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A FORÇA QUE 
MOVIMENTA 

O MUNDO

HÁ 23 ANOS CONSTRUINDO 
HISTÓRIAS E AMIZADE COM 

O HOMEM DO CAMPO.
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EDITORIAL

 Mesmo diante de todo o impacto da pandemia da Covid-19, o agronegócio brasileiro con-
tinua mostrando a sua força. No último dia 28 de junho, quando o Banco do Brasil anunciou 
o� cialmente o volume de recursos que está ofertando no Plano Safra 2021/2022, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, disse que neste ano, o agronegócio passou a indústria de transformação 
pela primeira vez. “O setor agro desa� ou a baixa qualidade de políticas econômicas e a� rmou sua 
vantagem comparativa no cenário mundial”, comentou. Sem entrar no mérito da questão indus-
trial, o fato é que o agro não baixa a guarda e impõe-se como locomotiva da economia nacional. 
Na mesma cerimônia, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou o desa� o que propôs ao 
setor agropecuário, de o Brasil atingir uma produção de 300 milhões de toneladas de grãos na safra 
2021/22. “Com todo o apoio que recebemos, vamos atingir esse objetivo”, a� rmou a ministra.

 A reboque da possível e provável safra recorde, as exportações do agronegócio brasileiro 
tendem a alcançar US$ 120 bilhões neste ano – 20% a mais do que em 2020 e também recorde his-
tórico – e contribuir com saldo positivo de pelo menos US$ 100 bilhões na balança comercial. A 
estimativa é do coordenador do centro Agro Global do Insper e especialista do setor, Marcos Jank.

 Voltando a falar do Plano Safra 2021/2022, vale destacar que o Banco do Brasil, maior � -
nanciador da agricultura brasileira, vai destinar R$ 135 bilhões para o agronegócio do país na safra 
2021/22, alta de 20% em relação aos valores desembolsados no ciclo atual que terminou em junho. 
Para os produtores pequenos e médios, o banco vai destinar R$ 34 bilhões, a� rmou o presidente do 
BB, Fausto Ribeiro. O Plano Safra 2021/22, que inclui os recursos do Banco Brasil e foi divulgado 
recentemente pelo Ministério da Agricultura, prevê oferta de R$ 251,2 bilhões para � nanciamentos 
da agricultura na próxima temporada, aumento de 6,3% ante o programa governamental do ciclo 
anterior, e os juros também subirão na esteira de uma alta na taxa básica Selic. E assim, com o tra-
balho do produtor rural, mais o apoio de um governo que reconhece e valoriza o agro, o setor não 
para, tendo papel fundamental no desenvolvimento do Brasil!

O agro ultrapassa a indústria
de transformação
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SAÚDE

Equoterapia conquista
praticantes e se firma no Complexo

Equestre de Araçatuba
Cerca de 50 pessoas são atendidas em parceria firmada com o SIRAN,

incluindo pessoas com deficiência (PCDs) que apresentam evoluções significativas

 Faz dois anos que o 
maior e mais moderno Com-
plexo Esportivo Equestre da 
América Latina, localizado 
dentro do recinto de exposi-
ções Clibas de Almeida Prado, 
em Araçatuba (SP), passou a 
ser frequentado por pratican-
tes de equoterapia. A estrutura 
faz toda a diferença tanto para 
os praticantes que participam 

de programas de reabilitação 
(hipoterapia) quanto aos pro-
gramas relacionados ao esporte 
(pré-esportivo e prática espor-
tiva paraequestre).

 “Aqui há estrutura com 
pistas cobertas e fechadas para o 
esporte, o que nos proporciona 
mais conforto e segurança”, co-
menta a � sioterapeuta Carolina 

Vicentini Verdi (Carol). Ela é 
sócia do também � sioterapeu-
ta Henrique Sartori Coutinho 
na empresa HSC Equoterapia, 
que tem parceria com o SIRAN 
(Sindicato Rural da Alta Noro-
este) para utilizar o complexo. 
Carol explica que atualmente 
cerca de 50 praticantes são aten-
didos, incluindo pessoas com 
de� ciência (PCDs).
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SUPERAÇÃO

 Um desses praticantes 
é Lucas Sabbag de Sousa Al-
ves (12 anos), diagnosticado 
com Transtorno do Espectro 
ao Autismo (TEA). Ele co-
meçou na equoterapia há três 
anos, tendo passado do pro-
grama de reabilitação para o 
esporte. “A história do Lucas é 
de superação e também muita 
dedicação do atleta, sua mãe, 
equipe e cavalo. Ele começou 
no passo, evoluiu para o trote e 

chegou ao galope. Hoje, treina 
nos 3 Tambores, e no Araça-
texas (prova realizada no com-
plexo no dia 25/06) competiu 
pela primeira vez na prova                                                          
de paratambor.

