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Apelado : João Carlos Rodrigues da Silva 

APELAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE
CRÉDITO  EXTRAJUDICIAL.  AUSÊNCIA  DE
EXIGIBILIDADE.  EXTINÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO
DO  MÉRITO.  SUBLEVAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  INTIMAÇÃO  DO  AUTOR  PARA
EMENDAR  OU  COMPLEMENTAR  A  PETIÇÃO
INICIAL.  VIABILIDADE.  CÉDULA DE  CRÉDITO
RURAL. POSSIBILIDADE DE REBATE NO VALOR
DEVIDO. PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO. ABATIMENTO QUE NÃO RETIRA A
LIQUIDEZ,  CERTEZA  E  EXIGIBILIDADE.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO
RECLAMO  PARA  FINS  DE  RETORNO  À
INSTÂNCIA  DE  ORIGEM  PROSSEGUINDO  NA
EXECUÇÃO.

- O art. 321, do Código de Processo Civil, autoriza o
Juiz de Direito, quando a petição inicial apresentar
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defeitos  ou irregularidades  capazes  de  dificultar  o
julgamento  de  mérito,  determinar  a  intimação  do
autor, para que, no prazo de quinze dias, emende-a
ou a complete.

- Não havendo comando legal permitindo a extinção
de  eventuais  processos  de  execução  em  curso  por
ausência  de  exigibilidade  dos  títulos  de  créditos
abarcados  pelas  Leis  nº  12.249/2010  e  da  Lei  nº
12.844/2013, deve ser anulada a sentença, porquanto
o título que embasa o processo executivo permanece
líquido, certo e exigível.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso.

Trata-se de  APELAÇÃO,  fls.  48/66,  interposta  pelo
Banco do Nordeste do Brasil S/A contra a sentença, fl. 46, prolatada pelo Juiz de
Direito da Comarca de Alagoa Grande, que, nos autos da Ação de Execução proposta
em face de João Carlos Rodrigues da Silva,  consignou os seguintes termos em seu
excerto dispositivo:

Sendo assim, tendo em vista o que mais dos autos
consta  e  princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,
julgo extinta a presente execução, nos termos do art.
783 e 803 do CPC, tendo em vista a inexistência de
título, ante a remissão da dívida. 

Nas  suas  razões,  o  recorrente fez  esboço  fático
relativo à exigibilidade do título, para, mediante a apresentação de tópicos, postular

Apelação Cível nº 0000417-70.2016.815.0031                                2



“a  reforma  a  sentença  guerreada,  de  fls.  46/47,  remetendo  os  autos  à  primeira
instância, para que a marcha processual seja retomada”, a saber: taxatividade legal
dos requisitos da petição inicial, impossibilidade de terminação de emenda em caso
de o magistrado não concorda com os termos do pedido e da causa de pedir, ofensa
aos arts. 319 e seguintes do Código de Processo Civil e art. 5º, II, da Constituição
Federal de 1988; do não enquadramento da dívida no art.  70 da Lei nº 12.249/10,
operação contratada após 15 de janeiro de 2001, inteligência do art.  70,  da Lei nº
12.249/10 conjugado com o art. 2º, da Lei nº 11.322/2006; da não enquadramento em
lei posterior, Lei nº 12.844/13, exigência da manifestação de interesse do devedor.

Certidão  noticiando  a  intimação  do  executado  por
hora certa, fl. 71/V.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O Banco do Nordeste do Brasil S/A ajuizou Ação de
Execução,  em face de  João Carlos Rodrigues da Silva, objetivando o percebimento
da  quantia  de  R$ 31.690,21  (trinta  e  um mil  seiscentos  e  noventa  reais  e  vinte
setenta e vinte e um reais), oriunda das Notas de Crédito Rural nº 2.2012.2995.2324
e de nº 2.2010.1107.1962, emitidas, respectivamente, nos dias 06/12/2012 e 23/07/2010,
alegando  o  vencimento  antecipado  das  obrigações  contratuais  em  razão  da
inadimplência do devedor.

