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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo fazer a abordagem sobre os conceitos e as modalidades existentes 

dos contratos de arrendamento e parcerias rurais, indicando quais as normas legais sujeitas ao direito.  Deste modo, 

será abordado a evolução histórica da produção canavieira, no sudoeste goiano que, por sua vez, expandiu 

significativamente nos últimos anos devido às indústrias sucroalcooleiras terem se instalado na região, acarretando 

uma expansão desta modalidade contratual. 
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INTRODUÇÃO 

 

É de suma importância relembrar que toda propriedade, no Brasil, deve atender ao fim 

social que a mesma se destina e, os imóveis rurais não são exceções a esta regra. 

A região do sudoeste goiano vem sendo cada vez mais ocupada por agricultores, cuja 

atividade principal está ligada a plantação de cana-de-açúcar e grãos, ganhando predominação 

econômica na região. 

Um fator importante a ser destacado é que, após completarmos 30 anos do programa de 

incentivo ao uso do álcool (PROÁLCOOL). Ainda hoje a expansão da produção do álcool, a 

partir da cana de açúcar, está evidenciada na região em questão, sendo um dos aspectos 

impulsionadores, o valor praticado no barril de petróleo, à época. 

Em destaque, as modalidades de parcerias rurais diferenciando uma das outras, 

consideração que muitas destas relações jurídicas já eram realizadas, porém, de forma verbal. 

Para tanto, demonstrar-se-á as mudanças trazidas pela Lei de liberdade econômica, de 

número 13.874, de 20 de setembro do ano de 2019.  
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Deste modo, quais os benefícios que esta lei pode promover aos agricultores? 

 

I DIFERENÇAS ENTRE CONTRATO DE ARRENDAMENTO E PARCERIA RUAL 

 

Os contratos de arrendamento e de parcerias rurais são instrumentos regulamentados 

pelo Direito Agrário, a partir do Estatuto da Terra, bem como pelo Decreto 59.566/66, 

regulando especificamente as atividades agrícolas. 

A redação dada pelo Decreto 59.566/66 prevê as seguintes modalidades de contratos 

existentes:  

Art. 3º – Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder 

à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, 

incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida 

atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa 

retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei.  

§1º Subarrendamento é o contrato pelo qual o Arrendatário transfere a outrem, no todo 

ou em parte, os direitos e obrigações do seu contrato de arrendamento.  

Art. 4º – Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à 

outra, por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte ou partes do 

mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nele ser 

exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; 

e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas 

de origem animal, mediante partilha de riscos do caso fortuito e da força maior do 

empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, 

observados os limites percentuais da lei (artigo 96, VI do Estatuto da Terra). 

No que se refere à modalidade de arrendamento rural e parceria rural, a sua principal 

diferença é ao fato da primeira não ser dividido os prejuízos caso exista no decurso do contrato. 

Já na parceria, mediante o contrato estipulado existe a partilha dos lucros, frutos e prejuízos 

entre as partes. 

Deste modo, conforme prescrição do art. 104 do Código Civil Brasileiro, é indiscutível 

que todos os contratos devem ser escritos, hábil e idôneo, para que ambas as partes tenham 

respaldo e segurança perante o acordo firmado, evitando eventuais divergências no decorrer do 

acordo celebrado. 

 



 

 

 

II FORMALIDADES DOS CONTRATOS E PARCERIAS RURAIS 

 

Conforme redação dada pelo artigo 18, caput e parágrafo único do Estatuto da Terra, 

Lei 4.504/64, estabelece que:  

Art. 18: O preço do arrendamento só pode ser ajustado em quantia fixa de dinheiro, mas 

o seu pagamento pode ser ajustado que se faça em dinheiro ou em quantidade de frutos cujo 

preço corrente no mercado local, nunca inferior ao preço mínimo oficial, equivalha ao aluguel, 

à época da liquidação. 

Parágrafo único: É vedado ajustar como preço de arrendamento quantidade fixa de 

frutos ou produtos, ou seu equivalente em dinheiro. 

