ANEXO 1
RELAÇÃO DE IMÓVEIS.

#

Nome do Bloco

1

Fazenda Jangada

2

Sítio Nossa Senhora Aparecida

3

Sítio Santo Antonio

4

Sítio Pica Pau

5

Sítio Liberdade

6

Sítio Santa Tereza

7

Faz Rio Feio

8
9

Sítio Córrego C
Sítio Santa Luzia

10

Sítio Santa Izabel

11
12
13

Sítio Periquito
Estância Queiroz
Faz Santa Thereza

14

Sítio Macuco I

15

Estância Tupã

Nome da F azenda

Fazenda Jangada
Fazenda Jangada
Sítio Nossa Senhora Aparecida
Sítio Nossa Senhora Aparecida
Sítio Nossa Senhora Aparecida
Sítio Santo Antonio I
Sítio Santo Antonio II
Sítio Pica Pau
Sítio Pica Pau
Sítio Liberdade
Sítio Santa Tereza
Sítio Santa Tereza
Sítio Santa Tereza
Faz Rio Feio
Faz Rio Feio
Faz Rio Feio
Faz Rio Feio
Sítio Córrego C
Sítio Santa Luzia
Sítio Santa Izabel
Sítio Santa Izabel
Sítio Santa Izabel
Sítio Santa Izabel
Sítio Periquito
Estância Queiroz
Faz Santa Thereza
Sítio Macuco I
Sítio Macuco II
Estância Tupã
Estância Tupã
Estância Tupã
Estância Tupã
Estância Tupã
Estância Tupã
Estância Tupã
Sítio São Judas Tadeu III
Sítio São Judas Tadeu IV

Município do Estado de SP

CAR Estadual

CLEMENTINA

35119040026373

RINOPOLIS

35438080057043

Sítio São Francisco

Sítio São Judas Tadeu V
Sítio São Judas Tadeu IV
Sítio São Judas Tadeu I II

42.00

95.00

NÃO

2033

38.00

95.00

NÃO

em andamento

41.06

31.42

77%

Sim

7º

2021

2028

40.00

95.00

NÃO

em andamento

9.04

8.67

96%

Sim

1º

2026

2033

42.00

95.00

NÃO

2021

2028

42.00

95.00

NÃO

2021

2028

38.00

95.00

NÃO

2022

2029

42.00

95.00

NÃO

2026
2022

2033
2029

40.00
40.00

95.00
95.00

NÃO
NÃO

7º
5º

em andamento

259.40

199.58

77%

Sim

4º

em andamento
Concluído

7.38
12.59

7.28
11.18

99%
89%

Sim
Sim

1º
5º

35119040033564

49.411

12.11

35119040033524

1.645

26.17

35119040033674

11.210

38.76

35119040033665
35119040033532
35119040033562

23.321
31.429
23.878

14.52
23.82
19.37

CLEMENTINA

2028

2026

Sim

35119040033573

Sítio São Francisco
16

2021

1º

Sim

171.73
22.99
48.28
16.40
7.38
12.59
29.44
9.87
19.09
7.59
12.75
7.54
113.67
31.84
69.99
5.77
2.07
10.27
22.22
34.35
11.37
6.20
15.17

35550000102072

7º

Sim

52%

1.137
4.246
4.290
31.148
6.290
78.936
19.504
52.047
52.049
52.053
5.152
47.008
63.855
55,135
55,134
38.811
44.540
44.452
44.545
44.547
44.549
44.551
2.425

TUPÃ

Sim

85%

77%

29.97

BRAÚNA

57%

78.03

11.63

24.964

35377010008679
35418020028533
35192040010333
35077040010352
35077040008784

60.36

91.33

22.98

35119040071982

35119040122015

105.30

22.38

35077040009173

PIACATU
QUEIROZ
IACRI

Concluído

29.97

BRAÚNA
CLEMENTINA

CLEMENTINA

Manutenção de
Vínculo Contratual
com Clealco após
Compra?

em andamento

35119040028651

35119040028632
35119040116331

Aproveitamento %

em andamento

35484010056876

CLEMENTINA

35011030028378

em andamento

Estágio de Corte do Ano de Exaustão
Ativo Biológico
do Ativo
Existente - Base S afra
Biológico
2021/22
Existente

Ano Final
Mínimo do
Vínculo
Contratual com
Clealco

Área Agricultável
por Bloco (ha)

87.78
17.51
23.20
15.07
26.55
26.49
24.38
16.68
4.17
4.86
22.38

SANTÓPOLIS DO AGUAPEI

CLEMENTINA
CLEMENTINA

Área do Bloco
(ha)

Área por
Matrícula (ha)

78.876
78.877
63.876
63.877
63.878
63.879
15.220
15.221
13.808
19.853
18.743

ALTO ALEGRE

S tatus da
Averbação do
Georreferenciamen
to nas Matrículas

Matrículas

Precificação Contrato de
Renda - Arrendamento
Fornecimento de Cana (ATR
ou P arceria
Fixo em kg/tc - Base
(Ton/Alq/Ano)
Campo)

Benfeitorias
(Construções)

em andamento

65.99

41.15

62%

Sim

5º

2022

2029

40.00

95.00

NÃO

em andamento
em andamento
Concluído

12.75
7.54
113.67

10.07

Sim
Não
Sim

2º
N/A
1º em 2022

2026

2033

86.38

79%
N/A
76%

2027

2034

45.00
0.00
40.00

95.00
95.00
95.00

NÃO
NÃO
NÃO

Concluído

101.83

56.70

56%

Sim

5º

2023

2030

45.00

95.00

NÃO

em andamento

92.25

61.06

66%

Sim

1º em 2022

2027

2034

38.00

95.00

SIM

em andamento

149.92

97.07

65%

Sim

4º

2022

2031

40.00

95.00

NÃO

-

-

ANEXO 2
MINUTAS DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO RURAL E MINUTA COM OPÇÃO
DE CONVERSÃO EM VENDA E COMPRA DE SAFRAS DE CANA-DE-AÇÚCAR PARA
ENTREGA FUTURA
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CONTRATO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO RURAL E OUTRAS AVENÇAS
São Partes neste “Contrato Particular de Arrendamento Rural e Outras Avenças” (“CONTRATO”)
I.

Como ARRENDADOR(ES) (“ARRENDADOR(ES)”)
Nome:
Endereço:
Município/Estado:

CEP:

CPF:

RG:

Profissão:

Estado Civil:

II.

Como ARRENDATÁRIA (“ARRENDATÁRIA”)

CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com sede na Rod. SP
425 Entroncamento Rodovia SP 463, Zona Rural, Clementina – SP, CEP 16250-000, inscrita no CNPJ
sob o nº 45.483.450/0001-10 e Inscrição Estadual nº 267.000.797-110, por seus representantes legais;
(ARRENDADOR(ES) e ARRENDATÁRIA, doravante “Partes”)
CONSIDERANDO QUE:
a)

A ARRENDATÁRIA alienou ao(s) ARRENDADOR(ES), em [data por extenso],

o(s) imóvel(is) definido(s) na Cláusula 1.1, que integrou(aram) a UPI Terras Livres criada pela
ARRENDATÁRIA no âmbito do [n°] Leilão de UPIs Terras Livres, certame realizado em [●],
dentro do processo de Recuperação Judicial sob nº 1005788-14.2018.8.26.0077, em trâmite na
comarca de Birigui/SP;
b)

No Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial citado na alínea “a” deste

instrumento, aprovado em 30/06/2020 e homologado em 31/07/2020 e publicado em
06/08/2020, ficou definida na Cláusula 5.10.3 a obrigação do adquirente da UPI Terras Livres
de manter vínculo contratual com as Recuperandas, com a finalidade de viabilizar a
ARRENDATÁRIA de continuar a exploração de todo o ativo biológico implantado na(s)
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área(s) ora contratada(s) até a sua exaustão e explorar a(s) área(s) por mais um ciclo, ou seja,
pelo período compreendido de 05 (cinco) anos-safras, podendo ser prorrogado por mais uma
safra adicional a exclusivo critério da ARRENDATÁRIA;
c)

A ARRENDATÁRIA se encontra na posse do(s) imóvel(is) ora contratado(s) até a

presente data;
d)

Sobre a(s) área(s) ora contratada(s) consta penhor agrícola, nos termos do artigo 6º,

inciso I, da Lei 492, de 30 de agosto de 1937, em razão de obrigação contratual assumida
anteriormente pela ARRENDATÁRIA; o(s) ARRENDADOR(ES) declara(m) que têm ciência
dessa restrição e desde já manifesta(m) a sua concordância, em que essa concordância não gera
vínculo de solidariedade com a ARRENDATÁRIA.
Por este instrumento particular de arrendamento rural e outras avenças, as Partes, acima identificadas
e qualificadas, ajustam, como ajustado têm, o presente instrumento, na forma prevista na Lei 4.504/64
(Estatuto da Terra) e Decreto 59.566/66, e demais normas legais aplicáveis à espécie, nos termos e
condições seguintes:
Cláusula Primeira – Do Imóvel Rural
1.1

É objeto do presente CONTRATO o arrendamento rural do(s) imóvel(is) abaixo descrito(s),

em que o(s) ARRENDADOR(ES) declara(m) ser legítimo(s) proprietário(s)/possuidor(es) em caráter
pleno, com livre e geral administração.
Propriedade:

Município:

Matrícula(s):

Área total: [●] hectares

NIRF:

CCIR:

Área agricultável: alqueires paulistas
1.2

O(s) imóvel(is) será(ão) destinado(s) à exploração da cultura de cana-de-açúcar e culturas de

rotação eventualmente necessárias, cuja área de exploração consta no levantamento topográfico no
Anexo II deste instrumento.

8 de 67

1.3

As Partes declaram que têm ciência do atual estágio do canavial, implantado antes da vigência

do presente contrato pela ARRENDATÁRIA, bem como o(s) ARRENDADOR(ES) se obriga(m) a
possibilitar à ARRENDATÁRIA de continuar a exploração de todo o ativo biológico implantado
na(s) área(s) ora contratada(s) até a sua exaustão.
1.4

As Partes reconhecem que as soqueiras (rizomas), para todos os fins e efeitos, são de

propriedade exclusiva da ARRENDATÁRIA que, inclusive, findo o presente CONTRATO poderá
a seu critério e custo fazer a erradicação ou não das mesmas.

1.5

Caberá ao(s) ARRENDADOR(ES) a manutenção dos marcos e cercas de divisas do(s)

imóvel(is). Por outro lado, caberá a ARRENDATÁRIA a obrigação de refazê-los em caso de eventual
remoção ou danos em decorrência da exploração da área arrendada.
Cláusula Segunda – Da Vigência
2.1

Considerando o atual estágio do canavial, conforme consta no relatório em Anexo I, o prazo

deste contrato se inicia na safra [●] e se encerra na safra [●], podendo ainda ser prorrogado por
exclusiva opção da ARRENDATÁRIA por mais uma safra adicional.
2.1.1

Após exaustão do canavial já implantado na(s) área(s), será procedido o início do novo

ciclo de cana-de-açúcar.
2.1.2

Será considerado novo ciclo de cana-de-açúcar o período compreendido de 05 (cinco)

anos-safras, podendo ser prorrogado, a critério exclusivo da ARRENDATÁRIA, por mais uma
safra adicional.
2.1.3

Para o novo ciclo contratual, o(s) ARRENDADOR(ES) poderá(ão) optar pela

renovação do contrato vigente ou convertê-lo em um Contrato de Compra e Venda de Safras de
cana-de-açúcar para Entrega Futura, nos termos comerciais [contidos no Anexo 1 do edital], desde
que atendidos os interesses e viabilidade econômica da ARRENDATÁRIA, cuja opção será
consolidada antes do último corte do ativo biológico implantado. Em caso de silêncio por parte
do(s) ARRENDADOR(ES) quanto a opção, o presente contrato estará automaticamente renovado
por mais um ciclo.
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2.1.4

Caso o(s) ARRENDADOR(ES) opte(m) pela conversão do presente contrato em um

Contrato de Compra e Venda de Safras de cana-de-açúcar para Entrega Futura, o(s)
ARRENDADOR(ES), se compromete(m) a firmar o instrumento, cuja minuta, após rubricada, faz
parte integrante do presente contrato, que desde já aceita, bem como em realizar(em) o plantio no
ano-safra subsequente à exaustão do ativo biológico e na totalidade da área agricultável objeto do
presente contrato, sob pena de aplicação da multa prevista na Cláusula 5.1.,
2.1.5

Caso a ARRENDATÁRIA decida exercer a faculdade de prorrogação ora prevista na

Cláusula 2.1, bastará simples comunicação ao(s) ARRENDADOR(ES), por correio, e-mail ou
qualquer outra forma inequívoca de informação, conforme dados fornecidos no preâmbulo, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a colheita da última Safra.
2.2

Sem prejuízo das disposições acima e da vigência estabelecida, é garantido à

ARRENDATÁRIA o direito de ultimar a colheita pendente até o final do ano-safra.
2.2.1

A ARRENDATÁRIA poderá ainda prorrogar a vigência contratual caso a colheita

não ocorra por caso fortuito ou força maior, nos termos da lei.
Cláusula Terceira – Da Renda Mensal
3.1

