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EXCELENTiSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA l? DIREITO DA VARA DE 
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Autos n° 430/12 ~~ J'~' 

2012036719~8 

RUBENS DE ALMEIDA BARROS, brasileiro, casado, 

agropecuatista, portador da Cl: RG 188.274 - SSP:PA e de CPF rf 

117.643.509-44, residen1e e domiciliado na Rua Joaquim Hon6rio Pereira Dutra 

n° 565 - Centro - Formosa - GO, via do seu advogado que esta subscreve, 

mandado procurat6rio em anexo (doc. 01), vern respeitosamente a honrosa 

prese~ de Vossa Excelencia, com fundamen1o nos arts. 70 e seguintes da Lei 

rf 11 .101, de 9-2-2005, propor a presente 

HABIUTACAO DE CREDITO 

e'fl face ce COMPANHIA BIOENERGEnCA BRASILEIRA E OUTROS, ja 

devidamente qualificada nos autos do processo em epigrafe de 

RECUPERACAO JUDICIA~ processo em epigrafe, pelos motivos de fato e de 
direito que abaixo e -e: 

Rua Jose Viana Lobo n.0 • 290- sala 02- 1a andar - Centro- Formosa - GO 
CEP-73.801-270 Fones: (61) 631 .3497/99784350 . 
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ADVOCACIALACERDA 

DA GRATUIDADE DA JUSTI~A 

Ciro Gabrit!l d~ Lac~rM.._,.,....._ 
OABIDF879 

OABIGO 12.UJ-

lnicialmente o habilitante requer os beneficios da 

gratuidada da Justic;a, vez que nao possui condigoes de arcar com as 

despesas processuais sem prejuizo de seu sustento e de sua familia, posto 

que e aposentado do INSS e percebe apenas urn salario mfnimo (doc. 02). 

REQUERENDO, assim os beneficios da Assistencia Judiciaria 

Gratuita estatufda na Lei n° 1.060/50. 

DOS BENEFICIOS DO ESTATUDO DO 10050 

Conforms prova os documentos dos Autores, ambos contam 

com mais de 60 anos e, portanto, fazem jus aos beneffcios do Estatuto do 

ldoso, insti!uido pela Lei n° 10.741 de 01/10/2003. 

Assim, nos termos do art. 1.211-A3 do C6digo de Processo Civil, 

sau processo tern prioridade na tramita((iio em todas as instAncias. 

DO CREDITO: ORIGEM E VALOR 

0 Habilitante e credor da empress ATAC PARTICIPAQQES E 

AGROPECUARIA L TDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

02.816.598/0001 -17, sediada na Fazenda Campo alegre, Zona Rural de Vila 

Boa - GO, Rodovia BR 020, KM 160, em recupera((Cio judicial, no valor de R$ 

294.705,26(duzentos e noventa e quatro mil setecentos e cinco reais e 

vlnte e seis centavos), oriundo do CONTRA TO DE PARCERIA AGRICOLA e 

TERMO ApiTIVO AO CONTRA TO DE PARCERIA AGRICOLA, docs. juntos 

(03 e 04), conforms planilha de caiCtJIOS (doc. 05). 

0 Contrato de Parceria Agricola e Termo Aditivo ao Contrato de 

Parceria Agricola, em sua Clausula-Primeira, nos dao conta que fora dado em 

parceria 240,00ha (duzentos e quarenta hectares) de area do Habilitante para o 
cJj 
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ADVOCACIALACERDA 
Ciro Gabriel de Lacerd 

OAB/DF8798 
DAB/CO 12. 743-A 

plantio "exclusivo de cana de avucar", ao preyo, conforme Termo Aditivo, 

clausula-quinta, que a partilha dos resultados do ano de 2011 seria o valor 

correspondente ao preyo medio de (09) nove toneladas por hectare, com 

garantia de preyo minimo de R$40,00(quarenta reais) por tonelada. 

No primeiro ano, foi dado em forma de adiantamento o valor de 

R$84.600,00 (oitenta e quatro mile seiscentos), porem, a empresa nao realizou 

o plantio, restando a apurar a diferen93 do valor recebido. 

No segundo ano, nao houve planta<;ao, tampouco pagamento, o 

que motivou a rescisao do contrato, conforme disposi<;ao no mesmo e 

Notifica<;ao em anexo (doc. 06/07/08). 

DO CREDITO: CLASSIFICA~AO 

No quadro geral dos credores o credito deverS. figurar como 

quirografario. 

DO PEDIDO 

Pelo exposto, requer: 

A HABILITA~AO de seu credito no valor apontado, com a 

corre<;ao monetaria; 
. . 

Os beneficios da justi93 gratuita, bern assim a aplica<;ao do / 

Estatuto do ldoso no trfunite da a<;ao; 

A manifestac;ao do llustre Representante do Ministerio Publico, 

do Administrador judicial e que, ao final , a presente demanda seja julgada 

PROCEDENTE. 

Requer ainda provar o alegado por todos os meios de provas 

em direito admitidas, especialmente pelo depoimento pessoal do representante 

I al da A uerida, ·untada de documentos, oitiva de testemunhas ue serao 3.:) 
Rua Jose Viana Lobo n.0 . 290- sala 02- 18 andar- Centro - Formosa- GO. 
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ADVOCACIALACERDA 
Ciro Gabriel de IActtrd 

OABIDF8798 
OAB/GO 12. 743-A 

arroladas no momenta oportuno, exped~o de oficios e precat6rias, vistorias e 

pericias, bern como demais provas que se fizerem necessarias. 

Requer ainda que todas as publicaQoes, intimaQC>es e demais 

atos sejam enviadas ao patrono do Habilitante no ender~ constante do 

rodape, sob pena de nulidade. 

Da-se a presente da-se o valor de 294.705,26(duzentos e 

noventa e quatro mil setecentos e cinco reais e vinte e seis centavos), 

para todos os efeitos legais. 

Nestes termos, 

Pede e Espera Deferimento. 

Formosa- GO, 01de marQO de 2013. 

~ce. ~e. bm Gatriel de Lacerda 
OABIDF 8798 

OAB/GO 12.743-A 

4 
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ADVOCACIA LACERDA ~ 
Clro Gabriel de LDCeirla ~ 

OAB/DF 8798 \!) 
OAB/GO 12. 743-A 

c~. ot) -
PROCURA<;AO 

RUBENS DE ALMEIDA BARROS, brasileiro, casado, 

agropecuarista, portador da Cl: RG 188.274- SSP/PRe de CPF n° 117.643.509-44, 

residente e domiciliado na Rua Joaquim Hon6rio Pereira Dutra nD 565- Centro- nesta 

cidade 

Pelo presente instrumento de mandato, nomeia(m) e constitui 

(em) seu(s) bastante procurador(es) o{s) advogado(s) - CIRO GABRIEL DE 

LAC ERDA, brasileiro, casado, inscrito na OABIGO sob o n• 12.743-A e OABIDF sob 

o n• 8798 , a quem confere{m) poderes para atuayao no foro em geral, com a clausula 

ad judicia et extra, para em qualquer Juizo, instancia ou Tribunal, estando o(s) 

mandatario(s) autorizado(s) propor(em) contra quem de direito as competentes a¢es 

ou defend&-lo(s)(as) nas adversas, seguindo uma(s) e outra(s) at~ final decisiio, 

usnndo dos recursos legais e acompanhando-a{s), conferindo-lhe(s) tambem, poderes 

especiais para confessar, transigir, desistir, firmar compromisso, receber e dar 

quitac;Oes, agindo junto ou separadamente, podendo ainda substabelecer no presente 

mandato, com ou sem reserva de poderes e, especialmente requerer HABIUTAryAO 

DE CREDITO em desfavor de COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA E 

OUTROS, Processo n• 367199-62-2012 Autos n• 430112, do processo de 

RECUPERACAO JUDICIAL ratificando todos os poderes acima impresses . 

Formosa- Goi8s, 27 de fevereiro de 2012. 

RUBENSD ALMEIDA BARROS 

Rua Jose V"aana Lobo n.t . 290- sala 02 - 1• andar-Centro ..., Formosa- GO. 
CEP - 73.801-270 Fones: (61) 631.3497/99784350 
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CONTRA TO DE PARCERIA AGRiCOLA 

PARCBRO OUTORGANTE: RUBENS DE ALMEIDA BARROS, 

agropecuarista, portador da CVRG rf. 188.274- SSPIPR, e do CPF/MF rf. 117.643.509-44, 

residente e domiciHado na Rua Joaquim Hoo6rio Pereira Dutra rf. 565 - centro - Foonosa -

GO. 

PARCBRA OUTORGAOA: ATAC PARnCIPAt;J.O E AGROPECUARIA LTDA, 

devidamente ilscrita no CNPJ n•. 02.816.59810001-17, sediada na FAZENDA CAMPO 

ALEGRE, Zona Rural - MUNICIPIO DE VJLA BOA- GO, rodovla BR 020, km 160, via do 

seu representante legal ALBERTO COURY NETO, brasileiro, divorciado, engenheiro 

agrOnomo, portador da CI/RG n•. 1.532.111 - SSP/OF e do CPF/MF n•. 253.814.958-46, 

residente e domiciliado na SQS 114, Bt. "A", A(Jf'. 103 - Asa Sui - Brasilia - OF. 

