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1. Bruno e Luana são amigos de longa data, tendo se conhecido no ano de 1990 quando ingressaram
juntos no curso de agronomia da Universidade Federal de Vila Rica (“UFVR”), um dos mais
tradicionais e renomados centros de formação do país. O amigo e a amiga foram colegas de sala
durante toda a faculdade, participaram juntos do programa de iniciação científica e, desde os
primeiros períodos, falavam em desenvolver juntos um empreendimento agrícola de plantação de
eucalipto.
2. Após a graduação, Bruno, cuja família é proprietária de diversos latifúndios no oeste do Estado de
Vila Rica, iniciou um curso de gestão agrícola na Pontifícia Universidade Católica de Vila Rica
(“PUC-VR”). Luana, laureada com a Medalha Olegário Caxias por obter a maior média de sua
sala, iniciou mestrado em agronomia no prestigioso Instituto de Agropecuária Nacional (“IAN”),
propondo-se fazer pesquisas sobre o uso de tecnologia no cultivo de plantas trepadeiras nas áreas
de cerrado, a qual foi ulteriormente publicada na prestigiosa Revista de Inovação Agrícola.2
3. Em julho de 1999, Bruno e Luana se reencontraram na festa anual de ex-alunos da Faculdade de
Agronomia da UFVR e reavivaram seu antigo projeto para iniciarem juntos um empreendimento
agrícola de plantação de eucalipto.
4. Passadas algumas semanas, após diversas rodadas de negociação e alinhamento, os amigos
decidiram colocar em marcha o projeto. Bruno imediatamente sondou a sua tia Lela Mezenga sobre
a possibilidade de desenvolver o projeto em terras de sua propriedade, mais especificamente na
Fazenda da Correnteza. Além disso, a questionou sobre a possibilidade de celebrar um contrato
para fornecimento de matéria-prima para a empresa da qual era diretora e acionista controladora,
Cia de Celulose Mezenga e Maia. (“Celulose M&M”), umas das principais companhias do
mercado e líder regional no segmento de papeis finos à época.
5. Lela Mezenga não levou adiante negociações envolvendo a Celulose M&M naquele momento,
entendendo que a proposta ainda precisava ser amadurecida e que o sobrinho Bruno ainda
precisava se provar no ramo da silvicultura antes de fazer negócios com a Celulose M&M. Todavia,
a ideia de dar destinação à Fazenda da Correnteza interessou Lela Mezenga.
6. A referida Fazenda da Correnteza havia sido objeto de arrendamento improdutivo por um longo
período. Ademais, corria o boato de que o Ministério Público do Estado de Vila Rica planejava
mover ação civil pública para compelir as autoridades públicas competentes a acelerar os
programas de desapropriação de terras na região, sendo que a região onde a Fazenda da Correnteza
se encontrava era cogitada para o desenvolvimento de um grande espaço aberto de artes e cultura
rural.
7. As conversas entre Bruno, Luana e Lela Mezenga caminharam em ritmo acelerado. Em dezembro
de 1999, Bruno efetuou seu registro como produtor rural – uma exigência da tia para a conclusão
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do contrato – dando início à BACAMASO Agrícola e, após algumas poucas conversas e
alinhamentos,3 foi celebrado “Contrato de Parceria” entre as partes em janeiro de 2000.4
8. Após a celebração do contrato, Bruno e Luana iniciaram o desenvolvimento do projeto e cobriram
90 hectares – aproximadamente 75% do terreno da Fazenda – com mudas de eucalipto. Prevendo
que o empreendimento somente se tornaria rentável após anos de investimentos, Bruno e Luana
decidiram aproveitar os conhecimentos especializados de Luana e plantar uvas viníferas no restante
da área, ocupando ao todo 112,8 hectares da Fazenda da Correnteza.
9. Os primeiros anos do projeto foram bastante exitosos. Bruno e Luana conseguiram firmar um
contrato duradouro de venda futura do produto dos eucaliptos com a Celulose Coração Sertanejo
Ltda.5 logo no segundo ano de seu empreendimento. Apesar da Celulose Coração Sertanejo Ltda.
se tratar da principal concorrente da Celulose M&M na região, a Lela Mezenga não se opôs ao
ajuste naquele momento.
10. O plantio das trepadeiras também foi um grande sucesso. As técnicas implementadas por Luana
aumentaram em muito o yield médio das safras e produziram frutos de alta qualidade, rendendo
aos amigos contratos lucrativos e um fluxo de caixa relevante para o curto prazo do
empreendimento após a maturação das parreiras.
11. Em razão do sucesso do projeto, os amigos decidiram aproveitar as novas disposições do Código
Civil e transformar o seu empreendimento rural em uma sociedade empresária de responsabilidade
limitada. Foi assim que, em maio de 2003, surgiu a BACAMASO Agrícola Ltda.
(“BACAMASO”),6 para quem Bruno transferiu seu antigo registro de produtor rural.
12. Enquanto a plantação de eucalipto ia crescendo e se desenvolvendo em razão dos conhecimentos
de Luana, a BACAMASO ganhou notoriedade em círculos enófilos,7 em razão das técnicas
inovadoras aplicadas por Luana e a surpreendente qualidade das suas safras. Como resultado, em
2007 a BACAMASO fechou uma parceria com importante grupo vinícola para a vinificação e
distribuição de toda sua produção sob um mesmo rótulo exclusivo, intitulado “Encosta do
Araguaia”.
13. No início de 2007, o eucalipto plantado na Fazenda da Correnteza começou a ser colhido e foi logo
considerado um dos melhores do Estado de Vila Rica. A fama angariada pela BACAMASO e o
grande número de árvores de eucalipto ali plantadas atraiu o interesse de Lela Mezenga e da
Celulose M&M, que apresentou uma proposta para comprar o produto das próximas colheitas de
eucalipto da BACAMASO, oferecendo o pagamento à vista das próximas 3 colheitas em troca (i)
de um desconto de 15% no valor global da compra; e (ii) da resilição do contrato que a
BACAMASO havia firmado com a Celulose Coração Sertanejo Ltda.
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14. A proposta foi bem recebida e, após diversas rodadas de negociação e a rescisão do contrato com
a Celulose Coração Sertanejo Ltda., BACAMASO e Celulose M&M firmaram um “Contrato de
Compra e Venda de Colheita Futura”.8
15. Na semana seguinte, a Celulose M&M procurou o Banco de Desenvolvimento do Estado de Vila
Rica (“BDVR”) para obter os recursos necessários ao cumprimento do “Contrato de Compra e
Venda de Colheita Futura”. Após analisar os riscos de crédito da operação, o BDVR aceitou
financiar o negócio, mas exigiu que Lela Mezenga oferecesse garantias para assegurar o pagamento
da dívida, o que foi aceito por Tia Lela Mezenga aceitou as condições oferecidas pelo BDVR.
16. As colheitas subsequentes de eucalipto na Fazenda da Correnteza continuaram a impressionar e a
atender às demandas da Celulose M&M, cujas operações cresciam mais e mais na região.
Rapidamente, a Celulose M&M se viu forçada a aceitar os fatos: o eucalipto produzido pela
BACAMASO tinha melhor qualidade, mas não era fornecido em volume suficiente para atender
às demandas Celulose M&M.
17. Desta forma, Lela Mezenga se viu diante de um dilema, já que a BACAMASO não tinha porte
suficiente para cobrir a demanda da Celulose M&M, mas os termos do “Contrato de Compra e
Venda de Colheita Futura” impediam a sua resilição unilateral. A única solução viável era celebrar
contratos paralelos com outros fornecedores e misturar os insumos da BACAMASO com aqueles
advindos de produtores maiores, porém de pior qualidade.
18. A qualidade da celulose obtida a partir desses contratos paralelos foi notada por clientes da
Celulose M&M, que gradualmente começaram a romper seus contratos com a companhia em prol
de outros fornecedores. As notícias sobre a inconstância da qualidade da celulose da Celulose
M&M se espalharam rapidamente no mercado, levando à queda de 50% no seu faturamento entre
os anos de 2016 e 2019, o que foi noticiado na impressa especializada.9
19. As notícias sobre a queda na qualidade da celulose da Celulose M&M foram mal-recebidas pelos
demais acionistas da companhia, que inclusive começaram a se movimentar visando propor uma
ação de responsabilidade contra Lela Mezenga, após tomarem conhecimento de que 3 desses
contratos paralelos envolviam partes relacionadas.
20. Pressionada, Lela Mezenga decidiu apaziguar os ânimos dos acionistas minoritários com o anúncio
de que renegociaria os termos dos contratos rurais que havia firmado com Bruno, Luana e
BACAMASO, de modo a profissionalizar a relação e permitir que a celulose da Celulose M&M
voltasse a ser produzida a partir de eucaliptos de alta qualidade e que iria captar recursos no
mercado por meio da oferta dos seus imóveis em garantia.
21. Em uma reunião realizada a portas fechadas na sede da Celulose M&M, Lela Mezenga apresentou
seu plano de negócios aos acionistas minoritários. Primeiro, a Fazenda da Correnteza seria
transferida para a propriedade da Celulose M&M por meio de adiantamento para futuro aumento
de capital (“AFAC”) e o produto do “Contrato de Parceria” passaria a ser percebido pela
companhia. Segundo, o “Contrato de Parceria” seria aditado, passando o plantio de eucalipto a
cobrir toda a área da fazenda – o que por sua vez aumentaria a participação da Celulose M&M na
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colheita do eucalipto. Terceiro, o “Contrato de Compra e Venda de Colheita Futura” seria
renovado, de modo a assegurar um fluxo contínuo de eucalipto à Companhia até o esgotamento do
ativo da BACAMASO.
22. Após diversas e desgastantes rodadas de negociação, a BACAMASO, fortemente contrariada,
aceitou a remodelação proposta por Celulose M&M, por receio de perder os direitos sobre a
Fazenda da Correnteza. Em janeiro de 2020, os novos instrumentos foram assinados, aditando-se
o “Contrato de Parceria”10 e o “Contrato de Compra e Venda de Colheita Futura”.11 Além disso, a
Celulose M&M celebrou um robusto contrato de financiamento com o BDVR, dando em garantia
os seus imóveis, incluindo a Fazenda da Correnteza que foi hipotecada.12
23. Pouco após a conclusão das tratativas com a BACAMASO, as relações públicas da Cia de Celulose
Mezenga e Maia foram novamente abaladas por 2 matérias jornalísticas circuladas na Gazeta de
Vila Rica. Na primeira, a Gazeta de Vila Rica informou ter recebido uma cópia do business plan
apresentado por Lela Mezenga na reunião que teve com os acionistas da Celulose M&M, o qual
explicava sua estratégia de negociação junto à BACAMASO.13 Na segunda, a Gazeta de Vila Rica
circulou uma reportagem investigativa denunciando o uso de mão de obra infantil na Fazenda Rei
dos Bovinos, uma das fornecedoras de eucalipto da Companhia. A matéria ainda mencionou que
diretores da Celulose M&M estariam cientes das ilegalidades e mesmo assim mantiveram relações
com a Fazenda Rei dos Bovinos.
24. A má-reputação proporcionada pelas matérias jornalísticas da Gazeta de Vila Rica aliada aos fortes
impactos da pandemia da Covid-19 sobre o faturamento da Celulose M&M levaram a uma situação
de crise financeira sem precedentes na sociedade. Em junho de 2020, as finanças da companhia já
estavam inteiramente comprometidas.
25. Diante do cenário de crise, Lela Mezenga e seus sócios adotaram diversas medidas de contingência,
mas insuficientes para reverter a derrocada financeira. A execução de títulos e negativações do
nome da Celulose M&M passaram a ser cada vez mais comuns. A situação chegou a tal ponto que
até as parcelas do financiamento passaram a ser inadimplidas pela Celulose M&M, levando o
BDVR a executar a hipoteca constituída sobre a Fazenda da Correnteza.
26. Em agosto de 2021, a Fazenda da Correnteza foi levada a leilão público. A BACAMASO
participou do leilão, mas seu lance acabou superado pela Imobiliária Admirável Gado Novo S/A
(“Gado Novo”), arrematante do imóvel.14 No mesmo dia, Maria Berdinazzi, filha primogênita do
famoso Jeremias e Diretora da Imobiliária Admirável Gado Novo S/A, recebe Bruno e Luana em
seu escritório para discutir o futuro do Contrato de Parceria.
27. Durante a reunião, Maria Berdinazzi informou que a Gado Novo, levando em conta estudos de
viabilidade econômica realizados pela Consultoria McGreen, não pretendia reaver a posse direta
da Fazenda da Correnteza, mas auferir os lucros provenientes da participação na sua exploração
do eucalipto. Maria Berdinazzi ainda informou que os advogados da Gado Novo estavam
analisando a necessidade de as partes celebrarem um novo “Contrato de Parceria”, haja vista que
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a companhia não desejava que sua relação comercial com a BACAMASO fosse contaminada por
eventuais irregularidades praticadas pela Celulose M&M e por Lela Mezenga em anos anteriores.
28. Após a reunião, diversos desentendimentos começaram a surgir entre a BACAMASO e a Gado
Novo. Os embates começam com pequenas discussões sobre as práticas historicamente adotadas
na Fazenda da Correnteza, mas passaram a gradualmente escalar em intensidade e frequência. Após
poucas semanas de relacionamento, as pequenas arestas existentes entre Bruno e Maria Berdinazzi
cederam espaço para a troca de notificações extrajudiciais cada vez mais incisivas. Luana,
percebendo que o conflito estava escalando e acreditando que uma solução consensual seria o
melhor para todos, tentou de maneira informal promover o diálogo entre Bruno e Maria Berdinazzi,
mas não obteve sucesso.
29. Os desentendimentos chegaram ao seu ápice em outubro de 2021, após a Gado Novo notificar a
BACAMASO informando ter tomado conhecimento do cultivo de espécimes agrícolas não
autorizados no “Contrato de Parceria” e exigindo que o cultivo das uvas viníferas cessasse
imediatamente, sob pena de resolução do contrato.15
30. Irresignada, a BACAMASO contranotificou a Gado Novo, defendendo que o cultivo de uvas
sempre foi conhecido e aceito durante quase 20 anos de relação contratual. Na mesma
oportunidade, a BACAMASO informou que a Gado Novo receberia participação superior àquela
que lhe seria devida, já que a participação alocada para ela estaria acima dos limites permitidos
pelo art. 96, inciso VI, alínea “a”, da Lei nº 4.504/1964, regulamentada pelo Decreto nº
59.566/1966 (“Estatuto da Terra”).16
31. Em novembro de 2021, a BACAMASO decidiu apresentar uma Solicitação de Arbitragem perante
a CAMARB em face da Gado Novo,17 com fundamento na cláusula compromissória do “Contrato
de Parceria”, alegando que a Gado Novo estaria vinculada às disposições do contrato – incluindo
a cláusula compromissória – por ter sucedido a Celulose M&M naquele negócio jurídico.
32. Em suma, a BACAMASO pretende seja (i) declarada a nulidade da cláusula de participação nos
frutos de parceria agrícola, reduzindo-a aos percentuais fixados no Estatuto da Terra e condenando
a Gado Novo a ressarcir os valores pagos a maior pela BACAMASO e (ii) declarado o direito da
BACAMASO de continuar explorando o cultivo de uvas viníferas na Fazenda da Correnteza.
33. A Solicitação de Arbitragem foi entregue à CAMARB por correio em 04 de novembro de 2021.
Logo no dia seguinte, a Secretaria da CAMARB constatou não haver qualquer comprovante de
pagamento da Taxa de Registro determinada pelo item 3.2 do Regulamento de Arbitragem e enviou
um e-mail ao endereço eletrônico do procurador signatário da Solicitação com instruções para seu
recolhimento.
34. Passados alguns dias sem confirmação de recebimento do e-mail, a Secretaria da CAMARB enviou
correspondência ao endereço remetente da Solicitação, bem como novo e-mail fixando prazo de
10 dias para o recolhimento da Taxa de Registro, sob pena de arquivamento, nos termos dos itens
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2.3, 2.4 (b) e 3.3 do Regulamento de Arbitragem. No último dia do prazo, os advogados da
BACAMASO acusaram recebimento dos e-mails e enviaram o comprovante de pagamento da
Taxa de Registro.18
35. Após confirmar o recebimento dos valores, a Secretaria da CAMARB enviou a devida notificação
à Gado Novo para que se manifestasse sobre a Solicitação de Arbitragem apresentada. A
correspondência foi encaminhada para o endereço da parte requerida indicado na própria
Solicitação de Arbitragem. Todavia, em 15 de dezembro de 2021, o aviso de recebimento da
notificação retornou à Secretaria da CAMARB acusando que Gado Novo não estaria sediada
naquele endereço.
36. No mesmo dia, a Secretaria da CAMARB recebeu um e-mail de Maria Berdinazzi, no qual
informou que uma notificação enviada pela Câmara foi entregue em seu escritório pessoal (onde
ocorreu a primeira reunião com Luana e Bruno) endereçada à Gado Novo. Maria Berdinazzi
também registrou que não mais integra a diretoria da Gado Novo, tendo dela se desligado em 31
de novembro de 2021, após desentendimento com o controlador da companhia.19 Em vista do email de Maria Berdinazzi, a Secretaria da CAMARB abriu novo prazo de manifestação para que a
BACAMASO informasse o endereço correto da parte Requerida.
37. A BACAMASO atendeu ao prazo quase 1 semana após o seu termo final e a Secretaria da
CAMARB então enviou a notificação de arbitragem para o novo endereço que lhe foi indicado.
Entretanto, o aviso de recebimento novamente retornou negativo, desta vez indicando que a Gado
Novo A transferiu sua sede para outro endereço. Após nova abertura de prazo e depois de buscas
pelos registros sociais da Gado Novo, a BACAMASO comunicou o novo endereço da parte
Requerida para a Secretaria da CAMARB, que por sua vez, tornou a enviar-lhe a notificação de
arbitragem.
38. Finalmente, a notificação de arbitragem foi de fato entregue em 1º de abril de 2022. Em 07 de abril
de 2022, a Gado Novo apresentou a sua Resposta à Solicitação de Arbitragem,20 na qual sustentou
(i) não estar vinculada à cláusula compromissória constante do “Contrato de Parceria”, (ii) que a
pretensão de cobrança dos valores já pagos pela BACAMASO estariam prescritos e não
comportariam repetição, (iii) que não caberia a revisão da quota de participação da proprietária das
terras ajustada e (iv) que o cultivo das uvas viníferas violaria os termos do “Contrato de Parceria”
e, portanto, não deveria ser admitido.
39. O Tribunal Arbitral foi constituído nas semanas subsequentes e, em 1º de junho de 2022, foi
firmado o Termo de Arbitragem,21 no qual ficou determinado que as partes submeterão Memoriais
Escritos até 19 de agosto de 2022 sobre os 04 pontos controvertidos fixados:
(i) A Gado Novo está vinculada à cláusula compromissória do “Contrato de Parceria”? O
Tribunal Arbitral tem jurisdição sobre o caso?
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(ii) A pretensão de reembolso dos valores pagos pela BACAMASO a título de participação nos
frutos da Fazenda da Correnteza está prescrita?
(iii) É devida a revisão da quota de participação da proprietária das terras sobre os frutos no
“Contrato de Parceria” para os limites previstos no art. 96, inciso VI, alínea “a”, do Estatuto
da Terra?
(iv) A BACAMASO tem o direito de seguir cultivando uvas viníferas na Fazenda da Correnteza?
40. Concomitantemente ao trâmite do processo arbitral, as Partes acordaram em dar início ao processo
de Mediação perante a CAMARB e firmaram Termo de Mediação22 em 19 de agosto de 2022 ficou
combinado que somente os itens (iii) e (iv) indicados no parágrafo antecedente serão objeto do
procedimento de mediação.
***
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ANEXO 2
De: bruno_mz@gomail.com
Para: boiafria_luana@yuhoo.com
Data: 13/01/2000
Assunto: Contrato de arrendamento rural
Bom dia, Luana! Tudo certinho?
Conforme combinamos, segue anexa minuta de contrato de arrendamento rural que encontrei na
internet para validação. Como é um negócio familiar com a minha tia Lela, acho que podemos deixar
o documento bem simples.
Incluí aquela cláusula que conversamos colocando o prazo de vigência do contrato para daqui a 3
colheitas e fiz o restante das modificações que tínhamos falado anteriormente.
Com o seu ok, eu te envio as três vias para assinatura, já com a minha parte devidamente rubricada.
Abraços de seu amigo,
Bruno.
De: boiafria_luana@yuhoo.com
Para: bruno_mz@gomail.com
Data: 13/01/2000
Assunto: Re: Contrato de arrendamento rural
Oi, Bruno, tudo ótimo, e contigo?
Dei uma olhada no contrato e achei que estava ok! Pode me enviar para assinatura.
Estou animada para começarmos nosso empreendimento!
Beijos,
Luana
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ANEXO 3
CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA
De um lado, como PARCEIRO-OUTORGADO, BRUNO, (omissis).
De outro lado, como PARCEIRA-OUTORGANTE, LELA MEZENGA (omissis).
Celebram, de maneira justa e acordada, o presente CONTRATO DE PARCERIA
AGRÍCOLA, ficando desde já aceito pelas cláusulas abaixo descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO
A Parceira-Outorgante, legítimo proprietário, a justo título, e possuidor de
um imóvel rural denominado FAZENDA DA CORRENTEZA (omissis) entrega-o na data
de assinatura deste instrumento ao Parceiro-Outorgado e conjunto familiar,
sob sua responsabilidade exclusiva, para nele plantar exclusivamente as
lavouras de Eucalipto, compreendendo o preparo do solo, plantio, tratos
culturais, combate a pragas e ervas invasoras, colheita e demais preparos
que se fizerem necessários para o uso da terra.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO
O presente contrato terá vigência de 21 (vinte e um) anos, equivalente a 3
(três) colheitas a começar no dia da sua celebração.
Parágrafo único. Estando a lavoura ou parte dela por colher na data de término
deste contrato, o prazo se prorrogará, automaticamente, pelo tempo necessário
à conclusão da colheita.

