil, oitocentos e dois reais e quarenta e dois centavos), 
valor  muito  inferior  àquele  previsto  o  art.  69  da  Lei  Federal  n.º 
12.249/2010. 

Ademais, de acordo com a relatório analítico juntado 
pela própria instituição financeira (fls. 11), em setembro de 2010, após  a 
publicação da referida legislação federal, o saldo devedor atualizado da 
dívida,  segundo  os encargos  financeiros  contratuais  aplicáveis  para  a 
situação de normalidade, excluídas as multas, gravitava em torno de R$ 
8.767,08 (oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e oito centavos), 
não alcançando o limite previsto na mencionada lei para fins de remissão.
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Ressalte-se  ainda  que  as  condições  supracitadas 
apenas atingiriam os contratos de operações de crédito rural formulados 
até  15  de  janeiro  de  2001,  abrangendo  dessa  forma  o  contrato  do 
apelado, o qual foi firmado em 31 de agosto de 1998 (fls. 17).

Desse modo, nota-se que o apelado preencheu todos 
os requisitos autorizadores do perdão de dívida rural, nos termos do art. 
2º da Lei nº 11.322/2006, ao contrário do que afirma o apelante, não 
havendo, portanto, reparo a ser feito na sentença combatida.

Em  face  de  todo  o  acima  exposto,  NEGO 
PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 


