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O processo natural de movimentação 
das sociedades modernas é a migra-
ção e concentração das pessoas em 

grandes cidades. Filhos e netos de produtores 
rurais preocupam-se hoje com cursos universi-
tários a mais das vezes não ligados à produção 
rural. Aquele antigo produtor rural, que se criou 
na terra, morreu ou está envelhecendo e, como 
consequência, o seu legado patrimonial está pul-
verizando de uma geração para outra.

Há algumas possibilidades de proteção patri-
monial para garantir a continuidade dos bens nas 
mãos da família, preservan-
do-se a dignidade das futu-
ras gerações. Há a possibi-
lidade de constituição de 
simples condomínio, com 
regras claras e rígidas, e 
também a constituição de 
sociedades. Estabelecem-se 
regras claras de adminis-
tração, disposição patrimo-
nial, distribuição de lucros 
entre os sócios, reinvestimentos.

O testamento também é um meio, ainda que 
singelo, de proteção patrimonial. O intuito do tes-
tamento é dispor dos bens pelo titular do patrimô-
nio apenas quando de sua morte; e isto pode ser 
feito de várias maneiras. O testamento público, 
aquele lavrado no Cartório de Notas, é a forma 
mais segura. Parte-se de dois princípios básicos: 
(1) o testador somente pode dispor de 50% do seu 
patrimônio (parte disponível), (2) os outros 50% 
(parte legítima) são destinados por determinação e 
na forma da lei aos herdeiros necessários do testa-
dor – quais sejam, os seus ascendentes, descentes 
e cônjuge, salvo justa causa prevista em lei.

O testador tem uma ótima liberdade legal de 
tratar da parte disponível – 50% – de seu patri-
mônio, deixando um percentual ou determinado 
bem a terceiros ou nas mãos de algum ou alguns 
herdeiros. Também aqui o testador tem plena li-
berdade de estabelecer cláusulas restritivas do pa-
trimônio – de incomunicabilidade – o bem não 
se comunica com o cônjuge do beneficiado –, de 
impenhorabilidade – o bem não pode ser penho-

Planejamento sucessório 
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rado por dívidas do beneficiado -, e de inalienabi-
lidade – o bem não pode ser vendido pelo bene-
ficiado. Estas cláusulas podem ser firmadas pelo 
testador por certo período depois de sua morte ou 
vitalícias. E veja que, se vitalícias, estas cláusulas 
devem ser obedecidas até a morte do beneficiado 
e, depois, os herdeiros deste não são prejudicados 
por dívidas passadas, recebem o patrimônio sem 
qualquer restrição.

O testador pode não distribuir a parte dispo-
nível, deixando para os seus herdeiros neces-
sários na forma da lei, mas pode deixar colocar 

em testamento as cláusulas 
restritivas – de incomuni-
cabilidade, de impenhora-
bilidade e de indisponibi-
lidade. Assim, os herdeiros 
receberão o patrimônio por 
força da sucessão, porém 
com as restrições impostas 
em 50%.

Também há a possibili-
dade de o testador incluir 

estas cláusulas restritivas na parte legítima (50%); 
aquela parte que são de direito dos herdeiros ne-
cessários. Contudo, isto ocorre apenas se houver 
justo motivo, como prevê a lei. Por exemplo, o 
filho que possui muitas dívidas e, que se receber 
o patrimônio de seu pai por herança, será total-
mente penhorado pelos seus credores. O pai, em 
testamento, pode firmar cláusula de impenhora-
bilidade e inalienabilidade para a preservação do 
patrimônio e sua continuidade aos netos.

Uma grande vantagem do testamento é a pos-
sibilidade de sua revogação ou modificação a 
qualquer tempo antes da morte do testador. O tes-
tamento é simples assim e se bem pensado e ela-
borado pode ser um instrumento muito barato e 
eficaz de planejamento sucessório e preservação 
do patrimônio familiar.

