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Termo de Cooperação Técnica Agricola n° 05/2019 

que entre si celebram a Cooperativa Indígena Grande 

Sangradouro e Volta Grande - COOIGRANDESAN e 

o produtor xxxxxxx, objetivando a Assistência 

Técnica, Capacitação, Pesquisa e Produção Agrícola 

Conjunta. 

Aos xx dias do mês de xxxx de 2020, de um lado a COOPERATIVA INDIGENA GRANDE 

SANGRADOURO E VOLTA GRANDE – COOIGRANDESAN, com sede na Rodovia BR 070, km 

236, Zona Rural, Poxoréo, Estado de Mato Grosso, representado neste ato por seu Diretor Presidente 

XXXXXXXXXX brasileiro, produtor indígena, portador com inscrição estadual n° xxxxxxxx, 

portador do C.P.F n° xxxxxxx e RG n° xxxxxx, SSP/MT, encontra-se estabelecido na Terra Indígena 

da GRANDE SANGRADOURO na ALDEIA “XXXXXX”, situado no município de xxxxx/MT, aqui 

denominado simplesmente COOPERATIVA e, de outro lado, xxxxxx brasileiro, casado, portador do 

RG n° 2.636.233-3 SSP/MT e C.P.F n° 056.551.981-69, residente e domiciliado em xxxx Primavera 

do Leste/MT, doravante denominado simplesmente COOPERADOR, celebram entre si o presente 

Termo de Cooperação Técnica Agrícola para execução de Cultivo de Lavoura Cooperativa, safra 

2020/2021, em obediência ao que preceituam as disposições contidas na Legislação vigente e nas 

cláusulas e condições que seguem: 

Considerando que o cultivo da Lavoura Cooperativa, a produção de alimentos, o desenvolvimento da 

comunidade, da agricultura e do cooperativismo é de interesse reciproco. 

 

Considerando que a COOPERATIVA tem interesse e, ao mesmo tempo a preocupação em cultivar 

lavouras, em dar sequência ao cultivo e à produção de alimentos, realizando trabalhos de forma 

cooperativa com o COOPERADOR, incorporando o conhecimento adquirido nos anos subsequentes 

com essa prática, aproveitando da disponibilidade do COOPERADOR e da experiencia, 
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implementando pesquisas para o desenvolvimento de produtos biológicos, sempre em busca de 

altemativas que possibilitan a sua independência tecnológica e economica visando sempre o bem-estar 

social dos povos indígenas e a proteção do ambiente onde vivem e prosperam. 

Considerando a aptidão das areas para as culturas que se deseja praticar, suas qualidades e facilidade 

geográfica. 

Considerando haver viabilidade econômica, financeira, tecnologica e tempo hábil para a prática das 

culturas, dentro dos padrões regionais. 

Considerando a necessidade de incentivar formas cooperativas e solidárias de produção, 

estabelecendo o protagonismo dos atores sociais envolvidos e a inclusão social da comuinidade 

indígena no processo de produção. 

Considerando a possibilidade da transferência de conhecimentos e de tecnologia aplicada à 

agricultura, a ser transferida do COOPERADOR para a Cooperativa. 

Considerando a necessidade de contribuir com a Seguranca Alimentar e Nutricional, assegurando o 

direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 

sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras de saúde que respeitem a DIVERSIDADE CULTURAL e que sejam social, econômica e 

ambientalmente sustentáveis 

Considerando que os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas próprias prioridades 

no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em que ele afete as suas vidas, crenças, 

costumes, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de alguma 

forma, e de controlar. na medida do possível, o seu próprio desenvolvimento econômico. social e 

cultural. 

Considerando a autonomia de sua vontade e diante de sua Liberdade, cabe aos povos indígenas 

envolvidos, em comunidade ou em sistema organizado de coopcrativa, escolher os meios de vida que 

adotar, não sendo aceitável que terceiros lhes imponham vontade própria, os subjugando e retirando-

lhes a efetiva dignidade. 

Considerando a ligação, o conhecimento, entrosamento e o respeito mútuo existente entre o 

COOPERADOR e os povos indigenas que estarao envolvidos na produção. 