OBJETO: PARCERJA AGRICOLA para a.rttivO de cana de ~r. 

VALOR DO CONTRA TO: R$50.000,00(anq0enta mil reais). 

PRAZO: de 2410612011 a 2410612016 

CLAUSULA PRIM BRA- DECLARA~AO 

0 PARCEIRO OUTORGANTE se declara legitmo proprietario e possuidor das areas rurais 

situadas na FAZENDA VIRGILANDIA - MUNICiPIO DE FORMOSA - GO, objetos das 

MATRICULAS n•s. 40.566, fls. 066, l1vro 2EF; 11 .826, lis. 126, livro 2AN; 15.722, lis. 122, 

livro 2BA; 18.865, lis. 265, fMO 2BK; 17.722, fls. 122, livro 2BA, todas do Cart6rio do 1• 

Oflcio de Notas e do Registro de lm6veis de Foonosa - GO. da qual e destacada 240,00ha. 

(duzentos e quarenta hectares), para a.rltivo exdusivamente de cana de ~r em parceria 

com a PARCEIRA OUTORGADA, oonforme as demais dllusulas e condi~ oonstantes do 

presente termo. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

A parceria ora ajustada consistirll no a.rUivo de cana de ac;ucar, exdusivamente na parte da 

FAZENOA VIRGILANOIA, destacada no mapa anexo, assim discriminadas: GLEBA I -

52,34ha. (cinqOenta e dois hectares e tmta e quatro ares); GLEBA It - 27,91ha. (mte e sete 

hectares e noventa e urn ares); GLEBA Itt- 34,62ha. (tnnta e quatro hectares e sessenta e 

dois ares); GLEBA IV - 73,10ha. (setenta e tr~ hectares e dez ares); GLEBA V - 53,31ha 

(anqOenta e ~ hectares e binta e urn ares) e GLEBA VI - 39,34ha. (binta e nove hectares 

e binta e quatro ares). rom area aproximada de 280,62ha. (duzentos e oitenta hectares e 

sessenta e dois ares) que integra este oontralo sob o titulo de ANEXO I, da qual sera 
destacada a area objeto do oontrato, oonforme Cl.AuSULA PRIMEIRA- OEC~AO. 
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PARAGRAFO UNICO - As medidas, area e confrontat;X)es precisas da gleba de terra, objeto ./.:'..1 
desta parceria em conformidade com o mapa que segue induso ao presente, e o intega ~ 
para todos os fins de direito, e que serao definitivamente verificadas ap6s levantamento \.:J 
topografico, que sera realizado depois da grad~ e preparo do solo, momento que se 

fara novo mapa, por tecnioo profissional, oontratado pela PARCEIRA OUTORGADA, o qual 

sera rubricado pelas partes e integrara o presente oontrato, garanlindo sempre o previsto na 

ClAUSULA PRIMEIRA. 

ClAUSULA TERCEIRA - TRANSFERENCIA DA POSSE E INiciO DAS A11VIDADES 

0 PARCEIRO OUTORGANTE auloriza a PARCEIRA OUTORGADA a entrar na posse da 

area descrita no ANEXO I, imediatamente, para preparar a terra e plantar a lavoura de cana 

de~. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Dedara o PARCEIRO OUTORGANTE, que a parte de terras que 

6 objeto da parceria, enoon~se livre de qualquer re~ ambiental imposta por lei 

federal, estadual e municipal, estando a PARCEIRA OUTORGADA autorizada a plantar em 

toda area cedida. 

PARAGRAFO SEGUNDO: A PARCEIRA OUTORGADA devera providenciar ~ 

ambiental ou documento Slmrlar ou equivalente, e atender eventu81S exigenaas ambientais 

ou de outra nattxeza, acaso necessaria a perfeita regularidade do plantio da cana de at;Ucar 

objeto desta parceria. A i~ncia de multa e quaisquer outras irregularidades de que 

natureza for em rela~ as quest0e5 amblerltaJS e outras serao de responsabilidade, Unica e 

exdusiva da PARCEIRA OUTORGAOA 

Ci.AUSULA QUARTA - CARACTERiSTJCAS: Este oontrato e celebrado em carater 

1rretratavel, irrevogavel e IITenundavel. 

Ci.AUSULA QUINTA- PARTllHA DOS RESULTADOS: FICa ajustado que o Peroentua1 de 

Partici~ que o (a) PARCEIRO (A) OUTORGANTE recebetil a titulo de frutos da colheita 

da cana de ~. da area dada em parceria, oonforme Ctausula Primeira - Dedara~. 

neste anode 2011, fica prefOOida em 09 (nove) toneladas por hectare, garanlido o valor 

minimo de R$40,00(quarenta reais) por tonelada. 

PARAGRAFO PRJMEIRO: A quota-parte do PARCEIRO OUTORGANTE nos resultados 

anuais dos anos subseqOentes - 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 - sera o valor que 

oorresponder, em junho de cada ano civil, ao ~ medio de mercado de 09(nove) 

toneladas por hedaoe, multiplicado pela quantidade de hectare da area cedida a que se 

refere a cLAUSULA PRIMEIRA, garantido, no entanto, em qualquer hip6tese, resultado 

mlnimo de R$40,00 (quarenta reais) por tonelada. 



PARAGRAFO SEGUNDO: 0 Pfe'tO med10 de que trata o par8grafo primeiro e aquele 

apurado e divulgado pelo "CCNSECANA CAMPO", do Estado de sao Paulo - SP. 

PAAAGRAFO TERCEIRO: As demais quotas do PARCEIRO OUTORGANTE, a partir de 

2012, serao depositadas pela PARCEIRA OUTORGADA de uma s6 vez. ate o dia 30 do 

mes de junho do ano civil a que se refer1r, sendo o local de pagamento a prac;:a de 

Fonnosa - GO. 

PAAAGRAFO QUARTO: Considefar-se-.8 prec:{lria, a posse da PARCEIRA OUTORGADA 

ate o depOsito do valor correspondente aos resultados do corrente aoo, que sera feito 

antecipadamente - mediante TransferAncia Bancaria para a clc n". 11.629-7 - agencia 03n-

8 - Banco do Brasil S/A- Formosa- GO. 

Cl.AUSULA SEXTA- PRAZO 

0 prazo da Parceria contratada vai de 2410612011 ate 2410612016. 

PAAAGRAFO UNICO: Caso a lavoura a ser implantada ofe~ cond~ para um ou dois 

cortes all!m dos C1llOO cortes anuais previstos, sem r>ecessidade de replantio, o prazo da 

parceria sera pronugado por mais (01) um aoo, nas mesmas condiQ(ies, desde que a 

PARCEIRA OUTORGADA notif1Que o PARCEIRO OUTORGANTE no prazo mintmo de 

60(sessenta) dias do vencimento do presente termo. 

Cl.AUSULA SEnMA - DA RENOVACAO 

FIC8 desde j3 ressalvado que a presente parceria poden! ser rer10vada por periodo igual ou 

inferior, se hoover interesse das partes, respeitadas as mesmas ctausulas e oondii;:Oes deste 

contrato. Para tanto, deverlio os parcefl)s ootifical a sua in~ de exercer o direito de 

renovar o presente contrato, oom uma antecedencia de 180 (cento e oitenta dias), em 

rei~ ao prazo de veocimento do contrato, atraves de carta registrada oom aviso de 

recebimento ou outro meio de ciAncia inequivoco. 

PAAAGRAFO UNICO: Caso o PARCEIRO OUTORGANTE se interesse, ao termioo da 

presente contrato, em prosseguir util.izando o im6vel em regime de parceria agricola, tern a 

PARCEIRA OUTORGADA preferAncia, em igualdade de cond¢es oom tercerros. 

Cl.AUSULA OfT AVA - RENUNCIA 

Caso o PARCEIRO OUTORGANTE se interesse em alienar o im6vel, renuncia a PARC8RA 

OUTORGADA ao direito de preferencia, mantendo-se, porem, as obngat;:Oes do presente 

contrato em referencia a area dada em parceria. 