 “Foi emocionante 
para todos nós, incluindo ele, 
a família, a equipe e os orga-
nizadores. Fez muito bem para 
ele, pois ajuda a melhorar a 
autoestima, assim como pro-
porciona perspectiva para o 
futuro”, analisa Carol. Lucas 

é atendido pelo � sioterapeuta 
Luis Antonio Neto, pelo trei-
nador e equitador Giovani No-
nato, pelo guia Márcio Vieira, 
e também pelos � sioterapeu-
tas Carolina Vicentini Verdi e 
Henrique Sartori, e monta o 
cavalo Billy Gun Pep. “Temos 
outros sete praticantes que 
também estão sendo prepa-
rados para as provas de para-
tambor. E, nesse sentido, reali-
zar esse trabalho no complexo 
equestre é muito relevante”,     
diz Carol.

SAÚDESAÚDE
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CAPACITAÇÃOCAPACITAÇÃO

BENEFÍCIOS

 A equoterapia utiliza 
cavalos como meio terapêuti-
co para aumentar o equilíbrio, 
a força muscular e o desenvol-
vimento intelectual e psicoló-
gico de pacientes, com indica-
ção médica. “As atividades são 
realizadas de forma lúdica, in-
tegrando natureza e brinque-
dos educativos para melhorar 
o desenvolvimento do poten-
cial cognitivo e motor dos pra-
ticantes. Assim, a equoterapia 
oferece mais qualidade de vida 
e ajuda na interação social dos 
praticantes”, explica Carol.

 São inúmeros os bene-
fícios para a pessoa que está so-
bre o cavalo, além dos ganhos 

motores, psíquicos, sensitivos e 
sociais. “O cavalo produz para 
a pessoa que está sobre ele o 
que chamamos de movimento 
tridimensional, e esse movi-
mento desloca o praticante em 
alguns eixos”, esclarece a � sio-
terapeuta. A sessão varia de 30 
a 40 minutos, sendo que, sobre 
o animal, são apenas 30 minu-
tos, e restante é dividido entre 
o início e o � nal da atividade, 
para fazer interação e despedi-
da com o praticante.

 Cerca de 95% do pú-
blico da HSC Equoterapia 
Araçatuba são de pessoas com 
alguma de� ciência, mas a tera-
pia não é direcionada apenas a 
elas. “Uma criança que tem hi-
peratividade também pode ser 

atendida, desde que seja com o 
pro� ssional correto. Dessa ma-
neira, uma criança que tem a 
dislexia, por exemplo, deve ser 
acompanhada por um psicó-
logo e um pedagogo. O adulto 
que tem uma disfunção motora 
ou problema neurológico terá o 
acompanhamento de um � sio-
terapeuta”, conclui Carol.

SERVIÇO

Atividade: Equoterapia
Local: Casa do SIRAN
Recinto de Exposições

Clibas de Almeida Prado 
Endereço: Avenida Alcides 

Fagundes Chagas, 600,
Bairro Aviação

Contato: Carolina
 (18) 99746-2388
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FEIRA DO PRODUTOR RURAL CONSOLIDADA DE ARAÇATUBA
(FOTOS CAPTADAS ANTES DA PANDEMIA)
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CRÉDITO AGRÍCOLA

Produtores podem ter acesso a recursos 
disponibilizados no Plano Safra

Foram disponibilizados R$ 251,2 bi para produção agropecuária, com destaque para 
financiamento de técnicas sustentáveis, investimentos e agricultura familiar

 Entrou em vigor no 
último dia 1º de julho o Plano 
Safra 2021/2022, com desta-
que para o financiamento de 
técnicas sustentáveis, aliando 
a produção agropecuária com 
a preservação ambiental. No 
total, foram disponibilizados 
R$ 251,2 bilhões para apoiar 
a produção agropecuária na-
cional, o que representa uma 
alta de 6,3% (mais R$ 14,9 
bilhões) em relação à safra 
anterior. Os financiamentos 
da atual safra poderão ser 
contratados pelos agriculto-
res de 1º de julho deste ano 
a 30 de junho de 2022. As 
informações do Plano Safra 
2021/2022 estão consolida-
das no Manual de Crédito 
Rural, no Banco Central.