Considerando a função social, cultural e econômica da Lavoura da Cooperativa, visando o seu 

fortalecimento, a possibilidade de melhoria das condições de vida, de trabalho e do nivel de saúde e 

educação dos povos interessados com a sua participação e cooperação deverá ser prioritária nos planos 

de desenvolvimento econômico global das regiões onde eles moram. 

Considerando, as dificuldade de acesso a crédito para o cultivo agrícola pelo indígena em suas terras; 

em primeiro lugar. destacando-se a impossibilidade de se dar a terra como garantia ao emprestimo, já 
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que estas, continuam sendo propriedade da União, representando bens inalienáveis e indisponíveis. 

Considerando inexistir uma proibição geral para atividades agrícolas de larga escala em terras 

indígenas, mas que, existem dificuldades, impeditivas e práticas para que atividade ocorra. 

Considerando que os povos indígenas aqui envoividos, não representam, em si entidades 

personificadas capazes de tomar empréstimos em nome de todos os seus membros. Optou-se, dessa 

forma, pela constituição de uma cooperaliva, o caminho encontrado para o acesso ao credito. No 

entanto, essa modalidade ainda não permitiu o acesso, por razões diversas. 

Considerando que atividade agrícola é feita de inúmeras fatores da necessidade de tomada de decisões 

imediatas e pontuais, podendo comprometer a lavoura na sua inobservância. Resta de suma 

importância que o COOPERADOR faça o repasse dos insumos próprios e, na sua impossibilidade, 

adquira de terceiros para a utiliza de imediato. 

Considerando que já houve capacitações realizadas para alguns indígenas na região acerca do 

manuseio de equipamentos e técnicas de plantio, assim como há alguns poucos que trabalham em 

fazendas do entorno com esta temática. 

E Considerando, sobretudo, que o desenvolvimento das capacidades técnicas e de gestão das 

comunidades serão aprimoradas por um processo de aprendizado não meramente teórico, mas 

eminentemente prático,  que essas necessidades são amplamente manifestas pela comunidade indigena 

e que esta Cooperação toma em conta a atual capacidade produtiva e ora existente na própria 

comunidade, de sorte a encerrar o Termo em condição de maiores capacidades instaladas. 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

O presente Termo tem por objeto a cooperação integral soma de esforços entre a COOPERATIVA e 

o COOPERADOR, nas areas de Assistência Técnica, Capacitação, Pesquisa e Produção Agrícola 

Conjunta, em uma área de terras totalmente aptas ao uso e cultivo agropecuário, em Usufruto da 

COOPERATIVA denominada GRANDE SANGRADOURO”， localizada à margem direita da 

Rodovia BR 070, KM 235, Terra Indígena, Zona Rural município de Poxoréo Estado de Mato Grosso, 

destacada de uma area maior, sendo definida para este Termo o total de XXXX ha (XXXXXXX 

hectares) sendo o fato limitador do volume final cultivado, a capacidade operacional. o clima e o 

mercado, a fim de serem otimizadas as ações para a Safra 2020/2021. 

CLAUSULA SEGUNDA: DO OBJETIVO 

A Área acima descrita, tem por objetivo a Assistência Técnica, Capacitação, Pesquisa e Produção 

Agrícola Conjunta da cultura de arroz, a serem realizadas pela Cooperação Agrícola, sendo 

absolutamente vedado seu uso ou destinação a qualquer outro que não o estipulado nesta cláusula. 
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Parágrafo Primeiro: No âmbito de area da parte integrante, os técnicos e/ou cooperadores envolvidos 

na consecução do objeto do presente Termo, se obrigam a observar as normas, regulamentos, 

instruções e quaisquer outras disposições das instituições envolvidas. 

CLAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES
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I - CABE A COOPERATIVA 

a) Delimitar a área para cultivo devidamente demarcada por coordenadas geograficas, com anuência 

da FUNAI e devidamente liberadas pelos órgãos ambientais. 

b) Responder aos processos ambientais e politicos para garantir o uso agrícola da área. 

c) Indicar os indígenas que serão treinados e capacitados e certificar-se de sua participação; 

d) Indicar os indígenas responsáveis pela operação de maquinários e realizar a fiscalização da 

atividade técnica; 

e) Indicar os indígenas responsáveis por estruturar e acompanhar as atividades de gestão e 

contabilidade da Cooperação, assim como validar a prestação de contas final; 

f) Participar do transporte e venda dos produtos resultante da Cooperação Agrícola, acompanhando 

o COOPERADOR, a destino previamente acordado entre as partes; 

g) Participar do processo final de avaliação, conforme Cláusula Décima; 

h) Responder aos processos ambientais e políticos para garantir o uso agrícola da área. 

II -CABE AO COOPERADOR: 

a) Avaliar tecnicamente as areas disponibilizadas para plantio e coordenar o processo de implantação 

das culturas, respeitando as técnicas exigidas pela Legislação vigente no Estado pelas expensas do 

COOPERADOR; 

b) Prestar assistência técnica nas Lavouras de Cooperação; 

c) Orientar as atividades inerentes à execução da Lavoura Cooperativa, dentro das áreas envolvidas, 

verificar a exata aplicação dos insumos e avaliar os resultados por meio dos profissionais 

habilitados; 

d) Promover, sempre que possível, metodologias participativas que envolvam a Cooperativa, tais 

como cursos de capacitação, dias de campo e outras, principalmente sobre os seguintes temas: 

tecnologias apropriadas à condução das lavouras comunitarias e formas cooperativas de produção; 

e) Utilizar sempre que possível o controle biológico ou manejo integrado de pragas, doenças e 

invasores, assim como outras tecnologias ambientalmente sustentáveis; 

f) Priorizar, ao máximo e dentro das capacidades instaladas, mão-de-obra, de novos indígenas, os 

quais terão que ser qualificados pelo SENAR e SINDICATO RURAL PATRONAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT. 

g) Promover o transporte e venda dos produtos resultante da Cooperação Agrícola, acompanhado 

pela COOPERANTE, a destino previamente acordado entre as partes; 

h) Acondicionar, devidamente, de acordo com a legislação as embalagens de defensivos utilizadas. 
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i) Participar do processo final de avaliação, conforme Cláusula Décima; 

j) Responder, subsidiariamente, aos processos ambientais e políticos para garantir o uso agrícola da 

área. 

CLAUSULA QUARTA: DAS COORDENACÕES E DA ADMINISTRAÇÃO 

A coordenação técnica e administrativa do presente Termo de Cooperaçao Técnica será realizada pelos 

partícipes. 

Parágrafo primeiro: caberá a coordenação técnica e administrativa, a solução e o encaminhamento de 

questões técnicas e administrativas que eventualmente surjam durante a vigência deste Termo. 

Parágrafo segundo: no âmbito da COOPERATIVA, a coordenação e administração serão realizadas 

em conjunto, devendo a esta delegar os nomes e pessoas responsáveis no decorrer do processo produtivo. 

Paragráfo terceiro: no âmbito do COOPERADOR a coordenação e administração, serão realizadas por 

acompanhamento, pelo próprio COOPERADOR, ou outra pessoa que este indicar. 

Parágrafo quarto: fica pactuado que todas as ações que tenham algum significado ou importância, seja 

no cultivo ou em qualquer dos processes inerentes, terão suas decisões tomadas em conjunto pelas partes, 

prevalecendo sempre a deliberação do Conselho Administrativo deste instrumento, conforme Cláusula 

Décima. 

CLAUSULA QUINTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS 

O presente Termo não envolve a transferência de recursos financeiros, cabendo à cada entidade 

cooperada o custeio das despesas inerentes às tarefas de sua competência. 

CLUSULA SEXTA: DA PART1LHA 

Tendo em vista que a área a ser delimitada para a produção encontra-se já antropizada massem nenhuma 

benfeitoria, e todo processo de adubação e correção de solo ocorrerá por expensas do COOPERADOR 

este, repassará para a COOPERATIVA, 20% dos lucros líquidos auferidos, desontados todos os custos 

de produção. 