A ARRENDATÁRIA se obriga a pagar ao(s) ARRENDADOR(ES), mensalmente, a renda

pelo uso da área objeto deste CONTRATO no valor de [●] ton./mês (memória de cálculo = [●] (alq.)
x [●] ton./12 meses). Para verificação do preço da cana-de-açúcar será adotado o valor do preço do
Kg. (quilo) do ATR acumulado da safra até o mês anterior ao pagamento, considerando 109,19 Kg. de
ATR por tonelada de cana-de-açúcar (CANA-CAMPO/SP), divulgado pelo CONSECANA/SP.
3.1.1

A área arrendada será efetivamente medida após o plantio, que será considerado para

todos os efeitos legais, inclusive para o pagamento, em conformidade com a Cláusula acima.
3.2

Os pagamentos terão início em [●] de [●] de [●], mediante depósito bancário em conta de

titularidade do(s) ARRENDADOR(ES), conforme dados abaixo, valendo o comprovante de depósito
como recibo e prova de quitação.
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Banco:

Agência:

Titular:

3.3

Conta:
CPF:

O(s) ARRENDADOR(ES) se compromete(m) ao final do CONTRATO, a título de prêmio

pela retirada antecipada da cana-de-açúcar da última safra, a dar como quitadas as parcelas
eventualmente faltantes para complementar o número das parcelas contratadas. Em contrapartida, a
ARRENDATÁRIA se compromete, a título de penalidade, a continuar os pagamentos de tantas
parcelas mensais que forem necessárias até que se faça a retirada integral do canavial implantado no
imóvel contratado, encerrando imediatamente os pagamentos.
3.4

Havendo a prorrogação do CONTRATO, os pagamentos serão prorrogados até o mês da

colheita da última Safra então vigente.
3.5

Em caso de atraso de pagamento, por culpa única e exclusiva da ARRENDATÁRIA, o(s)

valor(es) devido(s) será(ão) acrescidos de multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, calculados pro-rata die, pelo período compreendido entre a data de
inadimplemento e a do efetivo pagamento.
Cláusula Quarta – Do Direito de Preferência
4.1

O(s) ARRENDADOR(ES) deverá(ão), mediante remessa de comunicação formal, assegurar

à ARRENDATÁRIA o direito de preferência, em igualdade de condições com terceiros, em relação
a qualquer proposta para: (i) aquisição total ou parcial do imóvel; (ii) renovação deste CONTRATO;
e/ou (iii) exploração econômica do imóvel.
4.2

Na hipótese de alienação do imóvel durante a vigência deste CONTRATO, o(s)

ARRENDADOR(ES) compromete(m)-se a fazer constar na escritura a existência do presente
CONTRATO, ficando o terceiro adquirente automaticamente sub-rogado nos direitos e obrigações
do(s) ARRENDADOR(ES).
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Cláusula Quinta – Das Penalidades
5.1

Fica estipulada multa de 20% (vinte por cento) do valor do arrendamento anual, a ser pago

pela Parte inadimplente que violar este CONTRATO em qualquer de suas Cláusulas ou condições
essenciais, salvo as relativas a atraso no pagamento que possui tratamento específico, sem prejuízo da
Parte inocente exigir indenização em perdas e danos, bem como eventuais lucros cessantes e
honorários advocatícios.
Cláusula Sexta – Da Rescisão do Contrato
6.1

Os termos contratuais ajustados e transcritos neste instrumento são irretratáveis e irrevogáveis,

obrigando-se as Partes e sucessores, a qualquer título, a cumpri-los bem e fielmente.
6.2

O CONTRATO não poderá ser denunciado ou extinto, sem que a Parte prejudicada seja

totalmente indenizada pelos investimentos feitos, não se limitando a indenização quanto ao valor das
soqueiras.
6.3

A rescisão se dará pelo descumprimento do CONTRATO, situação em que deve ser precedida

de notificações, amparadas por motivos justos e não podendo, nenhuma das Partes, valer-se de razões
torpes ou insignificantes para a demanda. E ainda, somente poderá se efetivar caso uma das Partes não
venha corrigir ou regularizar o ponto questionado no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar do
recebimento de notificação neste sentido.
6.4

Na hipótese de extinção do CONTRATO fica garantido à ARRENDATÁRIA de proceder a

colheita da safra vigente à época da rescisão, sem prejuízo do previsto na Cláusula 6.2.
6.5

O adimplemento substancial do CONTRATO impede a sua rescisão unilateral.

Cláusula Sétima – Das Demais Condições
7.1

O CONTRATO não gera qualquer vínculo de natureza trabalhista, comprometendo-se a Parte

que der causa a reclamações a manter a outra indene, em qualquer foro e a qualquer título.
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7.2

A ARRENDATÁRIA poderá ceder ou transferir o presente CONTRATO, no todo ou em

parte, a qualquer outra pessoa, física ou jurídica, sem a necessidade de anuência do(s)
ARRENDADOR(ES), no entanto ficará solidariamente responsável pelas obrigações contratadas.
7.2.1

A ARRENDATÁRIA poderá subarrendar a área arrendada em favor de terceiros,

para fins de exploração de cana-de-açúcar e/ou culturas de rotação eventualmente necessárias, sem
a necessidade de anuência do(s) ARRENDADOR(ES).
7.3

Na formação e no cultivo da lavoura a ARRENDATÁRIA é responsável pela recomendação

dos corretivos e fertilizantes apropriados, o controle de pragas e doenças, com o uso de agroquímicos
ou por meio de controle biológico, utilização de resíduos orgânicos (de origem industrial ou não),
aplicação de irrigação com águas brutas ou residuárias, maturador, fertirrigação com vinhaça,
planejamento de escolha de variedade e colheita.
7.4

A alteração do relevo agrícola, quando necessário, poderá ser realizada pela

ARRENDATÁRIA para melhorar a produção e a proteção do solo, sem limitação das técnicas,
práticas e usos. Ocorrendo alterações não será obrigação da ARRENDATÁRIA a recomposição da
área objeto deste CONTRATO ao seu estado inicial.
7.5

A ARRENDATÁRIA é independente e terá plena autonomia para planejar, construir e

conservar estradas e carreadores dentro da área de exploração com cana-de-açúcar, inclusive podendo
usá-los para o escoamento da sua produção de outras propriedades adjacentes, com o que desde já o(s)
ARRENDADOR(ES) manifesta(m) sua total concordância.
7.6

Os acessos para a(s) área(s) de exploração poderão ser conectados para uso exclusivo, sempre

que a ARRENDATÁRIA necessite transitar pela propriedade, usando as estradas e caminhos, para
movimentar maquinários, insumos e escoamento de cana-açúcar.
7.7

A ARRENDATÁRIA fica autorizada a utilizar, independentemente de indenização

completar, os já existentes ou construir canais ou canalizações de condução de resíduos líquidos
produzidos pela Unidade Industrial recebedora da cana-de-açúcar, observando-se os dispositivos
legais ambientais.
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A ARREDATÁRIA poderá, às suas expensas, construir benfeitorias para os propósitos e

7.8

finalidades da exploração, devendo ao final do CONTRATO demolir ou restaurar os espaços
ocupados.
A ARREDATÁRIA fica expressamente autorizada, sem qualquer corresponsabilidade do(s)

7.9

ARRENDADOR(ES), a contrair empréstimos, com bancos e quaisquer estabelecimentos de crédito,
para o financiamento da implantação ou custeio das lavouras, aquisição de máquinas e implementos
agrícolas, garantidos por penhor agrícola ou pecuniário, independente de novas autorizações e outras
formalidades, cuja anuência não importa no estabelecimento de vínculo de solidariedade entre a
ARRENDATÁRIA e o(s) ARRENDADOR(ES) frente ao eventual credor, nem tampouco onera o
respectivo imóvel.
7.9.1

Para o bom andamento das providências autorizadas nesta Cláusula, o(s)

ARRENDADOR(ES) se compromete(m) a assinar cartas de anuência, expressas e especiais, para
atender os trâmites creditórios, sempre que necessário.
7.9.2

O(s) ARRENDADOR(ES) declara(m) amplo e geral conhecimento da existência do

penhor agrícola que recai sobre o canavial implantado no imovel ora contratado, conforme descrito
na alínea “e”, bem como se responsabiliza(m) em garantir todos os meios necessários para permitir
a ARRENDATÁRIA em adimplir com a sua obrigação anteriormente assumida.
7.10

Todos os direitos e obrigações referidos neste CONTRATO podem ser liquidados por meio do

mecanismo da compensação, nos termos do disposto nos artigos 368 e seguintes do Código Civil. É lícito
às Partes reterem quaisquer créditos oriundos do presente CONTRATO para compensá-los com
eventuais débitos decorrentes do presente CONTRATO e/ou de qualquer outro contrato entre elas.
7.11

Os tributos devidos serão calculados e apurados segundo as alíquotas e normas vigentes na

data do fato gerador, ficando incumbido do pagamento o sujeito passivo da obrigação tributária,
definido pela legislação em vigor.
7.12

A inexequibilidade de qualquer das disposições do presente CONTRATO não inviabilizará

as demais, cabendo às Partes emendá-lo para ajustar as tais disposições, de forma que, respeitada o
melhor possível a intenção original, torne-se ela juridicamente exequível.
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7.13

O(s) ARRENDADOR(ES) se obriga(m) a observar e respeitar o Código de Conduta da

ARRENDATÁRIA

e

disponível

no

https://canalconfidencial.com.br/clealco/files/codigo_de_conduta.pdf,

o

website
qual

o(s)

ARRENDADOR(ES) declara(m) conhecer e compreender, fazendo parte integrante deste
CONTRATO para todos os seus efeitos.
7.14

As Partes se obrigam expressamente, por si e seus dirigentes, a guardar absoluto sigilo das

Cláusulas e efeitos desse pacto, respondendo a parte faltosa pela multa prevista na Cláusula 5.1 e de
eventuais perdas e danos sofridos à outra parte.
7.15

A tolerância de qualquer das Partes quanto a inadimplementos imputáveis à outra não

constituirá novação, podendo a parte prejudicada pela inadimplência exigir, a qualquer tempo, o
cumprimento da prestação inadimplida ou das de igual teor que lhe sucederem, sem prejuízo do direito
ao ressarcimento de perdas e danos decorrentes do atraso verificado.
7.16

Todas as comunicações recíprocas ou não, relativas ao CONTRATO ou qualquer fato

extracontratual, serão consideradas como efetuadas e entregues nos endereços constantes do
preâmbulo.
7.17

Este CONTRATO constitui o ajuste total entre as Partes e suas regras e condições substituem

todos os ajustes, verbais tácitos ou escritos, negociações e discussões anteriormente havidas entre elas
sobre o mesmo imóvel.
7.18

Este CONTRATO somente poderá ser alterado ou modificado em qualquer de suas Cláusulas

mediante termo aditivo assinado pelas Partes.
As Partes atribuem ao presente instrumento, para fins fiscais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e elegem o Foro da Comarca de Birigui, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir deste
CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza todos os legais efeitos.
Clementina/SP, [●] de [●] de [●].
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[ARRENDADOR]
CLEALCO - AÇÚCAR E ÁLCOOL S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(ARRENDATÁRIA)
Testemunhas:
Nome:

Nome:

CPF/MF:

CPF/MF:
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ANEXO I
INFORMAÇÕES DO IMÓVEL
Nome da
Propriedade

Área
Agricultável
(Alq)

Estágio do
Corte do
Canavial

Ano de
Exaustão
do Canavial

Ano Para
Final do
Contrato

Renda
(Ton/Alq/A
no)

* Preenchimento de acordo com as informações constantes no data room da UPI Terras Livres.
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ANEXO II – Levantamento topográfico – Mapa

* Mapa retirado do data room da UPI Terras Livres
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CONTRATO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE SAFRAS DE CANA-DEAÇÚCAR PARA ENTREGA FUTURA
São Partes neste “Contrato Particular de Venda e Compra de Safras de Cana-de-Açúcar para Entrega
Futura” (“CONTRATO”)
I.

COMO VENDEDOR(ES):
Nome:
Endereço:
Município/Estado:

CEP:

CPF:

RG: SSP/SP

Profissão:

Estado Civil:

II.

COMO COMPRADORA:

CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com sede na Rod. SP
425 Entroncamento Rodovia SP 463, Zona Rural, Clementina – SP, CEP 16250-000, inscrita no CNPJ
sob o nº 45.483.450/0001-10 e Inscrição Estadual nº 267.000.797-110, por seus representantes legais;
(VENDEDOR(ES) e COMPRADORA, doravante “Partes”)
CONSIDERANDO QUE:
a)

As Partes firmaram em [●] de [●] de [●] um Contrato de Arrendamento Rural

(“CONTRATO”), tendo por objeto a exploração da(s) propriedade(s) [IMÓVEL RURAL],
localizada no município de [●]/SP, inscrito na(s) matrícula(s) nº [●], do Cartório de Registro de
Imóveis de [●]/SP, NIRF: [●], CCIR: [●], com vigência estabelecida entre a exaustão do
canavial anteriormente implantado na(s) referida(s) área(s) e mais um novo ciclo, ou seja, com
início na Safra [●] e findando-se na Safra [●], podendo ainda ser prorrogado por exclusiva opção
da ARRENDATÁRIA, ora COMPRADORA, por mais uma safra;
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b)

No CONTRATO descrito acima, as Partes estabeleceram que para a exploração por

um novo ciclo caberia ao(s) VENDEDOR(ES) a opção de (i) renovar o contrato vigente
(Arrendamento Rural) ou (ii) efetuar uma nova contratação por meio de um Contrato de Compra
e Venda de Safras de cana-de-açúcar para Entrega Futura nos termos comerciais [contidos no
Anexo 1 do edital], cuja opção seria feita antes do último corte do canavial anteriormente
implantado, ou seja, antes da exaustão completa do ativo biológico;
c)

O(s) VENDEDOR(ES) resolve(m) neste ato converter o CONTRATO mencionado

na alínea “a” em Contrato de Compra e Venda de Safras de cana-de-açúcar para Entrega Futura,
no qual o(s) VENDEDOR(ES) passará(ão) a fornecer cana-de-açúcar em favor da
COMPRADORA por um ciclo completo;
d)

O(s) VENDEDOR(ES) ainda se compromete(m) em realizar o plantio as suas custas

na totalidade da(s) área(s) agricultável(is), ora contratada(s), e na safra subsequente à exaustão
do ativo biológico, ou seja, o plantio deverá ser obrigatoriamente realizado na safra [●];
d)

O(s) VENDEDOR(ES) é(são) produtor(es)/fornecedor(es) de matéria-prima

essencial à subsistência das atividades industriais da COMPRADORA, que é produtora de
açúcar, etanol e energia a partir da industrialização de cana-de-açúcar em suas unidades
industriais;
e)

As Partes são capazes e desejam firmar obrigações através deste Instrumento.