CLÁUSULA TERCEIRA - PARTILHA DA SAFRA
Convencionam as partes a partilha da produção agrícola resultante da parceria
ora contratada, pelos seguintes percentuais:
a) caberá à Parceira-Outorgante a quota de 27,5% (vinte e sete e meio por
cento) do produto da cultura de Eucalipto a ser cultivado a área objeto
deste contrato. A partilha efetuar-se-á na FAZENDA DA CORRENTEZA
devendo o Parceiro-Outorgado comunicar com antecedência a ParceiraOutorgante a data em que terá início a colheita, ficando facultado a
esta última acompanhar pessoalmente os trabalhos ou designar preposto
para tanto.

CLÁUSULA QUARTA – DESPESAS DE CUSTEIO
As despesas de custeio, tais como, preparo, gradagem, correção e conservação
do solo, sementes, plantio, adubação, tratos culturais, defensivos agrícolas,
defensivos, inseticidas, insumos diversos, colheita etc., serão de
responsabilidade exclusiva do Parceiro-Outorgado.
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Parágrafo único. O Parceiro-Outorgado poderá obter financiamento para o
cultivo, oferecendo em garantia a parte que lhe caberá na safra futura,
ficando vedada a constituição de garantia sobre o imóvel e sobre a parte da
safra que couber ao parceiro outorgante sem a prévia e expressa anuência
deste.

CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES E OBRIGAÇÕES
5.1 À Parceira-Outorgante assiste o direito de vistoriar toda a lavoura, a
qualquer tempo, até a conclusão da colheita, armazenamento e partilha.
5.2. Os danos causados por negligência ou outra modalidade de culpa, serão
imputáveis à parte faltosa, inclusive em caso de utilização indevida da terra
com outras culturas. Se os prejuízos decorrerem de força maior ou de caso
fortuito, ambos os contratantes deverão suportar os riscos que advierem.
5.3. Ao Parceiro-Outorgado é vedado, a qualquer título, a transferência ou
cessão, parcial ou total, do presente contrato, salvo expressa anuência do
Parceiro Outorgante.
5.4. O Parceiro-Outorgado não responderá pelos encargos fiscais incidentes
sobre o imóvel, mas responderá por aqueles devidos sobre a parcela da produção
que lhe couber.
5.5. O Parceiro-Outorgado compromete-se em conservar os recursos naturais
existentes na propriedade, tais como pomares, florestas naturais, nascentes,
rios, podendo consumir os frutos.

CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO, MODIFICAÇÃO E VIGÊNCIA
6.1. O presente contrato ficará rescindido nos seguintes casos:
a) inadimplemento contratual por qualquer das partes;
b) inaptidão do Parceiro-Outorgado no trato do cultivo objeto deste contrato;
c) acontecimento natural que venha a danificar toda a lavoura.
6.2. O presente contrato continuará em pleno vigor em todos os seus efeitos,
até o prazo fixado na cláusula segunda, mesmo em caso de alienação do imóvel,
sub-rogando-se, nesse caso, o adquirente nos direitos e deveres do alienante.
6.3. Nenhuma alteração a qualquer dos termos e condições estabelecidos neste
Contrato será válida, a menos que seja feita por escrito e assinada por cada
uma das Partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADE
A parte que infringir qualquer cláusula do presente contrato pagará à outra
a multa irredutível e não compensatória de R$ (OMISSIS), sem prejuízo da
rescisão contratual e do ressarcimento por perdas e danos.
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CLÁUSULA OITAVA – DEVOLUÇÃO DA TERRA
Exaurido o prazo fixado na cláusula segunda, sem que ocorra renovação, o
Parceiro-Outorgado restituirá o imóvel, imediatamente, independentemente de
aviso ou notificação, em perfeito estado de conservação, indenizando a
Parceira-Outorgante por qualquer dano que porventura tenha ocorrido.
Parágrafo único: As bases para eventual renovação do presente contrato serão
negociadas entre as partes em tempo oportuno.