Como exposto anteriormente, é possível verificar que os contratos agrários são 

devidamente acompanhados de autonomia da vontade, estipulando o preço e de como será 

efetuado o pagamento entre as partes. Não existindo uma obrigação que o pagamento seja 

realizado em dinheiro, se as partes tiverem entrado em acordo. 

 Outro ponto a se esclarecer, está ligado ao prazo em que cada contrato de arrendamento 

e parceria rural pode perdurar. O que por sua vez deve ser assegurando nesse tempo de ocupação 

pelo arrendatário a conservação da gleba, bem como, a preservação da APP (Área de 

Preservação Permanente), devendo o proprietário ou possuidor da terra no período assegurar 

que será respeitada a função social da propriedade conforme estabelecido pelo artigo 186 da 

Constituição Federal Brasileira de 1988: 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes 

requisitos:  

I - Aproveitamento racional e adequado; 

II - Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente;  

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;  

IV - Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.  

No que se refere ao aproveitamento racional e adequado, deve-se observar que quem 

vier a explorar uma determinada propriedade, seja o proprietário ou terceiro que, valendo-se de 

uma parceria arrendatária realiza a exploração como se dono fosse por um determinado período, 

respeitando os limites impostos para exploração, conforme o artigo 9º, redação dada pela lei 

8.629/93:  



 

 

 

 

§ 2º - Considera-se adequada a utilização dos recursos naturais disponíveis quando a 

exploração se faz respeitando a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial 

produtivo da propriedade. 

§ 3º - Considera-se preservação do meio ambiente a manutenção das características 

próprias do meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, na medida adequada à 

manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde e qualidade de vida das 

comunidades vizinhas. 

§ 4º - A observância das disposições que regulam as relações de trabalho implica tanto 

o respeito às leis trabalhistas e aos contratos coletivos de trabalho, como às disposições que 

disciplinam os contratos de arrendamento e parceria rurais. 

§ 5º - A exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e trabalhadores rurais é 

a que objetiva o atendimento das necessidades básicas dos que trabalham a terra, observa as 

normas de segurança do trabalho e não provoca conflitos e tensões sociais no imóvel. 

Um dos principais motivos que levam a tantas normas legislativas existentes acerca da 

preservação, é que nem sempre os arrendatários terem de fato essa preocupação com a 

exploração consciente sem degradar o meio ambiente. Muitas das vezes, a preocupação maior 

pelos grandes fazendeiros, que ao se verem na necessidade de ampliar sua área de produção, 

optam então pelos arrendamentos de outras propriedades ou a realização de parcerias rurais. 

Está ligada a ideia de, querer obter cada vez mais lucro ampliando sua produção. 

Quanto ao prazo que podem perdurar os contratos de arrendamento e parceria rural 

temos estabelecido para os casos de exploração de lavoura temporária em propriedades de 

pequeno e meio porte o limite de 03 anos para as parcerias, já para os casos de arrendamento é 

estabelecido o prazo de 05 anos para lavoura permanente e nos casos de exploração para 

pecuária em grande porte, nas atividades de cria, recria e engorda, englobando também as 

atividades de extração de matérias primas de origem animal. Já para as atividades de exploração 

florestal é estabelecido o prazo de 07 anos (VIEIRA, 2017). 

Entretanto, segundo a Lei nº 4.504/64 - Estatuto da Terra, nos casos em que os contratos 

não estiverem mencionando ou estipulando prazo mínimo de duração, é assegurado que nesses 

casos deve ser respeitado como prazo mínimo para exploração o período de 03 anos, prazo 

também estabelecido nos casos de parceria rural. 

 



 

 

 

3 CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA E RURAL, E SEUS IMPACTOS NO 

SUDOESTE GOIANO.  

 

O Estado de Goiás teve em sua política de incentivo para expansão das indústrias 

agroenergéticas, como objetivo a expansão na produção de cana-de-açúcar. Boa parte desse 

crescimento se deu no sudoeste goiano, onde está situado dentre as várias cidades Goianas: Jataí 

e Rio Verde. Cuja produção canavieira expandiu significativamente nos últimos anos. 

