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NOTAS A UM MANUSCRITO INÉDITO: "PAR
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DOROTHBA V. G. BEISIGEL 
Universidade Estadual de Mato Grosso. 

INTRODUÇÃO. 

O manuscrito, pertencente ao acervo de "Obras Raras" da Biblio
teca do Centro Pedagógico de Aquidauana, unidade da Universidade 
Estadual de Mato Grosso, é inédito e de carater jurídico. O autor vi
veu numerosos anos em Miranda (MT) e Aquidauana, conhecendo a 
fundo a realidade sócio-econômica da região. Em seu trabalho, a par 
do exame da jurisdição, encontramos a análise das adaptações regio
nais às referidas leis, os usos e costumes à margem da lei e um estudo 
da parceria pecuária, justificando-a no contexto geográfico e econômico 
do Mato Grosso. 

O trabalho, terminado em 1942, tem a seguinte divisão: 

1. - Bibliografia. 
2. - Noção histórica da parceria. 

2 . 1. Exposição geral da matéria. 
3. - Da parceria pecuária. 

3 . 1. - Estudo sobre a parceria pecuária na legislação francesa, ita· 
liana, portuguesa e mexicana. 

3 .2. - Modalidades da parceria pecuária em Mato Grosso. 
4. - Comentários sobre os Artigos 1416 e 1423 do Código Civil (parceria 

pecuária) . 
5. - A extinção da parceria. 

S • 1. - Possibilidades jurídicas. 

(.). - Comunicação apresentada na 21' Sessão de Estudos, Equipe E, 
no dia S 
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6. - Das ações que podem surgir dos Contratos de p3rceria. 
7. - Jurisprudência. 
8. - Legislação. 

8. 1. - Da parceria agricola. 
8.2. - Da parceria pecuá:ia. 
8.3. - Do Penhor rural - agrícola e pecuário. 

9. - Regulamento da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco 
do Brasil (1937-1938). 

10. - Formulários. 
10. 1. - Fórmulas dos contratos de pa~ceria agrícola e pecuária. 
10.2. - Fórmulas dos contratos como eles realmente são feitos na 

franca. 
10.3. - Copias de contrato particulares de parceria agrícola. 
10.4. - Escrituras públicas de parceria pecuária: com hipoteca ou 

franca. 
10.5. - ConLato particular de parceria pecuária. 
10.6. - Contrato de arrendamento de gado - FICA". 

o trabalho examina as bases jurídicas e históricas da parceria, 
tanto agrícola quanto pastoril, baseando-se principalmente nas inter
pretações de Clovis Bevilácqua. 

O autor apresenta a preocupação em garantir a parceria docu
mentada, devido a serem os "trabalhadores em geral, homens de pouca 
instrução", podendo ser facilmente logrados quanto à partilha dos bens 
auferidos. Lembremo-nos entretanto, que a valorização progressiva do 
gado vacum exigiu uma documentação legal dos contratos de parceria 
pois era muito mais compensatório pagar o preço do gado segundo a 
tabela de cinco anos anteriores do que entregá-lo vivo, de acordo com 
o contrato. 

Os direitos e deveres dos parceiros contratantes são definidos, 
assim como as condições para funcionamento do contrato, as possibi
lidades de ruptura e a sua legislação. Os 
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capitalista durante o Brasil Colonial motivou o desenvolvimento de 
um sistema de parcerias e meações baseados nos usos e costumes, sem 
documentação escrita. Esses usos e costumes persistem nas áreas pe
cuárias - Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. 

Em geral os fazendeiros entregavam gado e terras para plantação 
a meia aos filhos e agregados, constituindo-se como uma espécie de 
proteção econômica. 

Para o Código Civil Brasileiro, Parceria Pecuária seria o contrato 
pelo qual uma pessoa entrega a outra animais para pastorear, tratar e 
criar, mediante uma cota nos lucros produzidos. O Código Civil com
pleta a lei de 24 de outubro de 1832 que estabeleceu, no Brasil, a li
berdade de estipulação de juros acabando com as restrições advindas 
da legislação das Ordenações que condenava a usura. 

As Parcerias Pecuárias de gado vacum mais comuns são as se
guintes: 

1. - Criação de fêmeas para reprodução - partilha anual 
das crias (animais machos). A renda corresponde de 20 a 25% 
sobre o rebanho. Contrato geralmente de 5 anos, com restituição 
de igual número de vacas, com a mesma idade. O restante das 
crias é de propriedade do parceiro tratador. 