CLÁUSULA NONA – ANEXOS
As partes declaram haver lido e concordado com os seguintes dispositivos
legais, regras essenciais para este acordo:
-Artigos 92, 93, 94 e 96 da Lei nº 5.504 de 1964 (Estatuto da Terra);
-Artigo 13 do Decreto nº 59.566, de 1966.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO
Elegem as partes o foro da comarca da FAZENDA DA CORRENTEZA para dirimir
qualquer demanda originária deste contrato, com renúncia de qualquer outro.
E por estarem as partes acordes, firmam o presente contrato em duas vias de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, obrigando-se a fielmente
cumprir, por si e seus sucessores, tudo quanto aqui convencionaram.

Beagá/VR, 12 de janeiro de 2000.

PARCEIRO-OUTORGADO
Bruno Mezenga

PARCEIRO-OUTORGANTE
Lela Mezenga

TESTEMUNHAS:
(Omissis)
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ANEXO 4

CONTRATO DE COMPRA E VENDA FUTURA DO PRODUTO DO EUCALIPTO
Pelo presente Instrumento Particular, e na melhor forma de Direito, os doravante denominados em
conjunto “VENDEDORES”:
1)

Bruno Mezenga, (omissis);

2)

Luana da Luz, (omissis);

de outro lado, a denominada “COMPRADORA”
3)

Celulose Coração Sertanejo Ltda., pessoa jurídica de direito privado, (omissis), neste ato

representada por seus Administradores, na forma do seu Contrato Social.
Sendo os Vendedores e a Compradora doravante denominadas, em conjunto “Partes” e,
individualmente, “Parte”,
CONSIDERANDO QUE:
A.

Os Vendedores são produtores rurais, que desenvolvem em conjunto a atividade agrícola por

meio da exploração da Bacamaso Agrícola;
B.

Os Vendedores realizam o plantio, colheita, extração e produção de eucalipto no terreno

denominado “Fazenda da Correnteza”, conforme Contrato de Parceria celebrado em 14 de janeiro de
2000.
C.

A Compradora é pessoa jurídica de direito privado atuante no segmento de processamento de

papéis finos.
RESOLVEM, as Partes, por si, justo e acordado, assinar o presente Contrato de Compra e Venda
Futura do Produto do Eucalipto, doravante denominado simplesmente “Contrato”, que se obrigam
entre si, seus herdeiros e sucessores, segundo a legislação atinente à matéria e pelas seguintes cláusulas
e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
1.1.

O presente contrato tem por objeto a compra e venda de tora de eucalyptus grandis (“eucalipto”),

de, no mínimo, 35 cm (trinta e cinco centímetros) de diâmetro na medição com casca, no cumprimento
de, pelo menos, 2,5m (dois metros e meio), a serem extraídas de uma área de 90 hectares da Quinta da
Arara Azul.
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1.2.

Os Vendedores garantem à Compradora o fornecimento, e a Compradora garante a aquisição

e o recebimento de 4.500 mst (quatro mil e quinhentos metros estéreos), por colheita, nas especificações
supracitadas.
Parágrafo Primeiro: A retirada do eucalipto se dará mediante a entrega mensal de carregamentos de
igual quantidade, durante toda a extensão da duração do Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO.
2.1.

Fica ajustado o preço de R$32,00 (trinta e dois reais) por hectare estéreo de celulose, colocado

no caminhão da COMPRADORA.

(Omissis)
CLÁUSULA QUINTA: CUSTOS OPERACIONAIS
5.1.

Correrão por conta da VENDEDOR as despesas de corte, estaleiragem e carregamento das

toras de eucalipto e as despesas de transporte correrão por conta da COMPRADORA.
5.2.

A COMPRADORA se responsabilizará pelos prejuízos que seus prepostos causarem nas

dependências dos VENDEDORES, bem como pela limpeza dos cascalhos deixados no Pátio dos
VENDEDORES.
CLÁUSULA SEXTA: PRAZO DE VIGÊNCIA
6.1. Este Contrato vigorará pelo período de 3 (três) colheitas, equivalente aproximadamente a 21 (vinte
e um) anos, contados a partir da data de sua assinatura, quando, então, se houver interesse das Partes,
poderá ter sua vigência prorrogada, mediante a formalização de Aditivo.
CLÁUSULA SÉTIMA: INADIMPLEMENTO, RESCISÃO E PENALIDADES
7.1. Serão aplicadas penalidades à Parte inadimplente em caso de atraso no pagamento mensal das
prestações contratuais ou rescisão do Contrato.
7.2. O atraso no pagamento das prestações mensais ensejará o pagamento, pela COMPRADORA, de
penalidade correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor da prestação devida, bem como juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, e correção monetária pela média INPC,
desde a data do inadimplemento.
7.3. O atraso na entrega das prestações mensais ou em caso de a quantidade de eucalipto depositada
no pátio dos VENDEDORES for inferior ao contratado mensalmente, poderá resultar, a exclusivo
critério da COMPRADORA, uma penalidade aos VENDEDORES equivalente a 0,1% (um por cento)
do valor total do contrato por dia de atraso.
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7.4. Caso qualquer uma das partes dê causa para a extinção antecipada do presente Contrato, a Parte
que der causa ficará obrigada a pagar multa equivalente a R$3.000.000,00 (três milhões de reais),
reduzida proporcionalmente a casa colheita.

(OMISSIS)
E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o assinam.
Fazenda da Correnteza/VR, 12 de janeiro de 2002.
___________________________

__________________________

BRUNO MEZENGA

LUANA DA LUZ

VENDEDOR

VENDEDORA

___________________________
CELULOSE EMÍLIA LTDA.
COMPRADORA
TESTEMUNHAS:

(omissis)

15

ANEXO 5

BACAMASO AGRÍCOLA LTDA.
CONTRATO SOCIAL
[omissis]
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL E SEDE
A sociedade será denominada como BACAMASO AGRÍCOLA LTDA., com
sede à R. das Águas Claras, n. 52, Bairro do Picapau, CEP: 12345-670,
Cidade de Vila Rica/VR.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL
A sociedade tem por objeto o cultivo de eucaliptos (CNAE 210101).
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000
(cinquenta mil) quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada,
totalmente subscritos e integralizados em moeda corrente nacional, pelos
sócios, nos termos seguintes:
Sócio(a)

Quotas

Percentual

Valor em R$

BRUNO

25.000

50%

R$ 25.000,00

LUANA

25.000

50%

R$ 25.000,00

Total

50.000

100%

R$ 50.000,00

CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade de cada sócio se restringe ao valor das suas quotas,
havendo, contudo, a responsabilidade solidária entre os sócios pela
integralização do capital social, nos termos do que dispõe o art. 1.052 do
Código Civil (Lei n. 10.406/2002).
CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
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As quotas são indivisíveis e não poderão ser transferidas a terceiros sem o
consentimento do outro sócio(a), a quem fica assegurado(a), em igualdade
de condições e preço de direito de preferência para a sua aquisição se
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual
pertinente, em conformidade com a disposição dos arts. 1.056 e 1.057 do
Código Civil.
CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, em conjunto, que
terão os poderes e atribuições de administrador, estando autorizado o uso
do nome empresarial, vedado, contudo, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis ou
imóveis da sociedade, sem a autorização do(a) outro(a) sócio(a), nos
termos dos arts. 1.013 e 1.015 do Código Civil.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DURAÇÃO DA
SOCIEDADE
As atividades da sociedade terão início na data de assinatura do presente
ato constitutivo e seu prazo de duração é indeterminado.
CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL
O término do exercício social se dará em 31 de dezembro de cada ano,
quando serão prestadas as contas justificadas da administração da
sociedade, com a respectiva elaboração de inventário, balanço patrimonial
e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção das suas
quotas, os lucros ou perdas apurados.
PARÁGRAFO ÚNICO. Nos 04 (quatro) meses seguintes ao termino do
exercício social, devem os sócios deliberar sobre as contas e, quando for o
caso, designar administrador(es).
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CLÁUSULA NONA – DO PRO LABORE
Poderão os sócios, em comum acordo, fixar um valor mensal para ser
retirado a título de pró-labore pelos administradores, observadas as
disposições regulamentares pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ABERTURA DE FILIAIS
A sociedade poderá abrir ou fechar filiar ou outra dependência, a qualquer
tempo, mediante a alteração contratual assinada por todos os sócios.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FALECIMENTO DO SÓCIO(A)
Havendo o falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros, sucessores ou sócio(a) remanescente. Não
sendo possível ou inexistindo interesse do sócio(a) remanescente, os valor
referente aos haveres será apurado e liquidado de acordo com a situação
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
levantado especialmente para esse propósito.
PARÁGRAFO ÚNICO. O mesmo procedimento será adotado em outros
casos nos quais a sociedade se resolva em relação a seu sócio.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelos sócios em
consenso e com observância às disposições do Código Civil (Lei n.
10.406/2002).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO DESIMPEDIMENTO
O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão)
impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o
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sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade (art. 1.011, §1º,
Código Civil).
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
Fica eleito o foro de Vila Rica/VR para a solução de litígios oriundos do
presente contrato.
E, estando os sócios justos e acordados, assinam o presente instrumento,
em 03 (três) vias de igual conteúdo e para o mesmo efeito, na presença de
testemunhas.
Vila Rica/VR, 04 de maio de 2003.
___________________________
BRUNO

_________________________
LUANA

Testemunhas:
_______________________
(omissis)

_____________________
(omissis)
Fazenda da Correnteza/VR, 12 de janeiro de 2002.
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ANEXO 6
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ANEXO 7

Contrato Condicionado de Compra e Venda de Colheita Futura.

CONTRATO PARTICULAR CONDICIONADO DE COMPRA E
VENDA DE COLHEITA FUTURA que entre si celebram, de
um lado, BACAMASO AGRÍCOLA LTDA., e de outro, CIA
DE CELULOSE MEZENGA E MAIA

