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Introdução 

a normatividade agroalimentar em perspectiva 

“I believe the transformative moment that gave rise to the 
genus Homo, one of the great transitions in the history of 
life, stemmed from the control of fire and the advent of 
cooked meals. Cooking increased the value of our food. It 
changed our bodies, our brains, our use of time, and our 
social lives. It made us into consumers of external energy 
and thereby created an organism with a new relationship to 
nature, dependent on friel”. 

Prof. Richard Wrangham Catching Fire:  
How cook made us human 

volta ao sUmÁrio

BS”D
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Fonte: http://www.allaboutwheat.info/. Acessado em: 15/04/2017

A presente coletânea começou a ser organizada como parte das atividades na 
Residência de Pesquisa junto ao IEAT/UFMG – Instituto de Estudos Avançados e 
Transdisciplinares com um projeto na área de Agroalimentar em 2017/2018. Integra 
o escopo de investigação de temas em Elaboração Legislativa desenvolvidos dentro 
do Projeto FAPEMIG sobre o novo Marco Regulatório em Ciência, Tecnologia e Inova-
ção que põe relevo na tecnologia social, na inovação em procedimentos o que chama 
as ciências sociais, notadamente de cunho aplicado, como é o caso do Direito. 

Nesse sentido, os estudos em elaboração legislativa necessitam trazer a lume os 
diversos modelos existentes para que assim a necessária inovação na produção do 
direito legislado possa fazer sentido na contemporaneidade.

Além do mapeamento da complexidade da Legislação Agropecuária objeto do 
projeto multidisciplinar “INOVADEFESA” 20101  financiado pelo CNPq e que responde 
pelo capítulo 1 da presente coletânea, a estranha invisibilidade na literatura jurídica, 
desse ramo que nada mais, nada menos responde pela concretização do direito à ali-
mentação. 

O direito à alimentação obteve status constitucional com a Emenda n 64 datada 
de 05 de fevereiro de 2010. Inserto no art.6° da Carta Magna, a geografia constitucio-
nal assinalou o posto de direito social o que deslocou a chave interpretativa dos pro-
blemas e tensões que cercam o caminho do alimento até a mesa dos consumidores. 

Todavia, esse horizonte  hermenêutico dialoga com legislações básicas do se-
tor, já concebidas em outros contextos, sem as complexidades propiciadas por tro-
cas em escala global, impactadas, também pela tecnologia, a saber: Lei 1283/50, Lei 
7802/89, Lei 7889/89, Lei 8171/91, Lei 8918/94, Lei 9782/99 e pela legislação infra-
-legal, Decreto 24.114/34, Decreto 24.248/34, Decreto 5741/2006, dentre outras 
que integram a história do sistema normativo agroalimentar brasileiro. 

Como foi demonstrado pelo percurso analítico ora desenvolvido, a alimentação 
possui uma transversalidade marcante, pois, apresenta-se como condição à própria 
vida, ao mesmo tempo em que se articula, primeiramente, com a saúde, em legislações 
multiníveis e com diversos afetados ( inclusos os vulneráveis como crianças, gestan-
tes, idosos, pessoas com necessidades especiais, indígenas) que podem ser ( ou o 
são) alcançados no ambiente escolar ( direito à educação). 

1 Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 57, p. 321-434, jul./dez. 2010 

http://www.allaboutwheat.info
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Essa transversalidade prossegue, se expande por uma camada que invoca a 
tradição e ao pertencimento a uma dada comunidade, ao mesmo tempo que assinala as 
indicações geográficas de um dado alimento o que invoca a dimensão da alimentação 
na sua Diversidade (PARENT & DESJARDINS, 2015) . Esse dado se articula com outras 
redes de direito concernentes à valorização do alimento como patrimônio imaterial, 
que na esfera internacional são tuteladas por atos normativos que permitem a sua 
proteção, comércio e garantia de idoneidade do consumo que por sua vez promovem 
movimentos de recepção (atos normativos, soft law, guidelines internacionais). 

O incremento das atividades garantidoras da sanidade do alimento – fiscalização 
– altera os padrões das atividades econômicas do setor alterando modelos para 
produção artesanal e para a produção industrial nem sempre pacificadas, haja vis-
ta as consequências da intervenção no domínio econômico que provocou o caso 
emblemático dos obstáculos ao comercio dos queijos mineiros, enquanto em outras 
plagas produtos artesanais incrementam a economia da França e Itália, com enorme 
valor agregado.

Por outro lado, a produção normativa nesta seara é bastante profícua: exemplo 
contundente de um sistema multinível complexo, posto que alcança a federação e 
diversos órgãos dos executivos federal, estadual e municipal e não só exclusivamente 
do setor agropecuário: mais uma vez a sua transversalidade alçanca a saúde humana, 
a educação, a cultura, o comércio internacional, na medida em que a “comida” é tam-
bém fator identitário e civilizatório. 

Tal dimensão tornou-se bastante evidente, em virtude, da Residência de Pes-
quisa do IEAT/UFMG que propiciou o conhecimento dos trabalhos em História da Ali-
mentação desenvolvidos na Universidade de Bolonha e que puderam concretizar uma 
chave de análise para o papel do projeto cultural (TARUFFO, 2013). Tal perspectiva foi 
fundante para a compreensão da questão alimentar e dos desafios que cercam a sua 
elaboração legislativa.

Na UFMG, a disciplina Direito Agroalimentar vem sendo ofertada como optativa, 
na graduação em Direito, desde 2016 e em 2015 por força de cooperação internacio-
nal com a ULAVAL. 

Infelizmente, essa não é a realidade da maioria esmagadora dos cursos de Direito 
conforme os seus currículos disponibilizados em rede, com a sua pesquisa atualiza-
da até setembro de 2019 que demonstram uma preponderância de temas de direito 
agrário, exceção feita ao Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade Fe-
deral de Goiás que menciona expressamente a disciplina de Direito Agroalimentar em 
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Linha de Pesquisa de Direito Agrário:

Universidade direito agroalimentar na grade curricular do curso de direito
sUl
RS UFRGS Direito Agrário – eletiva
RS UFSM Direito Agrário – obrigatória
PR UFPR Direito Agrário – optativa
PR UEM –
SC UFSC –
SC FURB –
sUdEstE
SP USP Direito Agrário – eletiva
SP UNESP Direito Agrário I – obrigatória

Direito Agrário II – obrigatória
RJ UFRJ Direito Agrário – eletiva
RJ UFF Direito Agrário – optativa
ES UFES –
CEntro-oEstE
MT UFMT Direito Agrário – obrigatória
MS UFMS Direito Agrário – optativa
GO UFG Direito Agrário – obrigatória

Direito Agroambiental – tópico especial em formação livre
Direito Agroalimentar – pós-graduação em Direito Agrário

GO UEG Direito Agrário – obrigatória
DF UnB Direito Agrário – optativa
nordEstE
BA UFBA Direito Agrário – optativa
BA UNEB Direito Agrário – disciplina do eixo de formação profissional
SE UFS Direito Agrário – optativa
AL UFAL Direito da Reforma Agrária – eletiva
PE UFPE Direito Agrário – eletiva
PE FACAPE Direito Agrário – obrigatória
PB UFPB Direito Agrário – obrigatória
RN UFRN Direito Agrário – optativa
CE UFC Direito Agrário – optativa
CE URCA Direito Agrário – obrigatória
MA UFMA Direito Agrário e Conflitos Sociais – optativa
PI UFPI Direito Agrário – optativa

Direito do Agronegócio – obrigatória
nortE
AM UFAM Direito Agrário – optativa
PA UFPA Direito Agrário – obrigatória
PA UFOPA Direito Agrário – obrigatória
AP UNIFAP Direito Agrário – obrigatória
RR UFRR Direito Agrário – obrigatória

Direito Sanitário – eletiva
Direito da Flora e Unidades de Conservação – eletiva
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RO UNIR Direito Agrário – obrigatória
AC UFAC Direito Agrário – obrigatória
TO UFT Direito Agrário – optativa

No Programa de Pós Graduação da UFMG, o tema acha-se inserto em Linha de 
Pesquisa sobre a processualidade da elaboração legislativo-regulatório que inclui 
uma abordagem da antropologia jurídica dada à profunda dimensão que a questão 
alimentar guarda com fatores identitários.  Esses repercutem nos mais variados as-
pectos da vida humana, tais como religião, costumes, formas de comércio, legislação 
de todas as sociedades.

A hipótese da evolução dos nossos ancestrais por meio do ato de cozinhar ga-
nhou contornos mais precisos à partir da emblemática obra do primatalogista Richard 
Wrangham, Catching Fire: How cook made us human. Diversas camadas de análise 
além da sanidade vegetal, da saúde animal e da segurança alimentar interpenetram e 
temperam esse ato de sobrevivência, por vezes, altamente eficiente em identificar a 
procedência do “ser” e do “estar” humanos. 

