
 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSÃO DE 
CRÉDITOS E OUTRAS AVENÇAS  
 
I – PARTES  
 
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, as partes:  
 
KRASIS PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima com sede na Rua Joaquim 
Floriano, nº 1.020, 4º andar, sala 42-A, Bairro Itaim Bibi, Município e Estado de São 
Paulo, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.425.560/0001-04, neste 
ato devidamente representada, nos termos de seu Estatuto Social (adiante designada 
simplesmente como “Cedente”); e  
 
ESSENTIAL PLANNER CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 
PADRONIZADOS, inscrito no CNPJ/ME sob nº. 37.433.842/0001-47, 
representado por sua administradora, PLANNER CORRETORA DE VALORES 
S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.806.535/0001-54, com sede na Av. Brigadeiro 
Faria Lima nº 3900, 10º andar, cidade e Estado de São Paulo, neste ato devidamente 
representada na forma de seu Estatuto (adiante designada simplesmente como 
“Cessionário”); e  
 
CENTRAL BIOENERGÉTICA ENERVALE S.A., sociedade anônima com 
sede na Rodovia MG 181, Km 85, s/nº, sala 01, Estrada da Fazenda São Geraldo, 
Município de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, CEP 38.770-000, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 10.511.512/0001-76, neste ato devidamente representada na 
forma de seu estatuto social (adiante designada simplesmente como “Devedora” e, 
quando Devedora, Cessionário e Cedente, mencionados em conjunto serão 
designados de “Partes”)  
 
II – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  
 
a) a Devedora celebrou em 19 de outubro de 2020, em conjunto com a Cedente, o 
Termo de Confissão de Dívida (“Confissão de Dívida”), por meio do qual a Devedora 
reconheceu e confessou dever à Cedente, na presente data, o valor líquido, certo e 
exigível de R$ 1.966.830,00 (um milhão, novecentos e sessenta e seis mil, oitocentos 
e trinta reais) (“Dívida”), referente a uma parcela da proporção que lhe é assegurada 
do montante total de dividendos que a Devedora se comprometeu a distribuir em 
favor de seus acionistas, conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 
conjuntamente realizadas em 30 de Agosto de 2019, pela qual as acionistas da 
Devedora, dentre eles a Cedente, aprovaram, por unanimidade, a distribuição da 
totalidade dos valores da conta de reserva de lucros, em decorrência dos lucros 
apurados desde a constituição da Devedora até 31 de dezembro de 2017, bem como 



 

 

dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e no 
período compreendido entre 01 de janeiro de 2019 a 31 de julho de 2019;  
 
a) a Cedente pretende ceder os créditos decorrentes da celebração da Confissão de 
Dívida à Cessionária, ao passo que esta tem interesse em adquiri-los, por meio do 
presente instrumento;  
 
b) as partes dispuseram de tempo e condições adequadas para a avaliação e discussão 
de todas as cláusulas deste instrumento, cuja celebração, execução e extinção são 
pautadas pelos princípios da igualdade, probidade, lealdade e boa-fé;  
 
RESOLVEM as Partes celebrar o presente “Instrumento Particular de Contrato de Cessão 
de Créditos e Outras Avenças” (“Contrato de Cessão”), que será regido pelas seguintes 
cláusulas, condições e características.  
 
III – CLÁUSULAS  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
1.1. Cessão de Créditos: O presente Contrato de Cessão tem por objeto a cessão 
definitiva e onerosa, a partir da presente data, inclusive (“Data da Cessão”), em caráter 
irrevogável e irretratável, pela Cedente à Cessionária, dos créditos representados pela 
Confissão de Dívida, incluindo seu principal, juros, atualização monetária e demais 
acessórios e encargos perfeitamente descritos na Confissão de Dívida firmada entre a 
Cedente e a Devedora em 19 de outubro de 2020 (“Cessão de Créditos”).  
 
1.2. Anuência da Devedora: A Devedora declara-se ciente e concorda plenamente 
com todas as cláusulas, termos e condições deste Contrato de Cessão, em especial 
com as disposições do item 2.1 e seus subitens, abaixo, nada tendo a opor, 
comparecendo neste instrumento, ainda, para tomar conhecimento e anuir com a 
Cessão de Créditos, nos termos do artigo 290 do Código Civil e da cláusula 5.3 da 
Confissão de Dívida.  
 