Um dos motivos que impactaram significativamente esse crescimento foram à 

implantação de unidades industriais, voltadas para a produção de biocombustível, com isso os 

grandes produtores viram a possibilidade de ampliar a plantação canavieira. Valendo-se dos 

contratos de arrendamento e parcerias rurais com os proprietários das grandes, medias e 

pequenas propriedades rurais da região. Devendo se valer que: 

O fornecedor de cana e o arrendador são os agentes sociais que se constituem dos 

aparatos jurídicos, promulgados com vistas a regulamentar as relações sociais no espaço agrário 

brasileiro. O fornecedor de cana, em termos legais, surgiu no início da década de 1940, com a 

institucionalização do Estatuto da Lavoura Canavieira, por meio do Decreto-Lei nº 3.855 de 21 

de novembro de 1941. Já as concepções legais e modernas de arrendatários e arrendador foram 

constituídas a partir de 1964, com a publicação do Estatuto da Terra. (FILHO, 2010) 

O objetivo do Estado ao criar essa regulamentação, visa possibilitar as pessoas menos 

favorecidas a chamada segurança jurídica nas relações contratuais, pelo fato de com o passar 

dos anos o avanço das plantações canavieiras de pequenos produtores se viram cercados pelas 

grandes plantações. 

Motivo este que, levaram muitos desses produtores a ceder suas terras com os contratos 

de arrendamento ou parcerias rurais, para ampliação dessas plantações de cana-de-açúcar, e 

acabaram migrando para a zona urbana. Alguns ingressaram no mercado de trabalho na cidade, 

outros vivem apenas dos rendimentos anuais de seu arrendamento. 

Nem sempre esses acordos firmados entre os grandes produtores. Os proprietários rurais 

ao realizar esses contratos, historicamente foi necessário a criação de várias normativas para 

estabelecer a segurança jurídica entre as partes envolvidas.  Picanço Filho (2010), explica sobre 

essa parte da história:  

Historicamente, as relações sociais no setor canavieiro, envolvendo usina e fornecedores 

de cana, eram marcadas pela existência de inúmeros conflitos e descontentamentos. Cumprindo 

seu papel de instituidor de normas e leis racionais, no que diz respeito à necessidade de manter 



 

 

 

a normalidade e solucionar os diversos problemas de ordem econômica e social, o Estado, em 

1933, criou o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), com a função de legislar e executar as 

políticas públicas voltadas para o setor canavieiro. Posteriormente, em 1941, foi elaborado o 

Estatuto da Lavoura Canavieira (ELC), sendo seu objetivo principal reconhecer e estabelecer 

os direitos e deveres dos fornecedores de cana-de-açúcar. Conforme artigo 39, se a usina se 

recusar a receber a cana do fornecedor, ficará obrigada a ressarcir pelo dano causado a este. No 

entanto, pelo artigo 43, o fornecedor que deixar de entregar, durante uma safra, parte ou a 

totalidade de sua quota de fornecimento à usina a que esteja vinculado, terá o seu limite reduzido 

à quantidade de que haja efetivamente entregue.  

Desse modo, as parcerias e contratos de arrendamento rural, ganhou cada vez mais força 

após os produtores rurais que não detinham conhecimento jurídico nem muita informação sobre 

a nova possibilidade de negócio. Objetivando garantir o uso temporário da propriedade por 

quem vier explorar aquela propriedade. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, a evolução dos contratos e parcerias rurais, teve melhora significativa 

ao tramite negocial entre os produtores rurais e os grandes fazendeiros que detinham interesse 

nas propriedades situadas no sudoeste goiano. 

Expondo marcos histórico que levaram a expansão da produção canavieira no sudoeste 

goiano, e como foi o processo de regulamentação normativa que encadeou a melhoria e 

segurança jurídica aos pequenos produtores. Quando se iniciou os primeiros contratos de 

arrendamentos e parcerias rurais na região, justificando assim a crescente produção canavieira 

devido à implantação de agroindústrias voltadas para a produção alcooleira, fazendo com que 

os produtores regionais estabelecessem várias parcerias, objetivando fornecer matéria prima 

para essas respectivas indústrias.  

Também foi de possível compreensão a importância da preservação por parte dos 

arrendatários, bem como o dever de se fazer valer a norma imposta pela Constituição Federal 

Brasileira acerca da realização da função social das propriedades rurais, no âmbito de 

produtividade e preservação ambiental. 