2. - Gado a dobrar: um certo número de vacas é entregue 
por um prazo certo, ge:almente 6 anos. O parceiro tratador deve 
devolver o dobro do número de vacas; não há partilhas anuais e 
as despesas e lucros ficam por conta do tratador. 

3. - Renda anual: do gado entregue, por determinado pe
ríodo; o proprietário recebe anualmente sua renda da seguinte 
forma: metade em machos e metade em fêmeas, sendo que estas 
continuam em poder do tratador. No final do contrato o parcei:o 
proprietário recebe o número de vacas entregues, mais as crias 
nascidas du:ante o contrato. 

4. - Fica - documento regional, não previsto pela lei "O 
parceiro tratador declara, por escrito particular, que ficam em seu 
poder tantas vacas; o dobro do que realmente recebeu no ato e 
se obriga a entrega-las ao parcei:o proprietário dentro de deter
minado prazo". "É usado tambem na compra e venda de gado, 
toda vez que o comprador deixa o gado comprado em poder do 
vendedor para o receber em época determinada". O 
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pagamento por parte do parcei~o tratador e sua mulher. No final 
do contrato se há falta do gado e das cotas há a hipoteca da fa
zenda. O autor alega que tal modalidade de contrato é regional, 
sendo o mesmo seu introdutor em Miranda (MT); no caso de 
não haver bens imóveis a hipotecar, o parceiro tratador pode apre
sentar um fiador, sendo realizados contratos particulares ou pú
blicos. 

6. - Sub-Contrato de parceria pecuária - o parceiro tra
tador cria o gado do prop~ietário e mais a cota anual que deveria 
entregar. Quando se dá a formação da boiada e é vendida, o trata
dor recebe uma porcentagem sobre o preço da venda. O gado é 
marcado pelo proprietário para evitar extravio. 

Nos contratos de parceria pecuária em Mato Grosso é costume a 
estimação do gado para base de pagamento ao proprietário para ga
rantir o extravio de gado ou falta de pagamento das cotas anuais se 
houver valorização do gado o proveito cabe ao proprietário. 

A valorização do gado deu lugar a inúmeras questões judi
ciais, nas quais os parceiros tratadores procuravam entregar a quantia 
da estimação e ficar com o gado mas, isto, perante a justiça é ilegal, 
pois o gado é propriedade do parceiro proprietário; a única possibili
dade do tratador permanecer com o gado é a de haver no Contrato a 
variante: gado ou valor previamente estipulado. 

Em Mato Grosso, onde as fazendas são enormes e os rebanhos 
se contam aos milhares, a experiência mostrou que o estabelecimento 
de uma renda fixa anual para o proprietário era a forma mais conve
niente de garantir o capital empregado já que a fiscalização do gado 
era impossivel. 

Na criação de gado vacum em Mato Grosso o interesse primor
dial, na época consistia no gado para corte, não interessando a explo
ração do leite, o que aliás era em geral, impraticavel, dada a criação 
extensiva. Assim o que tinha valor comerciavel era a cria, o "touri
nho". Contratos de parceria referentes a outros animais não são co
nhecidos, embora existam cavalhadas, cabras e ovelhas na região. Se 
existiram contratos, eram de criação a meia. 

A criação de gado em larga escala, a existência de imensas fazen
das, de terras devolutas e de população escassa, alem das dificuldades 
de comunicação, foram fatores que determinaram as relações entre o 
proprietário do gado e o parceiro tratador, quer seja ele peão agregado 
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fazendeiros velhos... muitos nos tem afirmado que 
seus avós e pais começaram a vida criando a meia". 

Segundo o autor na década de 40 ainda predominavam os con
tratos verbais, chamados contratos de arrendamento de gado. O pro
prietário recebia um recibo do "Fica" e as condições estipuladas eram 
verbais, segundo os usos e costumes. 

O autor estuda, em minúcias, as parcerias realizadas em Mato 
Grosso segundo as leis e Decretos vigentes na época. Julgamos im
portante destacar que, na lei há a proibição da "sociedade leonina", 
isto é, onde o parceiro tratador arcaria com onus exagerado. Sendo 
o parceiro proprietário dono dos animais, arca com as despesas advin
das de perda dos mesmos, sendo nulo o contrato onde o parceiro tra
tador arcasse com mais onus nas perdas do que nos lucros. No tra
balho é justificada a parceria e o cálculo da porcentagem do pagamen
to anual (20 a 25%), considerando-se que o gado, bem tratado tem 
uma produção anual de 50 a 70%. A multiplicidade dos contratos de 
parceria parecem ao autor índice de que os mesmos não eram prejudi
ciais ao tratador. 

