PORTARIA 1 – Liquidação ou renegociação de dívidas de crédito rural
– Área da SUDENE
A Advocacia Geral da União editou a Portaria 1, de 11 de março de 2014, no âmbito
da Procuradoria-Geral da União, autorizando medidas de estímulo à liquidação ou
renegociação de débitos de crédito rural, previstas no art. 8º-B da Lei nº 12.844, de 19
de julho de 2013, acrescido pela Lei nº 12.872, de 24 de outubro de 2013, de
produtores rurais localizados na área de atuação da Sudene.
Vejam as condicionantes para o enquadramento na resolução:
Beneficiários:
- Produtores Rurais que suportaram perdas em razão da estiagem nos municípios da
área de atuação da SUDENE que decretaram situação de emergência ou estado de
calamidade pública, entre 1º de dezembro de 2011 e 30 de junho de 2013, com
reconhecimento pelo Poder Executivo federal, e que foram transferidos para o Tesouro
Nacional e cujos débitos, não inscritos na Dívida Ativa da União (DAU).
Objetivos:
- Estimular a liquidação ou a renegociação das dívidas originárias de operações de
crédito rural, que, cumulativamente:
I - sejam oriundas de financiamentos de empreendimentos localizados em municípios
da área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), onde tenha havido decretação de situação de emergência ou de estado de
calamidade pública em decorrência de seca ou estiagem, entre 1º de dezembro de
2011 e 30 de junho de 2013, reconhecidos pelo Poder Executivo federal;
II - os ativos tenham sido transferidos, não inscritos em Dívida Ativa da União, estejam
sendo objeto de execução judicial promovida pela Procuradoria-Geral da União (PGU).
Prazos:
- A adesão aos benefícios deverá ser feita até 31 de dezembro de 2014.
- Os pedidos de adesão aos benefícios regulamentados na forma desta Portaria
deverão ser requeridos pelo próprio mutuário ou por seu representante legal, dotado
de poderes específicos, nos autos do processo judicial ou diretamente junto ao
respectivo órgão de execução da PGU.
- A petição dirigida pelo mutuário ou por seu representante legal ao Juízo ou ao
respectivo órgão de execução da PGU deverá conter:
I - a identificação dos mutuários, com os respectivos números de CPF ou CNPJ
e comprovantes de endereço atualizado, e a
indicação pela opção de renegociação ou de liquidação da dívida;
II - os números das operações contratadas por cada mutuário;
III - declaração em que o mutuário ateste o endereço completo do
empreendimento a que foram destinados os recursos provenientes do
financiamento;
IV - relação das ações a serem extintas, na forma do parágrafo único do art. 3º
desta Portaria, ou declaração de que não questiona judicialmente a
legitimidade da dívida.

Procedimentos:
- Após recebida a documentação, o órgão de execução da PGU solicitará ao setor de
cálculos e perícias a elaboração de Parecer Técnico, apurando o valor da dívida para
os fins da Lei nº 12.844, de 2013, seguidos os parâmetros:
I - no caso de liquidação, concessão de descontos percentuais, conforme
quadro abaixo, a incidir sobre a soma dos saldos devedores por mutuário, conforme
informado pelo Banco do Brasil S/A, e, em seguida, aplicação do respectivo desconto
de valor fixo por faixa de saldo devedor;
II - no caso de renegociação, para pagamento em até 10 (dez) anos, com
amortizações em parcelas semestrais ou anuais, de acordo com o fluxo de receitas do
mutuário:
a) concessão de descontos percentuais, conforme quadro abaixo, cuja base de cálculo
será a soma dos saldos devedores por mutuário, informado pelo Banco do Brasil S/A;
b) aplicação, em seguida, de uma fração do respectivo desconto de valor fixo por faixa
de saldo devedor, que será resultante da divisão do respectivo desconto de valor fixo
previsto no quadro constante do Anexo II desta Portaria pelo número de parcelas
renegociadas.
III - inclusão das demais despesas sucumbenciais passíveis de cobrança.

Importante lembrar que nas liquidações e renegociações reguladas pela Portaria, o
mutuário fica dispensado do pagamento de honorários advocatícios, nos termos do §
4º do art. 8º-B da Lei nº 12.844, de 2013, mas deverá arcar com o custo das demais
despesas sucumbenciais, inclusive as multas processuais eventualmente aplicadas,
nos autos da ação de execução ou da ação de embargos à execução.