Manter a legalidade das relações é estabelecer domínio racional. O Estado brasileiro 

instituiu um amparo de leis e regulamentos descrevendo os padrões de comportamentos a serem 

observados nas relações sociais dos agentes sociais, objetivando a amenização de conflitos e 



 

 

 

descontentamento no setor canavieiro.  De modo que, as regras criadas racionalmente para 

manter o controle e domínio das ações sociais são insuficientes para determinar que as 

agroindústrias respeitem os direitos dos agricultores, assumindo suas responsabilidades nas 

transações. O poder das agroindústrias que emergem de assimetrias de informação reduz o 

escopo de ações sociais dos agricultores e suas poucas entidades representativas.  

A informação disponível entre as partes contratantes facilita o oportunismo de 

agroindústrias elaboração de contratos, com o fornecimento de informações imprecisas, 

incompletas ou incorretas, o que é crucial para gerar perdas de benefícios financeiros e 

econômicos para os agentes sociais.  

Os indicativos que o principal motivo elencado para as confecções dos acordos de 

parceria, em detrimento aos contratos de arrendamento rural, pretende expansão da renda para 

os proprietários. Sendo que elaboração de um acordo em associação vem tornando-se uma 

prática rotineira nas atividades agroindustriais. Os proprietários das propriedades rurais, depois 

de firmado o relacionamento condiciona seu rendimento financeiro através do aludido acordo 

de associação, atendendo aos interesses do agronegócio brasileiro. 
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ANEXO I 

 

CÓPIA DE UM CONTRATO DE COMPRA DE MATÉRIA PRIMA 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PARCERIA AGRÍCOLA, FORNECIMENTO 

DE MATÉRIA-PRIMA E OUTRAS AVENÇAS 

 

Pelo presente instrumento, na melhor forma e para todos os efeitos de direito, as partes 

adiante nomeadas e qualificadas, a saber:  

 

..................................................................... estabelecida na Fazenda ......., sem n.º, Zona 

Rural, na cidade de Gouvelândia, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ/MF sob n° 

.............................., neste ato representada na forma de seu estatuto social, doravante designada 

simplesmente PARCEIRA OUTORGANTE,  

Sr.................................................., brasileiro, solteiro, maior, engenheiro agrônomo, 

portador do R.G. n............................ e do C.P.F. n.º .................................., residente e 

domiciliada na Rua XY, n.º 648, apto 501, Centro, cidade de Intuiutaba, Estado de Minas 

Gerais, doravante denominado simplesmente PARCEIRO OUTORGADO,  

Sr.ª ....................................................., brasileira, agropecuarista, portadora do R.G. n.º 

............................. SSP/GO/2ª via e do C.P.F. n.º ............................, residente e domiciliada na 

Rua Francisco Corrêa Neves, n.º 48, Centro, cidade de Quirinópolis, Estado de Goiás, doravante 

denominada simplesmente INTERVENIENTE ANUENTE, têm entre si, na melhor forma de 

direito, justo e contratado o que se segue: 



 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Cláusula Primeira 

 

A PARCEIRA OUTORGANTE é possuidora direta de uma área agricultável de 408,13 

(quatrocentos e oito inteiros e treze centésimos) hectares de terras, correspondentes a 84,32 

(oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos) alqueires goianos do imóvel rural 

denominado “Fazenda ...............................”, localizado no Município, Comarca e Circunscrição 

imobiliária de Gouvelândia, Estado de Goiás, conforme instrumento particular de parceria 

agrícola e fornecimento de matéria-prima e outras avenças assinado com a INTERVENIENTE 

ANUENTE em 1º de setembro de 2.005, melhor descrito e caracterizado pelas matrículas de 

n.º M-.......... e M......... ambas do Cartório Imobiliário do mesmo município, inscrito no 

I.N.C.R.A. sob os nº .................. e................, com as divisas e confrontações constantes dos 

títulos de aquisição e do perfeito conhecimento das partes.  