1.3. Cessão Boa, Firme e Valiosa: A Cedente obriga-se a adotar todas as medidas 
necessárias para fazer a Cessão de Créditos sempre boa, firme e valiosa, inclusive  
perante a Devedora.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO SALDO DEVEDOR DOS CRÉDITOS 
CONFESSADOS E DO VALOR DA CESSÃO  
 
2.1. Saldo Devedor dos Créditos: O saldo devedor dos créditos confessados e cedidos 
plenamente pela Cedente, na Data da Cessão, é de R$ 1.966.830,00 (um milhão, 
novecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e trinta reais), devendo ser acrescido, 



 

 

durante o prazo de 200 (duzentos) dias, contados da presente data, da taxa de juros 
de 100% do CDI, pro rata die, até o efetivo pagamento, nos exatos termos previstos 
na Confissão de Dívida. Na hipótese de atraso ou não pagamento da Dívida na forma 
prevista na Confissão de Dívida, a Devedora será automaticamente constituída em 
mora, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, comprometendo-se 
a pagar, cumulativamente, ao Cessionário, durante o período em atraso: (i) o saldo 
devedor em moeda corrente nacional; (ii) juros moratórios de 12% (doze por cento) 
ao ano, incidentes pro rata die sobre o saldo devedor (alínea “i”, supra), verificados 
no período compreendido entre a data de vencimento e a do efetivo pagamento; (iii) 
multa contratual de 2% (dois por cento), de natureza não compensatória, incidente 
sobre o saldo devedor então apurado, acrescido dos juros moratórios referidos no 
item (ii) acima, tudo na forma prevista na Confissão de Dívida.   
 
2.2. Valor da Cessão: Pela cessão plena dos créditos, a Cessionária pagará à Cedente, 
o valor de R$ 1.917.350,00 (um milhão, novecentos e dezessete mil, trezentos e 
cinquenta reais) (“Valor da Cessão”), no prazo de até 3 (três) dias úteis contados da 
assinatura do presente instrumento, sob pena de incorrer em juros moratórios de 1% 
ao mês e correção monetária pelo IGPM/FGV até o efetivo pagamento.  
 
2.3. Momento da Quitação: Após o recebimento integral do Valor da Cessão, será 
dada pela Cedente à Cessionária, plena e geral quitação, de forma automática, 
mediante comprovação da Transferência Eletrônica Disponível – TED.  
 
2.4. Ocorrendo o recebimento integral do Valor da Cessão, a Cessionária sub-rogar-
se-á, sem qualquer ressalva, à Cedente nos créditos, assumindo todos os custos, 
despesas e ônus decorrentes de eventual processo ou procedimento de sua execução 
de qualquer natureza.  
 
2.5. A Cedente não responde pela solvência dos créditos, mas responderá perante a 
Cessionária, em caráter irrevogável e irretratável, por sua existência, exigibilidade, 
legitimidade e correta formalização.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS  
 
3.1. Declarações de Parte a Parte: Cada uma das Partes declara e garante, 
individualmente, às demais Partes, que:  
 
a) possui plena capacidade e legitimidade para celebrar o presente Contrato de Cessão, 
realizar todos os negócios jurídicos aqui previstos e cumprir todas as obrigações aqui 
assumidas, tendo tomado todas as medidas de natureza societária e outras 
eventualmente necessárias para autorizar a sua celebração, implementar todas as 
operações nele previstas e cumprir todas as obrigações nele assumidas;  
 



 

 

b) este Contrato de Cessão é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, 
vinculante e exequível, de acordo com os seus termos;  
 
c) a celebração deste Contrato de Cessão e o cumprimento de suas obrigações: (i) não 
violam qualquer disposição contida em seus documentos societários; (ii) não violam 
qualquer lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, aos quais esteja 
vinculada; e (iii) não exigem qualquer outro consentimento, ação ou autorização de 
qualquer natureza;  
 
d) a celebração deste Contrato de Cessão e o cumprimento das obrigações nele 
estabelecidas não acarretam, direta ou indiretamente, o descumprimento, total ou 
parcial: (i) de quaisquer contratos ou instrumentos dos quais as respectivas Partes, 
suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, ou sob 
controle comum, sejam parte ou aos quais estejam vinculados, a qualquer título, bens 
ou direitos de propriedade, ou (ii) de qualquer norma legal ou regulamentar a que as 
respectivas Partes, suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou 
indiretas, ou sob controle comum, ou qualquer bem ou direito de propriedade estejam 
sujeitos;  
 
e) está apta a cumprir as obrigações previstas neste Contrato de Cessão e agirá em 
relação a eles de boa-fé, probidade e com lealdade;  
 
f) não se encontram, tampouco seus representantes legais e/ou mandatários que 
assinam este Contrato de Cessão, em estado de necessidade e/ou sob coação para 
celebrar este Contrato de Cessão e/ou quaisquer contratos e/ou compromissos a eles 
relacionados e/ou tem urgência de contratar;  
 