Cl.AUSULA NONA- DESPESAS e OUTRAS OBRIGACOES DA OUTORGADA 

A PARCEIRA OUTORGADA custeara inlegralmente a lavoura, obrigando-se por lodas as 
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despesas, tais como - mas nlio timitadas a - preparo da terra, plantio, tratos culturaas eg~ 
colheita; conserv~ do solo, indusive medidas preventMis de erosOes; combate a pragas; ~ 

conserva<;ao e manut~o de estradas, divisas, caminhos e aguadas; limpeza e I'~ 
conserva~ das cercas de divisas e mtemas, responsabilizando-se ainda, especificamente, V 
por: 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Salarios e respectivos etiCalgos, bern como taxas e contribui¢es 

incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto da parceria, especialmente encargos 

trabalhistas, previdenc:iarios, securitarios, fJSCais e parafiSCais, ftgurando ela como 

empregadora llllica e exdusiva, para todo e qualquer ftm e efeito legal, isento o PARCEJRO 

OUTORGANTE de qualquer responsabtfidade, uma vez que nao terlkl eles qualquer 

ir~gerencia, direta ou indirela, nas atividades de cultivo e comercializar;OO do produto. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Retirar e entregar ao PARCEIRO OUTORANTE, as madeiras e 

os arames das divi50es internas hoje existentes na potyao das terras da FAZENDA 

VIRGILANDIA que ~ objeto desta parcefia, providenciando para que a madeira seja 

remo\008, transportada e ernpilhada adequadamente no local que ele indicar, e os fiOS de 

arame, enrolados convenientemente e tambem transportados e depositados no mesmo 

local, de modo que possa madeira e arames ser reaproveitados para cercas, ao fm da 

parceria. 

PARAGRAFO TERCEIRO: Conservar as aguadas e nao desmatar qualquer ~de terra, 

alem da prevista na Ctausula Primeira - Oedara~. estabelecido que utiizara para planbo 

apenas a area hoje usada para pas1agens. 

_ ...-... PARA.GRAFO QUARTO: Cultivar cana de aef(Jcar em toda a gleba objeto da parceria, olio 

sendo licito a PARCEIRA OUTORAGADA reduzir a partici~ do PARCEIRO 

OUTORGANTE sob aleg~ de redu<;ao de plantio, ou por qualquer outro motivo. 

(ft. 

PARAGRAFO QUINTO: Preservar - ou refazer- o encanamento de llgua subtemineo que 

atravessa a area objeto da parcefia, e qualquer outra benfeitoria nela existente, exoeto as 

cercas de divlsOes internas, que deverli remover, cabendo ao PARCEJRO OUTORGANTE 

indicar o local exato daquelas benfeitorias. Caso seja necessilrio mudar o ponto de 

encanamento de llgua, as partes entrarao em acordo quanta a modalidade de constru<;ao e 

custos. 

PARAGRAFO SEXTO: Assegurar ao PARCEIRO OUTORGANTE o direito de, per si ou por 

seus prepostos, vistoriar o im6vel e as lavouras ne1e implantadas, a qualquer tempo. 
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Alem de outras obrig~ explicitadas neste documento, o PARCEIRO OUTORGANTE, ~J 
autoriza a PARCBRA OUTORGADA a fazer a cotleita e a livre comen:ializa~ das safras, \(J 
vendendo-as a quem lhe aprouver, mas preferencialmente a ALDA PARTICIPAQOES E 

AGROPECUARIA S/A, inclusive a parte oorrespondente a partici~ do PARCEIRO 

OUTORGANTE. lhe assegurado mais: 

PWGRAFO PRIMEIRO: Posse mansa e pacifica das terras objetos da parceria por todo o 

prazo de ~ deste contrato e de sua eventual prorroga~ por mais (01) urn ano, 

inclusive mantendo os seus rebanhos exdusivamente na parte da FAZENDA SUCUPIRA 

que rernanesce daquela constante do ANEXO I. 

PARAGRAGO SEGUNDO: Transito livre por toda a gleba objeto deste contrato, ocupando-a 

especif~ea e limitadamente ao lim a que se destina cultura de cana de ~r. por si, seus 

prepostos e empregados, podeodo abrir novas passagens ou fechar as existentes, com 

anuencia previae expressa do PARCEIRO OUTORGANTE, observada a resbi~ do item 

"i", da ClAUSULA DECIMA SEGUNDA. 

PARAGRAFO TERCEIRO: la~r. exclusivamente na area plantada com cana de ~r. e 

que ~ objeto deste instrumento, reslduo industrial denominado vi~. em dosagem e 

~todos adequados. de modo a evitar prejuizo ao solo e ao len9JI freatico. desde que 

atenda rigorosamente as exigencias dos 6rgaos de controle e de pr~ ambiental, 

nur~ea degradando o soto ou comprometendo a qualidade das aguas, sob pena de multa e 

de r~ de eventuais prejuizos, materiais, amllientais ou de outra natureza. 

PWGRAFO QUARTO: Anuir, em favor da PARCEIRA OUTORGADA. sempre que esta 

solidtar e com a urgenaa requerida, a qualquer financiamento bancano por ela contratado 

para custeio da lavoura, desde que tal anu(tncia nao importe em Onus, ou Vlncutac;ao, ou 

fimita~o de uso do im6vel ou dos seus pertences e benfeitorias, a qualquer titulo. 

PARAGRAFO QUINTO: Concordar com a constn.w;:ao de barragens, em locais a serem 
definidos de comum acoroo, dentro do perimetro oonstante do ANEXO I, cunpriodo a 

PARCEIRA OUTORGADA aprovar o(s) projeto(s) respedivo(s) e obter as indispensaveiS 

autol'iza¢es dos 6rgaos de fiscaliza<;ao ambiental, entregando uns e outros ao PARCEIRO 

OUTORGANTE antes do iniao da(s) obra(s) - por cuja solidez e segu~ responsabiliza. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- MORA. ACRESC1MOS. PENAUDADE 

Considerada a aut~ dada a PARCEIRA OUTORGADA para oomercializar toda a 

safra objeto da parceria, inclusive a quota-parte anual do PARCEIRO OUTORGANTE, ela se 

obriga a depositar a quanlia respectiva na conta oorrente bancaria dele, na data fix.ada 

(3<W6), e, caso nao of~. atrair8 para si os aaesa da mora.: ca•eo;Ao monetaria, se 

A I 
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posrtiva, mediante IGPMIFGV, ou INPCIIBGE, se aquele nao estiver disponivel, juros a razAo 

de 0,1% (urn por cento) ao m&s e mutta de 0,2% (dois por cento) sobre o valor total, 

acrescimos esses incidentes ate o dia do efetivo credlto da quantia respectiva na ooota 

corrente do PARCEIRO OUTORGANTE. 

PARAGRAFO UNICO: Sea PARCEIRA OUTORGADA inc::orTer em mora quanto a entrega 

ao PARCEIRO OUTORGANTE, do valor correspondente a partici~o dele nos resultados 

desta parcena, ficara ela impedida de fazer novo corte na lavoura ate que ocorra a purgac;Ao 

da mora com os acresamos previstos no caput. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GE.NERAUDADES 

a)- A PARCEIRA OUTORGADA oooservara no estado em que se encontram as cercas das 

divisas da area objeto da parceria, se responsabthzando pelos danos a elas causados por 

seus operarios, empreiteiros e trabalhadores, e ainda notificara o PARCEJRO 

OUTORGANTE sobre qualquer tu~ ou esbulho sob pena de, nao o fazendo em tempo 

Mt:MI, responder por perdas e danos que tal omissAo ou demol'a der causa. 

b) - Todas as benfeitorias que a PARCEIRA OUTORGADA realizar no im6vel, nele serAo 

irlCOfPOI'Bdas, exceto se o PARCEIRO OUTORGANTE exigir ou autorizar sua remo<;:ao, nada 

podendo ela redamar ap6s o terrnm da parcena, certo que qualquer benfeitoria dever3 ser 

previa e expressamente autorizada, com excec;:ao daquelas inerentes ao cultivo da cana de 

acUc:ar. tais como irriga,.a<>, carreadores e estradas dentro da area de cultivo, etc., as quais 

poderAo ser realizadas independentemente dessa autonzac;ao, mas que igualmente se 

inc:orporatOO ao im6vel ou serao removidas, a critl!rio exdusivo dele, PARCEIRO 

OUTORGANTE. 

c) - Quaisquer benfeitonas que acaso se mosbe necessaria em outra area que nao seja 

objelo desta parceria, dependera da conveni(lncia e de previo e expresso assentimento do 

PARCEIRO OUTORGANTE. 

d) - Continua sob a responsabilidade do PARCEIRO OUTORGANTE o pagamenlo dos 

impastos, taxas e contribui¢85 incidentes sob o im6vel, exceto aqueles diretamente 

relacionados a cultura da cana de ~ plantada em parcena. 

e)- Dlr.lnte a vig~ deste oootrato, o PARCEJRO OUTORGANTE s6 podera dar a gleba 

objelo da parcena em garantia de transa~ destinadas a obter financiamentos para si ou 

para terceiros, se nao comprometerem a lavoura de cana de ~ implantada pe1a 

PARCEIRA OUTORGADA. 

f) - Este contrato obriga as partes, os herdeiros e sucessores de todos eles, a qualquer 

titulo. 

g) - Este contrato poder3 ser averbado nas matric:Uas do im6wl, a criteria e as expenses da 

' PARCEIRA OUTORGADA. 
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h) - Notif1Ca¢es, avisos, eventuais llllima¢es ou cita¢es de uma parte A outra, serAo 

coosideracloS efetivados uma vez comprovadamente entregues nos enderec;os de Fonnosa 

-GO, e Brasilia- DF, constantes no preambulo. 