De  início,  sustento  a  possibilidade  de  o  Juiz  de
Direito  determinar  a  emenda  a  inicial,  bem como ordenar  a  complementação  de
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informações, eis que a conduta tem respaldo no art. 321, do Código de Processo Civil.

Avançando  no mérito,  entretanto, o  desate  da
controvérsia reside em verificar o acerto do pronunciamento judicial de fl. 46, por
meio do qual o Juízo  a quo extinguiu a  Ação de Execução ajuizada pelo  Banco do
Nordeste  do  Brasil  S/A em  face  de  João  Carlos  Rodrigues  da  Silva,  sob  o
fundamento de não vislumbrar o pressuposto da exigibilidade do título executivo
extrajudicial que embasa o presente feito.

Adianto, de logo, que a resposta é negativa, pois a
Lei nº 12.249/2010, utilizada para fundamentar a extinção do processo executivo, não
retirou a exigibilidade dos títulos relativos às operações de créditos rurais de valor
originalmente contratado,  máxime quando ausentes os  requisitos  autorizadores  à
concessão do rebate da dívida, com base no art. 70, da Lei nº 12.249/01, que dispõe
sobre a exigência de que a operação de crédito rural  tenha sido renegociada nas
condições do art. 2º, da Lei nº 11.322/06:

 Art.  70. É  autorizada  a  concessão  de  rebate  para
liquidação, até 29 de março de 2013, das operações
de crédito rural que tenham sido renegociadas nas
condições do art. 2º da Lei nº 11.322, de 13 de julho
de 2006, e que estejam lastreadas em recursos do
FNE,  ou em recursos  mistos  do FNE com outras
fontes,  ou em recursos de outras fontes efetuadas
com  risco  da  União,  ou  ainda  das  operações
realizadas no âmbito do Pronaf, em substituição a
todos  os  bônus  de  adimplência  e  de  liquidação
previstos para essas operações na Lei nº 11.322, de
13 de julho de 2006, e no art. 28 da Lei nº 11.775, de
17 de setembro de 2008, não remitidas na forma do
art.  69  desta  Lei,  observadas  ainda  as  seguintes
condições:  (Redação  dada  pela  Lei  nº  12.599,  de
2012) I - para liquidação antecipada das operações
renegociadas com base nos incisos I e II do art. 2º da
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Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006, será concedido
rebate de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o
saldo devedor da dívida, atualizado pelos encargos
financeiros contratuais aplicáveis para a situação de
normalidade,  excluídos  os  bônus,  sendo  que  nas
regiões do semiárido, no norte do Espírito Santo e
nos Municípios do norte de Minas Gerais, do Vale
do  Jequitinhonha  e  do  Vale  do  Mucuri,
compreendidos  na  área  de  atuação  da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
-  SUDENE,  o rebate para liquidação será  de 85%
(oitenta  e  cinco  por  cento);  II  -  para  liquidação
antecipada  das  operações  renegociadas  com  base
no inciso III ou no § 5º do art. 2º da Lei nº 11.322, de
13 de julho de 2006, observado o disposto no art. 28
da  Lei  nº  11.775,  de  17  de  setembro  de  2008:  a)
aplica-se o disposto no inciso I deste artigo para a
parcela do saldo devedor que corresponda ao limite
de  R$  15.000,00  (quinze  mil  reais)  na  data  do
contrato original; b) será concedido rebate de 45%
(quarenta  e  cinco  por  cento)  sobre  a  parcela  do
saldo devedor da dívida, atualizado pelos encargos
financeiros contratuais aplicáveis para a situação de
normalidade, excluídos os bônus, que diz respeito
ao  crédito  original  excedente  ao  limite  de  R$
15.000,00 (quinze mil reais), sendo que nas regiões
do  semiárido,  no  norte  do  Espírito  Santo  e  nos
Municípios do norte de Minas Gerais, do Vale do
Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, compreendidos
na  área  de  atuação  da  Superintendência  de
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, o rebate
para  liquidação  será  de  75% (setenta  e  cinco  por
cento). § 1o O disposto neste artigo também pode
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ser  aplicado  para  liquidação  das  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, lastreadas em recursos do FNE,
ou em recursos mistos do FNE com outras fontes,
ou em recursos de outras fontes efetuadas com risco
da União,  ou ainda das operações contratadas no
âmbito do Pronaf, cujos mutuários não as tenham
renegociado nas condições ali estabelecidas, sendo
que  os  rebates  serão  aplicados  sobre  o  saldo
devedor atualizado da seguinte forma: I - até 15 de
janeiro  de  2001,  pelos  encargos  financeiros
originalmente  contratados,  sem  bônus  e  sem
encargos adicionais de inadimplemento; II - de 16
de  janeiro  de  2001  até  a  data  da  liquidação  da
operação: a) para as operações efetuadas no âmbito
do Pronaf, taxa efetiva de juros de 3% a.a. (três por
cento ao ano);  b) para as demais operações,  pelos
encargos financeiros previstos no art. 45 da Lei nº
11.775,  de  17  de  setembro  de  2008,  para  cada
período,  sem  encargos  adicionais  de
inadimplemento, observado o porte do mutuário.