BACAMASO AGRÍCOLA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, doravante denominada
simplesmente (“BACAMASO” ou “VENDEDORA”), com sede à (omissis), neste ato
representada pelos seus Administradores, que ao final assinam, na forma de seu Contrato
Social, e, CIA DE CELULOSE MEZENGA E MAIA, pessoa jurídica de direito privado,
doravante denominada simplesmente (“CELULOSE M&M” ou “COMPRADORA”), com sede à
(omissis), neste ato representada pelos seus Diretores, que ao final assinam, na forma de
seu Estatuto Social
Sendo a Vendedora, Compradora e Interveniente Anuente doravante denominadas em
conjunto, “Partes” e, individualmente, “Parte”,
Têm entre si, justo e acertado, que se obrigam entre si, seus herdeiros e sucessores,
segundo a legislação atinente à matéria e pelas seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. O presente Contrato tem por objeto a compra e venda das próximas 04 (quatro)
colheitas de tora de eucalyptus grandis (“eucalipto”), de, no mínimo, 35 cm (trinta e cinco
centímetros) de diâmetro, na medição com casca, no cumprimento de, pelo menos, 2,5m
(dois metros e meio), a serem extraídas de uma área de 90 hectares da “Fazenda da
Correnteza”, equivalente à importância de R$873.000 (oitocentos e setenta e trinta mil
reais).
1.2. A VENDEDORA garante à Compradora o fornecimento, e a COMPRADORA garante
a aquisição e o recebimento de 7.200 mst (setecentos e duzentos metros estéreos), por
colheita, nas especificações supracitadas.
1.2.1. Em caso de abate de quantias de outras, não contempladas acima, não serão
cobrados valores adicionais pela VENDEDORA.
1.3. A proposta de pagamento à vista das próximas colheitas será em troca de (i) desconto
de 15% no valor global da compra; e (ii) da resilição do contrato atualmente existente a
firmado pela VENDEDORA com a Celulose Coração Sertanejo Ltda.
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CLÁUSULA SEGUNDA: DA CONDICIONANTE
2.1. Fica condicionada a execução do presente Contrato à obtenção, pela
CONTRATANTE, de financiamento bancário ou seguro garantia, em instituição financeira
pública ou privada, de modo a salvaguardar o pagamento das obrigações assumidas neste
Contrato
2.2. Em razão da celebração do presente Contrato, a VENDEDORA fica obrigada a resilir
o “Contrato de Compra e Venda Futura do Produto do Eucalipto", celebrado com a empresa
Celulose Coração Sertanejo Ltda., em 14 de janeiro de 2002, devendo a COMPRADORA se
arcar integralmente com todo e qualquer custo que a VENDEDORA porventura incorrer em
razão da resilição antecipada daquele instrumento.
2.3. Na impossibilidade de obtenção da garantia prevista na Cláusula 2.1 e da efetivação
da resilição prevista na Cláusula 2.2, fica estabelecido que o presente Contrato não
produzirá efeitos, ficando resolvido em razão da não implementação da condição ora
estabelecida.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO DO EUCALIPTO
3.1. Fica ajustado o preço de R$46,00 (quarenta e seis) por metro estéreo de celulose,
colocado no caminhão da COMPRADORA.
3.2. Os valores contratados são levados em consideração o preço médio de mercado,
nacional, e o valor final é considerando o desconto previsto na Cláusula 1.3.
3.3. O pagamento do valor total do contrato deverá ser efetuado à vista, no momento do
cumprimento pela COMPRADORA da condicionante prevista na Cláusula 2.1, mediante a
emissão de Nota Fiscal pela VENDEDORA.
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE TRANSPORTE DA MERCADORIA
(OMISSIS)
CLÁUSULA QUINTA: INADIMPLEMENTO, RESCISÃO E PENALIDADES
5.1. Serão aplicadas penalidades à Parte inadimplente em caso de atraso no pagamento
mensal das prestações contratuais ou rescisão do Contrato.
5.2. O atraso no pagamento do valor do contrato pela COMPRADORA, importará em
penalidade correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, bem
como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, e correção
monetária pela média INPC, desde a data do inadimplemento.
5.3. Caso o atraso no pagamento das prestações contratuais ultrapasse o prazo de 60
(sessenta) dias, ou ocorra o inadimplemento substancial do Contrato, por qualquer das
Partes, a Parte adimplente poderá rescindir o Contrato, mediante o simples envio de
notificação por escrito à Parte inadimplente.
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5.4. Este Contrato poderá ser rescindido de pleno direito e independentemente de
interpelação judicial, bastando que uma das partes notifique a outra, se ocorrer uma das
seguintes hipóteses:
5.5. Suspensão, por autoridade competente, do serviço ou da atividade, por culpa de
qualquer uma das Partes;
5.5.1. Por falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concordata de qualquer uma
das Partes;
5.5.2. Superveniência de incapacidade técnica ou financeira devidamente comprovada;
5.5.3. Cessão ou transferência a terceiros, total ou parcialmente, de ônus ou
responsabilidade deste Contrato, sem autorização prévia e escrita da outra Parte.
5.6. Na hipótese de rescisão do presente Contrato por qualquer motivo, a Parte
interessada deverá, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, notificar a outra pela
rescisão e a Parte que der causa ficará obrigada a pagar multa equivalente a 30% (trinta
por cento) do valor remanescente do Contrato.
(OMISSIS)
E assim, por estarem certas e ajustadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Beagá, Vila Rica, 20 de julho de 2007.

BACAMASO AGRÍCOLA LTDA.
VENDEDORA

CIA DE CELULOSE MEZENGA E MAIA
COMPRADORA

______(omissis)_______
TESTEMUNHA (1)
Nome: (omissis)
CPF: (omissis)

______(omissis)_______
TESTEMUNHA (2)
Nome: (omissis)
CPF: (omissis)
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ANEXO 8

DIÁRIO DA VILA
15 de abril de 2019

ECONOMIA

caderno 01

Qualidade da celulose faz líder regional do
segmento de papéis finos ter seu faturamento
50% reduzido
A Cia de Celulose Mezenga e Maia
(Celulose M&M), antes líder de mercado
no segmento de papéis finos e uma das
principais companhias do mercado,
agora vive momento conturbado.
A perda da liderança no mercado deve-se ao fato da qualidade da celulose
comercializada, segundo especialistas, há mistura de celulose de origens diversas,
o que prejudica a qualidade do material.
Os clientes perceberam a mudança no padrão de qualidade (antes de padrão
elevado) e romperam gradualmente contratos com a Celulose M&M. Devido à
perda de clientela, entre os anos de 2016 e 2019, a companhia teve seu
faturamento reduzido em 50%, fato que incomodou seus acionistas.
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ANEXO 9

ADITIVO AO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA

Pelo presente instrumento particular de Aditivo ao Contrato de Parceria, doravante denominado
apenas ADITIVO, as partes, de um lado, Cia de Celulose Mezenga e Maia (“Celulose M&M”),
neste ato representada por sua diretora e controladora, Lela Mezenga, e de outro lado
BACAMASO Agrícola Ltda. (“Bacamaso”), representada por Bruno e Luana.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a modificação no “Contrato de Parceria”, segundo
as disposições estabelecidas no presente Aditivo.
1.2. Fica desde já reconhecida e anuída por ambas as partes a cessão da posição contratual da
Parceira-Outorgante para a Celulose M&M e do Parceiro-Outorgado para a Bacamaso.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO
2.1 Em razão da aproximação do fim do prazo estabelecido e da redução do ciclo de colheita
do Eucalipto objeto do presente Contrato, as partes decidem prorrogar o prazo por mais 18 anos,
equivalente aproximadamente a mais 3 colheitas, prazo esse que só será contado a partir do fim
da próxima colheita.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DOS VALORES DA PARCERIA
3.1. As Partes estabelecem alterar as condições estabelecidas para a partilha da safra e valores
da parceria. Desta forma a “CLÁUSULA TERCEIRA - PARTILHA DA SAFRA” passa a ter
a seguinte redação:
“CLÁUSULA TERCEIRA - PARTILHA DA SAFRA
Convencionam as partes a partilha da produção agrícola resultante da parceria ora
contratada, pelos seguintes percentuais:
a)
caberá à Parceira-Outorgante a quota de 45% (quarente a cinco por cento) do
produtor da cultura de Eucalipto a ser cultivado a área objeto deste contrato. A partilha
efetuar-se-á na FAZENDA DA CORRENTEZA devendo o Parceiro-Outorgado
comunicar com antecedência a Parceira-Outorgante a data em que terá início a colheita,
ficando facultado a esta última acompanhar pessoalmente os trabalhos ou designar
preposto para tanto.”
Parágrafo Único. O Parceiro-Outorgado declara, com efeitos retroativos, que os valores
percentuais ora estabelecido representam a justa remuneração da Parceira-Outorgante
considerando as condições estabelecidas no Contrato de Colheita Futura celebrado entre
as partes.”
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CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
CONTRATUAIS
5.1 Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
6.1 As Partes estabelecem alterar a cláusula de solução de controvérsias. Desta forma a
“CLÁUSULA DÉCIMA - FORO” passa a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA DÉCIMA – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
“10.1. Toda e qualquer controvérsia decorrente ou relacionada ao presente contrato
será resolvida por Arbitragem, a ser administrada pela CAMARB – Câmara de Mediação
e Arbitragem Empresarial – Brasil, de acordo com as normas de seu Regulamento de
Arbitragem.
10.2. A sede da arbitragem será a cidade de Beagá, estado de Vila Rica e o idioma será
português. A arbitragem será de direito, aplicando-se as regras e princípios do
ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil, permitido o recurso à
equidade.
10.3 As partes definem que o procedimento contará com a atuação de 3 (três) árbitros,
nomeados conforme o disposto no referido Regulamento.”
E, por estarem justas e convencionadas as partes assinam o presente ADITIVO AO
CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA, em duas vias de igual teor, juntamente com 2
(duas) testemunhas que a tudo presenciaram.
Beagá/VR, 20 de janeiro de 2020.

__________________________________
LALA MEZENGA
CIA DE CELULOSE MEZENGA E MAIA.

__________________________________
BRUNO E LUANA
BACAMASO Agrícola Ltda.
Testemunhas:
1) [assinatura]
Nome: omissis
CPF: omissis

2) [assinatura]
Nome: omissis
CPF: omissis
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ANEXO 10
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
COLHEITA FUTURA
PRIMEIRO
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO
CELEBRADO ENTRE A BACAMASO AGRÍCOLA LTDA. E
A CIA DE CELULOSE MEZENGA E MAIA, PARA
FORNECIMENTO DE CELULOSE DE EUCALIPTO E A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, NA
QUINTA DA ARARA AZUL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO
DE BEAGÁ - VR.
A BACAMASO AGRÍCOLA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, doravante
denominada simplesmente (“BACAMASO”), com sede à (omissis), neste ato
representada pelos seus Administradores, que ao final assinam, na forma de seu
Contrato Social; e,
CIA DE CELULOSE MEZENGA E MAIA, pessoa jurídica de direito privado, doravante
denominada simplesmente (“CELULOSE M&M”), com sede à (omissis), neste ato
representada pelos seus Diretores, que ao final assinam, na forma de seu Estatuto
Social; com interveniência, do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE VILA RICA, instituição
financeira pública de desenvolvimento, doravante denominada simplesmente
(“BDVR”), com sede à (omissis), neste ato representada pelos seus Conselheiros
Administradores, que ao final assinam, na forma de seus Atos Constitutivos,
Sendo a Vendedora, Compradora e Interveniente Anuente doravante denominadas
em conjunto, “Partes” e, individualmente, “Parte”,
Têm entre si, justo e acertado, que se obrigam entre si, seus herdeiros e sucessores,
segundo a legislação atinente à matéria e pelas seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA DO ADITIVO: DO OBJETO
É objeto do Presente Termo Aditivo, fazer aditamento necessário do item 1.1 da
“CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO”, do Contrato Original, que passa a conter a
seguinte redação:
“CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a compra e venda de
tora de eucalyptus grandis (“eucalipto”), de, no mínimo, 35 cm
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(trinta e cinco centímetros) de diâmetro na medição com casca,
no cumprimento de, pelo menos, 2,5m (dois metros e meio), a
serem extraídas de uma área de 112,8 hectares da Fazenda da
Correnteza.
1.2. Os Vendedores garantem à Compradora o fornecimento,
e a Compradora garante a aquisição e o recebimento de 9,024
mst (nove mil, e vinte e quatro metros estéreos), por colheita,
nas especificações supracitadas.”

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AUMENTO DO PREÇO
2.1. As partes estabelecem aumentar o preço do contrato. Desta forma a Cláusula
Terceira (3.1.) passa a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO DO EUCALIPTO
3.1. Fica ajustado o preço de R$57,00 (cinquenta e sete reais)
por metro estéreo de celulose, colocado no caminhão da
COMPRADORA.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS
3.1. Se surgirem quaisquer controvérsias, litígios, questões, dúvidas, divergências,
conflitos, assuntos ou discrepâncias de qualquer natureza, direta ou indiretamente,
relacionadas a e/ou decorrente dos termos, condições e disposições deste Contrato e
do Aditivo (doravante referidos como um “Conflito”), fica estabelecido que qualquer
das Partes poderá dar início à arbitragem.
3.2. A arbitragem será conduzida pelo CAMARB - Câmara de Mediação e Arbitragem
Empresarial – Brasil (“Câmara de Arbitragem”), de acordo com o Regulamento da
Câmara de Arbitragem em vigor à época da arbitragem (“Regulamento de
Arbitragem”), levando em consideração quaisquer alterações ao Regulamento de
Arbitragem feitas por mútuo entendimento das Partes.
3.3. A arbitragem será conduzida na língua portuguesa e na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais. A arbitragem será de direito, aplicando-se as regras e
princípios do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil, permitido o
recurso à equidade.
3.4. O procedimento arbitral será conduzido por 3 (três) árbitros (“Tribunal Arbitral”).
Cada uma das Partes deverá nomear um árbitro, na forma do Regulamento.
3.5. A arbitragem será concluída no prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da
assinatura do termo de arbitragem previsto no Regulamento de Arbitragem, prazo este
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que poderá ser prorrogado motivadamente pelos Árbitros. A sentença arbitral será
proferida por escrito, indicará suas razões e fundamentos, e será final, vinculante e
exequível contra as Partes de acordo com seus termos.
3.6. As Partes concordam que a arbitragem deverá ser mantida estritamente
confidencial.
3.7. As Partes vinculam-se para todos os efeitos à presente cláusula compromissória.
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
CONTRATUAIS
4.1 Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato.
E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente Termo Aditivo em três vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pelas partes contratantes e testemunhas
abaixo.
Beagá, Vila Rica, 15 de janeiro de 2020.
_____________________________
BACAMASO AGRICOLA LTDA.
VENDEDORA
_____________________________
CIA DE CELULOSE MEZENGA E MAIA
COMPRADORA
_____________________________
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE VILA RICA
INTERVENIENTE ANUENTE
______(omissis)_______
TESTEMUNHA (1)
Nome: (omissis)
CPF: (omissis)
______(omissis)_______
TESTEMUNHA (2)
Nome: (omissis)
CPF: (omissis)
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ANEXO 11