I) - Ftea autonzado o transito de velculos e maquinas agt1cola.s dentro das areas das 

malr1culas objeto do presente instrumento pertencente ao PARCEIRO OUTORGANTE, e 

para relirada da respecliva prod~ das areas cirrunvizrlhas de proptiedade da 

OUTORGADA ou arrendadas ou dadas em pan::erias, o acesso devera ser feito pelas 

estradas primitivas. 

CUUSULA D~CIMA TERCEIRA - MUL TA DE CARATER PENAL 

0 descumprimento de qualquer das dausulas desle coubato sujeitara a parte infratora ao 

pagamento de multa de carater penal de R$100.000,00 (cern mil reai.s), mais inden~ de 

prejuizos, podendo a parte inocente exlgir a multa e a continuidade do contrato. 

CUUSULA D~CIMA QUART A - VALOR DO CONTRA TO 

Alribui-se ao presente contrato o valor de R$50.000,00(C10Qilenta mil reais). 

Cl.AUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO 

As partes elegem o Foro da ca-tunscrM;ao Judiciaria Especial de Brasiia - DF ,com renUncia 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir todas as duvidas e 

controversias decorrentes desle instrumento. 

E.stando asm, ajustadas as partes, finnam o presenle contrato em (02) duas vias de igual 

teor e forma, destinando uma para cada qual, na presen~ de das testemunhas f!baixo. 

Fo GO, 24 de jl.rlho de 2011. 

1°0Ficro .4~ ~e--::i-:-
RusENS O&l.t..MEIDA BARROS 

Parc:eir Out~~ 

TESTE~UN~: L 
1.Nome. ~ ~ c., 
CI/RGn°. Ji ~ 4 3 '1 - i? CPF"-1F rf> ...;6_.,...:;.1:...;·:........;)._.5.L...:3::......<)r.co=,!---'~z...)"---End.: _____________________________________________ __ 

2.Nome=:---------------===~~~--------------------
CIIRG n•. - ----------------- CPF"-1F n•. ----------------------End.: _ _ ________________ _ ___ _ 

It> 
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TERMO ADITIVO AO CON~O DE PARCERIA AGRicoLA ---
Por este instrumento particular e na melhor forma de .direito: 

A) PARGEJRO OUTORGANTE: De urn lado, romo PARCEJROS OUTORGANTES: o 

senhor RUBENS DE ALMEIDA BARROS, brasileiro, casado, agropecuarista, portador 

da Cl: RG 188.274- SSP/PR e de GPF n° 117.643.50944, residente e domiciliado na 

Rua Joaquim Hon6rio Pereira Dutra n° 565-Centro- Formosa\GO. 

B) PARECEIRA OUTORGADA a empresa ATAG PARTIGIPAyAO E AGROPEGUARIA 

LTDA. sediada a Fazenda Campo Alegre, Zona Rural do ml.l'licipio de Vila Boa GO. 

Rodovia BR 020, Km 160, GNPJ 02.816.59810001-17, por seu representante legal, 

ALBERTO COURY NETO, brasileiro, divorciado, engenheiro agrOnomo, RG 1.532.111-

SSP/DF, CPF.253 814 958-46, residente na SQS, 114, Boco "A", Apartamento 103, Asa 

Sui, Brasilia ..()istrito Federal. 

As r>:artes tl!m entre si justo e contratado 0 PRESENTE TERMO ADITIVO AO 

GONTRATO DE PARGERIA AGRICOLA, para que a dausula 5" e seu paragrafo 1° 

fiquem oonstando a seguinte ~: 

QUINTA -PARTILHA DOS RESULTADOS A quota parte do PARCEIRO OUTORGANTE 

nos resultados desta parceria, neste ano de 2011 , sera o valor correspondente ao p~ 

media de rnercado de 09(nove) toneladas por hectare, multiplicado pela quanlidade de 

hectare da area cedida, garantido, no entanto, em qualquer hip6tese, resultado minima 

de R$40,00 (quarenta reais) por tonelada, fJCando pre-deterTTWlado em R$84.600,00 

(oitenta e quatro mil e seiscefltos reais), quantia essa que devera ser adiantada pela 

PARCEIRA OUTORGADA em ate 15 (quinze) dias da assinatura deste Contrato. 

PARAGRAFO PRIMEIRO -A quota-parte do PARCEIRO OUTORGANTE nos resultados 

anuais dos anos subsequentes - 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 -sera o valor que 

corresponder, em Junho de cada ano civil, ao p~ rnedio de mercado de 09t (nove 

toneladas) por hectare, muttiplicado peta quantidade de hectares da area dada em 
• 

parceria, objetos do levantamento a que se refere a aausula Segunda, garantido, no 

entanto, em qualquer hip6tese, resultado minimo de R$ 40,00 (quarenta reais) por 

I~ 





/ ~ 
- Sendo ~- ..............,,...,.,. P« ao- """"'· a~-em~ 
junho de 2011. 

As demais dausulas e concli9()es do contrato originano pennanecem 

inalteradas, obriganc:lo as partes no seu fie! rumprinento. 

Assim ajustados, tinna_ ~e Tenno Aditivo, no verso, em 03 (t.res) vias de 

igual teor e forma. 

Formosa- GO, 24 de junho de 2011. 

RUBENS DE ALMEIDA BARROS 

TESTEMUNHAS: 

1 - NOme: ?f;:"~ Q__ 
CIIRGn°. •f1. b5Z .1.3C ~2 

.. 

End.: ______________________________________ ~--------

2 -Nome: 
·----------------------------------~-------

CURG n°. --~~ ~---CPF/MF n°. - ----------------
End.: __ ---,,. 

• de20./L. 

• &::t':': -
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Por este instrumento particular e na melhor forma de direito a ATAC 
PARDCIPAcAO E AGRQPECUARJA LTDA. pessoa juridlca de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o no 02.816.598/0001-17, sedlada na Rodovia 
BR 020, Km 160, Zona Rural, fazenda camJ?O alegre, municipio de Vila Boa, 
GO, neste ato representada por seus representantes legals, pelos Senhor(es): 
Sr. ALBERTO COURY NETO, brasileiro, divorciado, engenheiro agriinomo, 
portador da cedula de ldentidade RG o 1.532.111 - SSP/OF e do OC no 253 
814 958-46, residente na SQS, 114, BLOCO A, Apartamento 103, Asa Sui, 
Brasflla- Distrito Federal, DECLARA para todos os fins e efeitos de direlto e 
quem deste tomar conhecimento, que assume toda a responsabilidade 
adminlstrativa, civil e criminal das atividades que praticar por meio de seus 
prepostos com fins de explora~ao do lm6vel rural denominado FAZENDA 
VIRGUANDIA - MUNICIPIO DE FORMOSA-GO, objeto das MATRiCULAS 
nos: 40.566, fls 066, llvro 2EF; 11.826, fls 126, llvro 2AN; 15.722, fls 122, 
llvro 2BA; 18.8665, fls 265, llvro 2BK; 17.722, fls 122, llvro 2BA, todas do 
Cart6rlo do 1 o Oficlo de Notas e do Registro de Im6~e'1i de Formosa-GO, 
constltuindo todas elas, o lm6vel denomlnado - FAZ~D.It' SUCUPIRA da 
qual e destacou-se uma parte aproximada de 280.62ha (duzentos e oitenta 
hectares e sessenta e dois ares para cultlvo exclusivamente de cana de 
ac;ucar, devidamente regulado pelo contrato de parceria realizado. 
Responsablllza-se, Inclusive por eventual lnfrac;ao ambiental que por 
ventura pratlcar pela explorac;ao da area dada em parceria, especlalmente 
pela construc;iio de uma barragem para formac;iio de represa de 
armazenamento d'agua, conforme descrito pelo memorial descritivo e 
mapas que seguem como anexos • 

Assim, para que surta todos os seus juridicos e regulares 
efeitos firmamos o presente. 

Formosa/GO, 15 de setembro de 2011. 

ATAC 

Page 1 of 1 

LTDA. 

l'o 
) 
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I MULTA 1 2~ I 
JUROS AO MES 1 

I RS 143.133,41 I 

I CAPITAL I RS 41.436.69 
I MULTA IRS 828 73 

J~ -
CAPITAL :C M MUL A R: 42.265.42 4 

1 R 42.68808 4 

I MUL~ 12% I 
JUROS A MES 1% 

2 R 43.114 96 4 
3 R 43.5461 1 4 4 
4 R 43.961 57 4 
5 R 44.421 39 
6 R 4"1.66560 
7 R 45.314 26 4 4 
8 R 45.767 .t!O 4 
9 R 46.225 07 4 
10 R 46 687 32 ~ 11 R 47.154 20 
12 R 47.625 74 4 
13 R 48.10 1 99 4 
14 48.583 01 4 
15 49.068 64 4 
16 49 559 53 4 
17 50.05513 500. 
18 R 50.55568 50ll. 
19 R 51.061 24 510. 