 Um total de 12 insti-
tuições vão operar com recur-
sos equalizáveis no atual Plano 
Safra. Além de Banco do Bra-
sil, BNDES, Bancoob, Sicredi, 
Cresol, BRDE e Banrisul, que já 
operavam com esses recursos, 
outros cinco bancos entraram 
na lista: Caixa Econômica Fe-
deral, Bradesco, Banco do De-
senvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG), Credicoamo e CNH.

 O Tesouro Nacional 
destinou R$ 13 bilhões para a 
equalização de juros. A porta-
ria que autoriza o pagamento de 
equalização de taxas de juros em 
� nanciamentos rurais concedi-
dos no Plano Safra 2021/2022 
foi publicada nesta quinta-feira 
no Diário O� cial da União.  Do 

total, R$ 177,78 bilhões serão 
destinados ao custeio, indus-
trialização e comercialização e 
R$ 73,4 bilhões serão para in-
vestimentos. Os recursos desti-
nados a investimentos tiveram 
aumento de 29%. 

SUSTENTABILIDADE 

 O Programa para Re-
dução de Emissão de Gases de 
Efeito Estufa na Agricultura 
(Programa ABC), que é a prin-
cipal linha para � nanciamento 
de técnicas sustentáveis, teve 
uma ampliação de 101% em 
relação aos recursos disponibi-
lizados no Plano Safra anterior. 
A linha terá R$ 5,05 bilhões em 
recursos com taxa de juros de 
5,5% e 7% ao ano, carência de 
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CRÉDITO AGRÍCOLA

até oito anos e prazo máximo 
de pagamento de 12 anos. 

 O Plano Safra 21/22 
também prevê o � nanciamen-
to para aquisição e construção 
de instalações para a implanta-
ção ou ampliação de unidades 
de produção de bioinsumos e 
biofertilizantes na propriedade 
rural, para uso próprio. Tam-
bém serão � nanciados projetos 
de implantação, melhoramento 
e manutenção de sistemas para 
a geração de energia renová-
vel. O limite de crédito coleti-
vo para projetos de geração de 
energia elétrica a partir de bio-
gás e biometano será de até R$ 
20 milhões. 

 O Proirriga, programa 
destinado ao � nanciamento da 
agricultura irrigada, terá R$ 
1,35 bilhão, com juros de 7,5% 
ao ano. Já o Inovagro, voltado 
para o � nanciamento de ino-

vações tecnológicas nas pro-
priedades rurais, � cou com R$ 
2,6 bilhões, e taxas de juros de 
7% ao ano.

SEGURO RURAL
E ZONEAMENTO

 Para 2022, a subven-
ção ao Prêmio do Seguro Rural 
será de R$ 1 bilhão. Com esse 
montante, será possível contra-
tar aproximadamente 158.500 
apólices, proteger 10,7 milhões 
de hectares e um valor total se-
gurado de R$ 55,4 bilhões. 

 O Programa Nacional 
de Zoneamento Agrícola de 
Risco Climático (Zarc) terá a 
inclusão de novos estudos para 
12 culturas, além de mudan-
ças estruturais na metodologia 
com a inclusão de 6 classes de 
armazenamento hídrico para 
os solos e de níveis de mane-
jo, bem como a implementa-

ção do ZarcPro, o zoneamento                        
de produtividade. 

PEQUENOS E MÉDIOS 
PRODUTORES

 O governo destinou R$ 
39,3 bilhões para os pequenos 
produtores rurais para � nan-
ciamento pelo Programa Na-
cional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf), 
alta de 19%, Desse valor, R$ 
21,74 bilhões são para custeio 
e comercialização, com juros 
de 3% e 4,5%, e R$ R$ 17,6 bi-
lhões para investimentos. Para 
os médios produtores rurais, 
serão destinados R$ 34,1 bi-
lhões, por meio do Programa 
Nacional de Apoio ao Médio 
Produtor Rural (Pronamp), um 
aumento de 3% em relação à 
safra anterior.  São R$ 29,18 bi-
lhões para custeio e comerciali-
zação, com juros de 5,5%, e R$ 
4,88 bilhões para investimento.
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ARTIGO