O ato de sentar-se à mesa tão banal no cotidiano de todos nós esconde uma 
história carregada de simbolismos. A pesquisa expressa no Journal of Obesity desvela 
por detrás da mais famosa ceia, o percurso do alimento ao longo de mil anos registra-
do pelo olhar de diferentes autores, insertos nos mais variados contextos. 

 

Para além do texto com a análise estética dos quadros da Santa Ceia, aquelas 



10
PREFÁCIO

representações de cenários sinalizavam escassez, fome, acesso privilegiado à comida, 
aumentos na produção e também expunham uma secreta expressão de normatividades 
de cunho da etiqueta que nos permitem inferências sobre os tipos de sociedade, quem 
se sentava à mesa, a evolução dos utensílios e seus usos: uma crônica de costumes 
(fonte do direito) sob a perspectiva do alimento e todo o processo que o circunda.

O tema da garantia da segurança alimentar, do combate à fome fartamente ur-
dido nas Relações Internacionais e no Direito Internacional e suas implicações na vida 
humana, com reflexo no próprio conceito do direito à alimentação tem repercussões 
sociais, políticas e econômicas, da maior magnitude, na vida institucional das nações. 
A máxima romana “Pão e Circo” revela muito mais do que um modelo de diversão 
protagonizado por autoridades, mas uma política de estado com o fim de apaziguar 
apetites de toda ordem, em ambiente por vezes de alta volatilidade social.

Foi durante o período Neolítico, a cerca de 10.000 anos que os primeiros siste-
mas de cultivo e criação apareceram e ainda hoje cerca 80% dos agricultores da África, 
na Ásia e América Latina por volta de 40 a 60% usam instrumentos manuais e menos 
de 30% da tração animal à despeito do desenvolvimento da agricultura moderna ( 
MAZOYER & ROUDART, 2008) 

Neste sentido, a transversalidade da questão agroalimentar envolve estudos em 
diversas áreas tais como Paleontologia/ Antropologia, Sociologia Alimentar, Psico-
biologia Alimentar, Nutrição comportamental, História da Alimentação, Arte, Alimen-
tação como Linguagem, Gastrodiplomacia.

Trata-se de questão universal, também expressa o cenário econômico dos países 
na sua constante busca pela produção alimentar capaz de afastar o fantasma da fome 
e todas as suas malfazejas consequências:
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Visão 2030 – O futuro da Agricultura Brasileira – Embrapa 2018

A tecnologia e a melhoria dos procedimentos concernentes a esse cenário ( nessa 
caso, aqueles referentes ao Direito) assumem singular importância diante da impor-
tância do agronegócio e da profunda articulação que promove em todos os setores da 
vida nacional:
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Fonte: Atlas do Agronegócio, 2018

A alta demanda por alimentos seja no Brasil, ou na esfera global, o desafio de 
combate à fome, do incremento à produção e disponibilização de alimentos, docu-
mentada em diversos dossiês seja via FAO ou OCDE (KAITEL, 2015) constituem ape-
nas, mais uma face desse fenômeno que transcende a mera satisfação dos apetites 
nutricionais para sobrevivência mas que necessita ser sopesado à luz da matriz ali-
mentar cultural. 

A existência de poucos estudos em direito agroalimentar sob a diretiva da di-
versidade alimentar e da sua ausência dos currículos das Faculdades de Direito e das 
Ciências Afins respondem parte do enigma que cerca a inusitada invisibilização de 
um dos direitos mais articulados com direitos fundamentais da saúde, vida, cultura, 
educação, livre iniciativa, consumidor, informação. 

A ausência de uma sistematização desse conhecimento que ultrapasse a 
dimensão da saúde animal, sanidade vegetal e segurança alimentar expressa o seu 
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caráter transversal e a necessidade da construção de pontes metodológicas aptas a 
desenvolverem um diálogo com as ciências sociais, mas sobretudo, entre as ciências 
agrárias e biológicas e o direito. 

A perspectiva de análise aqui proposta elege ao reconhecimento da alimentação 
como critério de identidade do elemento de cultura aqui e alhures, bem como a 
alimentação como fator estratégico para o desenvolvimento sócio-econômico do Brasil 
que considere também a Agricultura Familiar e quiçá, iniciativas de agricultura urbana. 

O ensino e a pesquisa sobre a normatividade agroalimentar oferecem desafios 
metodológicos pela pluralidade de camadas de análise. A  transversalidade das suas 
perspectivas, a legislação em blocos, complexa e multinível , perspectivas que impli-
cam em questões nutricionais, simbólicas e culturais evidenciam chaves para a com-
preensão do fenômeno humano. Assim a presente coletânea expressa um convite 
aos estudos jurídicos nessa seara demasiadamente humana…
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A LEGISLAÇÃO HISTÓRICA EM MATÉRIA  
DE AGROPECUÁRIA NO PERÍODO COLONIAL  
E IMPERIAL BRASILEIRO

Fabiana de Menezes Soares
Clarissa Tatiana de Assunção Borges

Louise Menegaz de Barros Motta1

rEsUmo: A compreensão do contexto/cenário contemporâneo da legisla-
ção em defesa agropecuária se ressente de estudos que propiciem o aces-
so e conhecimento ao modelo de disciplina legal no setor de agricultura 
e pecuária que antecedeu a uma literatura jurídica em que considerasse 
expressamente o direito à alimentação, elaboração recente que muito deve 

1 Pesquisadoras do Observatório para qualidade da lei- Faculdade de Direito-
-UFMG, respectivamente: Profa Associada IV. Ex Bolsista PDTI vinculada ao Pro-
jeto Inovadefesa-Cnpq e Pesquisadora Residente do IEAT/UFMG 2017-2018, 
Profa. Associada na Faculdade de Direito da UFMG, docente da graduação, onde 
ministra a disciplina de direito agroalimentar. Foi pesquisadora (2010 e 2012) em 
projeto financiado pelo CNPq (pesquisadora de desenvolvimento tecnológico in-
dustrial) “Inova Defesa Agropecuária”, Residente do Instituto de Estudos Avança-
dos e Transdisciplinares da UFMG com pesquisa em Normatividade Agroalimentar. 
Ministrou os Seminários sobre Droit sur la Diversité et la securité alimentaires (2015) 
junto à Univeristé Laval. Coordenadora do Projeto Elaboração Legislativa em Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação-.FAPEMIG Coordenadora do Grupo de Pesquisa: Obser-
vatório para qualidade da Lei- CNPq, Coordenadora do Projeto Telhados Verdes da 
Faculdade de Direito da UFMG; Mestra em Direito pela UFMG com a dissertação 
intitulada: Justificação da legislação na perspectiva da Legisprudência: princípios de 
avaliação e controle da legislação (2011); Mestra e ex bolsista do Programa Cana-
dense “Futuros líderes das Américas” (2012/2013). 
Pesquisa realizada com financiamento do CNPq e FAPEMIG. 
A atualização da legislação em virtude do fim do Repositório de Atos normativos 
históricos portugueses‘Ius Lusitanae” diretamente no repositório ‘Governo dos 
Outros”, coube à bolsista Fapemig Pietra Vaz .

Inova��o-.FAPEMIG
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ao direito internacional. No curso do projeto de pesquisa Inova Defesa 
(2009-2011), fez-se necessária a análise de legislação histórica como cha-
ve hermenêutica das correlações entre as demandas sociais, comerciais, 
com o fim de identificar as correlações entre a proteção e desenvolvimento 
da agricultura e pecuária e seus reflexos na atividade legislativa, notada-
mente, quanto à tipologia de atos normativos por meio da identificação de 
atos normativos cíveis, penais e tributários afetos às atividades de agrope-
cuária e comercialização de alimentos nas Ordenações do Reino Português 
vigentes no Período Colonial brasileiro (1500 a 1822), bem como na legis-
lação do Império Brasileiro (1822 a 1892). Essa metodologia compreensiva 
de análise do texto e contexto normativos é desenvolvida pela Legística.

Palavras-chave: legislação histórica, agricultura, pecuária, período colonial, 
período imperial, ordenações do reino, tipologia de atos normativos, legística, 
contexto legislativo, textos históricos, Ius Lusitanae, Governo dos Outros.

abstraCt: The comprehension of the contemporary scenario of the 
legislation in agriculture defense feels the absence of studies that offer 
access and knowledge to the model of legal discipline about the agriculture 
and livestock sector that preceded a scientific literature that deliberately 
considers the right to food, which has been developed recently especially in 
the field of International Law. On the Inova Defense research project (2009-
2011), an analysis of historical legislation was required as a hermeneutic 
key to the correlations between social and commercial demands, in order to 
identify the connections between protection and development of agriculture 
and livestock, as well as its reflexes on the legislative activity, notably 
regarding the typology of normative acts through the identification of civil, 
penal and tributary normative acts related to the activities of agriculture 
and food commercialization in the Ordinations of the Portuguese Kingdom 
that were current in the brazilian colonial period (1500 to 1822), as in the 
legislation of the Brazilian Empire (1822 to 1892). This comprehensive text 
and normative context analysis methodology is developed by Legisprudence.

lista dE abrEviatUras Utilizadas
OA Ordenações do Senhor Rey D. Affonso V
OD Ordenações Del-Rei Dom Duarte
OF Código Philippino ou Ordenações e Leis do Reino de Portugal
OM Ordenações do Senhor Rey D. Manuel
SRS Systema ou Collecções dos Regimentos Reais
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1 ConsidEraçÕEs PrEliminarEs

O presente trabalho de pesquisa circunscreve-se à identificação de atos norma-
tivos cíveis, penais e tributários afetos às atividades de agropecuária e comercializa-
ção de alimentos nas Ordenações do Reino Português vigentes no Período Colonial 
brasileiro (1500 a 1822), bem como na legislação do Império Brasileiro (1822 a 1892), 
e, nestes, a verificação de termos e nomenclatura utilizada, com o fim de delinear o 
cenário normativo em que aquelas atividades se desenvolviam, comparando, sinte-
ticamente, as mudanças e evoluções normativas no setor com ênfase nos avanços 
científicos e no estado da arte. Neste contexto, também visa identificar a tipologia dos 
atos normativos e verificar a existência de alguma disciplina legal sobre procedimento 
de elaboração e redação de atos normativos.