Por este “Contrato Particular de Venda e Compra de Safras de Cana-de-Açúcar para Entrega Futura”,
as Partes, acima identificadas e qualificadas, ajustam, como ajustado têm, o presente instrumento, na
forma prevista no artigo 481 e seguintes do Código Civil, e demais normas legais aplicáveis à espécie,
nos termos e condições seguintes:
Cláusula Primeira – Do Imóvel Rural e Prazo
1.1

O(s) VENDEDOR(ES), na condição de proprietário(s) e/ou possuidor(es), se obriga(m) a

plantar e a produzir cana-de-açúcar na integralidade da(s) área(s) agricultável(is) descrita(s) abaixo,
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bem como se obriga(m) a vender a quantidade total produzida à COMPRADORA, em contrapartida
a COMPRADORA se obriga a adquirir.
Propriedade: [●]

Município: [●]

Matrícula(s): [●]

CRI: [●]

NIRF: [●]

CCIR: [●]

CNPJ: [●]

I.E: [●]

Área de plantio: [●] hectares
Caso o(s) VENDEDOR(ES) perca(m) a posse de alguma da(s) área(s) descrita(s)

1.1.1

acima, deverá(ão) providenciar, mediante prévia aceitação da COMPRADORA, a substituição por
nova área de equivalente produtividade.
O CONTRATO tem termo inicial a partir de sua assinatura e devendo o canavial ser

1.2

implantado em [●], em que será fornecido pelo(s) VENDEDOR(ES) a totalidade da produção de canade-açúcar em favor da COMPRADORA até a safra [●], podendo ser prorrogado o fornecimento por
mais uma safra, a exclusivo critério da COMPRADORA.
Cláusula Segunda – Do Preço e Condições de Entrega
2.1 O(s) VENDEDOR(ES) se compromete(m) a entregar(em) à COMPRADORA a totalidade da
cana de açúcar produzida na(s) área(s) objeto do presente CONTRATO nos seguintes volumes
estimados, preços e condições:
Área/ha:
[●]

Safras e Produção:
Ano/Safra

Ano/Safra

Ano/Safra

Ano/Safra

Ano/Safra

Ano/Safra

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

Produção/t

Produção/t

Produção/t

Produção/t

Produção/t

Produção/t

Plantio

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

Preço: 95 Kg de ATR por tonelada de cana

Forma de Pagamento: [●], conforme
Cláusula 2.2.

Índice/Forma

de

Apuração:

CONSECANA/SP Modalidade de Entrega: Cana campo
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Acumulado da Safra até o mês da Colheita
Banco: [●]

Agência: [●]

Conta: [●]

Titular: [●]
2.2

A COMPRADORA realizará o pagamento de [●]% do preço até a data da colheita e os [●]%

restante na sexta-feira subsequente ao encerramento da colheita, sendo apurado a produção
efetivamente entregue.
2.3

Após a colheita, a COMPRADORA realizará a apuração do volume de cana-de-açúcar

efetivamente entregue e (i) caso o adiantamento de pagamento seja insuficiente para quitação,
procederá o complemento de pagamento na sexta-feira seguinte ao encerramento da colheita; (ii) caso
o adiantamento de pagamento seja superior ao efetivamente devido (100%), os VENDEDOR(ES)
procederá(ão) a devolução do valor pago à maior na sexta-feira seguinte ao encerramento da colheita
ou compensado com demais créditos decorrentes de outras áreas contratadas, durante a mesma Safra.
2.4 O(s) VENDEDOR(ES) declara(m), sob as penas da lei, que as lavouras se encontram livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus, ações, dúvidas, dívidas e/ou litígios, e que é (são) legítimo(s)
proprietário(s) da cana-de-açúcar acima quantificada.
2.5 O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas previstas neste CONTRATO implicará em
multa de 2% e juros de mora de 0.5% ao mês, até a data do efetivo pagamento.
2.6 O(s) VENDEDOR(ES) se obriga(m) a manter as lavouras ora negociadas devidamente
destocadas, isentas de qualquer obstáculo que impeça ou prejudique a realização de colheita
mecanizada, responsabilizando-se por eventuais danos causados às máquinas colhedoras em caso de
descumprimento, o qual poderá ser descontado do pagamento previsto no presente Instrumento.
2.7 O(s) VENDEDOR(ES) autoriza(m), desde já, a COMPRADORA a proceder a aplicação
maturador nas lavouras contratadas, a seu critério, antes da colheita.
2.8 Os adiantamentos previstos no CONTRATO terão como parâmetro a estimativa de
produtividade aferida pela COMPRADORA, que poderá ser revista periodicamente, inclusive antes
de ultimada a colheita.
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Cláusula Terceira – Da Rescisão do Contrato
3.1

Os termos contratuais ajustados e transcritos neste instrumento são irretratáveis e irrevogáveis,

obrigando-se as Partes e sucessores, a qualquer título, a cumpri-los bem e fielmente.
3.2

A rescisão se dará pelo descumprimento do CONTRATO, situação em que deve ser precedida

de notificações, amparadas por motivos justos e não podendo, nenhuma das Partes, valer-se de razões
torpes ou insignificantes para a demanda, ainda, somente podendo se efetivar caso uma das Partes não
venha corrigir ou regularizar o ponto questionado no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar do
recebimento de notificação neste sentido.
3.3

O adimplemento substancial do CONTRATO impede a sua rescisão unilateral.

3.4

Nenhuma demanda, seja de que natureza for, poderá implicar em limitação ou restrição de

colheita cuja produção foi efetivamente paga ou mesmo objeto de antecipações de pagamentos, sejam
esses parciais ou totais.
Cláusula Quarta – Das Penalidades
4.1

Fica estipulada a multa no valor de 10% (dez por cento) do valor da Safra vigência à época

do descumprimento, a ser pago pela Parte inadimplente que violar este CONTRATO em qualquer
de suas Cláusulas ou condições essenciais, salvo as relativas a atraso nos pagamentos, que possui
tratamento específico, sem prejuízo da Parte inocente exigir indenização em perdas e danos, bem como
eventuais lucros cessantes e honorários advocatícios.
Cláusula Quinta - Das Disposições Gerais
5.1

Por ocasião da colheita, é facultado ao(s) VENDEDOR(ES) colocar(em) um funcionário seu

para receber cópias dos comprovantes de saídas de cargas do canavial, de forma a conferir com a
entrada dos veículos na Unidade Industrial.
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5.2

Para a consecução do fornecimento ora contratado, toda a cana-de-açúcar será cortada,

carregada e transportada até a Unidade Industrial da COMPRADORA por conta, risco e às expensas
exclusiva da COMPRADORA, que poderá fracionar (lotear o canavial) a colheita para melhor atender
sua capacidade de corte e transporte, de forma mecanizada, a critério único e exclusivo da
COMPRADORA.
5.2.1

A COMPRADORA efetuará o planejamento de colheita durante a Safra observando

o ponto ideal de maturação da cana-de-açúcar de acordo com a variedade utilizada.
5.3

O(s) VENDEDOR(ES), ou seus prepostos, poderão acompanhar e fiscalizar o serviço de

corte, carregamento e transporte da cana-de-açúcar realizado pela COMPRADORA.
5.4

Fica estabelecido que a COMPRADORA poderá ingressar livremente na área objeto do

presente CONTRATO, bem como seus prepostos ou empregados, podendo ainda, fazer uso de todas
as estradas e carreadores existente na propriedade do(s) VENDEDOR(ES).
5.5

Cada parte, no seu mister, responderá por todos os ônus de natureza trabalhista, previdenciária,

securitária e social que decorram de relação empregatícia, ou coobrigação de prestadores de serviços,
que venham a empregar na execução de serviços dentro da(s) área(s) abrangidas pelo CONTRATO.
5.6

Considerando as atividades desenvolvidas, as Partes declaram que observarão os preceitos da

NR 31, publicada pela Portaria GM nº 86, de 03/03/2005 que trata da Segurança e Saúde no Trabalho
na Agricultura e respeitar os termos e condições estabelecidos no Compromisso Nacional para
Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar, firmado entre o governo federal e o setor
sucroalcooleiro.
5.7

O(s) VENDEDOR(ES) compromete(m)-se, também, a cumprir e respeitar as normas de

proteção e preservação do Meio Ambiente, sejam elas de ordem Federal, Estadual ou Municipal,
devendo obter todas as licenças necessárias ao regular exercício de suas atividades e adotando práticas
a condutas que visem à preservação e manutenção de um ambiente seguro e ecologicamente
equilibrado, obrigando-se a reparar todos os danos causados à COMPRADORA e/ou terceiros pela
inobservância destes regulamentos.
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5.8

Do preço estabelecido na Cláusula 2.1 será descontado o FUNRURAL e demais encargos da

mesma natureza, ficando a COMPRADORA responsável pelo seu recolhimento.
5.9

O(s) VENDEDOR(ES) obriga(m)-se a observar e respeitar o Código de Conduta da

COMPRADORA,

disponível

no

website

https://canalconfidencial.com.br/clealco/files/codigo_de_conduta.pdf, o qual o(s) VENDEDOR(ES)
declara(m) conhecer e compreender, fazendo parte integrante deste CONTRATO para todos os seus
efeitos.
5.10

A inexequibilidade de qualquer das disposições do presente CONTRATO não inviabilizará

as demais, cabendo às Partes emendá-lo para ajustar as tais disposições, de forma que, respeitada o
melhor possível a intenção original, torne-se ela juridicamente exequível.
5.11

A COMPRADORA poderá ceder, total ou parcialmente os direitos e obrigações do

CONTRATO a terceiros, sem necessidade de prévia comunicação ou anuência do(s)
VENDEDOR(ES), respondendo, entretanto, solidariamente pelas obrigações correspondentes.
5.12

As Partes se obrigam expressamente, por si e seus dirigentes, a guardar absoluto sigilo das

Cláusulas e efeitos desse pacto, respondendo a parte faltosa pela multa prevista na Cláusula 4.1 e de
eventuais perdas e danos sofridos à outra parte.
5.13

A tolerância de qualquer das Partes quanto a inadimplementos imputáveis à outra não

constituirá novação, podendo a parte prejudicada pela inadimplência exigir, a qualquer tempo, o
cumprimento da prestação inadimplida ou das de igual teor que lhe sucederem, sem prejuízo do direito
ao ressarcimento de perdas e danos decorrentes do atraso verificado.
5.14

Todas as comunicações, recíprocas ou não, relativas ao CONTRATO ou qualquer fato

extracontratual, serão consideradas como efetuadas e entregues nos endereços constantes do
preâmbulo.
5.15

Este CONTRATO constitui o ajuste total entre as Partes e suas regras e condições substituem

todos os ajustes, verbais tácitos ou escritos, negociações e discussões anteriormente havidas entre elas
sobre o(s) mesmo(s) imóve(is) contratados.
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As Partes atribuem ao presente instrumento, para fins fiscais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e elegem o Foro da Comarca de Birigui/SP para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir deste
CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza todos os legais efeitos.
Clementina/SP, [●] de [●] de [●].
[VENDEDOR]

[VENDEDOR]

CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(COMPRADORA)
Testemunhas:
Nome:

Nome:

CPF/MF:

CPF/MF:
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ANEXO 3
MINUTAS DOS CONTRATOS DE PARCERIA AGRÍCOLA, COMPRA DA PARCERIA E
MINUTA COM OPÇÃO DE CONVERSÃO EM COMPRA DE SAFRAS DE CANA-DEAÇÚCAR PARA ENTREGA FUTURA
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CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA AGRÍCOLA
São Partes neste “Contrato Particular de Parceria Agrícola” (“CONTRATO”)
I.

COMO PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S):
Nome:
Endereço:
Município/Estado:

CEP:

CPF/MF:

RG:

Profissão:

Estado Civil:

II.