Pecuarista ganha direito de
transportar gado sem recolher ICMS

Sentença do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul diz respeito
ao transporte de animais entre propriedades de estados diferentes

 O pecuarista araçatu-
bense Antônio César Martins 
Villela entrou com ação judi-
cial contra o Estado de Mato 
Grosso do Sul, em razão de 
exercer atividade agropecuária 
de criação e engorda de gado, 
possuindo estabelecimentos 
produtores em Três Lagoas 
(MS), e em Santo Antônio do 
Aracanguá (SP). Para realizar 
o processo de engorda do gado 
ele precisa começar o proce-
dimento em um estabeleci-
mento rural e, posteriormente, 
� nalizar no outro, realizando 
a transferência do rebanho                            
entre Estados.

 Villela explicou que, 
para realizar o transporte in-

terestadual é exigido por par-
te do Fisco Estadual de MS o 
recolhimento do ICMS. Con-
tudo, para ele, a cobrança é 
ilegal, uma vez que as opera-
ções de transferência de gado 
entre suas propriedades de Es-
tados diferentes, não possuem               
� ns comerciais.

 Ao analisar o caso, a 
juíza de 1ª Instância de Três 
Lagoas, não acolheu a sua 
tese, determinando que tais 
operações estariam sujeitas ao 
recolhimento do ICMS. O pe-
cuarista recorreu ao Tribunal 
de Justiça do Estado de Mato 
Grosso do Sul, que, por vota-
ção unânime, reconheceu o seu 
direito de transferência sem o 

recolhimento do ICMS. A fun-
damentação está evidenciada 
no entendimento consolidado 
do STJ, no sentido de que não 
incide ICMS na operação de 
transferência de mercadorias 
entre estabelecimentos do mes-
mo contribuinte, que de igual 
forma deve ser aplicado nas 
produções agropecuárias.

NÃO CABE
MAIS RECURSO

 De acordo com o ad-
vogado Lucas Biava Miqui-
nioty, isso quer dizer que o 
deslocamento de bens ou mer-
cadorias entre estabelecimen-
tos de uma mesma empresa, 
por exemplo, não caracteriza 
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ARTIGO

a hipótese de incidência do 
ICMS, sendo que, para a ocor-
rência desse fato, é imprescin-
dível a circulação jurídica da 
mercadoria com a transferên-
cia da propriedade.

 Não cabe mais recur-
so da decisão proferida, es-
tando o pecuarista liberado 
para o transporte entre as suas 
propriedades de sua produção 
de bovinos.

 Para Miquinioty, é sa-
bido que o desenvolvimento 
da pecuária, da mesma forma 
que na agricultura, está sujeita 
às intempéries climáticas, que 

faz com que haja necessidade 
de se transferir o gado para 
pastos com melhores con-
dições de forragem ou para 
con� namento, recurso que 
pode e deve ser utilizado pelos 
proprietários (ou até mesmo 
arrendatários) de áreas rurais 
em Estados diferentes.

 Contudo, ele deixa o 
alerta. “O pecuarista que de-
seja efetivar tal operação sem 
o recolhimento do ICMS, deve 
primeiramente obter decisão 
judicial favorável neste senti-
do, a� m de evitar dissabores 
com o Estado nas barreiras 
� scais, em razão da iminente 

lavratura de autos de infração 
em decorrência do não reco-
lhimento do ICMS, com pos-
terior ajuizamento da ação de 
execução � scal e constrição 
do patrimônio dos produtores 
que não alcançarem decisões 
judiciais que isentem a trans-
ferência entre propriedades 
sem o recolhimento de ICMS”, 
� naliza o advogado.

SERVIÇO

- Advogado: Lucas Biava Mi-
quinioty 
- OAB/SP: 272.695
- Contato: lucas.miquinioty@
gmail.com
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ARTIGO

Produtor rural pode reduzir
dívidas de ICMS e IPVA

*Maria Beatriz Pereira de Souza Brito

 O Governo do Esta-
do de São Paulo, a partir de 15 
de junho, dará início ao pro-
grama de transação tributária 
dos débitos de ICMS e IPVA, 
impostos incidentes, respecti-
vamente, sobre a circulação de 
mercadorias e a propriedade de 
veículos automotores.