I R$ u 51.571,85] 

Multa contratual I RS 

Valor Total RS 

( 
I 
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NOTIFICA!;AO EXTRAJUDICIAL- DJ;SCUMPRIMENTO DE ClAUSULA 
CONTRATUAU RESCIS'AO DE CONTRA TO 

Formosa - GO, 24 de s~tembro de 2012. • 

limo. Sr. 
ALBERTO COURYNETO 
SQS 114, BL "A", APT". 103-ASA SUL 
BRASILA-DF 
CEP: 703n-o10 

Ref.: DESCUMPRIMENTO DE Cl..AUSULAS CONTRATUAJSIRESCISAO DE 
CONTRA TO 

RUBENS DE ALMEIDA BARROS, brasileiro, casado, 
agroperuaista, portador da CVRG rf. 188.274 - SSPIPR, e do CPFIMF n°. 
117.643.509-44, residente e domiciliado na Rua Joaquim Hon6rio Pereira 
Dutra n°. 565 - centro - Formosa - GO vern, atraves da presente, notificll-los 
extrajudicialmente{cfflusula decima segunda - letra h), que, a partir de 
3010612012, encontra-se rescindido de pleno direito o CONTRATO DE 
PARCERIA AGRICOLA, firmado com Vossas Senhorias em data de 24 de •· . junho de 2011. 

Tal decisao funda..se no descumprimento .. esta 
empresa de sues obrigacOes, estabelecidas no c:ontrato, infringindo vllrias 
dausulas e aspectos legais, tais como: 

- descumprimento de dausula contratual no que se 
refere ao pagamento das difer~s correspondentes ao ano de 2011 ; 

- desvirtuamento das finalidades do COiib a to, onde sua 
finalidade era para o plantio exdusivo de cana de aC(Jcar (dausula primeira
dedara\X)es) sendo que a area foi utilizada para o plantio de soja, bern como o 
subarrendamento nao previsto no contrato; 

- o nao pagamento previsto do resultado anual do ano de 
2012 (olausula quinta- partilha dos resultados- paragrafo primeiro e terceiro) 
e Termo Aditivo ao contrato de Parceria Agricola, referentes a Clausula quinta 
- paragrafo primeiro) . 

Portanto, rescindido o contrato, como de fato se 
rescinde, por infringencia motivada por Vossas Senhorias, e uma vez que hi! 
muito nao se enc:ontram realizando nenhi..ITla atividade na area arrendada, 
ficam desautorizados a transitarem ou exercerem quaisquer atividades no 
im6vel de minha propriedade. 

Quanto a existencia de qualquer fato delituoso que foram 
praticados por Vossas Senhorias, atraves de seus representantes legais, 
sendo os mesmos apurados pelas autoridades competentes, estes serao de 
exclusive responsabilidade de Vossas Senhorias. 

Sando este o motivo da presente, subscrevCHne. 

~~ 
Rubens de Almeida Barros 
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,fi) 
PROJURIDICO 

Helcio Castro e Silva <helcio@amorimecastro.com> 

RJ CBB - Diligencia 
2 rnensagens 

Hugo <hugo@argumentoassessona com> 
Para· helcoo@amorimecastro com advogados@amonmecastro com 
Cc- pencoa@argumentoassessona com 

Caro Helcio, 

Sotoco~o de Dohgencoa 

14 de maoo de 2013 1!> 16 

C6poa dos contratos de croootos cclcbrados como Banco do llrasil. rcfcrente as CCdulas 40/00178 4 . 
tomada em 27/0812004, bern como adotrvo realozado em 1710512010. adquondo pcla empresa Aida 
Partocopa<;Ocs, CNPJ 3784859510001-40. o6poa do batanccte contabtl do rncs antenor ao pcdido de RJ 
comprovantes de quot~ referente as parcetas dos conlratos acoma e demonstratrvo de recursos 
reccbodos, arnortozados e eventual saldo devedor 

C6p<a do Contrato de Parcena Agricola realozado enlre ATAC Pa~ e Agropecuana LTOA. 
CNPJ 02 816 598/0001-11, e Rubens de Almeida Barros. CPf·117 643 509-44, assinado em 24106/2011. 
bern como seus eventuais adit ivos ou distratos e comprovantes de valores repassados. 

C6p.a do Conlralo de Parccna Agricola realozado enlre A lAC Particopa~ e Agropecuaroa LTDA, 
CNPJ 02.816.59810001 -11, e Ana Ameha Lemos, CPf :011 .585.970-53, assonado em 31212011, bern como 
seus eventuais adotovos ou dostratos c comprovantes de vaiOres repassados. 

Manofesta<;ao de exostencoa de lransaQC)es financeoras, comercoaos ou em hligoo, com a empresa unoao 
Comercoatozadora de Encrgia Eletroca SIA, CNPJ.04.407.774/0001-92. aprcscntando para tanto sua 
poso<;ao na data do pedodo de Rccuperac;ao Judocoal, bern como sua composoc;ao, contemplando de forma 
anahtoca os tipos (transa¢es/contratos) saldo dcvedor c eventua.s amort!Z3¢es. 

Cordoalrnente. 

..ZI 
17 0512013 19:2! 
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TERMO ADITIVO AO CONTRA TO DE PARCERIA AGRiCOLA 

P()( este instrumento particular e na melhof f()(ffia de direito: 

A) PARCEIRO OUTORGANTE: De urn lado, como PARCEIROS OUTORGANTES: o 

scnhor RUBENS DE ALMEIDA BARROS, brasileiro. casado. agropccuarista. portador 

cia Cl. RG 188.274- SSP/PRe de CPF n• 117.643.509-44, residente e domiciliado na 

Rua Joaquim Hon6rio Pereira Dutra n• 565 Centro - Formosa\GO. 

B) PARECEIRA OUTORGADA a empresa ATAC PARTICIPAyAO E AGROPECUARIA 

L TDA, sediada a Fazenda Campo Alegre, Zona Rural do municipio de Vila Boa GO, 

Rodovia BR 020, Km 160, CNPJ 02.816.598/0001-17, por seu representante legal. 

ALBERTO COURY NETO. brasileiro, divorciado. engenheiro agronomo. RG 1.532111-

SSP/OF, CPF 253 814 958-46. residente na SQS, 114, Boco "A", Apartamento 103. Asa 

Sui. Brasilia -Distrito Federal. 

As partes tern entre si juslo e contratado 0 PRESENTE TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. para que a dausula 5• e seu paragafo 1° 

f1q0em c:onstando a seguinte red~: 

QUINTA -PARTILHA DOS RESULTADOS A quota parte do PARCEIRO OUTORGANTE 

nos resultados desla parceria, oeste anode 2011, sera o valor correspondente ao pr~ 

media de mercado de 09(novc) toneladas par hectare. multiplicado pela quantidado do 

hectare cia area cedida. garantido, no cntanto, em qualquer hip6tese. resultado minimo 

de R$40,00 (quarenta rcais) por tonelada, ficando priKlctcrminado em R$84.600,00 

(oitenta e quatro mil e sciscentos reais), quantia essa que doveril ser adiantada pela 

PARCEIRA OUTORGADA em ate 15 (quinze) dias da assinatura deste Contrato. 

PI\RAGRAFO PRIMEIRO -A quota-parte do PARCEIRO OUTORGANTE nos resultados 

anuais dos anos subsequentes - 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 -sera o valor que 

corresponder, em Junho de cada ana civil, ao p~ media de mercado de 091 (nove 

toneladas) por hedare, multiplicado pela quantidade de hectares da area dada em 

parceria, obfetos do lcvantamento a que se refere a Clausula Segunda, garantido, no 

entanto. em qualquer hip6tcse, resultado minima de R$ 40,00 (quarenta reais) par 



2 

tonelada. Sendo que lodo pagamento sera realizado par anteap~ anual, a iniciar em 

junho de 2011. 

As demais dausulas e condit;:Oes do contrato originario permanecem 

inalteradas, obrigando as partes no scu ftel curnprimento. 

Assim ajustados, firmam cste Termo Adilivo, no verso, em 03 (tres) vias de 

TESTEMUNHAS: 

1 • N~-. ' , • - ./ '-- _:, '- ' ~ J -'"\.A..o- . V"~ -=-~--~~~-~~-~~~~-~~ ~ • 
CI/RG n°. I"") b :i t. "l ) ·' - J' CPF/MF n°. (_'f.· 'I 'l ('_) ~. ) t • \ ~ ~ ) 

End.:·------------------------------------------------~ 

2- Nome: 
--------~~~~----

CI/RG n°. ~------~~~~--CPF/MF n°. ----~----------~~-

End.:~--------------------------------------~~~~rr 
.>E 11.'10\IEIS 1: 00 1 

·~ARTORIO 00 REGI:~~()SA-GO. 3631-1799 
OFIC\0 DE t. .. TAS. ~ de _ ___.. ur<j!; 'L 

EF:""'fl'-Y.'~ ,,., .. ,:., 41"'~ 
i~C 

oz ~ 1180!554 92 

0 z 6•JISI\!5 54 93 

J • I ---... ft·- .4. ---- ' 
'~""c "' t:.::... .. 
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CONTRA TO DE PARCERIA AGRiCOLA 

PARCEIRO OUTORGANTE: RUBENS DE ALMEIDA BARROS, brasileiro, casado, 

agropecuarista, portador da CI/RG n•. 188.274- SSP/PR, e do CPF/MF n•. 117.643.509-44, 

residenle e domiciliado na Rua Joaquim Honorio Pereira Dutra n•. 565 - centro- Formosa-

GO. 