2º Ofício do Registro de
Imóveis
Comarca de Córrego das Chuvas – Estado de Vila Rica

Livro 2 – Registro Geral
- 00.000 -

- 01 -

IMÓVEL: Gleba de terras com área de 150ha.39a.60,8ca (cento e cinquenta hectares trinta e nove ares e sessenta vírgula oito
centiares), denominada “Fazenda da Correnteza”, neste Município de Córrego das Chuvas, com os seguintes limites e confrontações:
[omissis].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
PROPRIETÁRIO: ODORICO MALTA, [omissis], casado sob o regime da comunhão total de bens com PORCINA ROITMAN, [omissis],
ambos residentes e domiciliados, na propriedade rural denominada “Fazenda da Correnteza”, localizada no Km 55 da BR-000, no
Município de Córrego das Chuvas, Estado de Vila Rica, CEP 00.000-000.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
REGISTRO ANTERIOR: R-1 da Matrícula n. 11.111 do Livro 2 – Registro Geral, deste Cartório.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
O referido é verdade, DOU FÉ. Córrego das Chuvas, Estado de Vila Rica, em 23 de dezembro de 1979. O Oficial.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.R.1/00.000 – TRANSMITENTE: ODORICO MALTA e sua esposa PORCINA ROITMAN, retro qualificados.- ADQUIRENTE: LELA
MEZENGA, brasileira, solteira, engenheira agrônoma, portadora do CIC 000.000.000/00, residente e domiciliada na Av. Brasil nº 0,
bairro Pantanal, Município de Beagá/VR.- TÍTULO: Compra e Venda.- FORMA DO TÍTULO: Escritura pública de compra e venda de
10 de dezembro de 1992, lavrada às fls. 000/000v, do Livro 000, do Cartório do 1º Ofício de Notas de Beagá, Vila Rica.- VALOR: - Cr$
2.750.000.000.000,00 (2 trilhões e 750 bilhões de cruzeiros).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.O referido é verdade, DOU FÉ. Córrego das Chuvas, Estado de Vila Rica, em 13 de dezembro de 1992. O Oficial.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.R.2/00.000 – TRANSMITENTE: LELA MEZENGA, retro qualificada.- ADQUIRENTE: CIA DE CELULOSE MEZENGA E MAIA, pessoa
jurídica de direito privado, com sede à R. Carrossel nº 0, bairro Selva de Pedra, CNPJ nº 00.000.000/0001-00.- TÍTULO: Integralização
ao Capital Social.- FORMA DO TÍTULO: Requerimento datado de 10 de janeiro de 2020 e Certidão da Junta Comercial do Estado de
Vila Rica sob nº 00.0.0000000-00 datada de 09 de janeiro de 2020, expedida pela Secretária-Geral Maria do Bairro.- VALOR: - R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
O referido é verdade, DOU FÉ. Córrego das Chuvas, Estado de Vila Rica, em 25 de fevereiro de 2020. O Oficial.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.R.3/00.000 – Certifico que o objeto desta matrícula acha-se gravado com hipoteca em favor do Banco de Desenvolvimento do Estado
de Vila Rica – BDRV, registrada no Livro 2 – Registro Geral sob o nº 0/00.000, conforme Escritura Pública de Constituição de Hipoteca
de 15 de janeiro de 2020, lavrada às fls. 000/000v, do Livro 000, do Cartório do 1º Ofício de Notas de Beagá, Vila Rica, protocolo em
16 de janeiro de 2020, neste Cartório. .-.-.-.-.-.-.-.-O referido é verdade, DOU FÉ. Córrego das Chuvas, Estado de Vila Rica, em 11 de
março de 2020. O Oficial.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

2º Ofício do Registro de Imóveis
Comarca de Córrego das Chuvas
Poder Judiciário do Estado de Vila Rica

Selo Digital nº 00.00000/000.000
Verificador: www.tjvr.jus.br/selodigital

30

ANEXO 12
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ANEXO 13

ESTADO DE VILA RICA
DMA LEILÕES
51 anos de Leilões no Estado de Vila Rica
End.: Av. Dra. Vera Primavera, Empresarial Cevica Business, nº 1935, salas 1401
www.dmaleiloes.com.br | dma@dmaleiloes.com.br
Vila Rica – Brasil

TERMO DE ARREMATAÇÃO
Em 24 de agosto de 2021, às 10h00, no estado de Vila Rica, no auditório do
Empresarial Cevica Business, nº 1935, a DMA Leilões, devidamente autorizada pelo
MM Juízo da Vara Cível e Comercial da Comarca de Beagá, estado de Vila Rica, nos
autos da ação de nº (omissis), deu início à praça para alienação em Leilão Público de
01 (um) imóvel, o qual foi arrematado:
Identificação do imóvel: Fazenda da Correnteza, cadastrada no INCRA sob o código
(omissis), área total de 120 hectares, dos quais 112,8 hectares referem-se à plantação
de eucalipto e uvas viníferas. Proprietária: Cia de Celulose M&M (“Celulose M&M”),
(omissis).
Os editais do Leilão foram publicados no Jornal de grande circulação Gazeta de Vila
Rica, nos dias (omissis), onde situa-se a comarca do imóvel. Tendo iniciada a praça
às 10h00 (dez horas), aguardada a tolerância de 15 minutos, foi procedida a leitura
das condições de venda do imóvel, iniciando-se pelo lance mínimo de R$ (omissis),
que após disputa, foi arrematada por:
Imobiliária Admirável Gado Novo S/A (“IAGN S/A”), (omissis), no valor total de R$
(omissis).
Satisfeitas as exigências legais, foi digitado o Termo de Arrematação na forma da
legislação em vigor, em três vias, assinadas pelo Leiloeiro, sendo a primeira via do
Arrematante, a segunda via da Devedora e a terceira via desta agência de Leilões.
DMA Leilões
JUCEVR n. 0105/02
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ANEXO 14

À BACAMASO Agrícola Ltda. (“BACAMASO”),
Rua das Águas Claras, n. 52
Bairro do Picapau – Vila Rica/VR
CEP: 12345-670
A/C do Sr. Bruno Mezenga,

Imobiliária Admirável Gado Novo S/A (“Gado Novo”), sociedade anônima de capital fechado,
inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0001-00, com sede na Avenida Stênio Xavier, n. 1.996,
Bairro Barbosa, Vila Rica/VR, CEP: 08910-123, vem NOTIFICAR V. Sra. dos fatos que se
seguem:
1.
Como é do conhecimento de V. Sra., a Gado Novo vem empreendendo esforços para
realizar o levantamento planialtimétrico da Fazenda da Correnteza. No curso do desenvolvimento
dos trabalhos, a equipe contratada pela Gado Novo identificou diversas plantas trepadeiras sendo
cultivadas na porção leste da Fazenda da Correnteza. Segundo informações colhidas junto à equipe
de campo da BACAMASO, as parreiras foram plantadas pela própria BACAMASO nos primeiros
anos de vigência do Contrato de Parceria.
2.
A Gado Novo está estarrecida com o ilícito perpetrado pela BACAMASO. O cultivo desse
tipo de espécime contraria a Cláusula Primeira do Contrato de Parceria e vai de encontro com o
regime de monocultura instituído no contrato. Trata-se de flagrante inadimplemento contratual por
parte da BACAMASO – um que definitivamente não será tolerado por parte da Gado Novo.
3.
Nestes termos, fica a BACAMASO formalmente cientificada de sua mora e intimada para
retirar as parreiras de uva indevidamente plantadas na Fazenda da Correnteza em até 15 (quinze)
dias. Escoado esse prazo, a Gado Novo dará o Contrato de Parceria como resolvido, nos termos
do item 6.1.(a) daquela avença.
Cordialmente,

IMOBILIÁRIA ADMIRÁVEL GADO NOVO S/A
CNPJ 00.000.000/0001-00
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ANEXO 15

À Imobiliária Admirável Gado Novo S/A (“Gado Novo”),
Avenida Stênio Xavier nº 1.996
Barbosa, Vila Rica/VR
CEP: 08.910-123
BACAMASO Agrícola Ltda. (“BACAMASO”), sociedade empresária limitada, inscrita
no CNPJ sob o nº 00.020.010/0001-20, sediada na Rua das Águas Claras nº 52,
Picapau, Vila Rica/VR, CEP: 12.345-670, vem, em vista da notificação
extrajudicial recebida em 15 de outubro de 2020, expor o que se segue:
1.
Inicialmente, a BACAMASO informa estar chocada com a má-fé contida nas
alegações da Gado Novo. O plantio das parreiras nunca foi segredo – muito
pelo contrário! Trata-se de uma prática histórica, amplamente conhecida e
aceita por todos os parceiros que integraram a cadeia contratual. A prática
foi iniciada décadas atrás e nunca sofreu qualquer tipo de oposição por parte
dos proprietários da Fazenda da Correnteza (quem quer que fossem).
2.
O cultivo das uvas não era “meramente tolerado”, como sustentou a Gado
Novo. O plantio das plantas trepadeiras foi tacitamente chancelado pela Sra.
Lela Mezenga – que delas sabia, e a elas nunca se opôs. A BACAMASO investiu
confiança no plantio das uvas trepadeiras e adquiriu, pela boa-fé, o direito
de seguir cultivando uvas na propriedade.
3.
A Gado Novo é sucessora contratual da Sra. Lela Mezenga e da Celulose
M&M – e, consequentemente, não pode desconsiderar o investimento de confiança
feito pela BACAMASO no plantio das parreiras. Nesse sentido, o pedido da Gado
Novo para que as parreiras sejam removidas – quase 20 (vinte) anos após o seu
plantio – denota claro ato abusivo de direito (art. 187 do Código Civil).
4.
A BACAMASO aproveita a oportunidade para informar que o percentual de
participação no produto das safras, fixados na Cláusula Terceira do Contrato
de Parceria é ilegal e excede os limites fixados no Estatuto da Terra. A Gado
Novo sucedeu a Sra. Lela Mezenga e da Celulose M&M no Contrato de Parceria
e, consequentemente, responde pela restituição dos valores pagos a maior pela
BACAMASO. Assim sendo, fica V. Sra. notificada para repetir os valores pagos
a maior para a BACAMASO, em até 15 (quinze) dias, sob pena de serem tomadas
as medidas judiciais e arbitrais cabíveis.
Certos do acatamento, subscreve-se.

_______________________________
BACAMASO AGRÍCOLA LTDA.
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ANEXO 16
À Secretaria Geral da CAMARB – Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial –
Brasil

BACAMASO Agrícola Ltda. (“Bacamaso”/“Requerente”),
inscrita no CNPJ nº (omissis), com endereço físico (omissis) e eletrônico (omissis),
neste ato representada na forma de seu contrato social (doc. 01), conforme
procuração outorgada a seus advogados (doc. 02) signatários deste requerimento,
vem, nos termos do Regulamento de CAMARB Arbitragem da Câmara de Mediação e
Arbitragem Empresarial – Brasil, solicitar a instauração de arbitragem contra
Imobiliária Admirável Gado Novo S/A (“Gado Novo”/“Requerida”), inscrita
no CNPJ nº (omissis), com endereço físico (omissis) (doc. 03), com fulcro na cláusula
de arbitragem do Contrato de Parceria (“Contrato”, doc. 04), abaixo transcrita:
“CLÁUSULA DÉCIMA – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
10.1. Toda e qualquer controvérsia decorrente ou relacionada ao presente
contrato será resolvida por Arbitragem, a ser administrada pela CAMARB –
Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil, de acordo com as
normas de seu Regulamento de Arbitragem.
10.2. A sede da arbitragem será a cidade de Beagá, estado de Vila Rica e o
idioma será português. A arbitragem será de direito, aplicando-se as regras e
princípios do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil,
permitido o recurso à equidade.
10.3 As partes definem que o procedimento contará com a atuação de 3 (três)
árbitros, nomeados conforme o disposto no referido Regulamento.”