 O programa prevê a 
redução de até 40% dos juros 
e multas dos débitos inscritos 
em dívida ativa com a Fazenda 
Pública Estadual. Podem aderir 
ao programa as pessoas físicas 
e jurídicas de médio e pequeno 
porte que tenham dívidas ins-
critas com a Fazenda Estadual 
entre 2017 a 2020. O Governo 
do Estado de São Paulo estima 
que mais um milhão de contri-
buintes serão bene� ciados pela 
transação tributária.

 É uma excelente opor-
tunidade para todos os setores 
econômicos, em especial os 
atingidos pelos efeitos da crise 
� nanceira da COVID-19, como 
bares, restaurantes e eventos.

 Outro setor bene� -
ciado pelo programa é o do 
agronegócio. O produtor rural, 
pessoa física ou jurídica, pode 
aderir ao programa. Além da 
resolução das demandas tri-
butárias, é possível diminuir o 
passivo tributário da atividade 

rural. Ainda, viabiliza a expe-
dição da Certidão Negativa de 
Débitos Estaduais – CND –, 
exigida por frigoríferos, por 
compradores nas negociações 
de safra futura e para libera-
ção de linhas de créditos rurais 
pelas instituições � nanceiras, 
como alguns dos exemplos.

 Inclusive, os devedores 
contumazes, bem como as em-
presas em recuperação judicial 
também podem aderir ao pro-
grama de transação.

 Dada a peculiarida-
de desses casos, aplicam-se 
alguns requisitos especí� cos, 
como a comprovação da situ-
ação � nanceira da empresa e a 
possibilidade de fato de adim-
plir com os termos transa-
cionados. Igual forma, é mais 
uma possibilidade para que 
essas pessoas possam recali-
brar seus passivos tributários e 
aumentar, assim, o lucro obti-
do nos exercícios.

 Ainda, caso os débitos 
já tenham sido executados, é 
a possibilidade de extinguir as 
demandas judiciais e resolver 
os con� itos tributários de for-
ma mais célere. Além de apre-
sentar um viés para levanta-
mento de eventuais penhoras 
ou garantias efetuadas nas Exe-
cuções Fiscais.

 Os meios de solução 
não litigiosas dos con� itos tri-
butários tornaram-se cada vez 
mais comuns. Iniciativas como 
esta da Fazenda Estadual obje-
tivam a celeridade na resolução 
de con� itos e diminuição dos 
inadimplentes tributários.

 A adesão ao programa 
é de forma eletrônica, sendo 
necessário que o Contribuin-
te apresente uma proposta de 
transação. Por esse motivo, 
recomenda-se a assistência 
do advogado da sua con� ança 
para orientação e elaboração 
do pedido de adesão.

*Maria Beatriz Pereira de Sou-
za Brito é advogada em Ara-
çatuba (OAB-SP 427.559) – 
mbb@heltonadvogados.adv.br
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POLÍTICA AGRÍCOLA

Preços mínimos da safra de verão
tem reajuste médio de 19,7%

Maior aumento foi para a borracha, com 42,08%,
seguido pelo leite nas regiões Sudeste e Sul, com 37,04%

 Os preços mínimos 
para a safra de verão foram pu-
blicados no último dia 2 de ju-
lho no Diário O� cial da União, 
na Portaria nº 201 do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa). O 
reajuste médio aplicado, con-
siderando as 12 culturas bene-
� ciadas, foi de 19,76%, sendo 
o maior aumento para a borra-
cha com 42,08%, seguido pelo 
leite nas regiões Sudeste e Sul 
com 37,04%.

 Para o algodão em 
pluma, o reajuste foi de 6,65% 
passando a R$ 82,60 por arro-
ba, válido para todo o Brasil. O 
arroz longo � no, para a região 
Sul � cou em R$ 45,30/50 kg, 
aumento de 12,74%. Feijão em 
cores passou a R$ 116,75/60 

kg, reajustado em 22,26%. Para 
o leite, o aumento médio foi de 
29,%, passando a R$ 1,48 por 
litro nas regiões Sudeste e Sul 
e, R$ 1,34 por litro para o Cen-
tro-Oeste.