Em  acréscimo,  o  art.  2º,  da  Lei  nº  11.322/2006
estabelece: 

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
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2001,  de  valor  originalmente  contratado  até  R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em uma ou mais
operações  do  mesmo  mutuário,  nas  seguintes
condições:

Nesse  panorama,  com  base  nas  disposições  legais
acima transcritas, percebe-se que uma das exigências necessárias é que as dívidas
tenham sido contratadas até 15 de janeiro de 2001, percebendo-se facilmente que os
títulos  de  crédito  que fundam a  execução foram firmados  muito  após  esta  data,
senão vejamos às fls. 10/22.

Como se não bastasse, conforme preconiza o art. 5º,
da  Lei  nº  11.322/2006,  a  manifestação  do  mutuário  mostra-se  imprescindível,  no
sentido de renegociar a dívida, conjuntura não vislumbrada na espécie: 

Art. 5º Os mutuários interessados na prorrogação ou
repactuação de dívidas de que trata esta Lei deverão
manifestar  formalmente  seu  interesse  à  instituição
financeira credora. § 1o Fica autorizada a suspensão
da  cobrança  ou  da  execução  judicial  de  dívidas
originárias de crédito rural abrangidas por esta Lei, a
partir  da  data  em que  os  mutuários  manifestarem
seu interesse na prorrogação ou repactuação dessas
dívidas, na forma do caput deste artigo. § 2o Ficam
as  instituições  financeiras  credoras  das  dívidas
renegociadas  na  forma  desta  Lei  obrigadas  a
suspender a execução dessas dívidas e a desistir, se
for  o  caso,  de  quaisquer  ações  ajuizadas  contra  os
respectivos  mutuários  relativas  às  operações
abrangidas naquele instrumento de crédito.  § 3o O
Conselho Monetário Nacional fixará:  I  -  prazo, não
inferior a 180 (cento e oitenta) dias após a data de
publicação  do  regulamento  desta  Lei,  para  que  se
cumpra a formalidade a que se refere o caput deste
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artigo;  II  -  prazo,  não  inferior  a  60  (sessenta)  dias
após o término do prazo a que se refere o inciso I
deste  parágrafo,  a  ser  observado  pelas  instituições
financeiras  para a formalização das prorrogações  e
repactuações de dívidas de que trata esta Lei.

Portanto, inexiste comprovação de que o devedor, no
lapso temporal estabelecido, tenha manifestação a intenção de se utilizar do benefício
assegurado aos mutuários, é dizer, de obter o abatimento disponibilizado.

Nessa  senda,  por  não  vislumbrar  comando  legal
permitindo a extinção de eventuais processos executivos em curso por ausência de
exigibilidade dos  títulos  de créditos  enquadráveis  na legislação regente,  deve ser
anulada a sentença, a fim de o processo seguir o seu regular processamento.

Ante  o  exposto, DOU  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo,
para seguir o seu regular processamento.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

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

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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