Parágrafo primeiro: Fica o COOPERADO isento de qualquer pagamento à COOPERANTE em caso de 
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prejuízo comprovado na prestação de contas final  

Paragrafo segundo: A COOPERATIVA, fare uso desses recursos na forma que seu Estatuto Social 

determinar em prol dos Povos Indigenas da GRANDE SANGRADOURO e VOLTA GRANDE, 

reservando ao mínimo ¼ do recurso recebido do COOPERADOR para capitalização (seja em 

equipamentos ou capacitação) no intuito de investimentos para a safra subsequente. 

 

CLÁUSULA SETIMA: DA VIGÊNCIA 

O presente Termo de Cooperação Técnica vigerá a partir da data de sua assinatura, ate o término da safra 

2020/2011, e terá sua eficácia condicionado à aceitação e cumprimento de todas as cláusulas e condições. 

Parágrafo Primeiro: O COOPERADOR terá preferência a renovação deste contrato, em igualdade de 

condições com terceiros, devendo A COOPERATIVA, ate 06 meses antes do vencimento do contrato, 

fazer-lhe a competente notificação das propostas existentes. 

Parágrafo Segundo: Caso a COOPERATIVA não renovar este Termo de Cooperação com este 

COOPERADOR e vier arrumar um novo COOPERADOR, este novo COOPERADOR indenizará as 

benfeitorias e custos despendidos com a abertura da area por este COOPERADOR. 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO 

Havendo interesse e acordo entre as partes, efetuar-se-á a rescisão deste instrumento mediante 

comunicação formal, com antecedência minima de 90 (noventa) dias. 

Parágrafo primeiro. Em eventual rescisão, ficam as partes obrigadas a acordar a forma de saldar ou 

ressarcir eventuais custos que tiveram pela prática da atividade, incluindo benfeitorias úteis e necessárias 

à atividade. 

CLÁUSULA NONA: DAS ALTERACÕES 

Havendo acordo entre as partes, este Termo podera ser alterado desde que não haja mudança no seu 

objeto. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Será instituído um Conselho de Administração deste Termo, composto paritariamente por 

COOPERANTE E COOPERADOR, sendo que em havendo eventuais divergências na condução, 

prevalecerá à COOPERANTE a decisão que diga respeito aos seus usos, costumes e tradições, assim 

como prevalecerá ao COOPERADOR a decisão que diga respeito à condução técnica do processo 

produtivo. 

Parágrafo primeiro. Ao final da vigência deste Termo, será promovido dia de campo para a avaliação 

conjunta da Cooperação Agrícola, convidados o Ministério Público Federal e Fundação Nacional do 

Índio, para apresentação dos recultados técnicos e da prestação de contas, com o intuito de subsidiar 

eventual renovação do instrumento. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 

Ambas as partes, asseguram neste ato, os esforços para a conservação dos recursos naturais existentes na 

área, zelando pelo bom uso do solo, conservação de estradas. nascentes e mananciais, rios, áreas de 

proteção permanente, áreas de significado cultural e religioso da comunidade indígena, matas e 

cerrados lindeiras à area cultivada. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 

Qualquer controvérsia originária ou relacionada ao presente Termo será submetida. obrigatoriamente. à 

Mediação por parte do Ministério Público Federal e a Fundação Nacional do Índio, com renúncia 

expressa a qualquer outro. 

Parágrafo Primeiro: Caso a controvérsia não seja resolvida pela Mediação, fica eieita a Justiça Federal 

seção judiciária de Barra do Garças, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

E, por estarem justas e acertadas, as partes assinam o presente instrumento na presente de 02 (duas) 

testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor. 

XXXXXXXX - MT. XXXX de XXXXXXXXX de 2020. 
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COOPERATIVA INDÍGENA DA GRANDE SANGRADOURO E VOLTA     
 

Testemunhas:

 

1_______________________ 
 
 
2.  __________________________ 

 
 

XXXXXXXX XXXXXXXXX 

Presidente CPF: xxxxxxxxx Financciro CPF: xxxxxxxxx