I. SÍNTESE DO OBJETO DO LITÍGIO
1.
A BACAMASO é sociedade empresária que, há mais de 20
(vinte) anos, desenvolve atividades de silvicultura no imóvel denominado “Fazenda da
Correnteza”. Durante a sua existência, a BACAMASO cultivou de 2 (dois) espécimes
agrícolas na Fazenda da Correnteza: (i) o eucalipto, espécime que tem um período de
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crescimento entre 5 (cinco) a 7 (sete) anos até a colheita; e (ii) as parreiras de uva
vinífera, as quais têm um ciclo de maturação anual.
2.
O eucalipto da BACAMASO é amplamente reconhecido pelo
mercado como um dos melhores do estado de Vila Rica. Os vinhos produzidos a partir
das uvas da BACAMASO são igualmente renomados e receberam diversos prêmios ao
longo dos anos. Os 2 (dois) os produtos são de alta qualidade e sempre renderam
lucro considerável aos proprietários da Fazenda da Correnteza.
3.
Tanto a Sra. Lela Mezenga (proprietária com quem a
BACAMASO originalmente firmou seu Contrato de Parceria Agrícola), quanto a Celulose
M&M (sociedade que sucedeu a Sra. Lela Mezenga em direitos e obrigações em janeiro
de 2020, após receber a propriedade da Fazenda da Correnteza) sabiam que o imóvel
era utilizado para cultivar eucalipto e uvas vinícolas. Nenhum deles jamais manifestou
resistência ou objeção à prática - muito pelo contrário, ambos sempre receberam sua
participação no lucro dos (dois) espécimes de bom grado.
4.
Infelizmente, a Gado Novo - nova proprietária da Fazenda
da Correnteza e sucessora contratual da Sra. Lela Mezenga e da Celulose M&M - vem
criando embaraços ao direito legítimo da BACAMASO de seguir cultivando os 2 (dois)
espécimes. No início de outubro de 2021, a Gado Novo passou a alegar que o Contrato
de Parceria proíbe o cultivo das uvas viníferas e que a BACAMASO deve, portanto,
remover as parreiras que plantou mais de 20 (vinte) anos atrás na Fazenda, sob pena
de resolução do Contrato de Parceria por inadimplemento.
5.
A Gado Novo afirma que suas exigências visam a eliminar
supostas irregularidades praticadas pela Sra. Lela Mezenga e pela Celulose M&M. Ao
mesmo tempo, a Gado Novo se recusa a eliminar as reais irregularidades praticadas
pelos antigos parceiros - a cobrança e pagamento de participação em percentual acima
do limite fixado no art. 96, inciso VI, alínea ‘a’, Lei nº 4.504/64 (“Estatuto da Terra”).
II. SÚMULA DAS PRETENSÕES
6.
Sem prejuízo da formulação completa de seus pedidos
quando da apresentação das Alegações Iniciais, a BACAMASO requer:
(i)

Seja declarado que ela tem o direito de seguir explorando o cultivo de uvas
viníferas na Fazenda da Correnteza; e

(ii)

Em razão da nulidade de pleno direito da cláusula de participação nos frutos
da parceria, seja determinada a redução desta ao patamar de 20% (vinte
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por cento) e condenação da Gado Novo a ressarcir a BACAMASO pelos
valores pagos a maior.

III. VALOR ESTIMADO DA DEMANDA
7.

O valor estimado da demanda é de R$ • (• reais).

IV. PEDIDOS
8.
Diante do exposto, com fulcro na cláusula arbitral transcrita
no preâmbulo desta solicitação, a BACAMASO requer a instauração de procedimento
arbitral em face da Gado Novo, devendo a Requerida ser notificada, via postal, no
endereço físico indicado em sua qualificação para, em 10 dias, manifestar-se sobre a
instituição da arbitragem (item 3.4 do Regulamento de Arbitragem da CAMARB).
1º de novembro de 2021.

M. Maia
OAB/VR nº (omissis)

A. Mezenga
OAB/VR nº (omissis)
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ANEXO 17
Assunto: RES: RES: RES: Procedimento Arbitral nº 00/22 (CAMARB) - Comprovante de
Pagamento Taxa de Registro
De: M. Maia – M&M Adovgados <m.maia@m&madv.com.br>
Data: 29/11/2021 23:44
Para: Secretaria da CAMARB <secretaria@camarb.com.br>

PROCEDIMENTO ARBITRAL Nº 00/22
Prezados,
Acuso recebimento do e-mail retro,
De modo a cumprir com o encargo, encaminho em anexo comprovante de recolhimento da Taxa de
registro do procedimento arbitral em referência.
Assim, nos termos do item 3.4 do Regulamento de Arbitragem da CAMARB de 2019, reitero à esta
Secretaria pedido que encaminhe à Requerida, no endereço declinado à Solicitação de Arbitragem,
a notificação do procedimento, para que se manifeste sobre o presente, dentro do prazo regimental.
Gentileza confirmarem o recebimento desta correspondência e do depósito.
Permanecemos à disposição.
Atenciosamente,

...
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Assunto: RES: RES: Procedimento Arbitral nº 00/22 (CAMARB) - Comprovante de
Pagamento Taxa de Registro
De: Secretaria da CAMARB <secretaria@camarb.com.br>
Data: 18/11/2021 11:44
Para: M.Maia – M&M Adovgados <m.maia@m&madv.com.br>

PROCEDIMENTO ARBITRAL Nº 00/22
Prezados,
Constatamos em nosso sistema não haver qualquer registro do pagamento da Taxa de Registro
declinada pelo item 3.21 do Regulamento de Arbitragem da CAMARB de 2019. Deste modo,
servimo-nos do presente para solicitar o envio do respectivo comprovante, no prazo de 10 dias, sob
pena de arquivamento do procedimento, na forma do item 3.3², do Regulamento de Arbitragem da
Camarb de 2019.
Aguardamos resposta para darmos os próximos andamentos no procedimento.
Em caso de qualquer dúvida, estamos à disposição.
Atenciosamente,
Secretaria da CAMARB

___________________________
¹ 3.2 Ao solicitar a instituição do procedimento arbitral, o requerente deverá efetuar o depósito, não reembolsável,
da Taxa de Registro para custear as despesas iniciais até a celebração do Termo de Arbitragem
² 3.3 Caso os requisitos dos itens 2.1, 3.1 e 3.2 não sejam atendidos, a Secretaria estabelecerá prazo para tanto.
Não havendo cumprimento das exigências no prazo fixado, o requerimento de instauração da arbitragem será
arquivado, sem prejuízo de nova solicitação.
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ANEXO 18

Assunto: (URGENTE) Notificação Procedimento Arbitral nº 00/22
De: maria.berdinazzi@outlook.com.br
Data: 15/12/2022 16:48
Para: Secretaria da CAMARB <secretaria@camarb.com.br>
Prezados senhores, boa tarde,
Recebi nesta data (15 de dezembro de 2021), em meu escritório pessoal,
Notificação de Instauração de Procedimento Arbitral enviada por esta
Secretaria, endereçada à Imobiliária Admirável Gado Novo S/A.
Registro que muito embora tenha integrado a diretoria da Imobiliária
Admirável Gado Novo S/A por muitos anos, me desliguei da sociedade em 30 de
novembro de 2021, por motivos de foro pessoal, após desentendimento com o
controlador da companhia.
À luz desta correspondência e de modo a evitar futuras comunicações, informo
desde já que a sede da Imobiliária Admirável Gado Novo S/A não está localizada
neste endereço, pois aqui é tão somente sede de meu escritório pessoal.
Por fim, reforço que não tenho poderes para receber a Notificação em nome da
Imobiliária Admirável Gado Novo S/A e solicito que futuras correspondências
não sejam mais encaminhadas para meu endereço.
Gentileza confirmem o recebimento deste e-mail.
Atenciosamente,
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ANEXO 19
À Secretaria da CAMARB - Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil

Ref.: Procedimento Arbitral nº A-00/22

IMOBILIÁRIA ADMIRÁVEL GADO NOVO S/A (“Gado Novo”), já qualificada no
procedimento arbitral em referência, vem, respeitosamente, em atenção à notificação recebida
em 01/04/2022, apresentar sua Resposta à Solicitação de Arbitragem, pelos termos a seguir
expostos.
I – SÍNTESE DOS FATOS
1.
A BACAMASO se apega a eventos irrelevantes para o deslinde do caso e a supostas
condutas adotadas pelos antigos proprietários da Fazenda da Correnteza - todos inoponíveis à
Gado Novo. O real contexto da disputa é infinitamente mais simples do que a BACAMASO
insinua.
2.
Em 12/01/2000, a BACAMASO firmou um Contrato de Parceria Agrícola com a antiga
proprietária da Fazenda da Correnteza, recebendo a posse direta do imóvel para “nele plantar
exclusivamente as lavouras de Eucalipto”. A BACAMASO extrapolou os termos do Contrato,
plantou parreiras de uva vinífera em mais de 24 hectares do imóvel e, agora, quer obrigar a
Gado Novo a aceitar a deturpação do Contrato de Parceria - tudo isso, sob o pretexto de que a
antiga proprietária da Fazenda da Correnteza (tia de um dos sócios da BACAMASO, diga-se
de passagem) teria tolerado o plantio das parreiras.
3.
Fato é que os eventuais atos de tolerâncias praticados pela antiga proprietária da
Fazenda da Correnteza não se estendem à Gado Novo. Trata-se de atos personalíssimos,
implementados no contexto de uma relação fortemente pautada nos laços familiares que
existiam entre a antiga proprietária e sócio da BACAMASO. A Gado Novo arrematou a
Fazenda da Correnteza em hasta pública, de forma totalmente desconexa a esse contexto
familiar.
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4.
Do ponto de vista contratual, a situação é simples; preto no branco: o plantio das
parreiras nunca foi autorizado por quaisquer dos proprietários. Pode até ter existido uma
tolerância pontual - nos primórdios da Parceria - em razão do componente familiar, mas nunca
se pretendeu conferir força obrigacional a essa graciosidade. Tanto é que, quando o Contrato
de Parceria foi aditado, as partes propositalmente escolheram não modificar a Cláusula Primeira
- assim ratificando a exclusividade da lavoura de eucalipto.
II – A REQUERIDA NÃO ESTÁ VINCULADA
À CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM
5.
Desde logo, a Requerida adverte que não está sujeita à cláusula compromissória
constante do Contrato de Parceria. A Requerida não participou da formação do Contrato de
Parceria e não consentiu com a cláusula compromissória firmada entre os contraentes originais.
Ou seja: a Requerida nunca, jamais, em tempo algum manifestou vontade em se submeter à
jurisdição arbitral.
6.
A Requerente pretende alegar que a Requerida sucedeu a Sra. Lela Mezenga e a
Celulose M&M do Contrato de Parceria, supostamente continuando a relação contratual em
todos os seus termos e condições. Ainda que esse raciocínio estivesse correto, o art. 8º da Lei
de Arbitragem dispõe que “a cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em
que estiver inserta [...]”. É dizer que, mesmo se houvesse uma sucessão completa da relação
contratual, ela só ocorreria no âmbito do Contrato de Parceria - não se estendendo à convenção
de arbitragem (que para todos os efeitos, é negócio jurídico autônomo e independente ao
Contrato de Parceria).
III - DISCORDÂNCIA QUANTO ÀS PRETENSÕES DA REQUERENTE
7.
Ainda que a Requerida estivesse vinculada à convenção de arbitragem (e fosse, portanto,
possível analisar as pretensões da Requerente no mérito), seria o caso de julgar todos os pedidos
da Requerente improcedentes - ou, no mínimo, prejudicados.
8.
O cultivo das uvas viníferas viola os termos do Contrato de Parceria. O Contrato
estabeleceu um regime de monocultura, autorizando apenas o plantio de eucalipto na Fazenda
da Correnteza. O cultivo de outros espécimes foi textualmente vedado. Ainda que os antigos
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parceiros tenham por vezes tolerado a manutenção das parreiras, daí não se extrai uma novação
aos termos do Contrato.
9.
Com relação à quota de participação, é muito curioso que a Requerente pretenda exigir
que a Requerida observe uma suposta “prática habitual” mantida com os antigos proprietários
da Fazenda da Correnteza e, ao mesmo tempo, queira se esquivar dos pagamentos que vêm
fazendo desde a celebração do contrato, décadas atrás. Indo direto ao ponto, mesmo se existisse
alguma ilegalidade nos percentuais praticados a longa data entre a Requerente e seus antigos
parceiros, qualquer pretensão envolvendo os pagamentos estaria há muito fulminada pela
prescrição.
IV – RESERVA DE DIREITOS
10.
A Requerida desde já afirma que se reserva o direito de detalhar e fundamentar as suas
pretensões frente à Requerente, inclusive com a juntada dos documentos pertinentes, além de
formular pedidos reconvencionais, cumulativos ou subsidiários.
V – COMUNICAÇÕES
11.
A Requerida informa que todas as comunicações que lhes são dirigidas deverão ser
feitas na pessoa dos advogados constituídos, abaixo indicados:
● (omissis)
● (omissis)
VI – REQUERIMENTOS
12.
À vista do exposto, a Requerida formula, nesse momento inaugural, os seguintes
requerimentos:
A) Seja reconhecido que a Requerida não está sujeita à cláusula compromissória
inserida no Contrato de Parceria, razão pela qual o procedimento arbitral não pode
prosseguir;
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B) Caso assim não se entenda, seja julgado improcedente o pedido de reembolso dos
valores pagos pela Requerente a título de participação nos frutos da Fazenda da
Correnteza, por flagrante prescrição;
C) Seja julgado improcedente o pedido de revisão da quota de participação da
proprietária das terras sobre os frutos no Contrato de Parceria;
D) Seja declarado que a Requerente não tem o direito de seguir cultivando uvas
viníferas na Fazenda da Correnteza, nos termos do Contrato de Parceria;
E) Em qualquer caso, seja a Requerente condenada ao pagamento dos custos e despesas
incorridos pela Requerida relacionados a essa arbitragem, incluindo, mas não se
limitando a:
(i) todas as taxas e custos com experts, se o caso;
(ii) todos os custos e despesas incorridos pelas testemunhas da Requerida;
(iii) todas as taxas e despesas do tribunal;
(iv) quaisquer outros custos associados a estes procedimentos de arbitragem;

Sendo o que cabe no momento, subscreve-se cordialmente,

M. Domingos
OAB/VR nº (omissis)

A. Caixeta
OAB/VR nº (omissis)
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ANEXO 20

TERMO DE ARBITRAGEM - PROCEDIMENTO ARBITRAL Nº 00/22

I – IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES
1.1 – As Partes adiante identificadas resolvem celebrar o presente Termo de Arbitragem, nos
termos e para os efeitos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, e de suas alterações,
que se regerá pelas regras e condições adiante estabelecidas.
A) REQUERENTE:
BACAMASO AGRÍCOLA LTDA., representada por Bruno e Luana (omissis).
Advogados: M.Maia e A. Mezenga.
Endereço para correspondências (omissis).