COMO PARCEIRA AGRICULTORA

CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com sede na Rod. SP
425 Entroncamento Rodovia SP 463, Zona Rural, Clementina – SP, CEP 16250-000, inscrita no CNPJ
sob o nº 45.483.450/0001-10 e Inscrição Estadual nº 267.000.797-110, por seus representantes legais;
(PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S) e PARCEIRA AGRICULTORA, doravante “Partes”)
CONSIDERANDO QUE:
a)

A

PARCEIRA

AGRICULTORA

alienou

ao(s)

PARCEIRO(S)

PROPRIETÁRIO(S), em [data por extenso], o(s) imóvel(is) definido(s) na Cláusula 1.1, que
integrou(aram) a UPI Terras Livres criada pela PARCEIRA AGRICULTORA no [n°] Leilão
de UPIs Terras Livres, certame realizado em [●], dentro do processo de Recuperação Judicial
sob nº 1005788-14.2018.8.26.0077, em trâmite na comarca de Birigui/SP;
b)

No Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial citado na alínea “a” deste instrumento,

aprovado em 30/06/2020 e homologado em 31/07/2020, ficou definida na Cláusula 5.10.3 a
obrigação ao adquirente de UPI Terras Livres de manter vínculo contratual com as
Recuperandas, com a finalidade de viabilizar a PARCEIRA AGRICULTORA de continuar a
exploração de todo o ativo biológico implantado na(s) área(s) ora contratada(s) até a sua
exaustão e explorar a(s) área(s) por mais um Ciclo contratual;
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c)

A PARCEIRA AGRICULTORA se encontra na posse do(s) imóvel(is) ora

contratado(s) até a presente data;
d)

As Partes ainda esclarecem que sobre a(s) área(s) ora contratada(s) consta penhor

agrícola, nos termos do artigo 6º, inciso I, da Lei 492, de 30 de agosto de 1937, em razão de
obrigação contratual assumida anteriormente pela PARCEIRA AGRICULTORA e que o(s)
PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S) têm ciência dessa restrição e que a sua concordância
não importa no estabelecimento de vínculo de solidariedade com a PARCEIRA
AGRICULTORA.
Neste ato, as Partes acima identificadas e qualificadas, têm entre si justo e contratado o presente
“Contrato Particular de Parceria Agrícola”, nos moldes do Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/1964 e
alterações introduzidas pela Lei n.11.443/2007), regendo-se pelas seguintes Cláusulas e condições.
Cláusula Primeira – Do Imóvel Rural
1.1

O(s) PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S), como legítimo(s) proprietário(s)/possuidor(es)

cede(m) à PARCEIRA AGRICULTORA, em regime de parceria agrícola, a área agricultável do(s)
imóvel(is) abaixo descrito(s) para plantio e exploração da cultura de cana-de-açúcar e culturas de
rotação eventualmente necessárias à preparação para plantio.
Propriedade:

Município:

Matrícula(s):

CRI:

CCIR:

NIRF:

I.E.:

CNPJ:

Área agricultável:
1.2

Conforme mencionado na alínea “c” dos “Considerando” acima, a PARCEIRA

AGRICULTORA se encontra na posse do Imóvel, conforme laudo anexo e este será utilizado
especificamente para os atos de implantação, cultivo e colheita de lavoura de cana-de-açúcar, cuja
demarcação da área útil agricultável está inserida em levantamento topográfico, conforme descrito no
mapa em Anexo a este instrumento (Anexo II), que fica fazendo parte integrante do presente
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CONTRATO; podendo ser objeto de retificação após a efetiva implantação da lavoura e dimensionada
a real área cultivada.
1.3

A definição da área de exploração observará: áreas de plantio e áreas de manejo, conceituadas

como carreador, curvas de nível, áreas de vinhaça (canais e/ou redes). Será para todos os fins
desconsiderados para efeito de cômputo da área de exploração: áreas de conservação permanente
(margens de rios, córregos, nascentes, brejos e alagados); redes de transmissão de energia elétrica;
matas nativas; reservas ambientais e eventuais áreas cuja presença elevada de vegetação impeça seu
aproveitamento.
1.4

Toda parcela do(s) imóvel(is) que não faça parte da área de plantio e exploração, permanecerá

na posse direta do(s) PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S), que poderá utilizá-la livremente, desde
que não interfira, direta ou indiretamente, nas atividades desenvolvidas pela PARCEIRA
AGRICULTORA.
1.5

As Partes declaram que têm ciência do atual estágio do canavial (ativo biológico) implantado

antes da vigência do presente contrato e implantado pela PARCEIRA AGRICULTORA, bem como
o(s) PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S)

se obriga(m)

a

possibilitar

a PARCEIRA

AGRICULTORA de continuar a exploração de todo o ativo biológico implantado na(s) área(s) ora
contratada(s) até a sua exaustão.
1.6

As Partes reconhecem que as soqueiras (rizomas), para todos os fins e efeitos, são de

propriedade exclusiva da PARCEIRA AGRICULTORA que, inclusive, findo o presente
CONTRATO poderá a seu critério e custo fazer a erradicação ou não das mesmas.
1.7

Caberá ao(s) PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S) a manutenção dos marcos e cercas de

divisas do(s) imóvel(is). Por outro lado, caberá a PARCEIRA AGRICULTORA a obrigação de
refazê-los em caso de eventual remoção ou danos em decorrência da exploração da área arrendada.
Cláusula Segunda – Da Vigência
2.1

Considerando o atual estágio do canavial, conforme consta no relatório em Anexo I, o prazo

deste contrato se inicia na safra [●] e findando-se na safra [●], podendo ainda ser prorrogado por
exclusiva opção da PARCEIRA AGRICULTORA por mais uma safra adicional.
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2.1.1

Após exaustão do canavial já implantado na(s) área(s), conforme descrito na alínea

“e” dos “Considerandos” acima, será procedido o início do novo ciclo de cana-de-açúcar.
2.1.2

Será considerado novo ciclo de cana-de-açúcar, o período compreendido de 05 (cinco)

anos-safras, podendo ser prorrogado, a critério exclusivo da PARCEIRA AGRICULTORA, por
mais uma safra adicional.

2.1.3

Para

o

novo

ciclo

de

cana-de-açúcar,

o(s)

PARCEIRO(S)

PROPRIETÁRIO(S) poderá(ão) optar pela renovação do contrato vigente ou convertê-lo em um
Contrato de Compra e Venda de Safras de cana-de-açúcar para Entrega Futura nos termos
comerciais [contidos no Anexo 1 do edital], desde que atendido os interesses e viabilidade
econômica da PARCEIRA AGRICULTORA, cuja opção será consolidada antes do último corte
do ativo biológico implantado. Em caso de silêncio por parte do(s) ARRENDADOR(ES) quanto
a opção, o presente contrato estará automaticamente renovado por mais um ciclo.
2.1.4

Caso o(s) PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S) opte(m) pela conversão do presente

contrato em um Contrato de Compra e Venda de Safras de cana-de-açúcar para Entrega Futura, o(s)
PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S) se compromete(m) a firmar o instrumento, cuja minuta,
após rubricada, faz parte integrante do presente contrato, que desde já aceita, bem como em
realizar(em) o plantio no ano-safra subsequente à exaustão do ativo biológico e na totalidade da
área agricultável objeto do presente contrato, sob pena de aplicação da multa prevista na Cláusula
7.1

2.1.5

Caso a PARCEIRA AGRICULTORA decida exercer a faculdade de prorrogação

ora prevista, bastará simples comunicação ao(s) PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S), por
correio, e-mail ou qualquer outra forma inequívoca de informação, conforme dados fornecidos no
preâmbulo, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a colheita da última Safra.
2.2

Sem prejuízo das disposições acima e da vigência estabelecida, é garantido à PARCEIRA

AGRICULTORA o direito de ultimar a colheita pendente até o final do ano-safra.
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2.2.1

A PARCEIRA AGRICULTORA poderá ainda prorrogar a vigência contratual caso

a colheita não ocorra por caso fortuito ou força maior, nos termos da lei.
Cláusula Terceira – Da Partilha da Produção
3.1

Da produção de cana-de-açúcar obtida na área agricultável é atribuído ao(s) PARCEIRO(S)

PROPRIETÁRIO(S) a participação de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme produtividade
apurada durante a vigência do CONTRATO, e à PARCEIRA AGRICULTORA a participação de
75% (setenta e cinco por cento).
3.2

Finda a última colheita, caso necessário, as Partes ajustarão o percentual de participação de

acordo com as efetivas quantidades de cana-de-açúcar produzidas, aferidas apenas pelo fator toneladas
nominais por alqueire.
Cláusula Quarta – Da Produção de Cana-de-Açúcar
4.1

No âmbito da parceria a PARCEIRA AGRICULTORA é livre e desimpedida para

desenvolver todas as atividades inerentes a implantação, cultivo e colheita da cana-de-açúcar, adotando
métodos e tecnologias que melhor lhe convier para a produção.
4.2

Na formação e no cultivo da lavoura a PARCEIRA AGRICULTORA é responsável pela

recomendação dos corretivos e fertilizantes apropriados, o controle de pragas e doenças, com o uso de
agroquímicos ou por meio de controle biológico, utilização de resíduos orgânicos (de origem industrial
ou não), aplicação de irrigação com águas brutas ou residuárias, maturador, fertirrigação com vinhaça,
planejamento de escolha de variedade e colheita.
4.3

A alteração do relevo agrícola, quando necessário, poderá ser realizada pela PARCEIRA

AGRICULTORA para melhorar a produção e a proteção do solo, sem limitação das técnicas, práticas
e usos. Nesta hipótese não será obrigação da PARCEIRA AGRICULTORA a recomposição da área
objeto deste CONTRATO ao seu estado inicial.
4.4

Em razão dos investimentos aplicados sobre a terra, a parte da produção pertencente à

PARCEIRA AGRICULTORA não será afetada nem poderá ser requerida qualquer
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indisponibilidade, restrição de posse de qualquer espécie, em decorrência de qualquer fato
superveniente.
4.5

O(s) PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S) outorga(m) à PARCEIRA AGRICULTORA o

direito de desenvolver, para fins de melhorar a produtividade da cana-de-açúcar, por si ou por terceiros,
o plantio de culturas de rotação como soja, amendoim ou outra cultura anual, preferencialmente antes
do início do plantio da cana-de-açúcar, não cabendo ao(s) PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S)
qualquer participação, quer seja nas despesas efetuadas na área, quer seja no resultado da colheita
obtida, positivo ou negativo.
Cláusula Quinta – Do Uso e Construção de Benfeitorias Úteis
5.1

A PARCEIRA AGRICULTORA é independente e terá plena autonomia para planejar,

construir e conservar estradas e carreadores dentro da área de exploração com cana-de-açúcar,
inclusive podendo usá-los para o escoamento da sua produção de outras propriedades adjacentes, o
que desde já o(s) PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S) manifesta(m) sua total concordância.
5.2

Os acessos à(s) área(s) de exploração poderão ser conectados para uso exclusivo da

PARCEIRA AGRICULTORA, sempre que necessário para trânsito pelo(s) imóvel(is), usando as
estradas e caminhos para movimentar maquinários, insumos e escoamento de cana-açúcar.
5.3

A PARCEIRA AGRICULTORA fica autorizada a utilizar, independentemente de

indenização completar, os já existentes ou construir canais ou canalizações de condução de resíduos
líquidos produzidos pela Unidade Industrial recebedora da cana-de-açúcar, observando-se os
dispositivos legais ambientais.
5.4

A PARCEIRA AGRICULTORA poderá, às suas expensas, construir benfeitorias para os

propósitos e finalidades da exploração, devendo ao final do CONTRATO demolir ou restaurar os
espaços ocupados.
Cláusula Sexta – Do Direito de Preferência
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6.1

O(s) PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S) deverá(ão), mediante remessa de comunicação

formal, assegurar à PARCEIRA AGRICULTORA o direito de preferência, em igualdade de
condições com terceiros, em relação a qualquer proposta para: (i) renovação deste CONTRATO; e/ou
(ii) exploração econômica do(s) imóvel(is).
6.2

Na hipótese de alienação do(s) imóvel(is) durante a vigência deste CONTRATO, o(s)

PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S) compromete(m)-se a fazer constar na escritura a existência do
presente CONTRATO, ficando o terceiro adquirente automaticamente sub-rogado nos direitos e
obrigações do(s) PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S).
Cláusula Sétima – Das Penalidades
7.1

Fica estipulada multa de 20% (vinte por cento) do valor da safra vigente à época do

descumprimento à Parte inadimplente que violar este CONTRATO em qualquer de suas Cláusulas ou
condições essenciais, salvo as relativas a atraso nos pagamentos, que possui tratamento específico,
sem prejuízo da Parte inocente exigir indenização em perdas e danos, bem como eventuais lucros
cessantes e honorários advocatícios.
Cláusula Oitava – Da Rescisão do Contrato
8.1

Os termos contratuais ajustados e transcritos neste instrumento são irretratáveis e irrevogáveis,

obrigando-se as Partes e sucessores, a qualquer título, a cumpri-los bem e fielmente.
8.2

O CONTRATO não poderá ser denunciado ou extinto, sem que a Parte prejudicada seja

totalmente indenizada pelos investimentos feitos, não se limitando às soqueiras, mas também todos os
custos, investimentos e outros.
8.3

A rescisão se dará pelo descumprimento do CONTRATO, situação em que deve ser precedida

de notificações, amparadas por motivos justos e não podendo, nenhuma das Partes, valer-se de razões
torpes ou insignificantes para a demanda, ainda, somente podendo se efetivar caso uma das Partes não
venha corrigir ou regularizar o ponto questionado no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar do
recebimento de notificação neste sentido.
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8.3.1

Na hipótese de rescisão do CONTRATO fica garantido à PARCEIRA

AGRICULTORA de proceder a colheita de sua cota parte da safra vigente à época da rescisão, na
forma da partilha prevista na Cláusula 3.1.
8.4

O adimplemento substancial do CONTRATO impede a sua rescisão unilateral.