PARCEIRA OUTORGADA: ATAC PARTICIPA(}ii.O E AGROPECUARIA LTDA, 

devidamente insaita no CNPJ n•. 02.816.598/0001-17, sediada na FAZENOA CAMPO 

ALEGRE, Zona Rural- MUNICIPIO DE VILA BOA- GO, rodovia BR 020. km 160, v1a do 

seu represenlante legal ALBERTO COURY NETO, brasileiro, divorciado, engenheiro 

agronomo, portador da CI/RG n•. 1.532.111 - SSP/OF e do CPFI1\.1F n•. 253.814.958-46, 

rcsidente e domiciliado na SQS 114, Bl. "A", Apr>. 103 - Asa Sui- Brasflia - OF. 

OBJETO: PARCERIA AGRICOLA para cultivo de cana de ayucar. 

VALOR DO CONTRA TO: R$50.000,00(cinqOenta mil reais). 

PRAZO: de 24/06/2011 a 24/06/2016 

ClAUSULA PRIMEIRA - OECLARA<;AO 

0 PARCEIRO OUTORGANTE se declara legilimo proprietano e possuidor das areas rurais 

situadas na FAZENDA VIRGILANDIA - MUNICiPIO DE FORMOSA - GO, objelos das 

MATRICULAS n•s. 40.566, fls. 066, ivro 2EF; 11.826, fls. 126, livro 2AN; 15.722, Its. 122, 

livro 2BA: 18.865, Its. 265. l.ivro 2BK; 17.722, Its. 122, livro 2BA. todas do Cart6rio do 1• 

Oficoo de Notas e do Registro de lm6veis de Formosa- GO. da qual e destacada 240,00ha. 

(duzentos e quarenta hectares), para cultivo exclusivamente de cana de a9(1car em parceria 

com a PARCEIRA OUTORGAOA, conforme as dcmais dausulas e condi~s constantes do 

presente lermo. 

ClAUSULA SEGUNDA- DO OBJETO 

A parcena ora ajustada consistira no cultivo de cana de a9(1car, exdusivamente na parte da 

FAZENDA VIRGILANDIA, destacada no mapa anexo, assim discriminadas: GLEBA I -

52,34ha. (cinqOcnta e dois hectares e lrinta e QU<ltro ares}; GLEBA II- 27.91ha. (vinle c scte 

hcclares e noventa e um ares); GLEBA Ill - 34,62ha. (trinta e quatro hcclares e sesscnta c 

dois ares); GLEBA IV- 73.10ha. (setenta e tres hectares e dez ares); GLEBA V - 53.31ha. 

(cinquenla e tres hectares e trinta e um ares) e GLEBA VI- 39,34ha. (trinta e nove hectares 

e trinta e quatro ares), com area aproximada de 280,62ha. (duzenlos e oitenta hectares e 

sessenta e dois ares) que integra cste contrato sob o titulo de ANEXO I, da qual se.a 

destacada a area objeto do contra to, conforme CLAUSULA PRIMEIRA- OECLAAA9AO. 

1 
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PWGRAFO UNICO - As medidas, area e confront.a¢es precisas da gleba de terra. objeto 

desta parceria em confonmdade com o mapa que segue incluso ao presente, e o 111tegra 

para todos os fins de diretto, e que serao definrlivamente ve.-ificadas ap6s levantamenlO 

topogr.'lfico, que sera rcalizado depois da gradcacao e prepare do solo, memento que se 

lara novo mapa, por tealico profissional, contratado peta PARCEIRA OUTORGAOA. o qual 

sera rubricado pelas partes e integrara o presente conlrato. garanhndo scmpre o preYISto na 

Cl.AUSULA PRJMEIAA. 

Cl..AUSULA TERCEIRA- TRANSFERENCIA DA POSSE E INJCIO DAS A11VIOAOES 

0 PARCEIRO OUTORGANTE auiOriza a PARCEIRA OUTORGAOA a enltar na posse da 

area descrita no ANEXO I, imediatamente, para preparar a terra e plantar a lavoura de cana 

dea~r. 

PWGRAFO PRIMEIRO: Declara o PARCEIRO OUTORGANTE. que a perle de larras que 

~ objeto da parcena, eocontra.se IMe de qualquer restncao ambiental rmposta por lei 

federal, esladual e muniCipal, estando a PARCEIRA OUTORGADA autorizada a plantar em 

toda area cedida. 

PWGRAFO SEGUNDO: A PARCEIRA OUTORGAOA devera providenciar licen~ 

ambiental ou documento Stmrlar ou eqtjvalente, e atendEr eventuais exigenCI8S ambientais 

ou de outra natureza, acaso necessilria a perferla regularidade do planllo da cana de ~r 

objeto desta parceria. A ll'tCidencia de mu1ta e quaisquer outras rregutaridades de que 

natureza for em ~ As questaes ambientas e outras serao de responsab~idade, Ullica c 

exdUSIVa da PARCEIRA OUTORGADA. 

Cl..AUSULA QUARTA - CARACTERiSTICAS: Este contrato e celcbrado em car.'lter 

rrretratavel, irrevogavet e irrcnunciavel. 

Cl..AUSULA QUINTA - PARTILHA DOS RESULTADOS: Fica ajustado que o Percentual de 

PartK:ipao;;OO que o (a) PARCEIRO (A) OUTORGANTE recel:lera a titulo de frutos da colheita 

da cana de a~r. da area dada em parcena. conforme Ctausuta Primerra-~. 

neste ano de 2011. fica prefixada em 09 (novo) tonetadas por hectare, goronttdo o valor 

minimo de R$40,00(quarenta reais) por tonelada. 

PWGRAFO PRIMEIRO: A quota-parte do PARCEIRO OUTORGANTE nos resultados 

anuatS dos anos subsequentes - 2012. 2013, 2014, 2015 e 2016 - sera o valor que 

corresponder, em JUf1ho de cada ano av~. ao pr~ medio de mercado de 09(nove) 

tooelaclas por hectare, muiiiplicado pela quamJdade de nedare da area cedlda a que se 

refere a Cl.AUSULA PRIMEIRA. garant.ido, no entanto, em qualquer nop6tese, resultado 

minimo de R$40,00 (quarcnta reais) por tonelada. 

--
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PARAGRAFO SEGUNDO: 0 pr~ medio de que \rata o paragrafo primeiro e aquele 

apurado e divulgado pelo "CONSECANA CAMPO", do Estado de sao Paulo- SP. 

PARAGRAFO TERCEIRO: As dcmais quotas do PARCEIRO OUTORGANTE, a parttr de 

2012, serao depositadas pela PARCEIRA OUTORGADA de uma s6 vez., ate o dia 30 do 

mes de junho do ano civil a que se referir, sendo o local de pagamento a prac;:a de 

Formosa-GO. 

PARAGRAFO QUARTO: Considerar-se-a precaria, a posse da PARCEIRA OUTORGADA 

ate o depOSito do valor correspondente aos resultados do corrente ano, que sera feito 

antecipadamente - mediante Transferencia Bancaria para a c/c n•. 11.62~7- agencia 0377-

8 - Banco do Brasil SIA - Formosa - GO. 

Cl.AUSULA SEXTA- PRAZO 

0 prazo da Parcetia contratada vai de 24/0612011 ate 24/0612016. 

PARAGRAFO UNICO: Caso a lavoura a ser implantada oferec;:a condiyao para um ou dais 

cortes alem dos cinco cortes anuais previstos. sem necessidade de replantio, o prazo da 

parcetia sera prorrogado por mais (01) urn ano, nas mesmas condi~s. desde que a 

PARCEIRA OUTORGAOA notiftque o PARCEIRO OUTORGANTE no prazo minima de 

60(sessenta) dias do vencimento do presente termo. 

CLAUSULA SETIMA - DA RENOVA.;AO 

Fica desde ja ressalvado que a presenle parceria podera ser renovada por periodo igual ou 

inferior, se hoover interesse das partes, respeitadas as mesmas dausulas e condi¢es deste 

contrato. Para tanto, deverao os parceiros notificar a sua intent;;ao de exercer o direito de 

renovar o presente contrato. com uma anlecedencia de 180 (cenlo e oitenta dias), em 

relayiio ao prazo de vencimenlo do contralo, atraves de carla registrada cern aviso de 

recebimento ou outro meio de ci~ncia inequivoco. 

PARAGRAFO UNICO: Caso o PARCEIRO OUTORGANTE se interesse, ao termino da 

presente contrato. em prosseguir utiliz.ando o im6vel em regime de parcerla agricola, !era a 

PARCEIRA OUTORGAOA preferfmcia, em igualdade de condiQOes oorn terceiros. 