B) REQUERIDA:
IMOBILIÁRIA GADO NOVO S/A, representada por Jerônimo Berdinazzi (omissis).
Advogados: M. Domingo e A. Caixeta.
Endereço para correspondências: (omissis).
II – ÁRBITROS
2.1 – Foram indicados para compor o Tribunal Arbitral os profissionais abaixo qualificados:
A) Pela REQUERENTE: (omissis).
B) Pela REQUERIDA: (omissis).
C) Pelos Árbitros indicados pela REQUERENTE e pela REQUERIDA, para presidir o Tribunal
Arbitral: (omissis).
2.2 – As Partes declaram não ter qualquer oposição aos Árbitros indicados, tendo tomado
conhecimento das respostas aos questionários, declarações de não impedimento e
revelações enviadas pelos Árbitros.
2.3 – Por este Termo de Arbitragem, ratifica-se, para todos os efeitos legais, a formação do
Tribunal Arbitral, composto pelos Árbitros qualificados acima, ao qual competirá conduzir o
Procedimento Arbitral e decidir as questões nele submetidas.
2.4 - Caso o Tribunal Arbitral considere que a relação existente entre um árbitro e um novo
advogado de qualquer das Partes possa configurar conflito de interesses, as Partes
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concordam que o Tribunal poderá tomar as medidas adequadas para assegurar a higidez da
arbitragem, inclusive determinando o impedimento do novo advogado de participar da
arbitragem, total ou parcialmente.
2.5 – As Partes declaram ainda que, antes da assinatura do presente Termo de Arbitragem,
envidaram seus melhores esforços em pesquisar quaisquer fatos indicativos de impedimento
ou suspeição dos Árbitros indicados, não havendo encontrado nada que pudesse obstaculizar
a condução do procedimento arbitral ou a validade e execução de sentenças arbitrais dele
derivadas.
III – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
3.1 – A presente arbitragem tem fundamento na cláusula compromissória abaixo transcrita,
disposta no Contrato de Parceria, firmado entre as Partes em janeiro de 2000 e aditado em
janeiro de 2020:
“CLÁUSULA DÉCIMA – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
10.1. Toda e qualquer controvérsia decorrente ou relacionada ao presente
contrato será resolvida por Arbitragem, a ser administrada pela CAMARB –
Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil, de acordo com as
normas de seu Regulamento de Arbitragem.
10.2. A sede da arbitragem será a cidade de Beagá, estado de Vila Rica e o
idioma será português. A arbitragem será de direito, aplicando-se as regras e
princípios do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil,
permitido o recurso à equidade.
10.3 As partes definem que o procedimento contará com a atuação de 3 (três)
árbitros, nomeados conforme o disposto no referido Regulamento.”

IV – MATÉRIA OBJETO DA ARBITRAGEM
4.1 – O conflito objeto da presente arbitragem é oriundo de desavenças ocorridas entre as
Partes em relação ao Contrato de Parceria, firmado entre as Partes em janeiro de 2000.
4.1.1 – Pedidos da Requerente:
A Requerente é uma sociedade limitada, com renomada atuação no setor da silvicultura, cuja
atividade principal é exercida na Fazenda da Correnteza há mais de 20 anos, cuja proprietária
era a sociedade Imobiliária Admirável Gado Novo S/A.
Em razão dos problemas financeiros enfrentados por essa sociedade e a ausência do
pagamento das parcelas do financiamento contratado com o Banco de Desenvolvimento de
Vila Rica (BDVR), a hipoteca constituída sobre o imóvel foi executada pelo credor em 2021.
Em agosto daquele ano, a Fazenda foi levada a leilão público e arrematada pela Requerida.
A relação entre as Partes no que tange a Fazenda da Correnteza se manteve regida pelas
disposições do Contrato de Parceria, que previa participação da Requerida nos lucros
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auferidos com a exploração de eucalipto da Requerente em percentual superior ao previsto
no Estatuto da Terra.
Após inúmeras tentativas de negociação infrutíferas, a Requerida notificou, indevidamente, a
Requerente para que fosse interrompido o cultivo de uvas viníferas no terreno da Fazenda.
Irresignada, a BACAMASO contranotificou a Gado Novo, defendendo que o cultivo de uvas
sempre foi conhecido e aceito durante quase 10 anos de contrato. Na mesma oportunidade,
a Requerente informou que a Requerida estaria percebendo participação superior àquela que
lhe seria legalmente devida.
Pelo exposto, a BACAMASO pleiteia ao Tribunal que seja:
a. Em razão da nulidade de pleno direito da cláusula de participações nos frutos de
parceria agrícola, determine a redução aos percentuais fixados no Estatuto da Terra e
condene a Gado Novo a ressarcir os valores pagos a maior pela BACAMASO; e
b. Declarado o direito da BACAMASO de continuar explorando o cultivo de uvas viníferas
na Fazenda da Correnteza.
4.1.2 – Pedidos da Requerida:
Considera a Requerida que:
(i)

não está sujeita à cláusula compromissória constante do “Contrato de Parceria”;

(ii)

os valores já pagos pela BACAMASO estão prescritos e não comportam repetição;

(iii)

a revisão da quota de participação da proprietária das terras ajustada não é
cabível; e

(iv)

o cultivo das uvas viníferas violaria os termos do “Contrato de Parceria” e, portanto,
não deveria ser admitido.

Por isso, pleiteia a improcedência da integralidade dos pleitos apresentados pela parte
Requerente, devendo esta ser responsabilizada pelo pagamento de todas as despesas da
presente arbitragem.
V – REGULAMENTO APLICÁVEL AO PROCEDIMENTO ARBITRAL
5.1 – Sem prejuízo ao item 4.1.2.(i), as Partes decidiram submeter a controvérsia descrita no
Item IV acima à solução arbitral, em conformidade com o Regulamento de Arbitragem da
CAMARB – Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil, em sua versão de
12 de agosto de 2019, modificado ou acrescido de acordo com o disposto no presente Termo
de Arbitragem.
5.2 – A CAMARB, órgão institucional sem fins lucrativos, de solução extrajudicial de
controvérsias, tem sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Paraíba 550, 9º andar,
Funcionários, CEP 30130-141, e seu Estatuto encontra-se registrado no Cartório de Registro
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Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte, sob o nº 119, no registro 105.736, livro A, de
08/07/2019.
5.3 – Para fins de cumprimento dos prazos, as Partes deverão enviar as petições e respectivas
listas de documentos anexos ao endereço eletrônico da Secretaria da CAMARB
(competicaoarbitragem@camarb.com.br) até às 23h59 e, no dia útil subsequente,
providenciar a postagem registrada das vias originais da petição e documentos anexos à
Secretaria da CAMARB, ou providenciar o protocolo em qualquer um dos escritórios da
Câmara, localizados em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília, Goiânia
ou Salvador.
5.4 – Fica dispensada a apresentação dos Pen Drives quando o arquivo da petição, incluindo
eventuais documentos anexos, tiver tamanho igual ou inferior a 5MB. Nesses casos o arquivo
deverá ser encaminhado à Secretaria da CAMARB em e-mail único, contendo a manifestação
e eventuais documentos anexos, nos termos do item 4.3.1. Nessa hipótese a Secretaria da
CAMARB enviará o comunicado apenas por e-mail às Partes e ao Tribunal Arbitral.
5.5 – As comunicações da Secretaria e as decisões proferidas pelo Tribunal Arbitral poderão
ser transmitidas aos procuradores das Partes por intermédio de mensagens eletrônicas, nos
termos do item 2.3 do Regulamento de Arbitragem. Caso não haja confirmação formal do
recebimento da intimação da Secretaria da CAMARB pela via eletrônica, a Secretaria
providenciará a respectiva intimação em via física, que será encaminhada para os endereços
dos procuradores declinados no preâmbulo deste Termo de Arbitragem, nos termos do item
2.4 do Regulamento de Arbitragem.
5.6 – As Partes deverão apresentar os documentos devidamente numerados utilizando de
sequência única desde a primeira manifestação neste procedimento, após a assinatura do
presente Termo de Arbitragem, sendo os documentos da Requerente precedidos da letra “A”
e os documentos da Requerida precedidos da letra “R” (exemplo: A-1, A-2, A-3, R-1, R-2, R3). Nos termos da cláusula arbitral, documentos em inglês poderão ser apresentados sem
tradução.
5.7 – O procedimento terá uma fase de produção de provas, durante a qual as Partes deverão
apresentar pedidos para produção de documentos, no formato Redfern Schedule. Após
rodada de Objeções e Réplica, o Tribunal decidirá sobre os pedidos feitos pelas partes. As
Partes concordam com a aplicação limitada das Regras da IBA sobre Produção de Provas à
fase de produção de prova documental de que trata este item do presente Termo de
Arbitragem.
5.8 – Os prazos regimentais e aqueles fixados pelo Tribunal Arbitral serão contados em dias
corridos, conforme item 2.5 do Regulamento de Arbitragem, e terão início no dia útil
subsequente à data do recebimento da correspondência que for enviada pela Secretaria da
CAMARB, conforme constante do Aviso de Recebimento, do comprovante de entrega que a
acompanhará ou da confirmação expressa de recebimento da mensagem eletrônica. Caso o
último dia do prazo seja feriado ou dia não útil na sede da Arbitragem, o prazo vencerá no
primeiro dia útil seguinte.
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5.9 – As Partes, os procuradores e o Tribunal Arbitral deverão informar à CAMARB eventual
mudança de endereço, sob pena de ser considerado válido, para todos os efeitos, o respectivo
endereço declinado no presente instrumento.
5.10 – O Presidente do Tribunal Arbitral fica autorizado a firmar isoladamente as ordens
processuais, após consulta às Coárbitras.
VI – LOCAL DA ARBITRAGEM
6.1 – As Partes elegem a cidade de Beagá, estado de Vila Rica, como sede da arbitragem,
podendo, no entanto, ser realizadas diligências em qualquer outra localidade, conforme
autorizado ou determinado pelo Tribunal Arbitral.
6.1.1 – O Tribunal Arbitral fica autorizado a realizar audiências remotas, por tele ou
videoconferência, devendo, preferencialmente e se possível, conforme os protocolos
sanitários, fazê-lo de forma física.
6.2 – A sentença arbitral será proferida na sede da arbitragem.
VII – NORMAS APLICÁVEIS AO JULGAMENTO
7.1 – As controvérsias objeto da arbitragem serão julgadas de acordo com as leis da República
Federativa do Brasil, sendo vedado o julgamento por equidade.
VIII – PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA SENTENÇA ARBITRAL
8.1 – A sentença arbitral será proferida no prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar do término
do prazo para apresentação das alegações finais das Partes, podendo esse prazo ser
prorrogado por mais 60 (sessenta) dias por decisão do Tribunal Arbitral, sem prejuízo dos
demais prazos estabelecidos para o procedimento arbitral no Regulamento de Arbitragem.
8.2 – Havendo pedido(s) de esclarecimentos em relação às sentenças, as Partes poderão
formulá-los em até 15 (quinze) dias.
IX – IDIOMA
9.1 – O procedimento arbitral será conduzido no idioma português.
X – DESPESAS E HONORÁRIOS DA ARBITRAGEM
10.1 – O valor do pleito principal foi estimado pela Requerente em (omissis). Não foram
apresentados pleitos reconvencionais pela Requerida.
10.1.1 – Nos termos do Regulamento de Arbitragem de 2019 e da Tabela de Custas da
CAMARB de 2019, as despesas da arbitragem referentes à taxa de administração serão de
(omissis).
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10.1.2 – Os honorários do Tribunal Arbitral serão no valor de (omissis), sendo (omissis)
referentes aos honorários de cada Coárbitro e (omissis) referentes aos honorários do Árbitro
Presidente.
10.2 – Os honorários dos Árbitros serão liberados à razão de 30% (trinta por cento) no início
do procedimento, 30% (trinta por cento) na conclusão da instrução do procedimento e 40%
(quarenta por cento) na entrega da sentença arbitral.
10.3 – A CAMARB emitirá recibos de caução relativos aos pagamentos dos honorários dos
Árbitros, valores estes que ficarão sob sua guarda. Posteriormente, quando do efetivo
pagamento aos Árbitros dos respectivos honorários, documentos comprobatórios desse
pagamento serão emitidos, em nome das Partes, por aqueles árbitros ou sociedades de que
façam parte, fazendo-se, no ato, as retenções que forem pertinentes.
10.3.1 – Na hipótese de pagamento à pessoa física, as Partes se responsabilizarão pelo
recolhimento do percentual de 20% (vinte por cento), a título de contribuição previdenciária
patronal, nos termos da legislação vigente, valores estes que não estão incluídos nos
honorários caucionados.
10.4 – As despesas da arbitragem, compreendendo a taxa de administração, os demais
gastos necessários e os honorários dos Árbitros, estabelecidos em conformidade com o
Regulamento e a Tabela de Despesas e Honorários da CAMARB, serão adiantadas pelas
Partes, em frações iguais para cada polo processual. O Tribunal Arbitral, quando da prolação
da sentença, responsabilizará a parte vencida pelos custos decorrentes da arbitragem e
decidirá sobre as demais despesas. O Tribunal Arbitral poderá levar em consideração o
comportamento das Partes durante o procedimento para fixar o valor do reembolso de tais
custos.
10.5 – As despesas de viagens, honorários de perito, tradutores e outras que forem
necessárias à condução do procedimento arbitral não se incluem no valor da Taxa de
Administração, devendo ser pagas pelas Partes. Na sentença arbitral final, o Tribunal Arbitral
decidirá sobre a responsabilidade das Partes por tais despesas.
10.6 – Conforme disposto no item 11.2 do Regulamento de Arbitragem da CAMARB de 2019,
os gastos extraordinários relativos ao procedimento em referência serão suportados pelas
Partes, podendo a Secretaria da CAMARB solicitar depósito caução para fazer frente a tais
despesas.
10.7 – As Partes concordam que o valor econômico real e definitivo do litígio será determinado
pelo Tribunal Arbitral, com base nos elementos produzidos durante a arbitragem. Na hipótese
do referido valor ser superior ao valor estimado pelas Partes no início do procedimento,
proceder-se-á à respectiva correção, devendo as partes responsáveis, se for o caso,
complementar a taxa de administração e os honorários dos Árbitros, inicialmente depositados,
conforme os valores estabelecidos na Tabela de Taxa de Administração e Honorários dos
Árbitros da CAMARB e nos termos do Regulamento de Arbitragem.
XI – CONCILIAÇÃO E PRAZOS INICIAIS
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11.1 – Por ocasião da presente audiência foi tentada, sem sucesso, a conciliação entre as
Partes, em observância ao artigo 21, parágrafo 4º da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96). Se
as Partes, a qualquer momento, chegarem a uma composição amigável, poderão requerer ao
Tribunal Arbitral que a homologue mediante sentença arbitral, nos termos do artigo 28 da Lei
de Arbitragem.
11.2 – Frustrada a tentativa de conciliação, ficaram definidos os seguintes prazos comuns:
MANIFESTAÇÕES DAS PARTES
Alegações Iniciais
Impugnação
Réplica
Tréplica
Especificação de Provas
Memoriais Escritos
Audiência Virtual
Audiência Presencial