Sua execução se deu inicialmente, por meio de acesso a fontes secundárias da 
legislação histórica, disponível no sítio do projeto Ius Lusitanae – Fontes Históricas 
do Direito Português, que realiza a digitalização de tais fontes, facilitado o acesso 
por mecanismos de busca da internet, bem como do sítio da Presidência da Repúbli-
ca brasileira, que disponibiliza a legislação do período imperial2. Todavia, o banco de 
dados online saiu do ar e nossa segunda opção, “O governo dos Outros”3 passou a 
responder pela pesquisa da massa documental em legislação histórica ( Ordenações). 

2 mEtodologia

A pesquisa de tipo histórico-jurídico, visando analisar a evolução de determina-
do instituto jurídico pela compatibilização de espaço/tempo (GUSTIM e DIAS, 2006,  
p. 26), valeu-se de acesso aos dados primários de legislação disponibilizada em sítios 

2 Vide http://iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/ ( Acessado em 30 de julho de 2011) e http://www4.planalto.gov.
br/legislacao/legislacao-historica/leis-do-imperio-1(Acessado em 30 de julho de 2018)
3 Vide O site “O Governo dos Outros “é um dos principais outputs do projecto O Governo dos Outros. Ima-
ginários Políticos do Império Português (1496 - 1961), financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia 
(PTDC/HIS-HIS/104640/2008), e desenvolvido no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 
e no CEDIS-Centro de Investigação & Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade da Faculdade de Direito 
da Universidade Nova de Lisboa. Este site tem como principal objectivo disponibilizar legislação relativa ao 
governo político do território e das populações do império português entre 1496 (ano da expulsão dos judeus 
e muçulmanos do reino de Portugal) e 1961 (ano em que foi publicado o decreto que aboliu o Estatuto do In-
digenato nas colónias portuguesas onde ele vigorava). Esta informação do Projeto acha-se no site <http://
www.governodosoutros.ics.ul.pt> ( Acessado em 30 de janeiro de 2018).

http://iuslusitaniae.fcsh.unl.pt
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/leis
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/leis
http://www.governodosoutros.ics.ul.pt
http://www.governodosoutros.ics.ul.pt
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da internet, por meio dos quais foi realizada a coleta da legislação por tema, possibili-
tando sua identificação conforme a natureza, data e autoridade competente.

A primeira constatação da pesquisa é de que a legislação histórica do período 
colonial é, sobretudo, casuística, ou seja, há efetiva carência de normas gerais a 
respeito de grandes temas como “pecuária”, ou termos mais gerais não encontra-
dos nos resultados das buscas. Deste modo, necessário se fez que se traçasse uma 
estratégia de busca por meio de termos que, sabidamente, referem-se a atividades 
econômicas importantes para o Reino de Portugal, como, por exemplo, “plantação”, 
“gado” e “carne”4. 

Portanto, no relatório da pesquisa, a reconstrução do cenário normativo se-
guiu em dois eixos, um afeto à agricultura, outro à pecuária, por meio dos termos 
levantados em lista não exaustiva. Neste ponto, cumpre ressaltar que adotamos, para 
os fins da pesquisa, o entendimento de que agricultura refere-se à atividade de pro-
dução de vegetais úteis ao homem ou à criação de animais, e de que a pecuária, como 
criação de gado, limita-se à criação de bovinos, eqüídeos, aves, caprinos e suínos, 
excluída, deste modo, a piscicultura, que possuí regime jurídico autônomo na atual 
estrutura governamental brasileira5, e atividades de extrativismo vegetal. 

A natureza casuística da legislação encontrada se, de um lado, revela uma preo-
cupação com a solução imediata de problemas por meio de legislação, de outro impôs 
uma segunda dificuldade: trata-se da de identificar normas gerais que fossem den-
sificadas pela norma de conteúdo densificante ou mais específico. Como hipótese, 
sugere-se que a ausência deste tipo de normas indique tanto a inexistência das nor-
mas gerais, vez que o Poder Real era abrangente e prescindia do direito escrito para 
sua autoridade, ou ainda que os costumes, de natureza normativa, regessem certos 
tipos de comportamento na matéria. 

Ressalta-se, imediatamente, que embora tratando-se de pesquisa histórico-ju-
rídica, optou-se, em razão do prazo de execução da pesquisa, por não se realizar efe-
tiva análise histórica da legislação identificada, ou seja, não se buscou empreender a 
hermenêutica dos atos normativos. Deste modo, o relatório da pesquisa apresenta os 
dados coletados de forma sintética, com breve explicação de seu conteúdo, atendidas 
a separação em atos de natureza penal, tributária e cível.

4 Ver lista completa de termos buscados no Anexo A.
5 <www.agricultura.gov.br> Acessado em 14 de setembro de 2019.

www.agricultura.gov.br
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Foi elaborado, também de forma sintética, glossário de termos técnicos utiliza-
dos na legislação identificada, no anexo B, por meio do qual procurou-se clarificar 
certas expressões comuns à época em que a legislação foi elaborada, mas que hoje 
ainda podem causar dúvidas.

No Anexo C, encontra-se índice cronológico de toda a legislação identificada, es-
pecificado por matéria e autoridade.

3 FUnção lEgislativa E dECisão dE lEgislar

A respeito da verificação de existência de disciplina legal de elaboração de atos 
normativos, informamos, com Barbas Homem (1999a), que a função legislativa no 
Estado Português medievo e moderno era o que se chamava de Direito Real ou Rega-
lia que, como atribuição de direitos públicos atribuídos aos reis, não encontra disposi-
ção expressa na legislação portuguesa. Interpreta-se essa omissão como “o reconhe-
cimento de que era indiscutível a circunstância de estas faculdades se encontrarem 
na titularidade régia” (1999a, p. 56).

Todavia, ensina o autor que a decisão legislativa dos reis portugueses contava 
com o apoio do conselho, cabendo, contudo, iniciativa das cortes, que solicitavam di-
retamente ao rei uma determinada legislação. Fala-se, contudo, em lei para designar 
uma diversidade de tipologia legal que não coincide com o sentido moderno que se 
atribuiu à palavra lei. Deste modo, Barbas Homem (1999b, p. 110 e 111), especifica 
os tipos normativos reconhecidos como fontes do direito encontrados no período mo-
derno, que ora listamos:

a. Cartas de lei: estatutos mais importantes, que se iniciam com o nome pró-
prio do monarca, assinadas com a expressão “El Rei com guarda” ou “O Rei 
com guarda”.

b. Leis: diferenciam-se das cartas de lei apenas quanto à assinatura, vez que 
traz apenas a expressão “O Rei”.

c. Alvarás: normas de vigência temporária de até um ano (OM. 2.20; OF. 2.40). 
São de dois tipos: “alvarás de mercê”, que concedem mercê ou privilégio a 
uma determinada pessoa que o requer; e “alvarás com força de lei” ou “al-
varás em forma de lei”, por meio do qual se inovava na ordem jurídica, que 
deviam ser expressamente derrogadas.
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d. Regimentos: são diplomas de organização das instituições judiciais e admi-
nistrativas.

e. Decretos: são determinações régias endereçadas a um tribunal ou magistra-
do em particular.

f. Resoluções régias: trata-se de disposições reais tomadas a partir de consul-
tas apresentadas por tribunais ou secretários de Estado.

g. Portarias: ordens verbais dadas pelo rei a seus oficiais ou expedidas por se-
cretários de Estado ou instituições superiores em nome do rei.

h. Avisos: trata-se de ordens emitidas por secretários de Estado a um tribunal ou 
órgão da administração que houvesse requerido alguma determinação régia.

Não encontramos normas de procedimento legislativo, o que se justifica pela 
concentração do poder legislativo como direito real. Sabe-se, contudo, que a legisla-
ção deveria ser registrada pelo chanceler-mor, que deveria dar publicidade às normas, 
por leitura dos textos normativos nas comarcas (OM, 1.2.9; OF 1.2.10). Contudo, a 
ausência de publicação das normas era comum, segundo Barbas Homem, e ainda 
assim o desconhecimento da lei não poderia ser alegado quanto ao descumprimento 
(1999b, p. 114). 