Cláusula Nona – Das Condições Gerais
9.1

Correrão por conta exclusiva de cada Parte os encargos trabalhistas, acidentários e

previdenciários decorrentes de relações empregatícias de pessoas por ela contratadas. Uma Parte não
se responsabilizará pelo pagamento de qualquer direito trabalhista, social, previdenciário ou
acidentário decorrente das relações mantidas pela outra Parte.
9.2

Cada Parte arcará com os seus tributos previstos em Lei, devendo a PARCEIRA

AGRICULTORA realizar as retenções tributárias determinadas, notadamente o FUNRURAL e
outras que vierem a surgir na vigência contratual. Todos os tributos incidentes sobre o(s) imóvel(is)
serão de responsabilidade exclusiva do(s) PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S), incluindo o
Imposto Territorial Rural - (ITR).
9.3

A PARCEIRA AGRICULTORA poderá ceder ou transferir o presente CONTRATO, no

todo ou em parte, a qualquer outra pessoa, física ou jurídica, sem a necessidade de anuência do(s)
PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S), no entanto ficará solidariamente responsável pelas obrigações
contratadas.

9.3.1

A PARCEIRA AGRICULTORA poderá realizar subparceria na área contratada em

favor de terceiros para fins de exploração de cana-de-açúcar, bem como poderá arrendar a área para
culturas de rotação eventualmente necessárias, sem a necessidade de anuência do(s)
PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S).
9.4

A PARCEIRA AGRICULTORA fica expressamente autorizada, sem qualquer

corresponsabilidade do(s) PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S), a contrair empréstimos, com
bancos e quaisquer estabelecimentos de crédito, para o financiamento da implantação ou custeio das
lavouras, aquisição de máquinas e implementos agrícolas, garantidos por penhor agrícola ou
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pecuniário, independente de novas autorizações e outras formalidades, cuja anuência não importa no
estabelecimento de vínculo de solidariedade entre a PARCEIRA AGRICULTORA e o(s)
PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S) frente ao eventual credor, nem tampouco onera o(s)
respectivo(s) imóvel(is).
9.4.1

Para o bom andamento das providências autorizadas nesta Cláusula, o(s)

PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S) se compromete(m) a assinar cartas de anuência, expressas
e especiais, para atender os trâmites creditórios, sempre que necessário.
9.4.2

O(s) PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S) declara(m) amplo e geral conhecimento

da existência do penhor agrícola que recai sobre o canavial ora contratado, conforme descrito na
alínea “e”, bem como se responsabiliza(m) em garantir todos os meios necessários para permitir a
PARCEIRA AGRICULTORA em adimplir com a sua obrigação anteriormente assumida.
9.5

Todos os direitos e obrigações referidos neste CONTRATO podem ser liquidados por meio do

mecanismo da compensação, nos termos do disposto nos artigos 368 e seguintes do Código Civil. É lícito
às Partes reterem quaisquer créditos oriundos do presente CONTRATO para compensá-los com
eventuais débitos decorrentes do presente CONTRATO e/ou de qualquer outro contrato entre elas.
9.6

Todas as comunicações recíprocas ou não, relativas ao CONTRATO ou qualquer fato

extracontratual, serão consideradas como efetuadas e entregues nos endereços constantes do
preâmbulo.
9.7

Este CONTRATO constitui o ajuste total entre as Partes e suas regras e condições substituem

todos os ajustes, verbais tácitos ou escritos, negociações e discussões anteriormente havidas entre elas
sobre o(s) mesmo(s) imóvel(is).
9.8

Este CONTRATO somente poderá ser alterado ou modificado em qualquer de suas Cláusulas

mediante termo aditivo assinado pelas Partes.
9.9

As Partes se obrigam expressamente, por si e seus dirigentes, a guardar absoluto sigilo das

cláusulas e efeitos desse pacto, respondendo a Parte faltosa pela multa prevista na Cláusula 7.1 e de
eventuais perdas e danos sofridos à outra Parte.
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9.10

Caso alguma das Partes não possa cumprir quaisquer de suas obrigações, por motivo de caso

fortuito ou força maior nos termos da Legislação Aplicável, a Parte afetada pelo evento não responderá
pelas consequências do não cumprimento das obrigações durante o seu tempo de duração e
proporcionalmente aos seus efeitos.
9.11

Como condição à propositura de medida judicial, ressalvadas as hipóteses de medidas urgentes

fica estabelecido que eventual reclamação, dúvida, mora ou inadimplemento contratual será
previamente notificado pela Parte inocente à contraparte, com exposição dos fatos e respectivas
providências a serem tomadas no prazo de 60 (sessenta) dias. A Parte notificada deverá tomar as
providências consignadas ou responder de forma fundamentada, que justifique sua isenção de
responsabilidade, observados os princípios da boa-fé e função social dos contratos, sob pena de incidir
nas penas previstas neste CONTRATO e então responder à medida judicial cabível à situação.
9.12

O(s) PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S) obriga(m)-se a observar e respeitar o Código de

Conduta

da

PARCEIRA

AGRICULTORA,

disponível

no

website

https://canalconfidencial.com.br/clealco/files/codigo_de_conduta.pdf, os quais o(s) PARCEIRO(S)
PROPRIETÁRIO(S)

declara(m) conhecer e compreender, fazendo parte integrante deste

CONTRATO para todos os seus efeitos.
9.13

A tolerância de qualquer das Partes quanto a inadimplementos imputáveis à outra não

constituirá novação, podendo a Parte prejudicada pela inadimplência exigir, a qualquer tempo, o
cumprimento da prestação inadimplida ou das de igual teor que lhe sucederem, sem prejuízo do direito
ao ressarcimento de perdas e danos decorrentes do atraso verificado.
As Partes atribuem ao presente instrumento, para fins fiscais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e elegem o Foro da Comarca de Birigui, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir deste
CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza todos os legais efeitos.
Clementina/SP, [●] de [●] de [●].
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[PARCEIRO PROPRIETÁRIO]

CLEALCO - AÇÚCAR E ÁLCOOL S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(PARCEIRA AGRICULTORA)

Testemunhas:
Nome:

Nome:

CPF/MF:

CPF/MF:
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ANEXO I
INFORMAÇÕES DO IMÓVEL

Nome da Propriedade

Área
Agricultável
(Alq)

Estágio do
Corte do
Canavial

Ano de
Exaustão
do
Canavial

Ano Para
Final do
Contrato

Renda
(Ton/Alq/Ano)

* Preenchimento de acordo com as informações constantes no data room da UPI Terras Livres.
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ANEXO II - Levantamento topográfico – Mapa

* Mapa retirado do data room da UPI Terras Livres.
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CONTRATO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE SAFRAS DE CANA-DEAÇÚCAR PARA ENTREGA FUTURA
São Partes neste “Contrato Particular de Venda e Compra de Cana-de-Açúcar para Entrega Futura”
(“CONTRATO”)
I.

COMO VENDEDOR(ES):
Nome:
Endereço:
Município/Estado:
CPF:

RG:

Profissão:

Estado Civil:

II.

COMO COMPRADORA:

CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com sede na Rod. SP
425 Entroncamento Rodovia SP 463, Zona Rural, Clementina – SP, CEP 16250-000, inscrita no CNPJ
sob o nº 45.483.450/0001-10 e Inscrição Estadual nº 267.000.797-110, por seus representantes legais;
(VENDEDOR(ES) e COMPRADORA, doravante “Partes”)
CONSIDERANDO QUE:
a)

As Partes acima qualificadas, firmaram em [data por extenso] um “Contrato Particular

de Parceria Agrícola” (“PARCERIA”) tendo por objeto a parceria rural na(s) propriedade(s)
abaixo descrita(s), pelo período das safras de [ano/safra] a [ano/safra], podendo ainda ser
prorrogada por mais safra, por exclusiva opção da COMPRADORA;
Propriedade:

Município:

Matrícula(s):

CRI:

CCIR:

NIRF:

I.E.:

CNPJ:
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Área agricultável:
b)

O(s) PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIO(S) possui(em) interesse em comercializar

sua cota de participação, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) da produção do imóvel,
com a PARCEIRA AGRICULTORA, que concordou em comprá-la e realizar o adiantamento
do respectivo valor, conforme estimativa inicial.
Por este CONTRATO, as Partes acima identificadas e qualificadas, ajustam, como ajustado têm, o
presente instrumento, na forma prevista no artigo 481 e seguintes do Código Civil, e demais normas
legais aplicáveis à espécie, nos termos e condições seguintes:
Cláusula Primeira – Do Imóvel Rural e Prazo
1.1

O(s) VENDEDOR(ES) se obriga(m) a vender à COMPRADORA a produção da cana-de-

açúcar do imóvel abaixo descrito, correspondente à quota-parte da participação de 25% (vinte e cinco
por cento) dos frutos a que o(s) VENDEDOR(ES) faz(em) jus nas colheitas das safras agrícolas,
obtidas na vigência da PARCERIA e suas prorrogações.
Propriedade:

Município:

Matrícula(s):

CRI:

CCIR:

NIRF:

I.E.:

CNPJ:

Área agricultável:
1.2

O CONTRATO tem termo inicial a partir de sua assinatura e vigência vinculada à da

PARCERIA.
Cláusula Segunda – Do Preço e da Entrega do Canavial
2.1

Para verificação do preço da cana-de-açúcar será adotado o valor do preço do Kg. (quilo) do

ATR acumulado da safra até o mês anterior ao pagamento, considerando 109,19 Kg. de ATR por
tonelada de cana-de-açúcar (CANA-CAMPO/SP), divulgado pelo CONSECANA/SP.
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2.2

Para suportar as necessidades de recursos financeiros do(s) VENDEDOR(ES) durante cada

ano/safra, a COMPRADORA fará adiantamentos ao(s) VENDEDOR(ES) no valor de [●] ton./mês
(memória de cálculo = [●] (alq.) x [●] ton./12 meses) (“Adiantamentos”).
2.2.1

A área agricultável será efetivamente medida após o plantio, que será considerado para

todos os efeitos legais, inclusive para o pagamento, em conformidade com a Cláusula acima.
2.2.2

Havendo prorrogação da PARCERIA, as parcelas mensais serão igualmente

prorrogadas, adotando-se o mesmo volume/valor.
2.2.3

Os Adiantamentos terão início em [data por extenso] e as demais no mesmo dia dos

meses subsequentes, que serão depositados na conta bancária abaixo:
Banco:

Agência:

Titular:

2.2.4

Conta:
CPF:

O(s) VENDEDOR(ES) se compromete(m) ao final do CONTRATO, a título de

prêmio, pela retirada antecipada da cana-de-açúcar da última safra, a dar como quitadas as parcelas
eventualmente faltantes para complementar o número das parcelas contratadas. Em contrapartida,
a COMPRADORA se compromete, a título de penalidade, a continuar os pagamentos de tantas
parcelas mensais que forem necessárias até que se faça a retirada integral do canavial implantado
no imóvel contratado, encerrando imediatamente os pagamentos.
2.2.5

Em caso de atraso de pagamento, por culpa única e exclusiva da COMPRADORA,

ao valor devido na data de efetivo pagamento serão acrescidos multa moratória de 2% (dois por
cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro-rata die, pelo período
compreendido entre a data de inadimplemento e a do efetivo pagamento.
2.3 Os cálculos que resultaram no montante anual a ser pago ao(s) VENDEDOR(ES) foram feitos a
partir de um mapa preliminar, reconhecido pelas Partes. O mapa definitivo integrará este instrumento
de CONTRATO para todos os efeitos.
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2.4 Após a realização do plantio, no caso de haver diferença de área, o valor estipulado na Cláusula
2.2 poderá sofrer alteração, para mais ou para menos, a fim de se ajustar o montante à realidade da
área efetivamente explorada.
2.5

A COMPRADORA realizará a análise da cana-de-açúcar entregue por amostragem, podendo

fazer o ajuste ao preço em virtude da qualidade da matéria-prima, sem qualquer alteração dos valores
adiantados previstos na Cláusula 0.

2.5.1

As Partes ajustarão as efetivas quantidades de cana-de-açúcar produzidas, aferidas

apenas pelo fator toneladas nominais por alqueire, emitindo-se as notas de ajuste de preço e/ou
volume, quando aplicável, sem alteração dos adiantamentos realizados. O preço unitário poderá ser
ajustado em virtude da qualidade da matéria-prima, rendimento industrial ou precocidade de
colheita.
2.6 A cana-de-açúcar será entregue no imóvel, na condição “em pé no campo”, livre e desembaraçada
de quaisquer ônus ou gravames. A PARCEIRA OUTORGADA assumirá as atividades de corte,
carregamento e transporte de cana-de-açúcar, e seus encargos de qualquer natureza.
2.7 O(s) VENDEDOR(ES) autoriza(m), desde já, a COMPRADORA a proceder a aplicação de
maturador nas lavouras contratadas, a seu critério, antes da colheita.
Cláusula Terceira – Da Rescisão do Contrato
3.1

Os termos contratuais ajustados e transcritos neste instrumento são irretratáveis e irrevogáveis,

obrigando-se as Partes e sucessores, a qualquer título, a cumpri-los bem e fielmente.
3.2

A rescisão se dará pelo descumprimento do CONTRATO, situação em que deve ser precedida

de notificações, amparadas por motivos justos e não podendo, nenhuma das Partes, valer-se de razões
torpes ou insignificantes para a demanda, ainda, somente podendo se efetivar caso uma das Partes não
venha corrigir ou regularizar o ponto questionado no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar do
recebimento de notificação neste sentido.
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3.3

O adimplemento substancial do CONTRATO impede a sua rescisão unilateral.