g) as discussões sobre o objeto contratual deste Contrato de Cessão foram feitas, 
conduzidas e implementadas por sua livre iniciativa;  
 
h) foi informada e avisada de todas as condições e circunstâncias envolvidas na 
negociação objeto deste Contrato de Cessão e que poderiam influenciar sua 
capacidade de expressar sua vontade e foi assistida por assessores legais na sua 
negociação;  
 
i) os representantes legais e/ou mandatários que assinam este Contrato de Cessão, 
têm poderes estatutários e/ou legitimamente outorgados para assumir as obrigações 
estabelecidas neste Contrato de Cessão;  
 
3.2. Notificação da Devedora e Pagamento dos Créditos Cedidos: Neste ato, bem 
como por meio da Confissão de Dívida, a Devedora declara-se ciente da presente 
cessão da Confissão de Dívida objeto do presente Contrato de Cessão, se 
comprometendo a, a partir desta data, efetuar o pagamento de todos e quaisquer 



 

 

valores por ela devidos em razão da Confissão de Dívida na conta da Cessionária, a 
ser indicada oportunamente pela mesma, sendo vedado à Cedente receber direta e/ou 
indiretamente quaisquer valores pagos pela Devedora ou por terceiros, referente à 
Dívida descrita nesse Contrato de Cessão. Ademais, as Partes se declaram cientes e 
concordam que a Devedora comparece nesse Contrato de Cessão para atestar seu 
consentimento e vontade com relação a cessão da Confissão de Dívida, nos termos 
do artigo 290 do Código Civil e da cláusula 5.3 da Confissão de Dívida.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
4.1. Comunicações: As comunicações a serem enviadas por qualquer das Partes nos 
termos deste Contrato de Cessão deverão ser encaminhadas para os seguintes 
endereços:  
 
Se para a Cedente  
KRASIS PARTICIPAÇÕES S.A. 
Rua Joaquim Floriano, nº 1.020, 4º andar, sala 42-A, Bairro Itaim Bibi, Município e 
Estado de São Paulo, CEP 04.534-004 
At.: Danilo Luiz Iasi Moura 
Telefone: (11) 3165-5000 
Correio eletrônico: danilo.moura@planova.com.br 
 
Se para a Cessionária  
ESSENTIAL PLANNER CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 
PADRONIZADOS  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar, Bairro Itaim Bibi, Município e Estado 
de São Paulo, CEP 04.534-004  
At.: Ricardo Penna  
Telefone: (11) 2172-2026  
E-mail: rpenna@planner.com.br  

 

Se para a Devedora  
CENTRAL BIOENERGÉTICA ENERVALE S.A.  
Rua Joaquim Floriano, 466 - Sala 2309 - Ed. Office - Itaim Bibi - São Paulo – SP  
CEP 04.534-002  
At.: Edson Ribeiro dos Santos/Marcos Tadeu de Moraes  
Telefone: (38) 3311-3025 e (11) 2165-1573  
E-mail: esantos@bevap.com.br/mmoraes@bevap.com.br  
 
4.1.1. As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo 
ou com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos – ECT, por fax, por telegrama ou por e-mail nos endereços acima. Os 



 

 

originais dos documentos enviados por fax ou por e-mail deverão ser encaminhados 
para os endereços acima em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da mensagem. Cada 
Parte deverá comunicar às outras a mudança de seu endereço, ficando responsável a 
Parte que não receba quaisquer comunicações em virtude desta omissão.  
 
4.2. Validade, Legalidade e Exequibilidade: Se uma ou mais disposições contidas neste 
Contrato de Cessão forem consideradas inválidas, ilegais ou inexequíveis em qualquer 
aspecto das leis aplicáveis, a validade, legalidade e exequibilidade das demais 
disposições não serão afetadas ou prejudicadas a qualquer título.   
 
4.3. Sucessão: O presente Contrato de Cessão é válido entre as Partes e seus 
sucessores a qualquer título.  
 
CLÁUSULA QUINTA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE 
CONFLITOS  
 
5.1. Legislação Aplicável: Os termos e condições deste Contrato de Cessão devem ser 
interpretados de acordo com a legislação vigente na República Federativa do Brasil, 
fica eleito o foro central da Capital de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas ou fundadas neste Contrato de Cessão, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes assinam o presente Contrato de  
Cessão.  
 

São Paulo, 19 de outubro de 2020. 
 

(assinaturas nas páginas seguintes) 
 
 

(o restante da página foi intencionalmente deixado em branco.)  
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