Fernando Ferrarezi Risolia
fernando@risolia.adv.br
Carlos Fernando Suto

carlosfernando@risolia.adv.br
Advogados em Araçatuba / SP
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Alteração do Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) em face do novo Código Florestal

Muitos produtores rurais cujas proprie-
dades rurais tinham áreas desmatadas 
em desconformidade com o Código 

Florestal antigo foram autuados e alvo que Inqué-
rito Civil por parte do Ministério Público (MP). Al-
guns assinaram um compromisso de ajustamento 
de conduta, comprometendo-se a adequar-se à lei 
em vigor. Outros tantos, por deixarem o Inqué-
rito Civil correr, tornaram-se réus em ações civis 
públicas. Desses, alguns assinaram um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC), também se com-
prometendo a adequarem-se à lei vigente.

Hoje, embora ainda não consolidado, temos 
um novo Código Florestal, com exigências de 
preservação menores que o anterior. Como fica a 
situação daqueles produtores rurais que se com-
prometeram a reflorestar suas proprieda-
des nos termos da lei pregressa?

Primeiramente, é necessário ser anali-
sado o documento que foi assinado pelo 
produtor rural perante o Ministério Públi-
co. O compromisso assinado no âmbito de 
um Inquérito Civil, e que fundamentou o 
arquivamento de tal inquérito, tem natu-
reza de um título executivo extrajudicial. 
Isso significa que, se não cumprido, pode 
ser executado em juízo pelo Ministério Pú-
blico, como se executa um juízo um che-
que ou uma nota promissória. Já o termo 
de ajustamento de conduta assinado no 
curso de uma Ação Civil Pública, já que homo-
logado pelo juiz, tem natureza de título executivo 
judicial. Pode ser executado como se fosse uma 
sentença judicial.

Simplificando: em ambos os casos, o descum-
primento do compromisso assinado leva a uma 
execução judicial, que segue os trâmites próprios, 
dependendo do tipo de título em posse do Promo-
tor, se um título judicial ou extrajudicial. Dessa 
forma, deve ficar claro que o fato de o Código Flo-
restal ter sido alterado não exime o produtor rural 
que assinou um compromisso com o Ministério 
Público de cumpri-lo nos termos ali previstos. E 
esse compromisso pode ser alterado? Em tese, 
sim. A mudança na lei é um fato novo que pode 
ser alegado para que seja feita novação, nos ter-

mos da lei civil, no compromisso firmado. 
Alguns critérios, entretanto, devem ser obe-

decidos. Tendo em vista que o compromisso é 
uma forma consensual de se buscar a solução da 
controvérsia, há que se, primeiro, tentar a alte-
ração de forma consensual, buscando a concor-
dância do promotor. No caso do compromisso 
feito extrajudicialmente, para que tenha valida-
de, a alteração deverá ser homologada pelo ór-
gão colegiado do Ministério Público responsável 
pela revisão dos compromissos de ajustamento 
de conduta. No caso do Estado de São Paulo, 
esse órgão é o Conselho Superior do Ministério 
Público (CSMP).

Se o compromisso foi assinado no bojo de uma 
ação civil pública, a alteração deve ser propos-

ta nessa ação civil pública e dependerá, além da 
concordância do Promotor, da homologação do 
juiz. Na discordância do promotor, é, ainda, pos-
sível propor-se ação judicial visando a desconsti-
tuição do compromisso. O resultado, no entanto, 
com em todas as ações judiciais, não pode ser ga-
rantido, pois depende do convencimento do juiz.

Assim, cada caso deve ser analisado individu-
almente para se verificar o cabimento, a melhor 
alternativa, a viabilidade jurídica e prática, bem 
como o custo-benefício da alteração do compro-
misso de ajustamento de conduta.