3.4

Nenhuma demanda, seja de que natureza for, poderá implicar em limitação ou restrição de

colheita cuja produção foi efetivamente paga ou mesmo objeto de antecipações de pagamentos, sejam
esses parciais ou totais.
Cláusula Quarta – Das Penalidades
4.1

Fica estipulada multa de 20% (vinte por cento) do valor da safra vigente à época do

descumprimento pela Parte inadimplente que violar este CONTRATO em qualquer de suas Cláusulas
ou condições essenciais, salvo as relativas a atraso nos pagamentos, que possui tratamento específico,
sem prejuízo da Parte inocente exigir indenização em perdas e danos, bem como eventuais lucros
cessantes e honorários advocatícios.
Cláusula Quinta – Das Disposições Gerais
5.1

Para a consecução do fornecimento ora contratado, toda a cana-de-açúcar será cortada,

carregada e transportada até a Unidade Industrial da COMPRADORA por conta, risco e às expensas
exclusiva da COMPRADORA, que poderá fracionar (lotear o canavial) a colheita para melhor atender
sua capacidade de corte, de forma mecanizada, e transporte a critério único e exclusivo da
COMPRADORA.
5.2

O(s) VENDEDOR(ES), ou seus prepostos, poderá(ão) acompanhar(em) e fiscalizar(em) o

serviço de corte, carregamento e transporte da cana-de-açúcar realizado pela COMPRADORA.
5.3

Cada Parte, no seu mister, responderá por todos os ônus de natureza trabalhista, previdenciária,

securitária e social que decorram de relação empregatícia, ou coobrigação de prestadores de serviços,
que venham a empregar na execução de serviços dentro da(s) área(s) abrangidas pelo CONTRATO.
5.4

Considerando as atividades desenvolvidas, as Partes declaram que observarão os preceitos da

NR 31, publicada pela Portaria GM nº 86, de 03/03/2005 que trata da Segurança e Saúde no Trabalho
na Agricultura e respeitar os termos e condições estabelecidos no Compromisso Nacional para
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Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar, firmado entre o governo federal e o setor
sucroalcooleiro.
5.5

O(s) VENDEDOR(ES) compromete(m)-se, também, a cumprir e respeitar as normas de

proteção e preservação do Meio Ambiente, sejam elas de ordem Federal, Estadual ou Municipal,
devendo obter todas as licenças necessárias ao regular exercício de suas atividades e adotando práticas
a condutas que visem à preservação e manutenção de um ambiente seguro e ecologicamente
equilibrado, obrigando-se a reparar todos os danos causados à COMPRADORA e/ou terceiros pela
inobservância destes regulamentos.
5.6

A inexequibilidade de qualquer das disposições do presente CONTRATO não inviabilizará

as demais, cabendo às Partes emendá-lo para ajustar as tais disposições, de forma que, respeitada o
melhor possível a intenção original, torne-se ela juridicamente exequível.

5.7

A COMPRADORA poderá ceder ou transferir o presente CONTRATO, no todo ou em parte,

a qualquer outra pessoa, física ou jurídica, sem a necessidade de anuência do(s) VENDEDOR(ES),
no entanto ficará solidariamente responsável pelas obrigações contratadas.
5.8

Todas as comunicações, recíprocas ou não, relativas ao CONTRATO ou qualquer fato

extracontratual, serão consideradas como efetuadas e entregues nos endereços constantes do
preâmbulo.
5.9

As Partes se obrigam expressamente, por si e seus dirigentes, a guardar absoluto sigilo das

Cláusulas e efeitos desse pacto, respondendo a parte faltosa pela multa prevista na Cláusula 4.1 e de
eventuais perdas e danos sofridos à outra parte.
5.10

O(s) VENDEDOR(ES) obriga(m)-se a observar e respeitar o Código de Conduta da

COMPRADORA,

disponível

no

website

https://canalconfidencial.com.br/clealco/files/codigo_de_conduta.pdf, o qual o(s) VENDEDOR(ES)
declara(m) conhecer e compreender, fazendo parte integrante deste CONTRATO para todos os seus
efeitos.
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5.11

A tolerância de qualquer das Partes quanto a inadimplementos imputáveis à outra não

constituirá novação, podendo a parte prejudicada pela inadimplência exigir, a qualquer tempo, o
cumprimento da prestação inadimplida ou das de igual teor que lhe sucederem, sem prejuízo do direito
ao ressarcimento de perdas e danos decorrentes do atraso verificado.
As Partes atribuem ao presente instrumento, para fins fiscais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e elegem o Foro da Comarca de Birigui para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir deste
CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza todos os legais efeitos.
Clementina/SP, [●] de [●] de [●].

[VENDEDOR]

[VENDEDOR]

CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(COMPRADORA)
Testemunhas:
Nome:

Nome:

CPF/MF:

CPF/MF:
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CONTRATO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE SAFRAS DE CANA-DEAÇÚCAR PARA ENTREGA FUTURA
São Partes neste “Contrato Particular de Venda e Compra de Safras de Cana-de-Açúcar para Entrega
Futura” (“CONTRATO”)
I.

COMO VENDEDOR(ES):
Nome:
Endereço:
Município/Estado:

CEP:

CPF:

RG: SSP/SP

Profissão:

Estado Civil:

II.

COMO COMPRADORA:

CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com sede na Rod. SP
425 Entroncamento Rodovia SP 463, Zona Rural, Clementina – SP, CEP 16250-000, inscrita no CNPJ
sob o nº 45.483.450/0001-10 e Inscrição Estadual nº 267.000.797-110, por seus representantes legais;
(VENDEDOR(ES) e COMPRADORA, doravante “Partes”)
CONSIDERANDO QUE:
a)

As Partes firmaram em [●] de [●] de [●] um Contrato de Parceria Agrícola

(“CONTRATO”), tendo por objeto a exploração da(s) propriedade(s) [IMÓVEL RURAL],
localizada no município de [●]/SP, inscrito na(s) matrícula(s) nº [●], do Cartório de Registro de
Imóveis de [●]/SP, NIRF: [●], CCIR: [●], com vigência estabelecida entre a exaustão do
canavial anteriormente implantado na(s) referida(s) área(s) e mais um novo ciclo, ou seja, com
início na Safra [●] e findando-se na Safra [●], podendo ainda ser prorrogado por exclusiva opção
da PARCEIRA AGRICULTORA, ora COMPRADORA, por mais uma safra;
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b)

No CONTRATO descrito acima, as Partes estabeleceram que para a exploração por

um novo ciclo caberia ao(s) VENDEDOR(ES) a opção de (i) renovar o contrato vigente
(Parceria Agrícola) ou (ii) efetuar uma nova contratação por meio de um Contrato de Compra e
Venda de Safras de cana-de-açúcar para Entrega Futura nos termos comerciais [contidos no
Anexo 1 do edital], cuja opção seria feita antes do último corte do canavial anteriormente
implantado, ou seja, antes da exaustão completa do ativo biológico;
c)

O(s) VENDEDOR(ES) resolve(m) neste ato converter o CONTRATO mencionado

na alínea “a” em Contrato de Compra e Venda de Safras de cana-de-açúcar para Entrega Futura,
no qual o(s) VENDEDOR(ES) passará(ão) a fornecer cana-de-açúcar em favor da
COMPRADORA por um ciclo completo;
d)

O(s) VENDEDOR(ES) ainda se compromete(m) em realizar o plantio as suas custas

na totalidade da(s) área(s) agricultável(is), ora contratada(s), e na safra subsequente à exaustão
do ativo biológico, ou seja, o plantio deverá ser obrigatoriamente realizado na safra [●];
e)

O(s) VENDEDOR(ES) é(são) produtor(es)/fornecedor(es) de matéria-prima

essencial à subsistência das atividades industriais da COMPRADORA, que é produtora de
açúcar, etanol e energia a partir da industrialização de cana-de-açúcar em suas unidades
industriais;
f)

As Partes são capazes e desejam firmar obrigações através deste Instrumento.

Por este “Contrato Particular de Venda e Compra de Safras de Cana-de-Açúcar para Entrega Futura”,
as Partes, acima identificadas e qualificadas, ajustam, como ajustado têm, o presente instrumento, na
forma prevista no artigo 481 e seguintes do Código Civil, e demais normas legais aplicáveis à espécie,
nos termos e condições seguintes:
Cláusula Primeira – Do Imóvel Rural e Prazo
1.1

O(s) VENDEDOR(ES), na condição de proprietário(s) e/ou possuidor(es), se obriga(m) a

plantar e a produzir cana-de-açúcar na(s) integralidade da(s) área(s) agricultável(is) descrita(s) abaixo,
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bem como se obriga(m) a vender a quantidade total produzida à COMPRADORA, em contrapartida
a COMPRADORA se obriga a adquirir.
Propriedade: [●]

Município: [●]

Matrícula(s): [●]

CRI: [●]

NIRF: [●]

CCIR: [●]

CNPJ: [●]

I.E: [●]

Área de plantio: [●] hectares
Caso o(s) VENDEDOR(ES) perca(m) a posse de alguma da(s) área(s) descrita(s)

1.1.1

acima, deverá(ão) providenciar, mediante prévia aceitação da COMPRADORA, a substituição por
nova área de equivalente produtividade.
O CONTRATO tem termo inicial a partir de sua assinatura e implantação do canavial em [●],

1.2

em que será fornecido pelo(s) VENDEDOR(ES) a totalidade da produção de cana-de-açúcar em favor
da COMPRADORA até a safra [●], podendo ser prorrogado o fornecimento por mais uma safra, a
exclusivo critério da COMPRADORA.
Cláusula Segunda – Do Preço e Condições de Entrega
2.1 O(s) VENDEDOR(ES) se compromete(m) a entregar(em) à COMPRADORA a totalidade da
cana de açúcar produzida na(s) área(s) objeto do presente CONTRATO nos seguintes volumes
estimados, preços e condições:
Área/ha:
[●]

Safras e Produção:
Ano/Safra

Ano/Safra

Ano/Safra

Ano/Safra

Ano/Safra

Ano/Safra

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

Produção/t

Produção/t

Produção/t

Produção/t

Produção/t

Produção/t

Plantio

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

Preço: 95 Kg de ATR por tonelada de cana

Forma de Pagamento: [●], conforme
Cláusula 2.2.

Índice/Forma

de

Apuração:

CONSECANA/SP Modalidade de Entrega: Cana campo
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Acumulado da Safra até o mês da Colheita
Banco: [●]

Agência: [●]

Conta: [●]

Titular: [●]
2.2

A COMPRADORA realizará o pagamento de [●]% do preço até a data da colheita e os [●]%

restante na sexta-feira subsequente ao encerramento da colheita, sendo apurado a produção
efetivamente entregue.
2.3

Após a colheita, a COMPRADORA realizará a apuração do volume de cana-de-açúcar

efetivamente entregue e (i) caso o adiantamento de pagamento seja insuficiente para quitação,
procederá o complemento de pagamento na sexta-feira seguinte ao encerramento da colheita; (ii) caso
o adiantamento de pagamento seja superior ao efetivamente devido (100%), os VENDEDOR(ES)
procederá(ão) a devolução do valor pago à maior na sexta-feira seguinte ao encerramento da colheita
ou compensado com demais créditos decorrentes de outras áreas contratadas, durante a mesma Safra.
2.4 O(s) VENDEDOR(ES) declara(m), sob as penas da lei, que as lavouras se encontram livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus, ações, dúvidas, dívidas e/ou litígios, e que é (são) legítimo(s)
proprietário(s) da cana-de-açúcar acima quantificada.
2.5 O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas previstas neste CONTRATO implicará em
multa de 2% e juros de mora de 0,5% ao mês, até a data do efetivo pagamento.
2.6 O(s) VENDEDOR(ES) se obriga(m) a manter as lavouras ora negociadas devidamente
destocadas, isentas de qualquer obstáculo que impeça ou prejudique a realização de colheita
mecanizada, responsabilizando-se por eventuais danos causados às máquinas colhedoras em caso de
descumprimento, o qual poderá ser descontado do pagamento previsto no presente Instrumento.
2.7 O(s) VENDEDOR(ES) autoriza(m), desde já, a COMPRADORA a proceder a aplicação
maturador nas lavouras contratadas, a seu critério, antes da colheita.
2.8 Os adiantamentos previstos no CONTRATO terão como parâmetro a estimativa de
produtividade aferida pela COMPRADORA, que poderá ser revista periodicamente, inclusive antes
de ultimada a colheita.
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Cláusula Terceira – Da Rescisão do Contrato
3.1

Os termos contratuais ajustados e transcritos neste instrumento são irretratáveis e irrevogáveis,

obrigando-se as Partes e sucessores, a qualquer título, a cumpri-los bem e fielmente.
3.2

A rescisão se dará pelo descumprimento do CONTRATO, situação em que deve ser precedida

de notificações, amparadas por motivos justos e não podendo, nenhuma das Partes, valer-se de razões
torpes ou insignificantes para a demanda, ainda, somente podendo se efetivar caso uma das Partes não
venha corrigir ou regularizar o ponto questionado no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar do
recebimento de notificação neste sentido.
3.3

O adimplemento substancial do CONTRATO impede a sua rescisão unilateral.