 O milho teve reajuste 
médio de 23,53%, de� nido em 
R$ 31,34/60 kg para as regiões 
Centro-Oeste (exceto MT), 
Sudeste e Sul e R$ 25,80/60 kg 
para o Mato Grosso e Rondô-
nia. Para a região Nordeste, 
o preço é de R$ 35,43/60 kg, 
exceto os estados da Bahia, 
Maranhão e Piauí que � caram 
em R$ 28,26/60 kg. A soja teve 
aumento de 22,79%, � cando 
em R$ 55,55/60 kg. Quanto aos 
preços mínimos para sementes, 
os reajustes acompanharam 
aqueles aplicados aos grãos.

 Os preços mínimos 
representam um seguro de 
preços do governo, a custo 
zero para o produtor.

 Caso as cotações de 
mercado caiam abaixo do mí-
nimo, são acionados os instru-
mentos da Política de Garantia 
de Preços Mínimos (PGPM), 
seja com aquisições por meio 
do de Aquisição do Governo 
Federal (AGF) ou pagamento 
compensatório corresponden-
do à diferença entre o mínimo 
e o preço de mercado.

 Os preços mínimos 
para borracha, cacau e leite 
começam a vigorar a partir de 
1º de julho e, para os demais, 
de acordo com o calendário de 
colheita das culturas.
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ARTIGO

Arrendamento em
produto ou dinheiro?

*Olímpia de Paula e Ana Carolina Kuroda

 Esse é um tema que 
vem gerando controvérsias ju-
rídicas há tempos. Isso porque, 
é muito comum que os produ-
tores rurais façam contratos de 
arrendamento onde o preço é 
� xado em produto e não em di-
nheiro, como exige o Estatuto 
da Terra. A Legislação é clara 
ao estabelecer que a � xação do 
preço deve ser em pecúnia, ain-
da que o pagamento seja con-
vertido em produtos. É possível 
pagar o arrendamento em sacas 
de soja, por exemplo, desde que 
o valor equivalente em dinhei-
ro esteja previsto no contrato. 

 Assim, quando fala-
mos em preço do arrendamento 
rural, trata-se da quantia a ser 
paga pelo arrendatário ao arren-
dador a título de remuneração 
pela cessão da posse do imóvel 
agrário, uma espécie de aluguel, 
é esse valor que a lei determina 
que seja pré-� xado em dinheiro. 

 A razão de o legisla-
dor agrário brasileiro de� nir 
desta forma, sempre foi prote-
ger o arrendatário de prejuízos 
decorrentes da falta de certeza 
do preço a ser pago, devido a 
grande variação da cotação dos 
produtos agrícolas. No entanto, 
atualmente virou costume dos 
produtores de grãos a negocia-
ção do preço em produto e não 
em dinheiro, o que facilita, in-
clusive, a atualização do paga-

mento no decorrer da vigência 
do contrato e tem sido a pre-
ferência tanto do arrendador, 
como do arrendatário. 

 Uma boa notícia é 
que, apesar da vedação na lei, 
os Tribunais têm validado essa 
cláusula contratual, sob o fun-
damento de que o costume e 
a boa-fé constantes na nego-
ciação devem ser preservados. 
Aliás, sabemos que o Estatuto 
da Terra é uma norma extre-
mamente antiga e precisa ser 
atualizado em vários aspec-
tos. Logo, é de se considerar o 
importante papel da jurispru-
dência nesses casos, que reco-
nheceu as mudanças na agro-
pecuária brasileira.

 Nesse contexto, o 
Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), por meio da decisão 

publicada no último dia 26 de 
abril, adotou entendimento 
no sentido de que a execução 
de contrato de arrendamen-
to rural no qual houve � xação 
de preço em sacas merece ser 
considerada, uma vez que a 
cláusula foi � rmada por am-
bos os contratantes, de acordo 
com a sua vontade e a prática 
da região. A expectativa é de 
que essa mudança de entendi-
mento re� etirá nas decisões de 
primeira instância e nos tribu-
nais de justiça de todo o país, 
impactando positivamente no 
setor produtivo. 

 Por � m, é importante 
ressaltar que os contratos agrá-
rios devem ser redigidos com 
o acompanhamento de um ad-
vogado especialista, de modo a 
trazer segurança jurídica ao ne-
gócio e evitar problemas futuros. 

OLÍMPIA DE PAULA
é advogada em Araçatuba

(OAB/SP 338.722) – olimpia@
olimpiadepaulaadvocacia.com.br

ANA CAROLINA KURODA
é advogada (OAB/SP 376.524)

anacarolinavalimsantos
@yahoo.com.br
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