Ao examinar as responsabilidades e beneficios de ambas as par
tes observamos que a lei define o gado como capital e portanto per
tencente ao parceiro proprietário, o parceiro tratador tem "uso e fru
tos" do capital, que deve ser restitui do intacto salvo "caso fortuito ou 
força maior (terremotos, pestes, guerras). 

O sistema de parceria parece ter tido êxito na região pela facili
dade de aumento vegetativo do gado, não se colocando restrições quan
to à qualidade do mesmo; pelo menos nos contratos que consultamos 
não encontramos tal exigência. Num regime de criação extensiva as 
despesas que o parceiro tratador era obrigado a ter para criar o gado 
eram mínimas: sal, alguns medicamentos, peões, tropa de montaria, 
sobrando em geral no fim do contrato um número razoavel de animais, 
que justificava os contratos. 

Ainda ao examinar a legislação referente ao assunto o autor faz 
críticas, mostrando a impossibilidade de algumas leis serem cumpridas 
na região, como por exemplo: 

"se um dos parceiros não cumprir as obrigações do contrato, 
este não pode ser dissolvido antes do prazo fixo". 

Anais do VIII Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Aracaju, setembro 1975



- 982-

Para o autor, os proprietários de gado são sobrecarregados de im
postos 

"inclusive o rodoviário, apesar de não haver estradas". 

No trabalho ainda destacamos toda uma parte de jurisprudência 
onde são analisados litígios entre fazendeiros acerca de contratos de 
parceria, assim como o Regulamento da Carteira de Crédito Agrícola 
e Industrial. 

Na época (1939) os empréstimos para pecuária e agricultura fa
cilitaram o crédito para os parceiros julgamos importante destacar ain
da que, pelo Decreto-lei 4899 de 30 de outubro de 1942 tornou-se 
obrigatória a pesagem do animal comprado para ser abatido como a 
fiscalização oficial nos estabelecimentos compradores. No parecer do 
autor isto constituiu-se numa ajuda aos produtores, sendo o "gado em 
pé" (peso vivo bruto) mais interessante economicamente que o gado to
mado como unidade. 

Na época, segundo o Código Civil a mulher era considerada re
lativamente incapaz e o autor trata dos direitos e deveres da mulher 
à parceria quando Ó 

"marido estiver em lugar não conhecido". 

Parece nos que a parceria pecuaria constituiu-se uma das formas 
de desenvolvimento econômico da região assim como de ocupação do 
solo e ascensão social. O antigo peão tornou-se, com o passar dos 
anos pequeno ou médio proprietário e, eventualmente, grande pro
prietário. Um 
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pagamento em "tourinhos" (crias). O valor econômico do gado au
mentou de tal forma que, tornou impossivel a continuação do esquema 
da parceria pecuaria nos moldes em que era realizada, pois traria pre
juizos ao parceiro proprietário. Atualmente a tendência nas pequenas 
e medias fazendas é o de utilizar o sistema de parceria com os filhos, 
permanecendo na família os lucros auferidos com o aumento da cria
ção. A lenta introdução de modernas técnicas e a presença de frigorí
ficos, vão aos poucos mudando o panorama dessa região pecuarista 
inserindo-a num contexto econômico onde não há praticamente lugar 
para o sistema de parceria. 

• • 
• 

Copias de documentos. 

FICA 

Declaro, para os devidos fins, que ficam em meu po::ler oito
centas vacas mestiças de cria, de três a seis anos de idade, perten
centes ao Sr. Antônio Gomes de Oliveira, criador residente neste 
município, na fazenda "Soledad", declaro mais, que me obrigo a 
lhe restituir, dent~o do prazo de cinco anos, oitocentas vacas mes
tiças de cria de três a seis anos de idade, nas mesmas condições em 
que as recebi. Tem este o valor de oitenta contos de réis (data 
e assinatura sobre selo proporcional da União Federal) . 

• 
FICA 

Ficam em meu pode~, para invernar em minha fazenda "Esti
va" sita neste município, quatrocentos bois pertencentes ao Sr. 
Salim Duailibi, mediante o pagamento de cincoenta mil réis por 
cabeça. Obrigo-me a lhe fazer entrega dos referidos bois, à hora 
que por ele me forem exigidos. Tem este o valor de oitenta con
tos de réis. (data e assinatura sobre selo propo:cional da União 
Federal) . 

• • 
• 
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