DA PARCERIA 

 

Cláusula Segunda 

 

Constitui objeto deste contrato, para exploração agrícola em parceria, a área agricultável 

indicada no parágrafo primeiro deste instrumento particular, ou seja, 408,13ha, destinada à 

exploração da cultura de cana-de-açúcar. 173 Parágrafo Único - A área definitiva será 

conhecida após a medição topográfica a ser realizada e, então, através de termo aditivo, será 

registrada, para todos os fins de direito, a exata área agricultável dada em parceria pela 

PARCEIRA OUTORGANTE.  

 

Cláusula Terceira 

 

O PARCEIRO OUTORGADO empreenderá nas terras que ora lhe são confiadas o 

plantio da cultura de cana-de-açúcar até o termo final do presente instrumento, ficando a seu 

cargo e responsabilidade os serviços e as despesas de fundação das lavouras, aração, gradeação, 

sulcação, calagem, adubação, plantio, cultivo, combate a pragas, transporte (para distâncias 

iguais ou inferiores à 15km entre o campo e a unidade industrial da Usina São Francisco) e 



 

 

 

todos os demais trabalhos que se fizerem necessários ou úteis, para o perfeito aproveitamento 

das mesmas terras, tudo em consonância com as melhores técnicas adotadas na região, inclusive 

com as normas relativas à conservação da fertilidade do solo, ao plantio em curva de nível e 

aos processos mais adequados para o combate à erosão.  

 

Cláusula Quarta 

 

 Por força deste contrato de parceria, e durante toda a sua vigência, a PARCEIRA 

OUTORGANTE terá direito a X% (X por cento) da cultura produzida e colhida, anualmente, 

até o fim de vigência do presente instrumento particular.  

 

Cláusula Quinta 

 

O presente contrato de parceria terá início na data de sua assinatura perdurando até 31 

de dezembro de 2.011. 

 Parágrafo Primeiro - As partes poderão, de comum acordo, caso seja viável 

tecnicamente mais uma colheita, prorrogar pelo período de mais 01 (um) ano a vigência do 

presente instrumento particular de parceria agrícola, ou seja, até 31 de dezembro de 2.012. Caso 

haja mútuo interesse na renovação, após o período de prorrogação aludido, as partes deverão se 

manifestar, por escrito, com antecedência mínima de 07 (sete) meses antes do termo final 

prorrogado, a fim de evitar que os serviços agrícolas sofram solução de continuidade.  

Parágrafo Segundo - Caso os trabalhos realizados pelo PARCEIRO OUTORGADO de 

cultivo das terras e/ou a produção da cultura de cana-de-açúcar ao final de cada ano-safra não 

obtenham os resultados pretendidos/projetados pelas equipes técnicas da PARCEIRA 

OUTORGANTE, esta se reserva ao direito de denunciar o presente contrato, mediante aviso 

prévio com antecedência de ______ dias, sem que o ato de denuncia venha a implicar em ônus, 

multas, cominações ou indenizações de qualquer natureza ou espécie à parte denunciante. Nesta 

situação, as partes receberão os seus respectivos quinhões até a data da rescisão. 174  

 

Cláusula Sexta 

 

O PARCEIRO OUTORGADO manterá os caminhos internos existentes e abrirá 

carreadores, com largura de até 10 (dez) metros, para facilitar o escoamento da produção, e que 



 

 

 

poderão ser fechados a qualquer tempo ou no final do contrato, desde que se tornem 

desnecessários.  

 

Cláusula Sétima 

 

Fica vedado ao PARCEIRO OUTORGADO a transferência/cessão, total ou parcial, do 

presente instrumento particular.  

 

Cláusula Oitava 

 

O violador de qualquer das cláusulas deste contrato pagará, ao outro contratante, multa 

no valor de 10% (dez por cento) da importância correspondente ao quinhão do PARCEIRO 

OUTORGADO, na safra do ano imediatamente anterior, sem prejuízo da satisfação de perdas 

e danos, apurados em ação própria. Parágrafo ùnico - Ocorrendo a infração contratual por parte 

do PARCEIRO OUTORGADO, além de cobrar a multa estabelecida nesta cláusula, a 

PARCEIRA OUTORGANTE poderá considerar o contrato rescindido e, assim, exigir a 

imediata desocupação da área por parte do PARCEIRO OUTORGADO, sob pena de ficar 

caracterizado o esbulho possessório, autorizador da devida medida judicial.  

