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Hoje, com o avanço tecnológico, o Brasil conta com uma cadeia 
produtiva estruturada. O Brasil, atualmente, é o líder mundial na 
produção de cana-de-açúcar e um dos maiores exportadores de 
açúcar e biocombustíveis de todo o globo. Nas últimas décadas, a 
cultura passou por uma revolução tecnológica completa e, com 
adoção de práticas sustentáveis e a extração de novos subprodutos, 
tornou-se um dos maiores orgulhos nacionais. 

A cultura está presente em 1,2% do território nacional, faz parte da A cultura está presente em 1,2% do território nacional, faz parte da 
vida de mais de 70 mil produtores e gera emprego, renda e 
desenvolvimento em cerca de 30% dos municípios brasileiros. Por 
este motivo, o setor merece uma correta regulamentação. 

Não é plausível que um dos setores econômicos mais importantes da 
nação sofra com insegurança jurídica causada pela falta de 
tipificação de um dos modelos contratuais mais utilizados. 

O presente trabalho é amparado por um levantamento bibliográfico, 
consultas contratos reais firmado entre as partes, em artigos 
jurídico-políticos, monografias nacionais e internacionais (como 
modo de comparar as agroindústrias), doutrinas agrárias e civilistas. 
Nessa seara, fora realizada uma investigação documental através de 
jornais, jurisprudências, costumes regionais e legislação vigente.

A presente pesquisa tem como propósito analisar o contrato de 
fornecimento na cadeia produtiva da cana-de-açúcar (com CCT e 
sem CCT). A pesquisa, antes de dar início ao tema proposto, conceitua 
o Direito Agrário, apresenta suas definições. No decurso, disserta-se 
sobre o setor sucroenergético brasileiro. Mais à frente, entra-se 
propriamente no tema pesquisado, o contrato de fornecimento de 
cana. O capítulo abordará a atipicidade do contrato de fornecimento, 
a similaridade e peculiaridades com as demais espécies de contrato a similaridade e peculiaridades com as demais espécies de contrato 
(arrendamento e parceria), questões econômicas e tributárias. 

Feitas as considerações, pode-se avançar no tema proposto. É de 
conhecimento geral que as indústrias do setor sucroenergético 
dependem essencialmente de uma única matéria-prima de origem 
agrícola para sua atividade: a cana-de-açúcar. 

Normalmente, em tradicionais regiões produtoras de cana, utiliza-se 
uma distância padrão da área do cultivo até a indústria de 
aproximadamente 20 quilômetros. Essa distância é determinada 
pelos altos custos de transporte da cana até a unidade industrial, 
sendo este um dos fatores decisivos na rentabilidade da lavoura. O 
transporte da cana para uma unidade industrial com mais de 50 
quilômetros de distância acarretaria num custo de produção 
adicional de 13%.adicional de 13%.

O contrato de fornecimento de cana-de-açúcar, em que o 
proprietário do imóvel rural, ou seu possuidor, vende a 
cana-de-açúcar para a indústria sucroenergética. É uma venda para 
entrega futura, com duração de um ou mais ciclos de cana-de-açúcar 
(cinco anos ou mais).

Os principais resultados e discussões parciais obtidos até o momento 
são:

• Questionamento sobre a origem do direito agrário e sua correta 
conceituação;
• Discussão sobre os pontos positivos e negativos do contrato de 
fornecimento (com CCT e sem CCT);
•• A necessidade de um projeto de lei que tipifique o contrato de 
forncecimento.