3.4

Nenhuma demanda, seja de que natureza for, poderá implicar em limitação ou restrição de

colheita cuja produção foi efetivamente paga ou mesmo objeto de antecipações de pagamentos, sejam
esses parciais ou totais.
Cláusula Quarta – Das Penalidades
4.1

Fica estipulada a multa no valor de 10% (dez por cento) do valor da Safra vigência à época do

descumprimento, a ser pago pela Parte inadimplente que violar este CONTRATO em qualquer de
suas Cláusulas ou condições essenciais, salvo as relativas a atraso nos pagamentos, que possui
tratamento específico, sem prejuízo da Parte inocente exigir indenização em perdas e danos, bem como
eventuais lucros cessantes e honorários advocatícios.
Cláusula Quinta - Das Disposições Gerais
5.1

Por ocasião da colheita, é facultado ao(s) VENDEDOR(ES) colocar(em) um funcionário seu

para receber cópias dos comprovantes de saídas de cargas do canavial, de forma a conferir com a
entrada dos veículos na Unidade Industrial.
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5.2

Para a consecução do fornecimento ora contratado, toda a cana-de-açúcar será cortada,

carregada e transportada até a Unidade Industrial da COMPRADORA por conta, risco e às expensas
exclusiva da COMPRADORA, que poderá fracionar (lotear o canavial) a colheita para melhor atender
sua capacidade de corte e transporte, de forma mecanizada, a critério único e exclusivo da
COMPRADORA.
5.2.1

A COMPRADORA efetuará o planejamento de colheita durante a Safra observando

o ponto ideal de maturação da cana-de-açúcar de acordo com a variedade utilizada.
5.3

O(s) VENDEDOR(ES), ou seus prepostos, poderão acompanhar e fiscalizar o serviço de

corte, carregamento e transporte da cana-de-açúcar realizado pela COMPRADORA.
5.4

Fica estabelecido que a COMPRADORA poderá ingressar livremente na área objeto do

presente CONTRATO, bem como seus prepostos ou empregados, podendo ainda, fazer uso de todas
as estradas e carreadores existente na propriedade do(s) VENDEDOR(ES).
5.5

Cada parte, no seu mister, responderá por todos os ônus de natureza trabalhista, previdenciária,

securitária e social que decorram de relação empregatícia, ou coobrigação de prestadores de serviços,
que venham a empregar na execução de serviços dentro da(s) área(s) abrangidas pelo CONTRATO.
5.6

Considerando as atividades desenvolvidas, as Partes declaram que observarão os preceitos da

NR 31, publicada pela Portaria GM nº 86, de 03/03/2005 que trata da Segurança e Saúde no Trabalho
na Agricultura e respeitar os termos e condições estabelecidos no Compromisso Nacional para
Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar, firmado entre o governo federal e o setor
sucroalcooleiro.
5.7

O(s) VENDEDOR(ES) compromete(m)-se, também, a cumprir e respeitar as normas de

proteção e preservação do Meio Ambiente, sejam elas de ordem Federal, Estadual ou Municipal,
devendo obter todas as licenças necessárias ao regular exercício de suas atividades e adotando práticas
a condutas que visem à preservação e manutenção de um ambiente seguro e ecologicamente
equilibrado, obrigando-se a reparar todos os danos causados à COMPRADORA e/ou terceiros pela
inobservância destes regulamentos.
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5.8

Do preço estabelecido na Cláusula 2.1 será descontado o FUNRURAL e demais encargos da

mesma natureza, ficando a COMPRADORA responsável pelo seu recolhimento.
5.9

O(s) VENDEDOR(ES) obriga(m)-se a observar e respeitar o Código de Conduta da

COMPRADORA,

disponível

no

website

https://canalconfidencial.com.br/clealco/files/codigo_de_conduta.pdf, o qual o(s) VENDEDOR(ES)
declara(m) conhecer e compreender, fazendo parte integrante deste CONTRATO para todos os seus
efeitos.
5.10

A inexequibilidade de qualquer das disposições do presente CONTRATO não inviabilizará

as demais, cabendo às Partes emendá-lo para ajustar as tais disposições, de forma que, respeitada o
melhor possível a intenção original, torne-se ela juridicamente exequível.
5.11

A COMPRADORA poderá ceder, total ou parcialmente os direitos e obrigações do

CONTRATO a terceiros, sem necessidade de prévia comunicação ou anuência do(s)
VENDEDOR(ES), respondendo, entretanto, solidariamente pelas obrigações correspondentes.
5.12

As Partes se obrigam expressamente, por si e seus dirigentes, a guardar absoluto sigilo das

Cláusulas e efeitos desse pacto, respondendo a parte faltosa pela multa prevista na Cláusula 4.1 e de
eventuais perdas e danos sofridos à outra parte.
5.13

A tolerância de qualquer das Partes quanto a inadimplementos imputáveis à outra não

constituirá novação, podendo a parte prejudicada pela inadimplência exigir, a qualquer tempo, o
cumprimento da prestação inadimplida ou das de igual teor que lhe sucederem, sem prejuízo do direito
ao ressarcimento de perdas e danos decorrentes do atraso verificado.
5.14

Todas as comunicações, recíprocas ou não, relativas ao CONTRATO ou qualquer fato

extracontratual, serão consideradas como efetuadas e entregues nos endereços constantes do
preâmbulo.
5.15

Este CONTRATO constitui o ajuste total entre as Partes e suas regras e condições substituem

todos os ajustes, verbais tácitos ou escritos, negociações e discussões anteriormente havidas entre elas
sobre o(s) mesmo(s) imóve(is) contratados.
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As Partes atribuem ao presente instrumento, para fins fiscais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e elegem o Foro da Comarca de Birigui/SP para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir deste
CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza todos os legais efeitos.
Clementina/SP, [●] de [●] de [●].
[VENDEDOR]

[VENDEDOR]

CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(COMPRADORA)
Testemunhas:
Nome:

Nome:

CPF/MF:

CPF/MF:
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ANEXO 4
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO E OUTRAS AVENÇAS
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO E OUTRAS AVENÇAS
São Partes neste “Instrumento Particular de Compromisso e Outras Avenças” (“INSTRUMENTO”)
I.

Como

COMPROMITENTE(S)

COMPRADOR

(“COMPROMITENTE(S)

COMPRADOR(ES)”):
Nome:
Endereço:

II.

Município/Estado:

CEP:

CPF/MF:

RG:

Profissão:

Estado Civil:

Como COMPROMISSÁRIO (“COMPROMISSÁRIO VENDEDOR”):

CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob n.º 45.483.450/0001-10, ARAM – AGRO-PASTORIL,
IMOBILIÁRIA E ADMINISTRADORA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob n.º 62.584.545/0001-40, CLEAGRO AGROPASTORIL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/ME sob n.º 52.736.329/0001-19, PETROCANA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob n.º 04.259.871/0001-85 e
PETROCANA QUEIROZ-SP LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob n.º 18.731.374/0001-42, todas com sede na Rod. SP 425
Entroncamento Rodovia SP 463, Zona Rural, Clementina – SP, CEP 16250-000, por seus
representantes legais (as recuperandas, conjuntamente, apenas "Recuperandas")
(COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) e COMPROMISSÁRIO VENDEDOR, doravante
“Partes”)
CONSIDERANDO QUE:
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a) As Recuperandas, incluindo a Recuperanda proprietária do imóvel, CLEALCO AÇÚCAR E
ÁLCOOL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, aqui simplesmente denominada
COMPROMISSÁRIO VENDEDOR, ajuizaram, em 17 de julho de 2018, pedido de
Recuperação Judicial, processo n.º 1005788-14.2018.8.26.0077, que se encontra em trâmite
na 1.ª Vara Cível da Comarca de Birigui/SP;
b) O Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas Recuperandas foi alterado por meio do
Aditamento ao Plano (“ADITAMENTO”), que foi aprovado em Assembleia Geral de
Credores em 30/06/2020 e homologado em 06/08/2020, e no qual se instituiu a possibilidade
de as Recuperandas alienarem determinados imóveis de sua propriedade em certame judicial,
por meio de uma ou mais unidades produtivas isoladas (UPI Terras Livres);

c) Os imóveis referidos no item anterior encontram-se gravados com hipoteca de primeiro grau
em garantia ao pagamento dos respectivos créditos inscritos na mencionada Recuperação
Judicial do COMPROMISSÁRIO VENDEDOR e demais Recuperandas, de titularidade do
Banco Santander (Brasil) S.A. e Cooperatieve Rabobank U.A. (em conjunto com Banco
Rabobank International Brasil S.A. e Itaú Unibanco S.A, os "Credores Colaboradores"), que
foram listados no Anexo 1.2.88 do Aditamento que não foram alienados no primeiro Certame
Judicial Terras Hipotecadas realizado em 14 de outubro de 2020, contudo, foram liberadas e
tiveram sua alienação expressamente autorizada pelos Credores Colaboradores quando da
celebração do “Termo de Deliberação de Credores Colaboradores”, conforme fls.
30.778/30.791 dos autos da Recuperação Judicial.
d) O(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) apresentou (aram) proposta(s) para
aquisição do(s) imóvel(is) descrito(s) na Cláusula 1.1 desse INSTRUMENTO no âmbito do
Certame Judicial Terras Livres [n°], realizado em [●]/[●]/[●], conforme previsto no processo
de Recuperação Judicial do COMPROMISSÁRIO VENDEDOR, e, após aprovação da(s)
proposta(s) pelas Recuperandas, e homologação judicial, em [●]/[●]/[●] ("Homologação da
Proposta Vencedora Terras Livres"), as Partes resolvem formalizar, por meio deste
INSTRUMENTO, todas as obrigações oriundas dessa arrematação e demais avenças
necessárias por causa das especificidades existentes no(s) imóvel(is) arrematado(s).
Por este “Instrumento Particular de Compromisso e Outras Avenças”, as Partes acima identificadas e
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qualificadas, ajustam o presente INSTRUMENTO, nos termos e condições seguintes:
Cláusula Primeira – Do Imóvel Rural Arrematado
1.1

São objeto do presente INSTRUMENTO a aquisição do(s) imóvel(is) abaixo descrito(s) que

o(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) arrematou(aram), de forma irrevogável e
irretratável, por meio do Certame Judicial Terras Livres [n°] realizado em [●], conforme previsto no
processo de Recuperação Judicial do COMPROMISSÁRIO VENDEDOR, distribuído sob nº
1005788-14.2018.8.26.0077, em trâmite na comarca de Birigui/SP , juntamente com as obrigações
originadas da arrematação de tal(is) imóvel(is):
Propriedade:

Município:

Matrícula(s):

CRI:

CCIR:

NIRF:

I.E.:

CNPJ:

Área agricultável:
1.2

As Partes concordam, desde já, que a compra e venda do imóvel(is) objeto deste instrumento

é feita ad corpus, nos termos do §3º do art. 500 do Código Civil.
Cláusula Segunda – Da Forma de Pagamento da Arrematação
2.1

A arrematação pelo(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) do(s) imóvel(is)

descrito(s) na Cláusula 1.1 deste INSTRUMENTO foi realizada pelo preço total, certo e ajustado de
R$ [●] [por extenso] ("Preço").
2.2

O pagamento do Preço será efetuado de forma parcelada, nas seguintes condições:
(i) [●]% [por extenso] do Preço, equivalente a R$ [●] [por extenso], em até 5 (cinco) dias da
Homologação da Proposta Vencedora Terras Livres, a título de arras, nos termos do artigo
417 e seguintes do Código Civil;
(ii) [●]% [por extenso] do Preço, equivalente a R$ [●] [por extenso], no dia [•]; e
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(iii) [•]% [por extenso] do Preço, equivalente a R$ [●] [por extenso], no dia [•].
2.3

O pagamento de quaisquer das parcelas que compõem o Preço deverá ser feito pelo(s)

COMPROMITENTES COMPRADOR(ES) conforme previsto no Edital do Certame Judicial
Terras Livres, nos seguintes termos:
2.3.1

O pagamento referente ao valor proposto para a arrematação do imóvel deverá realizado
diretamente pelo(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) as Recuperandas por
conta e ordem do COMPROMISSÁRIO VENDEDOR, por meio de transferência bancária
eletrônica - TED para conta bancária, cujos dados são :
Banco:

Agência:

Conta:

Titular:

2.3.2

CPF:

O pagamento a título de comissão de 2% (dois por cento), líquidos, livres de quaisquer tributos
incidentes sobre o valor de arrematação, a ser pago diretamente à empresa contratada para
organização do certame Czarnikow Brasil Ltda juntamente com o pagamento à vista comissão,
conforme

indicada

no

item

2.5

do

edital,

deverá

ser

realizado

pelo

(s)

COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) em reais, comprometendo-se a pagar as
quantias adicionais que sejam necessárias para que a Czarnikow Brasil Ltda receba uma
quantia equivalente a que teria sido recebida se tais deduções, recolhimentos ou pagamentos
não fossem necessários, cujos dados bancários são:
Banco do Brasil