4 PECUÁria

Durante o período colonial, a pecuária, como atividade que trata de todos os as-
pectos da criação de gado, era disciplinada, sobretudo, no âmbito penal. Desde a com-
pilação das normas vigentes no Reinado de D. Affonso até o Código Filipino, o gado é 
tratado como bem jurídico de suma importância, contra cujos passadores se insurgia 
um forte sistema de repressão6.

Assim, já em 1569, com a edição e publicação da coletânea Leis Extravagantes e 
Repertório das Ordenações, de Duarte Nunes do Lião, na parte que cuida dos delitos, 
se encontra, no Título VI, a rubrica marginal “Dos Gados e dos Passadores”, instituindo 
penas pelo crime de passagem de gado variáveis conforme a classe social do autor. 
Assim, fosse este peão, a pena para a passagem de gado era de açoitamento público 

6 Passador equivale à atual figura do contrabandista ou descaminhador.
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com baraço e pregão, o decepamento de um pé e o degredo perpétuo para a Ilha de 
São Tomé, com o perdimento da fazenda; fosse escudeiro ou cavaleiro, a pena é de 
perdimento de bens e degredo; para fidalgos e alcaides mor, a pena é do perdimento 
do exercício do cargo e outros direitos (OM 5.88; OF 5.115). 

Isso se justifica, conforme se lê na Declaração feita acerca das sacas de pão e 
gado que se levam para fora do Reino, pelo fato de a passagem de gado fazer com 
que o preço desses alimentos aumentasse no Reino Português, prejudicando seus 
conterrâneos (OA 2.36). Esta preocupação é revelada, também, pela necessidade de 
declaração da criação de gado, por meio da qual o Reino pode exercer o controle sobre 
a criação (ODD, p. 408). E também devido à necessidade de controle, era proibido o 
arrendamento de gado e colméia (OM 4.42; OF 4.69). Também foi criminalizada a ação 
de matar bois, devendo a carne ser aproveitada (OM 5.100; OF 5.87). Exceções eram 
autorizadas por meio de alvarás, na hipótese de os bois estarem causando dano em 
propriedades públicas e privadas.

Em termos tributários, chama-se “usual da carne” o tributo recolhido pela criação 
e venda de carne, incorrendo nas penas pela passagem quem promover o descami-
nho (SRR 6.2). As carnes só podiam ser vendidas em açougues autorizados e fiscali-
zados, sendo a preços fixos por comarca, sofrendo penas os que as vendiam de forma 
irregular (Decreto de 2 de outubro de 1657 do Senado de Lisboa), tendo sido proibida, 
pelo Decreto de 18 de novembro de 1687, a venda de carnes em casa, mesmo que 
fosse produção própria, em razão dos prejuízos de arrecadação. 

Não estamos certas quanto à equivalência entre o “usual da carne” e sisa, impos-
to incidente pela transmissão de bens imóveis inter vivos7. No entanto, percebe-se 
que a sisa incidia sobre a carne, a partir do Decreto de 17 de abril de 1645, que dispu-
nha sobre a fiscalização dos direitos da carne, a partir da fixação de um selo real nas 
partes da carne que entravam em Lisboa, facilitando a fiscalização e o controle contra 
o descaminho. Sobre os açougues, sabe-se apenas que não podiam estar a menos de 
uma légua do termo de Lisboa.

Observa-se que o acesso às carnes dava-se como privilégio às classes sociais 
mais altas do Reino Português. Nas Ordenações de D. Duarte, encontra-se lei que es-
tipula os tipos de carnes e pescados podiam comer os homens ricos, fidalgos e cida-
dãos nos jantares, e aquilo que seus convidados poderiam comer (ODD, p. 449 e 450).

7 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1994, verbete “Sisa”, p. 241.



21
A LEGISLAÇÃO HISTÓRICA EM MATÉRIA DE AGROPECUÁRIA NO PERÍODO COLONIAL E IMPERIAL BRASILEIRO

Contra uma certa prática de filar galinhas de seus proprietários, tanto nas Or-
denações de D. Affonso V, quanto nas de D. Duarte, proíbe-se, em forma declarató-
ria, que se filem galinhas contra a vontade dos donos, instituindo uma sanção, apa-
rentemente na forma de multa, de um soldo para cada galinha filada, ou subtraída  
(OA 2.61; ODD, p. 497).

No tocante ao período imperial brasileiro, em consulta ao site da Presidência da 
República que disponibiliza a legislação histórica brasileira, não foi encontrada qual-
quer legislação a respeito da temática.

5 agriCUltUra

Ao contrário do que ocorreu com a pecuária, no período colonial as matérias afe-
tas à agricultura não foram reguladas com enfoque na seara penal. A maior parte da 
legislação encontrada é de cunho civil ou tributário.

A Coroa Portuguesa encarava a agricultura como elemento bastante relevante 
para o Reino. Diversas normas visaram a incentivar a prática dessa atividade econô-
mica em Portugal e nas colônias. É o caso das “sesmarias” e dos “estancos”, institutos 
por meio dos quais a autoridade estatal entregava a um particular uma gleba, para 
que este dela cuidasse e a cultivasse; se as terras não fossem lavradas, a pena era a 
perda do domínio e dos direitos sobre esses campos, que seriam entregues a tercei-
ros, para que o fizessem (OF 4.43). Cite-se ainda, a título de exemplo, a Carta Régia 
de 17 de outubro de 1615, que contém providências para que os Corregedores das 
Comarcas cumpram a obrigação que têm de promover que se lavrem as terras, abram 
caminhos e se plantem e conservem árvores de fruto; e o Alvará de 29 de maio de 
1633, que estabelece providências sobre plantação de árvores nos montes e baldios, 
e sua conservação.

Contudo, se de um lado o Estado procurava favorecer o cultivo das terras para 
a produção de alimentos, de outro acabava por produzir efeito contrário ao lançar 
mão de uma severa política tributária. É o que se percebe a partir do levantamento de 
diversos diplomas normativos que versam sobre tributos. Relevante mencionar o De-
creto de 12 de outubro de 1657, que proíbe a venda de vinho e carne nas casas, ainda 
que de lavra própria. O escopo era impedir danos à arrecadação tributária de Lisboa.

No que concerne à política agrícola portuguesa no período pesquisado, merece 
destaque a legislação que recai sobre a vinicultura. Desde muitos séculos o vinho é 
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produto bastante importante na economia portuguesa. Ao longo do século XVII, a ex-
portação desse produto cresceu significativamente, sobretudo para a Inglaterra. Essa 
expansão veio acompanhada de adulterações e queda na qualidade do produto, que a 
Coroa procurava conter.

Nesse contexto, foi criada a Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro, em 10 
de setembro de 1756. A Companhia era responsável por resguardar “a pureza dos vi-
nhos de embarque” (e.g. Edital de 13 de novembro de 1761; Alvará de 26 de outubro 
de 1765; e Decreto de 16 de novembro de 1771), e também por autuar e prender os 
contraventores de suas leis (Alvará de 17 de agosto de 1765).

Mais uma vez, em consulta ao site da Presidência da República, não se localizou 
leis ou decretos imperiais sobre a agricultura.
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anEXo a – lista dE tErmos Utilizados nas bUsCas

Área termos

Pecuária

Açougue
Boi
Cabrito
Carne
Couro
Gado
Galinha
Leite
Manteiga
Pele 
Porco
Queijo

Agricultura

Aguardente
Algodão
Arroz
Cacau
Cachaça
Café
Canela
Cultura
Engenhos
Farinha
Frutas
Gengibre
Hortas
Lavoura
Lavradores
Madeira
Madeira
Mandioca
Milho
Pão
Pimenta
Plantação
Quintas
Resina
Sesmarias
Tabaco
Trigo
Vinha
Vinho
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anEXo b – glossÁrio

Expressão Conceito
Baldios e maninhos Terras públicas dos conselhos das vilas usadas em comum para pastos.

Concelho da Fazenda Órgão à época responsável pela administração da área financeira de 
Portugal.

Herdade Grande propriedade rural
Imposição Tributo
Paço Palácio
Pipa Vasilha bojuda, de madeira, para vinhos e outros líquidos; barrica.

Relegueiro

Senhorio de terras que tinham o privilégio do relego. Esta faculdade 
permitia aos relegueiros venderem seus vinhos, durante certa parte do 
ano, sem competição com os demais produtores. Apenas depois de findo 
este período é que se permitia a livre comercialização do produto.