 

DO FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA 

 

Cláusula Nona 

 

 Toda a cana que for produzida será colhida, transportada, posta e pesada na balança da 

unidade industrial denominada ....................................................), empresa pertencente ao 

Grupo....... .................. inscrita no C.N.P.J. sob o nº ..................................., situada na Fazenda 

..., no município de Quirinópolis, Estado de Goiás. No ato será segregada a quantidade de cana 

integrante no quinhão de cada parceiro, de acordo com as percentagens pactuadas na Cláusula 

Quarta do presente instrumento, ficando facultado ao PARCEIRO OUTORGADO a 

fiscalização dos serviços de corte, transporte e as pesagens, por prepostos de sua confiança, 

previamente indicados à PARCEIRA OUTORGANTE.  

Parágrafo Primeiro - A qualidade da cana-de-açúcar entregue à unidade industrial será 

apurada conforme o disposto no Regulamento do Consecana-SP. Parágrafo Segundo - O preço 



 

 

 

do fornecimento da matéria-prima é aquele apurado ao final do ano-safra, a partir da 

metodologia estabelecida no Anexo II do regulamento do Consecana-SP  

a) o “mix” de produção da unidade industrial durante a safra terminada; 

b) os preços médios, praticados durante o ano safra, de cada um dos produtos finais, a 

serem divulgados pelo Consecana-SP até o dia 10 do mês de maio, subseqüente ao término do 

ano safra; 175  

c) a participação, expressa em forma percentual, do custo médio da matéria-prima no 

custo médio de cada um dos produtos, conforme disposto nos artigos 09 e 10 do Anexo II do 

Regulamento do Consecana-SP, dispositivos cujos teores são de pleno conhecimento das 

partes; e  

d) a quantidade de ATR entregue pelo parceiro, durante a safra. Parágrafo Terceiro - 

Para apuração do preço final devido em cada safra serão deduzidos do preço as operações de 

corte, carregamento e transporte, conforme as disposições contidas na cláusula décima deste 

instrumento particular, e os tributos legalmente instituídos, sendo certo que qualquer outra 

despesa, dentre elas taxa e sobretaxa, somente serão procedidas caso haja anuência expressa da 

INTERVENIENTE ANUENTE.  

 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

Cláusula Décima 

 

São responsabilidade/obrigações do PARCEIRO OUTORGADO:  

(a) não plantar nas cercanias das nascentes de água, lagos e córregos; 

(b) respeitar a legislação ambiental em vigor, em especial as normas emanadas do 

IBAMA e pela Agência Goiana de Meio Ambiente;  

(c) não danificar o sistema de abastecimento da caixa d’água do imóvel rural da 

INTERVENIENTE ANUENTE, sendo certo que quaisquer ônus decorrentes de reparação dos 

dutos, em caso de danificação, serão de responsabilidade do PARCEIRO OUTORGADO;  

(d) os trabalhos de preparo, plantio e tratos culturais da lavoura de cana-de-açúcar;  

(e) seguir as recomendações/exigências técnicas da PARCEIRA OUTORGANTE 

concernente a utilização de fertilizantes, conservação do solo, utilização de corretivos e 

cuidados ambientais. 



 

 

 

(f) arcar com os custos das operações de transporte da matéria-prima, para distâncias 

iguais ou inferiores a 15 km do campo até a unidade industrial da USJ – Açúcar e Álcool S/A 

(Usina São Francisco);  

(g) arcar com os custos das operações de corte e carregamento da cana-de-açúcar;  

(h) seguir, criteriosamente, as orientações/exigências da PARCEIRA OUTORGANTE 

no plantio/cultivo da cultura de cana-de-açúcar.  