PRAZOS COMUNS
(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)
19 de agosto de 2022
29 e 30 de setembro de 2022
21 e 22 de outubro de 2022

11.2.1 – Os prazos iniciais acima poderão ser revistos pelo Tribunal Arbitral durante o curso
do procedimento, de ofício ou a requerimento.
11.3 – Todos os demais prazos serão, oportunamente, estabelecidos pelo Tribunal Arbitral.

XII – DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 – As Partes comprometem-se, neste ato, a cumprir fiel e tempestivamente a sentença
arbitral a ser proferida pelo Tribunal Arbitral, tomando a sentença arbitral como decisão final.
12.2 – É vedado aos patronos das Partes manterem comunicações sobre o caso com os
Árbitros e com o Secretário do Tribunal Arbitral, sem a presença ou conhecimento das demais
Partes.
12.3 – Secretariou esta audiência de assinatura do Termo de Arbitragem Victória Sbruzzi
Messmar, Secretária Geral.
1º de junho de 2022
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ANEXO 21
CONTRATO DE MEDIAÇÃO
PROCEDIMENTO DE MEDIAÇÃO Nº 00/22
I – IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES
1.1 – As Partes adiante identificadas resolvem celebrar o presente Contrato de Mediação que
se regerá pelas regras e condições adiante estabelecidas.

A) REQUERENTE:
BACAMASO AGRÍCOLA LTDA., representada por Bruno e Luana (omissis).
Advogados: M.Maia e A. Mezenga.
Endereço para correspondências (omissis).

B) REQUERIDA:
IMOBILIÁRIA GADO NOVO S/A, representada por Jerônimo Berdinazzi (omissis).
Advogados: M. Domingo e A. Caixeta.
Endereço para correspondências: (omissis).
II – MEDIADOR(A)
2.1 Foi indicado conjuntamente pelas partes para realização da mediação, o(a) profissional
abaixo indicado(a):
Dr(a). A. Fagundes
Profissão: Advogado(a) e Agrônomo(a)
E-mail: (omissis)
End.: (omissis)
2.2 – As Partes declaram não ter qualquer oposição ao Mediador(a) indicado(a), tendo tomado
conhecimento do conteúdo das manifestações de disponibilidade e declarações de não
impedimento e de imparcialidade enviadas.
III – MATÉRIA OBJETO DA MEDIAÇÃO
3.1 – O conflito diz respeito à disputa em discussão na arbitragem nº 00/22 e versará
especificamente sobre os seguintes pontos: (i) o percentual da quota de participação da
proprietária das terras sobre os frutos no “Contrato de Parceria” e (ii) o cultivo das uvas
viníferas na Fazenda da Correnteza.
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VI – REGULAMENTO APLICÁVEL AO PROCEDIMENTO DE MEDIAÇÃO
4.1 – As Partes decidiram submeter a controvérsia descrita no Item III acima à mediação, de
conformidade com o Regulamento de Mediação da CAMARB - Câmara de Mediação e
Arbitragem Empresarial –Brasil
4.2 – A CAMARB, órgão institucional sem fins lucrativos, de solução extrajudicial de
controvérsias, tem sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Paraíba 550, 9º andar,
Funcionários, CEP 30130-141, e seu Estatuto encontra-se registrado no Cartório de Registro
Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte, sob o nº 119, no registro 105.736, livro A, de
08/07/2019.
4.3 – As comunicações da Secretaria e do(a) mediador(a) poderão ser transmitidas às partes
e seus procuradores por intermédio de mensagens eletrônicas. Caso não haja confirmação
formal do recebimento da intimação da Secretaria da CAMARB pela via eletrônica, a
Secretaria providenciará a respectiva intimação em via física, que será encaminhada para os
endereços dos procuradores declinados no preâmbulo deste Contrato de Mediação.
4.4 – As partes, procuradores e mediador(a) deverão informar à CAMARB eventual mudança
de endereço, sob pena de ser considerado válido, para todos os efeitos, o respectivo endereço
declinado no presente instrumento.
V – LOCAL DA MEDIAÇÃO
5.1 – As Partes elegem a cidade de Beagá, estado de Vila Rica, como sede da mediação.
5.2 – A mediação poderá ser realizada por meio de sessões remotas, por tele ou
videoconferência, devendo, preferencialmente e se possível, conforme os protocolos
sanitários, fazê-lo de forma física.
VI - IDIOMA
6.1 – O procedimento de mediação será conduzido em idioma português.
VII – DESPESAS E HONORÁRIOS DA MEDIAÇÃO
7.1 – O valor do litígio está estimado em (omissis).
7.2 - Nos termos do Regulamento de Mediação e da respectiva Tabela de Custas e Despesas
da CAMARB, o valor da Taxa de Administração é de (omissis), montante já adiantado pelas
Partes no momento da Solicitação de Mediação.
7.3 – O valor dos honorários do(a) mediador(a) é (omissis) por hora.
7.4 – Os honorários do(a) mediador(a) serão pagos ao final de cada 10 (dez) horas de
trabalho, de acordo com o controle enviado pelo(a) mediador(a) para a Secretaria da
CAMARB.
7.5 – As Partes efetuaram o pagamento do equivalente a 10 (dez) horas de trabalho do(a)
mediador(a). O valor referente a 05 (cinco) horas não será reembolsado. Caso não sejam
utilizadas todas ou parte das demais 05 (cinco) horas, o saldo remanescente será
reembolsado às Partes.
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7.6 – O valor depositado pelas Partes, em conta indicada pela CAMARB, será mantido em
caução para futura liberação ao(à) mediador(a) ou devolução às partes.
7.7– Não sendo concluída a mediação em 10 (dez) horas, ao final do prazo, deverão as Partes
realizar o depósito do valor equivalente a mais 10 (dez) horas e assim sucessivamente até
que a mediação seja concluída.
7.8 – Apenas serão computadas como horas trabalhadas aquelas utilizadas exclusivamente
na condução das sessões de mediação, em conjunto ou separadamente. O controle das horas
será realizado exclusivamente pelo(a) mediador(a).
7.9 – Quaisquer outras despesas adicionais que se fizerem necessárias, como aquelas
relativas a correio, a fotocópias, a ligações interurbanas, a alimentação, a locação de
equipamentos e a local para a realização de audiência, caso esta não ocorra na sede da
CAMARB, bem como a despesas de honorários e de deslocamento de peritos, de tradutores
e de mediadores não estão incluídas na Taxa de Administração, podendo a Secretaria da
CAMARB solicitar às Partes adiantamento para fazer frente a essas despesas.
7.10 – A CAMARB emitirá recibos de caução relativos aos pagamentos dos honorários dos
mediadores, valores estes que ficarão sob sua guarda. Posteriormente, quando do efetivo
pagamento ao(à) mediador(a) dos respectivos honorários, documentos comprobatórios desse
pagamento serão emitidos, em nome das Partes, pelos mediadores ou sociedades de que
façam parte, fazendo-se, no ato, as retenções que forem pertinentes.
VIII – SESSÕES DE MEDIAÇÃO
8.1 – As partes e o(a) mediador(a), em comum acordo estabeleceram a seguinte agenda para
realização das sessões de mediação:
DATA

HORÁRIO

29/09/2022

08:00 às 21:00

30/09/2022

08:00 às 21:00

21/10/2022

08:00 às 21:00

22/10/2022

08:00 às 21:00

IX – PLANOS DE MEDIAÇÃO
9.1 – As partes e o(a) mediador(a) em comum acordo estabelecem que as partes deverão
apresentar seus respectivos memoriais (Planos de Mediação) até 19 de agosto de 2022.
X – DISPOSIÇOES FINAIS
10.1 – O procedimento de mediação será rigorosamente sigiloso, sendo vedado à CAMARB,
aos mediadores, às próprias partes e a todos os demais participantes, semo consentimento
expresso de todas as partes, divulgar quaisquer informações a que tenham acesso em
decorrência de seu ofício ou de sua participação no procedimentode mediação, ressalvados
os casos em que haja obrigação legal de divulgação.
10.1.1 – A confidencialidade da mediação engloba todas as informações, os documentos e
os
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dados apresentados pelas partes, pelos mediadores e pelos demais envolvidos no
procedimento de mediação, desde a apresentação da Solicitação de Mediação pelas partes
interessadas até o término do procedimento, tenha ou não havido acordo entre as partes,
excetuadas apenas: (i) informações e documentos identificados expressamente como nãoconfidenciais; (ii) documentos e informações de conhecimento público; (iii) documentos e
informações que já eram de conhecimento de todas as partes envolvidas, e não estavam
protegidos por obrigação de confidencialidade pactuada em cláusula, termo ou contrato à
parte.
10.2 – Devido ao seu caráter não vinculativo e confidencial, ficam os mediadores impedidos
de atuar como testemunha em eventual processo judicial ou arbitral que vier a ser instaurado
para a solução do mesmo conflito.
10.3 – As partes e mediadores estimam que a mediação terá a duração de pelo menos 3 meses.
10.4 – Secretariou esta audiência de assinatura do Contrato de Mediação Victória Sbruzzi
Messmar, Secretária Geral.

1º de junho de 2022
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