Sisa Imposto incidente sobre a transmissão de bens imóveis inter vivos.
Trapiche Máquina movida por tração animal.
Vinho de cutelo Vinho de própria lavra, produzido pelos moradores locais.
Vinho de ramo Como era chamado o vinho de origem “Douro”.
Erva santa Tabaco

Estanco Concessão dada pela Coroa Portuguesa a um particular para explorar certa 
atividade econômica objeto de monopólio estatal.
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anEXo C – ÍndiCE CronolÓgiCo dE lEgislação8

Atos normativos cíveis, penais e tributários relativos à agropecuária e comerciali-
zação de alimentos nas Ordenações do Reino Português entre 1500 e 1892

nº natureza data matéria autoridade link
1 Ordenações 1440 ODD, p. 408: Artigo XIX, Dizem 

que têm seu Foro que os Gados 
do Vento que os não levam 
aos lugares que devem e os 
escondem.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/15_
ordenacoes_duarte/408.jpg

2 Ordenações 1440 ODD, p. 497: Como El Rei 
defendeu que nenhum não 
tome Galinhas nem Capões, 
mas que as compre à vontade 
daqueles de quem forem.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/15_
ordenacoes_duarte/497.jpg

3 Ordenações 1440 ODD, p. 449: Que iguarias de 
carne e de pescados devem 
comer os Ricos Homens.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/15_
ordenacoes_duarte/449.jpg

4 Ordenações 1440 ODD, p. 450: Que iguarias de 
carne e de pescados devem 
comer os Fidalgos ou Cidadãos 
ao jantar ou ceia. 

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/15_
ordenacoes_duarte/450.jpg

5 Ordenações 1450 OA 2.36: Da declaração feita 
acerca da saca de pão e gado, 
que se levam para fora do 
Reino.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/14_
ordenacoes_afonsinas/livro_
ii/284.jpg

6 Ordenações 1450 OA 2.61: Que os Fidalgos e 
Cavaleiros não filem na Corte 
galinhas nem outras aves 
contra a vontade de seus 
donos.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/14_
ordenacoes_afonsinas/livro_
ii/390.jpg

7 Ordenações 1514 OM 1.2.9: Do Chanceler-Mor. Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/17_
ordenacoes_manuelinas/
livro_i/038.jpg

8 Tendo em vista as dificuldades de consulta do Site Governo dos Outros que substituiu o repositório 
do extinto Ius Lusitanae que não mais permite acesso direto (?!) ao texto das páginas de visualização 
indicadas na última coluna da tabela, indicamos as fontes de primeiro acesso: http://www.governo-
dosoutros.ics.ul.pt/?menu=consulta&id_partes=83&id_normas=13207&accao=ver; <http://www2.
senado.leg.br/bdsf/handle/id/242733> Acessado em 14 de setembro de 2019.
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nº natureza data matéria autoridade link
8 Ordenações 1514 OM 2.20: Que não façam Obra 

por Carta ou Alvará do Rei, 
nem de algum seu Oficial, 
sem primeiro passar pela 
Chancelaria, e que as coisas, 
cujo efeito há de durar mais de 
um ano, não passem por Alvará.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/17_
ordenacoes_manuelinas/livro_
ii/094.jpg

9 Ordenações 1514 OM 4.42: Em que casos os 
arrendamentos de gados e 
colméias são defesos.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/17_
ordenacoes_manuelinas/livro_
iv/101.jpg

10 Ordenações 1514 OM 5.88: Que não levem para 
fora do Reino pão, farinha, 
gados, couros, peles, ouro, 
prata, cavalos, armas, nem vão 
fazer, nem vender caravelas 
fora do reino

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/17_
ordenacoes_manuelinas/
livro_v/257.jpg

11 Ordenações 1514 OM 5.100: Da pena que haverão 
quem matar bestas ou cortar 
árvores de fruto. E que tanto 
que o gado que se decepar se 
esfole logo.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/17_
ordenacoes_manuelinas/
livro_v/301.jpg

12 Ordenações 1603 OF 1.2.10: Do Chanceler-Mor Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/19_
ordenacoes_filipinas/
livro_1/0011.jpg

13 Ordenações 1603 OF 2.40: Que as coisas, cujo 
efeito há-de durar mais de um 
ano, passem por Cartas, e não 
por Alvará

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/19_
ordenacoes_filipinas/
livro_2/0465.jpg

14 Ordenações 1603 OF 4.69: Que não façam 
arrendamento de gados e 
colméias

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/19_
ordenacoes_filipinas/
livro_4/0880.jpg

15 Ordenações 1603 OF 5.87: Dos daninhos e dos 
que tiram gado ou bestas do 
Curral do Conselho

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/19_
ordenacoes_filipinas/
livro_5/1235.jpg

16 Ordenações 1603 OF 5.115: Da passagem dos 
gados

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/19_
ordenacoes_filipinas/
livro_5/1266.jpg

17 Regimento 19/11/1674 SRR 6.2: Da arrecadação do 
Usual da Carne

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
vi/0454.jpg

18 Ordenações 1440 OD - Das Jugadas dos Vinhos de 
Santarém (Ordenações Del-Rei 
Dom Duarte - p. 611)

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/15_
ordenacoes_duarte/611.jpg
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19 Ordenações 1450 OA 2.36 - Da declaração feita 

acerca da saca de pão e gados 
que se levam para fora do 
Reino.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/14_
ordenacoes_afonsinas/livro_
ii/284.jpg

20 Ordenações 1450 OA 2.60 - Dos relegueiros que 
regatam o vinho no relego ou o 
querem vender depois que sai 
o relego.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/14_
ordenacoes_afonsinas/livro_
ii/331.jpg

21 Ordenações 1514 OM 2.34 - Dos Relegos e como 
se devem vender os Vinhos de 
El Rei durando o tempo deles

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/17_
ordenacoes_manuelinas/livro_
ii/159.jpg

22 Ordenações 1514 OM 5.88 - Que não levem para 
fora do Reino pão, nem farinha, 
nem gados, nem couros, nem 
peles, nem ouro, nem prata, 
nem cavalos, nem armas, nem 
vão fazer nem vender caravelas 
fora do Reino.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/17_
ordenacoes_manuelinas/
livro_v/257.jpg

23 Escritura 15/12/1522 Trata do direito que se chama 
imposição do vinho.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
iv/0226.jpg

24 Alvará 30/12/1522 Manda levantar a segunda 
imposição do vinho.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
iv/0229.jpg

25 Regimento 29/08/1564 Ordena a ordem, e maneira da 
arrecadação da sisa dos vinhos 
carregados em Lisboa para se 
venderem fora.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
iv/0234.jpg

26 Escritura 14/03/1572 Trata do direito que se chama 
imposição do vinho.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
iv/0220.jpg

27 Ordenações 1603 OF 4.43 - Das Sesmarias Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/19_
ordenacoes_filipinas/
livro_4/0822.jpg

28 Ordenações 1603 OF - 4.68 - Que se não façam 
Contratos de Pão, Vinho, Azeite 
e outros Mantimentos, senão a 
Dinheiro.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/19_
ordenacoes_filipinas/
livro_4/0879.jpg

29 Ordenações 1603 OF 4.67 - Dos que compram 
Vinho ou Azeite para revender.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/19_
ordenacoes_filipinas/
livro_5/1224.jpg
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30 Carta Régia 21/01/1614 Trata da venda de vinho à Bica 

e de imposições para obras dos 
Concelhos.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1613_1619/097.
jpg

31 Alvará 24/05/1614 Proibe que os Trapiches fossem 
registrados como Engenhos de 
Açúcar, acabando com a isenção 
de impostos desses engenhos 
de tração animal.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1613_1619/088.
jpg

32 Carta Régia 17/10/1615 Providências para que os 
Corregedores das Comarcas 
cumpram a obrigação que têm 
de promover que se lavrem as 
terras, abram caminhos e se 
plantem e conservem árvores 
de fruto.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1613_1619/182.
jpg

33 Alvará 01/03/1619 Providências para evitar 
as irregularidades que se 
cometiam sobre a negociação 
da canela de Ceilão.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1613_1619/349.
jpg

34 Alvará 18/03/1621 Providências para observância 
das Leis que proibiam levar-se 
pimenta ao Estreito de Ormuz, 
e contratar em outros géneros 
defesos.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1620_1627/041.
jpg

35 Alvará 22/03/1621 Proíbe aos Vice-Reis, 
Governadores e Relação da 
Índia, conceder perdões pelas 
culpas de contrabando de 
pimenta e outros géneros, e 
revoga os já concedidos.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1620_1627/042.
jpg

36 Provisão 11/10/1622 Determina que se pague o Real 
d’Água do vinho de própria lavra 
que se vender aquartilhado.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1620_1627/080.
jpg

37 Alvará 29/05/1633 Providências sobre plantação 
de árvores nos montes e 
baldios, e sua conservação.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1627_1633/314.
jpg

38 Alvará 23/12/1633 Proibe que os engenhos 
de açúcar do Brasil fossem 
arrematados por dívidas 
de seus donos, devendo-
se penhorar somente os 
rendimentos.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1657_1674/092.
jpg

39 Carta Régia 20/08/1638 Providências para plantação de 
árvores nos baldios, e punição 
dos descaminhos de madeiras.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1634_1640/173.
jpg
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40 Provisão 24/04/1642 Sementeira e comércio de 

gengibre, anil e mandioca no 
Brasil.