 

Cláusula Décima Primeira 

 

São responsabilidade/obrigações da PARCEIRA OUTORGANTE:  

(a) fornecer e arcar com os custos decorrentes da aplicação de maturadores na lavoura, 

somente para os casos em que a antecipação da colheita for previamente acordada com o 

PARCEIRO OUTORGADO;  

(b) realizar as operações de corte, carregamento e transporte da cana-de-açúcar; 176  

(c) arcar com os custos decorrentes das operações de transporte da matéria-prima para 

os trechos superiores a 15km, ou seja, os custos relativos as distâncias apuradas entre 15,01Km 

e a unidade industrial da ......................);  

(d) fornecer mudas de cana-de-açúcar ao PARCEIRO OUTORGADO somente para os 

casos de reforma dos canaviais;  

(e) manter suporte técnico e especializado à disposição do PARCEIRO OUTORGADO 

para realização dos trabalhos de plantio/cultivo da terra;  

(f) acompanhar/supervisionar o desenvolvimento das atividades de plantio e trato dos 

canaviais. Cláusula  

 

Décima Segunda 

 

Os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, acidentários e securitários, 

decorrentes da mão-de- obra para os trabalhos de cultivo a ser utilizada nas áreas dadas em 

parceria, correm por conta e risco exclusivo do PARCEIRO OUTORGADO, durante o prazo 

contratual e enquanto perdurar os seus efeitos, responsabilidade esta também estendida aos 

danos ocasionados a terceiros resultantes das operações decorrentes do presente contrato.  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 



 

 

 

 

Cláusula Décima Terceira 

 

O PARCEIRO OUTORGADO permitirá que a INTERVENIENTE ANUENTE, após o 

corte, retire das lavouras, para forragem de animais, as pontas de cana caídas ao solo, desde que 

esta prática não comprometa a cultura da cana-de-açúcar da safra seguinte.  

 

Cláusula Décima Quarta 

 

O PARCEIRO OUTORGADO se obriga a conservar incólumes as matas e capoeiras, 

existentes nas terras que ora lhe são confiadas, assim como a manter e conservar as cercas cuja 

supressão não for expressamente permitida pela PARCEIRA OUTORGANTE.  

 

Cláusula Décima Quinta 

 

Não caberá ao PARCEIRO OUTORGADO direito à indenização ou pagamento por 

benfeitorias ou melhoramentos que vierem a ser realizados no imóvel ora cedido em parceria, 

sendo certo, ainda, que ao término da vigência do presente instrumento particular as terras 

deverão ser entregues com a devida gradeagem.  

 

Cláusula Décima Sexta 

 

 O PARCEIRO OUTORGADO declara, desde logo, que não tem interesse em adquirir 

as áreas dadas em parceria, a qualquer tempo e pelo preço que for, razão pela qual renuncia 

expressamente ao direito de preferência em sua aquisição. 177  

 

Cláusula Décima Sétima 

 

A PARCEIRA OUTORGANTE, desde já, concede o seu consentimento de anuência e 

concordância para que o PARCEIRO OUTORGADO possa contratar com qualquer 

estabelecimento de crédito bancário oficial ou ainda particular, empréstimos e financiamentos 

destinados ao custeio de todas as despesas a seu cargo de cultivo da área objeto deste contrato. 



 

 

 

 Dando em garantia a colheita dela provinda, máquinas e aparelhos agrícolas, veículos 

de propriedade do PARCEIRO OUTORGADO, firmando os contratos e instrumentos 

respectivos com as cláusulas e estipulações necessárias, tudo, porém, sem qualquer 

responsabilidade ou ônus da PARCEIRA OUTORGANTE.  

 

Cláusula Décima Oitava 

 

O presente contrato obriga a todos os contratantes, que se comprometem a cumpri-lo 

fielmente em todas as suas cláusulas ou condições, por si, seus herdeiros ou sucessores a 

qualquer título, não lhes sendo lícito rescindi-lo por decisão unilateral.  

 

Cláusula Décima Nona 

 

Para dirimir dúvidas ou pendências que se originarem no presente instrumento, fica 

eleito o foro da Comarca de Quirinópolis, Estado de Goiás, com renúncia de qualquer outro por 

mais privilegiado que seja.  

 

E, por se acharem ajustados e contratados, as partes firmam o presente em 04 (quatro) 

vias de igual teor, juntamente com as testemunhas instrumentárias abaixo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.  

 

Mineiros, 10 de setembro de 2019. 

 

Parceira Outorgante 

 

Parceiro Outorgado 

 

Testemunhas: 

 

 

1._____________________________             2._____________________________ 

 

 