Cl.AUSULA OITAVA- RENUNCIA 

Caso o PARCEIRO OUTORGANTE se interesse em aHenar o im6vel, renuncia a PARCEIRA 

OUTORGAOA ao direito de preferencia, mantendo-se, porem, as obrig~ do presente 

contrato em referencia a area dada em parceria. 

Cl.AUSULA NONA- DESPESAS e OUTRAS OBRIGA!;OES DA OUTORGADA 

A PARCEIRA OUTORGAOA custeara inlegralmente a lavoura, ob · 
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despesas. tais como - mas nao limitadas a - preparo da terra, plantio, tratos culturais e 

colheita; conservaoyao do solo, inclusive medidas preventives de erosCies; combate a prngas; 

conserva<;:ao e manutenc;ao de estradas. divisas. caminhos e aguadas; fimpeza e 

conserv<l~O das cercas de divisas e intemas. rcspoosabitizando--sc ainda, espedficamente, 

por: 

PAAAGRAFO PRIMEIRO: Salanos e respectivos encargos, bern como taxas e conlribui¢es 

incidentes ou que venham a incitir sobre o objeto da parceria. especialmente encargos 

trabalhistas, previdenciarios. secoritarios, fiscais e parafJScais. figurando era como 

cmpregadCN"a umca e exc!usiva, para todo e qualquer fim e efeilo legal, isento o PARCEIRO 

OUTORGANTE de qualquer responsabilidade, uma vez que nao teffio eles qualquer 

ingerencia, direta ou indireta, nas atividades de cultivo e comertializaoyao do produto. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Retirar e entregar ao PARCEIRO OUTORANTE, as madeiras e 

os arames das divisaes intemas hoje existentes na porc;ao das terras da FAZENDA 

VIRGILANDIA que l! objcto desta parcena, providendando para que a madeira seja 

removida, transportada e empilhada adequadamente no local que ele indicar, e os fios de 

arame, enrolados convenientemente e tambem lransportados e depositados no mesmo 

local, de modo que possa madeira e arames ser reaproveitados para cercas, ao fim da 

parcena. 

PARAGRAFD TERCEIRO: Conserver as aguadas e nao desmatar qualquer por<;:Ao de terra, 

arem da prevista na Ciausula Primeira - Declarac;ao, estabelecido que utilizara para plantio 

apenas a area hoje usada para pastagens. 

PARAGRAFO QUARTO: Cultivar cana de a9}car em toda a gleba objeto da parceria, nao 
sando licilo a PARCEIRA OUTORAGADA reduzir a participaoyao do PARCEIRO 

OUTORGANTE sob alega~o de redu<;:ao de plantio. ou por qualquer outro motivo. 

PARAGRAFO QUINTO: Preserver ou refazer - o encanamento de agua subterraneo que 

atravcssa a area objeto da parceria, e qualquer outra benfeitoria nela existente, exceto as 

rerc.as de divisaes intemas. que devera remover, cabendo ao PARCEIRO OUTORGANTE 

indicar o local exato daquelas benfeitorias. Caso seja necessaria mudar o ponto de 

encanamento de agua, as partes entraffio em acordo quanto a modalidade de constru<;:Ao e 

custos. 

PARAGRAFO SEXTO: Assegurar ao PARCEIRO OUTORGANTE o direilo de, per si ou por 

seus prepostos, vistoriar o im6vel e as lavouras nele implantadas, a qualquer tempo. 

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAI;OES DO PARCEIRO OUTORGANTE 
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Alem de outras obngaQOes explicrtadas neste documento, o PARCEIRO OUTORGANTE, 

autoriza a PARCEIRA OUTORGADA a fazcr a colhe1la e a livre comercializac;ao das safras, 

vendendo-as a quem lhe aprouvcr. mas preferenaalmente a ALDA PARTICIPA<;OES E 

1\CROPECUARlA S/1\, indusive a parte correspondenle a parttcipa<;:OO do PARCEIRO 

OUTORGANTE, lhe assegurado mais: 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Posse mansa e pacifiCa das terras objelos da parccna poc lodo o 

prazo de V>genCia deste contrato e de sua eventual prorroga¢<> poc mais {01) 1.m ano, 

Inclusive manlendo os seus rebanhos exdusrvarhente na parte da FAZENOA SUCUPIRA 

que rcmanesce daquela constanlc do ANEXO I 

PARAGRAGO SEGUNDO: Transito livre por toda a gleba objeto deste contrato, ocupando-a 

t!Speafica e limiladamcnte ao fim a que se desbna cultura de cana do ~car. poc si. seus 

preposlos e empregados, podendo abnr novas passagens ou fechar as eJCJStentes, com 

anul!ncia previa e expressa do PARCEIRO OUTORGANTE, observada a res~ do item 

·,-, da Cl.AUSULA DECIMA SEGUNOA. 

PARAGRAFO TERCEIRO: Lan,.ar, exctusivarhenle na Anea plantada com cana de <!QJcar, e 

que ~ objeto deste instrumento, residuo industrial denominado vinh~. em dosagem e 

metodos adequados, do modo a evitar prejulzo ao solo e ao lencol freetoco. desde que 

atenda rigorosamentc as e>ogencias dos 6rgaos de controle e de prcse~V30l!o ambienlal, 

nunca degradando o solo ou compromctendo a qualodade das ~uas. SOb pena de multa e 

de ~o de eventuas prejulzos. materialS, amboentais ou de OUita natureza. 

PAAAGRAFO QUARTO: Anuir, em favor da PARCEIRA OUTORGADA. sempre que esta 

sollatar e com a urg~ncia requerida, a qualquer financiamento bancano por ela contratado 

para custe1o da laYOura, desde que tal anooncia nlio omporte em Onus, ou VlfiOJia~. ou 

l=ta91!0 de uso do im6vel ou dos seus pcrtcnoes e benfeilorias, a qualquer titulo. 

PARAGRAFO QUINTO: Conoordaf com a cons~ de barragens, em locaos a serem 

definldos de comum acordo, dentro do perirhelro constante do ANEXO I, c~ndo a 

PARCEIRA OUTORGAOA aprovar o(s) projelo(s) rcspccbvo(s) e obtcr as ondospensaveis 

autonzBC(Oes dos 6rglios de fiscalozayao ambicntal, entregando uns e outros ao PARCEIRO 

OUTORGANTE antes do initio da(s) obra(s)- por cuja solidez e seguran,.a responsabiliza. 

Cl.AUSULA DECIMA PRIMEIRA- MORA. ACRESCIMOS. PENAUDAOE 

Consoderada a a~ dada a PARCEIRA OUTORGADA para corheroalozar toda a 

safra objelo da parccria. •ndus.ve a quota-parte anual do PARCEIRO OUTORGANTE. ela se 

obnga a depositar a quanlla respectiva na conta corrente bancaria dele, na data fixada 

(30106), e. caso 1100 o 1~. atrara para si os acr6scomos da mora: coo~ monetaria. se 
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positiva. mediante IGPMIFGV, ou INPCIIBGE, se aquele nao estiver disponfvel, juros a razao 

de o, 1% (um por cento) ao m~s e multa de 0.2% (dois por cento) sobre o valor total, 

acrescimos esses incidentes ate o dia do efetivo credito da quantia respectiva na conta 

corrente do PARCEIRO OUTORGANTE. 

PARAGRAFO UNICO: Se a PI\RCEIRA OUTORGADA incorrcr em mora quanto A entrega 

ao PARCEIRO OUTORGANTE, do valor correspondente a participayao dele nos resultados 

desta parceria, ficara ela impedida de fazer novo corte na lavoora ate que ocorra a purgayao 

da mora com os acrescimos previstos no caput. 

ClAUSULA DECIMA SEGUNOA - GENERALIOADES 

a) - A PARCEIRA OUTORGADA conservara no estado em que se encontram as c:ercas das 

divisas da area objeto da parcena, se responsabili;cando pelos danos a elas causados por 

seus operarios, empreiteiros e lrabalhadores, e ainda notificara o PARCEIRO 

OUTORGANTE sobre quatquer turb~o oo esbulho sob pena de, nao o fazendo em tempo 

habtl, responder por peroas e danos que tal omissao ou demora der causa. 

b) - Todas as benfeitorias que a PARCEIRA OUTORGADA realizar no im6vel, nele serao 

incorporadas, exceto se o PARCEIRO OUTORGANTE ex.gir oo autonzar sua remo,.ao. nada 

podendo ela reclamar ap6s o terrnino da parceria, certo que qualquer benfeitona devera ser 

previa e expressamente autorizada, com ex~o daquelas inerentes ao cultivo da cana de 

~car, tais como irrig~. carreadores e estradas dentro da area de cultivo, etc., as quais 

poderl!o ser reaflzadas independentemente dessa autorizat;:ao. mas que iguatmente se 

incorporarao ao im6vel ou serao rcmovidas, a crileno exdusivo dele, PARCEIRO 

OUTORGANTE. 

c) - Quaisquer benfeitorias que acaso se mostre necessaria em oolra area que nao seja 

objeto desta parccria, dcpendera da conveniCncia e de previo e expresso assentimento do 