Ana Rita C. B. Barretto Santiago
anarita@risolia.adv.br

Advogada
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O documento escrito é essencial para
a segurança das relações negociais

O que é combinado não sai caro, já dizia 
o dito popular. Os indivíduos se rela-
cionam entre si cotidianamente e em 

sua maioria não mantém preocupação de firmar 
um documento escrito que formalize a relação 
existente, acreditando muito mais na palavra do 
que naquilo que está no papel, vindo a se preocu-
par com isto, quando surgem os problemas decor-
rentes daquela relação, tal como a falta de paga-
mento de uma das partes, ou o descumprimento 
de algum item acordado. Neste momento eles se 
veem obrigados a recorrer ao judiciário, respalda-
do apenas em palavras, ges-
tos e até mesmo pelo silên-
cio, já que não possui em 
mãos nenhum documento 
que efetivamente comprove 
o acordado.

Diante desta fragilida-
de, podemos afirmar que 
o contrato escrito é um dos 
aspectos mais importantes 
nas negociações jurídicas 
e, sem dúvida, não pode ser esquecido. As partes 
precisam ao se relacionarem e definirem suas res-
pectivas participações em um negócio a ser firma-
do, transportar toda esta expectativa para a escrita, 
declarando suas vontades e assim dando vida à 
realidade negocial. 

Um documento escrito e devidamente assina-
do põe fim a muitas controvérsias que poderiam 
ser criadas pelas partes ao longo da própria rela-
ção existente. O contrato deve apresentar a qua-
lificação completa das partes envolvidas, bem 
como seu endereço atualizado. Com relação aos 
contratos firmados entre pessoas jurídicas, além 
da qualificação completa das partes, devem cons-
tar a conferência dos poderes de contratação para 
aquele tipo de negociação, ou seja, saber se a par-
te responde de fato por aquela empresa, se tem 
procuração ou está no contrato social autorizada 
a firmar aquele tipo de instrumento, sob pena de 
o seu contrato ser invalidado.

Outro ponto importante e sempre preocu-
pante dentro dos aspectos formais do contrato é 
o descumprimento do mesmo sem qualquer mo-

tivação. Sem dúvida os contratos são feitos para 
serem cumpridos, mas, infelizmente, nem sempre 
isto é possível, por diversas razões. Neste caso, 
imprescindível a fim de evitar mal estar para as 
partes, é importante que constem no documento 
garantias ou previsão de multas como forma de 
minimizar os prejuízos ocorridos.

O prazo a ser estipulado do contrato deve ser 
incluso no documento, com previsão de even-
tual rescisão antecipada da relação existente. Se 
estivermos falando de um contrato de prestação 
de serviço no qual você figura na qualidade de 

prestador do serviço, sem 
dúvida o que você deseja é 
não ser surpreendido com 
uma rescisão fora do prazo 
estipulado, frustrando seus 
planos. Já se você estiver do 
lado do contratado, precisa 
valorizar a forma de subs-
tituição daquele prestador 
sem que isto gere descon-
forto e ônus para você.

Existem casos em que a contratante malicio-
samente traz a previsão de contratos de prestação 
de serviços que se prorrogam automaticamente, 
sendo que o prazo para eventual rescisão são su-
periores ao prazo de 90 dias. O que certamente 
acarretará prejuízo ao contratado pela demora 
para findar a prestação. Assim, é preciso ao firmar 
um contrato, negociar um prazo razoável de res-
cisão para ambas as partes.

Como se vê, a elaboração dos contratos escritos 
reflete em necessidade dos dias atuais. Por isso as 
partes interessadas devem dedicar um tempo para 
elaborar um documento escrito, evitando que no 
futuro venha a gastar muito mais na tentativa de 
recuperar um valor que não foi recebido ou pelo 
descumprimento de algum item acordado.

Por fim, para o êxito do negócio, deve se exigir 
um documento bem redigido, cláusulas claras e 
bem pautadas nos limites legais.

Léia Sena
leia@risolia.adv.br

Advogada em Araçatuba
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