Conselho 
Ultramarino

http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1640_1647/143.
jpg

41 Alvará 23/08/1642 Extingue o estanco do tabaco. Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1640_1647/157.
jpg

42 Provisão 19/09/1642 Extingue o estanco do tabaco. Concelho da 
Fazenda

http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1640_1647/159.
jpg

43 Alvará 26/06/1644 Restituição do Estanco 
do Tabaco e cobrança dos 
respectivos direitos.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1640_1647/240.
jpg

44 Alvará 10/05/1649 Proibe que se lavre tabaco 
neste Reino.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1648_1656/043.
jpg

45 Provisão 17/09/1655 Requisitos para serem isentos 
de direitos os engenhos novos 
de açúcar no Brasil.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1648_1656/376.
jpg

46 Decreto 12/10/1657 Manda ao Senado de Lisboa 
pôr editais, para que nenhuma 
pessoa vendesse vinho nem 
carne em sua casa, ainda que 
fosse de sua lavra

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
iv/0241.jpg

47 Carta de Lei 28/02/1668 Providências para evitar o 
contrabando de tabaco.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1657_1674/141.
jpg

48 Provisão 10/04/1671 Isenção de direitos ao gengibre 
da América.

Conselho 
Ultramarino

http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1657_1674/190.
jpg

49 Alvará 30/07/1674 Fixa taxa do número de 
almudes que devem ter as 
pipas de vinho do Douro, e 
penas por contravenção.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1675_1683/316.
jpg

50 Regimento 19/11/1674 Determina a forma de cobrança 
de impostos sobre carne e 
vinho.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
vi/0447.jpg
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51 Lei 05/12/1674 Ordena que o Contador da 

Fazenda seja Juiz das causas 
que se moverem por ocasião 
de descaminhos do Tabaco, e 
dos direitos a ele pertencentes; 
e se estabelecem penas 
contra os que o semearem, ou 
manipularem por sua conta.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
iv/0069.jpg

52 Carta de Lei 05/12/1674 Penas pelos descaminhos 
de tabaco, sementeira e 
manipulação. Juízo privativo 
para conhecer destes delitos.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1657_1674/380.
jpg

53 Decreto 15/12/1674 Administração do Tabaco pela 
Fazenda Real: Junta especial e 
forma de despacho.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1657_1674/381.
jpg

54 Carta de Lei 03/06/1676 Amplia a de 8 de Dezembro de 
1674, sobre contrabando de 
tabaco

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1675_1683/014.
jpg

55 Provisão 06/10/1676 Sobre a plantação de amoreiras. Concelho da 
Fazenda

http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1675_1683/017.
jpg

56 Decreto 22/01/1678 Exige certidão do cumprimento 
das ordens relativas à plantação 
de amoreiras nas residências.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1675_1683/037.
jpg

57 Provisão 03/11/1681 Proibe a construção de 
engenhos de açúcar no Brasil 
a menor distância que mil e 
quinhentas braças de uns a 
outros.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1675_1683/364.
jpg

58 Provisão 26/01/1683 Declara que a Provisão Régia 
de 3 de Novembro de 1681 (a 
qual proibe a construção de 
engenhos a menor distância 
que mil e quinhentas braças de 
uns a outros) não compreende 
os engenhos fabricados antes 
dela.

Conselho 
Ultramarino

http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1675_1683/089.
jpg

59 Alvará 11/08/1690 Trata de penas por 
descaminhos de vinhos e 
azeites, em prejuízo dos direitos 
fiscais.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1683_1700/246.
jpg
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60 Alvará 21/01/1696 Impõe as penas de perda 

de serviços, e de degredo 
para Angola por cinco anos, 
ao soldado que for achado 
descaminhando, ou vendendo 
Tabaco, ou ainda provando-se 
que o vendeu.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
iv/0068.jpg

61 Alvará 24/09/1700 Providências para evitar 
descaminhos de Tabaco, e 
cominação de penas aos 
contraventores.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1683_1700/464.
jpg

62 Alvará 21/07/1703 Proíbe a sementeira, e uso da 
Erva Santa, sob as mesmas 
penas que são impostas aos 
que semeiam e fabricam 
Tabaco.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
iv/0075.jpg

63 Alvará 22/05/1706 Proíbe a admissão e uso do 
Tabaco estrangeiro tanto 
aos Nacionais como aos 
Estrangeiros.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
iv/0076.jpg

64 Regimento 09/03/1715 Condições da nova forma com 
que S. Majestade mandou se 
arrendasse o Usual do vinho e 
carne em todo o Reino.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
vi/0465.jpg

65 Alvará 23/12/1715 Pelo qual se ordenou que 
alguma pessoa de Lisboa com 
exceção dos donos das casas de 
pasto, não pudesse vender os 
vinhos em sua casa, e armazéns 
a almudes, potes, canadas, 
copos, ou por outra qualquer 
medida, senão atabernado 
publicamente com ramo à 
porta, sob pena de perdimento 
do vinho, que lhe fosse achado, 
e de dois meses de prisão.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
iv/0236.jpg

66 Lei 20/03/1736 Proíbe a introdução e uso do 
Tabaco Estrangeiro no Estado 
do Brasil e mais Conquistas.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
iv/0098.jpg

67 Regimento 16/01/1751 Regimento dos direitos do 
Tabaco e Açúcar, Carga e 
Descarga dos Navios do Brasil 
no Reino.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/01_
legislacao_1750_1762/0032.
jpg

68 Alvará 16/01/1751 Regula os Direitos, Despachos, 
primeiros Preços e Fretes do 
Tabaco; e a maneira porque 
devem ser arrecadados.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
iv/0084.jpg
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69 Lei 01/04/1751 Pela qual se dá Regimento 

aos Ministros das Casas de 
Inspeção estabelecidas nos 
principais Portos do Estado do 
Brasil para promover a Lavoura 
e Comércio do Açúcar e Tabaco

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
iv/0092.jpg

70 Portaria 11/01/1753 Declara o Regimento de 16 
de Janeiro de 1751 sobre 
os direitos, e salários das 
conduções do Tabaco.

Alfândega 
do Tabaco

http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/02_
legislacao_1750_1762_
suplemento/0211.jpg

71 Decreto 28/06/1753 Providencia a bem do bom 
fabrico do Tabaco.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/02_
legislacao_1750_1762_
suplemento/0240.jpg

72 Decreto 22/10/1753 Declara incluídas na proibição 
do Decreto de 8 de Abril de 
1739 as fazendas de algodão, 
e linho com listas azuis, ou 
encarnadas.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/02_
legislacao_1750_1762_
suplemento/0272.jpg

73 Alvará 29/11/1753 Modificam os Parágrafos 1, 2, 3 
e 4 do Regimento da Alfândega 
do Tabaco de 16 de Janeiro de 
1751.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
iv/0099.jpg

74 Alvará 29/11/1753 Modifica o Regimento da 
Alfândega do Tabaco de 16 de 
Janeiro de 1751.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/01_
legislacao_1750_1762/0172.
jpg

75 Alvará 09/06/1756 Pelo qual se ampliou o Alvará 
de 20 de Março, ordenando-
se que o Executor das dívidas 
das Alfândegas de Lisboa e 
Junta do Tabaco, em tudo o que 
disser respeito a este género, 
e tiver nascimento dele, de 
apelação, e agravo para a Junta 
da Administração do referido 
género.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
iv/0106.jpg

76 Alvará 10/09/1756 Confirma a Instituição da 
Companhia Geral das Vinhas do 
Alto Douro.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/01_
legislacao_1750_1762/0441.
jpg
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77 Provisão 21/12/1758 Pela qual se concedem 

muitas isenções, privilégios, 
liberdades e prerrogativas 
aos Contratadores do Tabaco 
e aos Estanqueiros, Feitores, 
Administradores, Criados e 
mais pessoas ocupadas no 
expediente do mesmo Contrato.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
iv/0080.jpg

78 Decreto 12/03/1759 Acerca das Capatazias e 
homens do trabalho da 
Alfândega do Tabaco e do 
Açúcar.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/01_
legislacao_1750_1762/0649.
jpg

79 Decreto 15/12/1759 Acerca da avaliação dos Vinhos 
do Porto para pagamento dos 
Direitos.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/02_
legislacao_1750_1762_
suplemento/0715.jpg

80 Lei 24/09/1760 Pela qual se impõem a pena de 
perdimento e confiscação de 
todos os bens, aos que forem 
compreendidos no crime de 
descaminho do Tabaco.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
iv/0066.jpg

81 Alvará 16/12/1760 Facilita à Companhia dos Vinhos 
do Douro estabelecer Fábricas 
de Aguardentes.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/01_
legislacao_1750_1762/0762.
jpg

82 Alvará 30/12/1760 Para que o Conservador da 
Companhia dos Vinhos tire 
Devassa anualmente dos 
Transgressores da Instituição e 
mais leis da mesma Companhia.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/01_
legislacao_1750_1762/0766.
jpg

83 Decreto 04/05/1761 Acerca da isenção dos Direitos 
do Café.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/02_
legislacao_1750_1762_
suplemento/0808.jpg