Agência: 3347-2

Titular: Czarnikow Brasil Ltda

2.4

Conta corrente 5652-9
CNPJ: 07.794.616/0001-20

Os COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) serão imitidos na posse do(s) Imóvel(eis)

após o devido pagamento das arras previstas na Cláusula 2.2(i) acima, correndo por conta deste(s)
todos os impostos, taxas, tarifas, foro, cotas condominiais e demais encargos incidentes ou que venham
a incidir sobre o(s) Imóvel(eis) a partir de então.
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2.5

O COMPROMITENTE COMPRADOR deve realizar o pagamento do diretamente as

Recuperandas e Czarnikow Brasil Ltda, nos termos da cláusula 2.3.1 e 2.3.2, sendo certo que em
nenhuma hipótese os valores já pagos à título de Preço pelo respectivo COMPROMITENTE (s)
COMPRADOR (s) serão devolvidos pelas Recuperandas.
Cláusula Terceira – Dos Encargos e das Construções Existentes no Imóvel
3.1

O COMPROMISSÁRIO VENDEDOR declara a existência de TAC (Termo de Ajuste de

Conduta de Recuperação Ambiental) junto ao Órgão Ambiental competente e formalizado em [●] de
[●] de [●], em que foram assumidas obrigações de recuperação das áreas degradadas no(s) imóvel(is)
descrito(s) na Cláusula 1.1 deste INSTRUMENTO, bem como o envio de relatórios de
acompanhamento do cumprimento das respectivas obrigações, que o COMPROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES) declara(m) conhecer [se aplicável à(s) área(s) arrematada(s)].
3.2

O(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara(m) estar(em) ciente(s) quanto à

necessidade do COMPROMISSÁRIO VENDEDOR de utilizar o(s) imóvel(is) descrito(s) na
Cláusula 1.1 deste INSTRUMENTO para fins de escoamento de produção de cana-de-açúcar [se
aplicável à(s) área(s) arrematada(s)].
3.3

O(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara(m) ainda estar(em) ciente(s) da

existência e da passagem de adutoras de vinhaça existentes no(s) imóvel(is) descrito(s) na Cláusula
1.1 deste INSTRUMENTO, bem como que essas construções são de propriedade exclusiva do
COMPROMISSÁRIO VENDEDOR [se aplicável à(s) área(s) arrematada(s)].
3.4

O(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara(m) ainda estar(em) ciente(s) de

que o(s) imóvel(is) descrito(s) na Cláusula 1.1 está(ão) onerado(s) em favor de determinado(s)
credor(es) financeiro(s) do COMPROMISSÁRIO VENDEDOR, conforme anotação (registro e/ou
averbação) na(s) respectiva(s) matrícula(s) do(s) Registro(s) Público(s) de Imóveis, que declara(m)
conhecer. O(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara(m) ter ciência que esse(s)
ônus e gravame(s) somente poderão ser levantados, com a anotação de cancelamento na(s) matrícula(s)
conforme autorizado no Termo de Deliberação juntado nos autos da Recuperação Judicial fls.
30.778/30.791.
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3.5

O(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara(m) ainda que visitou(aram) e

examinou(aram) o(s) imóvel(is) e que está(ão) de acordo com o estado de conservação, configuração
e condições em que se encontram, para nada reclamar nesse sentido contra o COMPROMISSÁRIO
VENDEDOR.

3.6

O(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara(m), por fim, que não é(são)

Parte Relacionada do COMPROMISSÁRIO VENDEDOR, nem, tampouco, é, direta ou
indiretamente, uma controladora, controlada, ou sociedade sob controle comum, tendo os termos
"Controle", "Coligada" e "Controlada" o significado previsto nos artigos 116 e § 2º do 243 da Lei n.º
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
3.6.1

Para fins da Cláusula 3.6 acima, "Parte Relacionada" significa qualquer das sociedades que

integram o grupo societário e econômico do COMPROMISSÁRIO VENDEDOR, bem como seus
sócios, controladores, controladas, subsidiárias, afiliadas e coligadas e outras sociedades pertencentes
a tal grupo societário e econômico, seus diretores, conselheiros, acionistas, sócios, sucessores,
cessionários e garantidores, e os cônjuges e parentes até o terceiro grau de qualquer das pessoas físicas
mencionadas anteriormente, em qualquer desses casos, conforme identificado na data da respectiva
verificação e/ou na data do pedido da Recuperação Judicial, ainda que tenha havido posteriores
alterações no quadro societário e ou de administração do COMPROMISSÁRIO VENDEDOR.

Cláusula Quarta – Do(s) Compromisso(s) das Partes
4.1

O(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se obriga(m) a realizar o pagamento do

Preço na forma e condições previstas na Cláusula Segunda deste INSTRUMENTO, sob pena de perda
dos valores já pagos nos termos da Cláusula Sexta, retornando o(s) imóvel(is) a novo Certame Judicial
Terras

Livres,

do

qual

não

será

admitido

a

participação

do(s)

arrematante(s),

ora

COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES).
4.2

Com relação a Cláusula 3.3 deste INSTRUMENTO, o(s) COMPROMITENTE(S)

COMPRADOR(ES) se obriga(m) a garantir que o COMPROMISSÁRIO VENDEDOR conclua o
procedimento de instituição de servidão de passagem das adutoras de vinhaça existentes no(s)
imóvel(is) arrematado(s), que será instituída por prazo perpétuo, bem como garante(m), desde já, que
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o COMPROMISSÁRIO VENDEDOR tenha acesso irrestrito ao(s) imóvel(is) para manutenção e
reparo, se comprometendo, inclusive, a respeitar as áreas delimitadas nas quais as adutoras se
encontram instaladas por prazo perpétuo [se aplicável à(s) área(s) arrematada(s)].
4.3

O(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se obriga(m) a instituir em favor do

COMPROMISSÁRIO VENDEDOR a servidão de passagem por prazo perpétuo para fins de
escoamento de produção de cana-de-açúcar, ficando desde já autorizado o COMPROMISSÁRIO
VENDEDOR, por meio de seus prepostos, a utilizar a(s) área(s) para acesso e manutenção de
carreadores enquanto não for regularizada a referida servidão de passagem na(s) matrícula(s) do
imóvel(is) descrito na Cláusula 1.1 deste INSTRUMENTO. [se aplicável à(s) área(s) arrematada(s)].
4.4

O COMPROMISSÁRIO VENDEDOR se obriga, ainda, a cumprir integralmente a

obrigação assumida perante o Órgão Ambiental competente especificada na Cláusula 3.1 deste
INSTRUMENTO e, o(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) desde já autoriza(m) o
COMPROMISSÁRIO VENDEDOR a acessar as áreas para efetivar o cumprimento da respectiva
obrigação ambiental assumida. [se aplicável à(s) área(s) arrematada(s)].
4.5

O(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara(m)-se ciente(s) de que é(são)

o(s) exclusivo(s) responsável(eis) (i) pelo pagamento de todos os tributos e obrigações de qualquer
natureza, decorrentes da exploração econômica que vier a ser exercida sobre o imóvel, cujo fato
gerador ocorra a partir da imissão na posse do imóvel, (ii) pela manutenção, reparação e segurança das
benfeitorias existentes e (iii) pela preservação das áreas de preservação permanente e reserva legal,
respondendo pessoal, civil e criminalmente por todos os atos que implicarem em infração legal,
obrigando-se a reparar eventuais danos causados.
Cláusula Quinta – Da Vigência
5.1

A efetiva transferência do imóvel, com a outorga da respectiva carta de arrematação somente

serão realizados após a implementação das seguintes condições suspensivas: (i) recebimento efetivo
da totalidade do Preço pelas Recuperandas; e (ii) instituição e registro na(s) matrícula(s) do(s)
imóvel(is) dos direitos reais necessários para o cumprimento das obrigações previstas nas Cláusulas
4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 acima.
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5.2

A carta de arrematação deverá incorporar todas as obrigações atribuídas por este instrumento

ao COMPROMISSÁRIO VENDEDOR.
Cláusula Sexta – Do Inadimplemento e Penalidades
6.1

Em caso de falta de pagamento de qualquer parte do Preço na data contratada, o

COMPROMISSÁRIO VENDEDOR deverá(ão) enviar uma notificação com aviso de recebimento
ao(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) (“NOTIFICAÇÃO”), informando sobre o
inadimplemento e o valor inadimplido, outorgando-lhe prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir
do recebimento da NOTIFICAÇÃO para curar o inadimplemento. Se, após este período, o
inadimplemento persistir, as seguintes penalidades serão aplicadas:
6.1.1

Multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela devida e não paga, acrescido
de correção monetária pela variação do IPCA e juros de mora de 1% (um por cento), por mês
ou fração, a contar da data pactuada para pagamento até o dia da quitação do valor inadimplido.

6.1.2

Desocupação

do(s)

Imóvel(eis),

devendo

o(s)

COMPROMITENTE(S)

COMPRADOR(ES) entregar(em) as chaves dos Imóveis em até [10 (dez) dias], no mesmo
estado de conservação que os recebeu, limpos e vazios de coisas e pessoas. Caso não seja
possível, o(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) renunciam ao direito de
indenização ou retenção por quaisquer culturas introduzidas ou benfeitorias realizadas, sejam
necessárias, úteis e/ou voluptuárias, que se incorporarão ao imóvel.
6.1.2.1

Se o(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) não entregar(em) as chaves do(s)
Imóvel(eis) no prazo previsto na Cláusula 6.1.2, ficará configurado esbulho possessório e
o(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) incorrer(á)ão em multa diária de R$
1.000,00 ( um mil reais), até a efetiva entrega da chave do(s) Imóvel(eis), sem prejuízo do
ajuizamento da competente ação para desocupação do(s) Imóvel(eis), cumulada com
eventual pedido indenizatório, com deferimento de medida liminar, com a qual desde já
concorda(m) expressamente o(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES).

6.1.2.2

Se o(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) não entregar(em) as chaves dos
Imóveis na forma prevista na Cláusula 6.1.2, o COMPROMISSÁRIO VENDEDOR

64 de 67

poderá cobrar do(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) todos os valores que
forem despendidos para o retorno dos Imóveis ao mesmo estado de conservação que foram
entregues ao(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), limpos e vazios de
coisas e pessoas.
6.1.3

Retenção integral e definitiva das parcelas do Preço recebidas em pagamento;

6.1.4

Resolução, de pleno direito, de eventual Contrato de Parceria Agrícola, Arrendamento e/ ou
Compra e Venda de Safras de Cana-de-Açúcar para Entrega Futura firmado entre as Partes,
sem que caiba ao ora COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) qualquer direito de
indenização;

6.1.5

O(s) imóvel(is) deverá(ão) retornador a novo Certame Judicial Terras Livres do qual o(s) ora
COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) não será(ão) admitido(s) a participar como
arrematante(s).

Cláusula Sétima – Da Rescisão
7.1

Os termos contratuais ajustados e transcritos neste INSTRUMENTO são irretratáveis e

irrevogáveis, obrigando-se as Partes e sucessores, a qualquer título, a cumpri-los bem e fielmente.
7.2

O INSTRUMENTO não poderá ser denunciado ou extinto, sem que a Parte prejudicada seja

totalmente indenizada pelos prejuízos e danos sofridos.
Cláusula Oitava – Das Demais Condições
8.1

O(s) COMPROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) não poderá(ão) ceder ou transferir o

presente INSTRUMENTO, no todo ou em parte, a qualquer outra pessoa, física ou jurídica, sem
anuência do COMPROMISSÁRIO VENDEDOR.
8.2

A inexequibilidade de qualquer das disposições do presente INSTRUMENTO não

inviabilizará as demais, cabendo às Partes emendá-lo para ajustar as tais disposições, de forma a manter
da melhor forma possível a intenção original das partes.
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8.3

A tolerância de qualquer das Partes quanto a inadimplementos imputáveis à outra não

constituirá novação, podendo a Parte prejudicada pela inadimplência exigir, a qualquer tempo, o
cumprimento da prestação inadimplida ou das de igual teor que lhe sucederem, sem prejuízo do direito
ao ressarcimento de perdas e danos decorrentes do atraso verificado.
8.4

Todas as comunicações, recíprocas ou não, relativas ao INSTRUMENTO ou qualquer fato

extracontratual, serão consideradas como efetuadas e entregues nos endereços constantes do
preâmbulo.
8.5

Este INSTRUMENTO somente poderá ser alterado ou modificado em qualquer de suas

Cláusulas mediante termo aditivo assinado pelas Partes.
8.6

As Partes atribuem ao presente INSTRUMENTO, para fins fiscais, o valor de R$ [●] ([por

extenso]) [valor da arrematação] e elegem o Foro da Comarca de Birigui/SP, para dirimir quaisquer
dúvidas que possam surgir deste INSTRUMENTO, com expressa renúncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
Por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente INSTRUMENTO em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza todos os legais efeitos.
Clementina/SP, [●] de [●] de [●].

[Restante da página intencionalmente deixado em branco; as assinaturas estão na próxima página.]
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[Página de assinaturas do Instrumento de Compromisso e Outras Avenças celebrado em [•] entre
Recuperandas e [•]]

(COMPROMITENTE COMPRADOR)
COMPROMISSÁRIO VENDEDOR:

CLEALCO - AÇÚCAR E ÁLCOOL S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ARAM – AGRO-PASTORIL, IMOBILIÁRIA E ADMINISTRADORA LTDA. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CLEAGRO AGRO-PASTORIL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PETROCANA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PETROCANA QUEIROZ-SP LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Testemunhas:
Nome:

Nome:

CPF/MF:

CPF/MF:
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