PARCEIRO OUTORGANTE. 

d) - Continua sob a responsabMade do PARCEIRO OUTORGANTE o pagamento dos 

impastos, taxas e contribuic;:oes incidentes sob o •m6vel, exceto aquetes diretamente 

relacionados a cuttura da cana de ao;;t)car plantada em parceria. 

e)- Durante a vig~ncia desle contrato, o PARCEIRO OUTORCAI'ITE s6 podera dar a gleba 

objeto da parceria em garantia de transa9(les destinadas a obter financiamentos para si ou 

para terc:eiros, se nao comprorneterem a lavoura de cana de ac;ucar implantada pela 

PAACEIRA OUTORGADA. 

f) - Este contrato obriga as partes, os herdeiros e sucessorcs de todos eles, a qualquer 

titulo. 

g) - Este contrato podera ser averbado nas matriculas do lm6vel, a criterio e as expensas da 

PARCEIRA OUTORGADA. 
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h) - Notifoca"tOes. avisos, eventuais intima"tOes ou cita~s de uma parte a outra, serao 

considerados efelivados uma vez comprovadamente entregues nos endereo;os de Formosa 

- GO. e Brasilia- OF, constantes no preambulo. 

i) - Fica autortzado o transito de veiculos e maquinas agricolas dentro das areas das 

matriculas objeto do presente instrumento pertencente ao PARCEIRO OUTORGANTE, e 

para retirada da respectiva produ,.ao das areas circunviZinhas de propriedade da 

OUTORGADA ou arreodadas ou dadas em parcerias. o acesso devera ser feito pelas 

estradas primitivas. 

ClAUSULA DECIMA TERCEJRA - MULTA DE CARATER PENAL 

0 descumpr\mento de qualquer das dausulas deste contrato sujeitani a parte mfratora ao 

pagamento de multa de carater penal de R$100.000,00 (cern mil reais). rnais indeniza~o de 

prejuizos, podendo a parte inocen\e exigir a multa e a continuidade do contrato. 

CLAUSULA DECIMA QUART A - VALOR DO CONTRA TO 

Alribui-se ao presente contrato o valor de R$50.000,00(cinqOenta mil reais). 

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DO FORO 

As partes elegem o Foro da Circunsaiqao Judiciana Especial de Brasilia - OF ,corn rentincia 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir tcxlas as dtividas e 

conlroversias decorrentes deste instrumcnto. 

Estando assim ajustadas as partes, lirrnam o presente contrato em (02) duas vias de igual 

teor e forma, desbnando uma para cada qual. na presenya de das testemunhas a baixo. 

Formosa - GO, 24 de junho de 2011. 

Parceira Outorgada 

TESTEMUNHAS: (' _ 

1.Nome: · y(_/"-:--, c~ '-----:..; 
CI/RGn°. ·D &5 'F·l 3 "1 . e CPF/MF n• [(, •. j S S ) Db' ~ b 
End.: ______________________________________________ _ 

2Non~: ______________________ ==~~~-----------------------
CIIRG 0°. _________________ CPFIMF 00.----------End.: ___________________________________________ _ 



limo. Or. Helcio de castro e Silva 
Administradora Jud1c1al 

Recuperanda: CIA BIOCNCRGtnCA BRASilURA ·CBB 

Processo:701203671991 

ANALISE DE OIVERG£NCIAS E HABIUTA<;CES 

Ref.: RUBENS DE AlMEIDA BARROS-Ciasse 3 

Data de Recebimento: 13/ 03/ 2013 

Goiania (GO), 17 de maio de 2013. 

Com o objetivo de aux1har o trabalho do Or. Hclc1o castro como 1\dmimstrador Judicial 
do Grupo CBB, fomos contratados para o trabalho de analise das d1vergencias e 
habilita~oes aprescntadas pelos credores em face da elabora"ao da segunda lista de 
credores, conforme determina o art. 7°, §2°, da lei 11.101/ 2005. 

Neste relat6no atentamos para a analise das informa~oes apresentadas pelos 
credores, com o ob)etlvo de verificar a propriedade, existencia e totalidade do credito 
apresentado como divergente. 

Nosso trabalho esta fundamento nos documentos disponibilizados pelos credores das 
Recuperandas que apresentaram habilila~oes de creditos em rela~ao a primeira lista 
de credores, a baixo mencionada: 

Valor total dos crcd1tos na 1! Rela~ao de Credores R$0,00 
Valor solicitado na habllita~o R$294.705,26 

Conforme correspondentia apresentada pela credor supra, recebida pelo 
Administrador Jud1c1al na data 01/03/2013, este manifesta a Habd1ta~ao de seus 
creditos, embasado na Clausula Primeira do Contrato de Parceria Agricola e Termo 
Aditivo firmado em 74 de junho de 2011. 

Parecer da pericia 
Com base na documenta~o apresentada pelo credor, verificamos a ex1stencia do 
Contrato de Parceria Agricola eo Termo Adilivo ao Contrato na data de 24 de junho de 
2011( documenta~ao original ). 
Com o objetivo de validarmos o pedido solicitado pela credora oportunizamos a 
Recuperanda, por meio de diligcncia v1a corre1o eletronico na data de 14 de maio 
7013, solicitando informa~oes contabeis e financeiras do referido valor pedido na 
habilita~o. Foi encaminhado ao Administrador Judicial na data 17 de maio de 2013 

a 
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somente o Aditivo do Contrato, niio sendo enviada documenta~iio habil que com prove 
a qutta~o das parcelas do refcrido contrato. 

Destarte, conforme documenta~ao apresentada pclo credor, realizamos a atualiza~ao 
dos valores de acordo com a clausula decima primeira do contrato, ate a data de 
10/10/2012, conforme planilha a baixo: 

Q::ld! Pllli D!lili Yllar dl b. Pllli Yllar Vab Vlb 

~ &eats t:r.,~ Ill IlL 

~ ~~ !til llil 
~ll lr:l !,00 !l&l 

~\CC«n.;; 

lc:al 

101110 /ll:ll:l 
;!C. lltl!UO 
;4~1 lt&l!9.fil 

!ll.al,lt 

la!.;.Q il!:a ,. l»sAm:l 

!4BD,ll l2.IS1}) fll 
lt&l!9.fil m 

IJ;l.SI,II 

II( Cqill Itt; baiudD 
!Wl'J liJl!,CS II lS.06,lS 
I,Oll!ll 120.49&,19 II Ul~ 

100101.111 

!Sl.!Sl,ll 

Valores do Pre~o da Tonelada de cana-de·a~ucar- Consecana do Estado de Sao Paulo 

Ano 2011 -

Ano 2012 
Mb./Ano20U 
Ajuste de I in~l de Safn: 
~iadaSafn --
RS/"&AIR 
-/1> 
~ 

Cl:> H3.,ar 

-· 

R$/"&AIR 
0.4976 
0.5109 

. EP74. 

- · 

[ ICG AIM 

C.na C. m<><>1 I) ~na Esteira(2} 
RSfr-;;;:--R$/fon.. 

l 0.4976 54,33 60,fi9 
0.5066 55,31 6t.79 

ria co. e argt.me • 
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""' 0.4943 O.SOJO 5-4.81 61.23 ·-
"" 0,4102 o.4n2 )}./~ 60,03 

""' 0.<1651 o.•r..s 53.11'1 59.75 
So< 0.4!>113 o.caa; >2.48 >8.62 
CM 0_..449/ 0 4 /61 >1.99 >81)1 - 0_..463-~ O,oA/46 ~1 .. 82 >1.89 
O<z 0.4611! 0 4/41 >119 >18> 
Jon/13 0,JI607 0.4791 S7,31 S3,M 

""' 0 • .,36 0 4/IIA ~2,24 !t3 3~ 

Mar 0,4412 0 4/28 ~163 ':l/6/ 
0.4 721 

Considerando a analise da documenta~~o apensada ao pedido de habilita~ao dos 
creditos e os valores calculados da atualiza~lio conforme planilha acima, manifestamos 
pela indusao do credito no montante de R$ 257.953,81(duzentos e dnquenta e sete 
mil novecentos e cinquenta e tres reais e oitenta e um centavos). 

I U .. .!!T!H.a [P 2 1 



DECISAO ADMINISTRATIVA 

Processo n. 367199-62.2012.809.0188 (201203671991) 
Natureza: Recupera<;ao Judicial 
Recuperandas: CBB - Companhia Bioenergetica Brasileira e outras 
Credor: RUBENS DE ALMEIDA BARROS 
Classificat;ao: Quirografario 

Adoto, por seus pr6prios fundamentos, o Relat6rio da Analise 

de Divergencias e Habilitac;oes emitido pela assessoria contabil especializada 

r-, da administrat;ao judicial. 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, defiro 

parcialmente a pretensao para habilitar o credito no valor de R$ 257.953,81 

(Duzentos e cinqOenta e sete mil, novecentos e cinqOenta e tres reais, oitenta 

e urn centavos). 

Goiania, 20 de maio de 2013 . 

. TRO E SILVA 