84 Decreto 01/07/1761 Isenta de quaisquer 
emolumentos o arroz do Brasil 
que entrar nos portos deste 
Reino.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/02_
legislacao_1750_1762_
suplemento/0815.jpg
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85 Edital 13/11/1761 Providencia a bem da pureza 

dos Vinhos de embarque.
Junta dos 
Vinhos do 

Douro

http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/02_
legislacao_1750_1762_
suplemento/0832.jpg

86 Provisão 07/06/1765 Concede aos Contratadores 
Gerais do Tabaco os privilégios 
e regalias constantes do 
respectivo contrato.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/03_
legislacao_1763_1774/0194.
jpg

87 Alvará 17/08/1765 Atribui ao Provedor da Junta da 
Administração da Companhia 
Geral da Agricultura das Vinhas 
do Alto Douro competência 
para autuar e prender os 
contraventores das leis da 
Companhia Geral da Agricultura 
das Vinhas do Alto Douro.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/03_
legislacao_1763_1774/0212.
jpg

88 Alvará 26/10/1765 Manda arrancar as vinhas 
plantadas nas campinas 
e margens dos Rios Tejo, 
Mondego e Vouga, e se 
estabelece um método sólido, 
para evitar os detrimentos 
e danos que até à data dele 
experimentaram assim os 
Lavradores, e Mercadores de 
vinhos nas suas vendas, e 
tráfico, como os moradores de 
Lisboa pela má qualidade do 
referido género.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
iv/0246.jpg

89 Edital 26/02/1770 Da Junta dos Vinhos do Douro 
com providências para a Cultura 
e Comércio dos Vinhos.

Junta dos 
Vinhos do 

Douro

http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/04_
legislacao_1763_1790_
suplemento/0221.jpg

90 Decreto 16/11/1771 Providencia o bem da pureza do 
vinho do Douro.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/04_
legislacao_1763_1790_
suplemento/0266.jpg

91 Aviso 27/08/1772 Proíbe as caixas de tabaco 
estrangeiras.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/04_
legislacao_1763_1790_
suplemento/0287.jpg
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nº natureza data matéria autoridade link
92 Decreto 18/05/1773 Isenta por dez anos de direitos 

o arroz que vier do Brasil.
Coroa http://www.governodosoutros.

ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/04_
legislacao_1763_1790_
suplemento/0301.jpg

93 Alvará 30/04/1774 Concede aos Negociantes que 
navegarem Tabaco para os 
países estrangeiros, a graça de 
lhes serem restituídos todos os 
direitos de entrada e saída em 
moeda corrente, no caso de os 
haverem pago, ou os mesmos 
Escritos da Alfândega, que 
contiverem as obrigações dos 
pagamentos.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
iv/0109.jpg

94 Alvará 15/07/1775 Ocorre às fraudes, que se 
praticavam na Agricultura e 
Comércio do Tabaco e Açúcar.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/05_
legislacao_1775_1790/0050.
jpg

95 Alvará 15/07/1775 Pelo qual se dão algumas 
providências sobre a lavoura e 
comércio do Tabaco.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/20_
sistema_regimentos/vol_
iv/0110.jpg

96 Decreto 29/11/1775 Manda que as madeiras do 
Brasil conduzidas para este 
Reino em navios portugueses, 
não paguem os direitos de 
entrada e saída.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_livros/09_
joaquim_inacio_freitas/tomo_
ii/050.jpg

97 Lei 25/05/1776 Declara as pessoas a quem 
somente compete a isenção de 
Jugadas de pão, vinho e linho.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/05_
legislacao_1775_1790/0086.
jpg

98 Alvará 04/08/1776 Obviando à fraude de exportar 
vinho de Ramo, como vinho de 
Embarque.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/05_
legislacao_1775_1790/0104.
jpg

99 Alvará 28/08/1776 Prorroga por mais vinte anos 
a Companhia das Vinhas do 
Douro.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/05_
legislacao_1775_1790/0110.
jpg
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nº natureza data matéria autoridade link
100 Decreto 05/08/1779 Declara os sítios próprios para 

plantação de vinhas depois da 
Lei de 26 de Outubro de 1765.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/05_
legislacao_1775_1790/0238.
jpg

101 Alvará 20/11/1779 Impõe o direito de cem réis 
por arroba ao Tabaco que 
se exportar; e estabelece os 
Ordenados dos Oficiais da 
Alfândega do Tabaco.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/05_
legislacao_1775_1790/0243.
jpg

102 Alvará 24/07/1781 Proíbe a entrada de arroz 
estrangeiro.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/05_
legislacao_1775_1790/0300.
jpg

103 Decreto 01/08/1783 Prorroga por mais dez anos a 
isenção de direitos ao arroz dos 
Domínios Ultramarinos.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/05_
legislacao_1775_1790/0341.
jpg

104 Decreto 26/04/1784 Acerca de conflito de jurisdição 
entre a Junta do Tabaco, e 
Administrador da Alfândega 
Grande sobre a concessão de 
franquias, e baldeações de 
alguns géneros.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/05_
legislacao_1775_1790/0357.
jpg

105 Edital 23/01/1789 Declara a pena em que incorrem 
os Lavradores que ocultarem 
vinho de ramo.

Junta dos 
Vinhos do 

Douro

http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/04_
legislacao_1763_1790_
suplemento/0622.jpg

106 Edital 23/01/1789 Edital da Junta da Companhia 
de Agricultura dos Vinhos do 
Douro, declarando a pena em 
que incorrem os Lavradores que 
ocultarem vinho de ramo.

Junta dos 
Vinhos do 

Douro

http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/04_
legislacao_1763_1790_
suplemento/0622.jpg

107 Edital 12/08/1794 Da Companhia das Vinhas do 
Douro recomendando a exacta 
observância das ordens que 
proíbem a introdução de vinhos 
de fora do distrito.

Junta dos 
Vinhos do 

Douro

http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/06_
legislacao_1791_1801/0188.
jpg
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nº natureza data matéria autoridade link
108 Alvará 04/12/1799 Providencia à arrecadação dos 

direitos do Vinho.
Coroa http://www.governodosoutros.

ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/06_
legislacao_1791_1801/0595.
jpg

109 Alvará 28/05/1801 Manda formalizar anualmente 
uma pauta dos preços dos 
vinhos, para por ela se deduzir 
o direito dos três por cento do 
Combóio.

Coroa http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/06_
legislacao_1791_1801/0704.
jpg

110 Portaria 20/10/1801 Do Conselho da Fazenda acerca 
dos Exportadores de vinhos.

Concelho da 
Fazenda

http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/imagens_
livros/30_colleccao_
legislacao_portugueza/06_
legislacao_1791_1801/0748.
jpg

anEXos d – lEgislação ComPilada (Pecuária e agricultura)

(Disponibilizados em: http://issuu.com/carolinemaciel1/docs/legisla__o_-_pecu_ria
?mode=window&backgroundColor=%23222222 
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OS DESAFIOS NO PROCESSO DE HARMONIZAÇÃO 
DE PADRÕES, GUIAS E RECOMENDAÇÕES: O 
CODEX ALIMENTARIUS

Fabiana Menezes de Soares1

Fernanda Santana de Souza2

rEsUmo: A facilitação do comércio de alimentos e a melhora da saúde hu-
mana e animal, assim como a situação fitossanitária, esses são os princi-
pais objetivos estabelecidos no acordo sobre medidas sanitárias e fitossa-
nitárias da Organização Mundial do Comércio (OMC) em vigor desde 1995. 
Muitas das disposições do acordo SPS são baseadas no funcionamento de 
três organizações técnicas internacionais que trabalham na codificação de 
normas técnicas: o Codex Alimentarius, a Organização Mundial para Saúde 
Animal e a Convenção Internacional para Proteção Vegetal. Muito antes da 
criação da OMC, essas três organizações já existiam e eram consideradas 
os espaços para tomada de decisões estritamente técnicas. Após a criação 
da OMC houve um giro nas funções desempenhadas pelas organizações 
supracitadas. Este capítulo tem como objetivo descrever algumas das al-
terações trazidas pelo acordo SPS nas atividades do Codex Alimentarius, 

1 Profa. Associada na Faculdade de Direito da UFMG, docente da graduação, onde ministra 
a disciplina de direito agroalimentar. Foi pesquisadora (2010 e 2012) em projeto financiado 
pelo CNPq (pesquisadora de desenvolvimento tecnológico industrial) “Inova Defesa Agro-
pecuária”, Residente do Instituto de Estudos Avançados e Transdisciplinares da UFMG com 
pesquisa em Normatividade Agroalimentar. Ministrou os Seminários sobre Droit sur la Diver-
sité et la securité alimentaires (2015) junto à Univeristé Laval
2 Mestranda junto ao PPGD/Direito UFMG e Bacharel em Direito e Farmacêutica Industrial 
pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, intercambista Minas Mundi/UFMG junto 
à Université Laval onde cursou seminários na disciplina de Droit sur la diversité et la sécurité 
alimentaires.

volta ao sUmÁrio
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além de apresentar algumas das críticas e dos desafios formulados para 
este cenário.

Palavras-chave: segurança alimentar, harmonização de normas técnicas, 
Codex Alimentarius, Avaliação de Risco.

abstraCt: The promotion of food trade and the improvement of human 
health and animal health as well as phytosanitary situation, those are 
the main goals have been established in the agreement on sanitary and 
phytosanitary measures (SPS agreement) of the World Trade Organization 
(WTO) in force since 1995. Many of the previsions from the SPS agreement 
are based on the functioning of three international organizations which 
work on the codification of standards: the Codex Alimentarius, the World 
Organization for Animal Health and the International Plant Protection 
Convention. Long before WTO was created, these three organizations 
already existed and were considered the appropriate fora for strictly technic 
decisions. None of the standards provided by them were legally binding for 
their signatories. After the creation of WTO, there was a shift in the roles 
played by the foresaid organizations. This chapter aims to describe some 
of the changes brought by SPS agreement in the activities of the Codex 
Alimentarius, and to present some of the critics and challenges formulated 
for this new scenario.

Keywords: food safety, standard harmonization, Codex Alimentarius, Risk 
Assessment.

1 introdUção

A alimentação enquanto direito, a comida enquanto expressão, religião e segu-
rança: essas são apenas algumas das chaves de interpretação possíveis da relação do 
ser humano com a comida. Essa necessidade humana não se restringe, portanto, ao 
simples acesso ao alimento: ela abrange a noção mais complexa na qual sanidade e 
cultura3 têm relevância equivalente ao acesso ao alimento em quantidades suficien-
tes, talvez esse último a noção mais intuitiva relacionada à segurança alimentar.

As diferentes dimensões dessa segurança assumem, neste contexto, o papel de 
direcionamento do olhar no que se refere ao direito à alimentação e às preferências do 

3 FLANDRIN, Jean-Louis, MONTANARI, Massimo ( Org.), [tradução de Luciano Vieira Machado, Guilher-
me J.F. Teixeira]. História da Alimentação. São Paulo: Estação Liberdade, 1998.
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consumidor em relação à comida. O conceito, estabelecido em 1996, na Declaração de 
Roma, após duas décadas de evolução, foi consolidado com a redação a seguir:

“Existe segurança alimentar quando as pessoas têm, a todo momento, 
acesso físico e econômico a alimentos seguros, nutritivos e suficientes 
para satisfazer as suas necessidades dietéticas e preferências alimentares, 
a fim de levarem uma vida ativa e sã.”

Nota-se que o compromisso em evitar a fome (escopo principal da segurança 
alimentar – food security) acha-se embricado com a garantia de acesso ao alimento 
saudável (food safety). A dimensão sanitária, entre cultura e acesso, está relacionada 
a um sistema complexo de governança internacional que envolve diferentes atores, 
incluindo não só o estado, mas também a indústria e a sociedade civil organizada.  
A composição dos observadores do Codex Alimentarius (ou simplesmente Codex) dá 
a exata noção desta complexidade: dos 229 observadores, são 57 organizações inter-
governamentais, 156 organizações não-governamentais e 16 programas ou órgãos 
das nações unidas. Entre os membros, tratam-se de 189 Estados-membros e 1 or-
ganização internacional, a União Europeia4.

A sanidade dos alimentos tem repercussões em três esferas, aquela da sa-
nidade vegetal, da saúde animal e da saúde humana. Cada uma delas é discutida 
no âmbito de programas e de organizações técnicas internacionais responsáveis, 
desde o início do século passado, pela discussão e elaboração de padrões, de guias 
e de recomendações que funcionam como parâmetro para a adoção de medidas e 
de políticas pelos Estados. 

Desse modo será evidenciado como o Direito Agroalimentar nacional (ou mesmo 
nos países membros da ONU) é impactada pela governança regulatória internacional 
desenvolvida pela FAO, seja pela via dos tratados, e também via forte influência que 
atua sobre a elaboração de políticas públicas setoriais e sobre a produção de atos 
normativos5. 

4 Dados obtidos a partir do site do Codex Alimentarius, disponível em http://www.fao.org/fao-who-
-codexalimentarius/about-codex/members/en/, acesso e 27 de agosto de 2019.
5 RAE, Isabella; THOMAS, Julian; VIDAR, Magret. History and Implications for FAO of Guidelines on the 
right to adequate food. Food and Human Rights in Development. Vol II. Envolving Issues and Emerging 
Applications [EIDE, Wenche Barth; KRACHT, Uwe, eds.], Antwerpen – Oxford: Intersentia, 2007.

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/members/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/members/en/
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O Codex, junto a OIE 6e a IPPC7, constituem as três organizações técnicas interna-
cionais que elaboram as normas relacionadas a essas três esferas.

Este capítulo tem como objetivo geral analisar o processo de harmonização de 
normas técnicas internacionais produzidas no âmbito específico do Codex, o progra-
ma das conjunto da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Organização para Ali-
mentação e Agricultura (FAO) ambas nas Nações Unidas (ONU), responsável pela ela-
boração das normas técnicas relacionadas à saúde humana. Os objetivos específicos 
são: (i) investigar o papel do Codex após a entrada em vigor do acordo de SPS8, com 
a criação da OMC em 19959, (ii) descrever a estrutura e o processo de produção de 
normas no Codex e (iii) analisar o funcionamento e a participação do Comitê do Codex 
do Brasil (CCAB) junto ao Codex. 

Na última parte, avaliaremos alguns dos desafios postos na densificacão de nor-
mas produzidas internacionalmente pelo Codex.

2 o CodEX alimEntariUs: o ContEXto da Criação, a 
ComPosição E a ProdUção normativa

2.1 A produção normativa na FAO e programas relacionados

A Resolução 39/248 das Nações Unidas de 16 de abril de 1985 dispõe sobre a 
proteção e saúde dos consumidores e traz as diretrizes para formulação de políticas 
públicas. O instrumento jurídico que densifica as normas gerais por aquela tutelada é 
o Codex cuja competência normativa pertence à Comissão, órgão deliberativo máximo 
do programa.

Cumpre ressaltar que disciplina da elaboração das diretrizes normativas da FAO 
cabe Gabinete Jurídico cuja função é o assessoramento, a organização compreendidos 
os estados membros, bem como a formulação de tratados (alimentação e agricultura),  

6 Organização Internacional para Saúde Animal
7 Convenção Internacional sobre Proteção Vegetal, sigla em inglês de International Plant Protection 
Convention
8 Acordo sobre a aplicação de barreiras sanitárias e fitossanitárias, sigla em inglês para Agreement on 
the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures.
9 Sigla para Organização Mundial do Comércio.
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além da publicação de estudos, gerenciamento e manutenção da base de dados das 
legislações nacionais, alimentação, agricultura e recursos renováveis. As competên-
cias do Gabinete são divididas em três atividades principais: Consultoria, Assuntos 
Jurídicos, Direito e Desenvolvimento10.

Políticas, Acordos Internacionais, Agricultura e Desenvolvimento Rural, Plantas 
cultivadas, Pecuária, Florestas, Alimentação e Nutrição, Espécies Selvagens e Ecos-
sistemas, Espécies e Aquicultura, Terra e Solos Água, Mar, Meio Ambiente, Recursos 
Minerais e Energia são os temas indexados na base de dados FAOLEX11 que culminam 
por repercutir nos sistemas normativos nacionais dos 194 países, incluindo a União 
Européia12. Não obstante o caráter de soft law de diversas coleções normativas cuja 
força vinculante, em tese, deveria ser pequena se comparada aos tratados e conside-
rando que o processo de elaboração normativa ocorre em órgão internacional, estilo 
de redação das normas, majoritariamente, usa verbos que não evidenciam dever ou 
obrigação, mas culminam por nortear a elaboração normativa dos países membros.

Cabe ao Gabinete Jurídico a edição dos “Basic Texts” (Textos Fundamentais) que 
disciplinam a organização e funcionamento de toda a FAO. Esse ato normativo, con-
grega dentre outras, normas sobre o ato constitutivo, regimento geral, regimento 
interno do comitê de questões constitucionais e jurídicas, da própria disciplina dos 
textos fundamentais e da cláusula de uso de linguagem neutra nos textos.13 Deve 
ser assinalado que os textos produzidos pela FAO, entre normativas e estudos pre-
ferencialmente o são nas seguintes línguas: inglês, francês, espanhol, russo, man-
darim, árabe. 

Todavia, a maioria dos sistemas ou mesmo documentos de referência nem sem-
pre são disponibilizados nessas línguas e sim prioritariamente em inglês e francês 
(respectivamente, nesta ordem). Essa situação assinala uma assimetria linguística 
que repercute nas deliberações normativas, uma vez que as representações de mun-
do, pré-compreensões são modeladas pela linguagem, como é noto, fator identitário 
da cultura de uma nação.

Sob o ponto de vista material, a Comissão do Codex, pode buscar assessora-
mento “ad hoc” para questões técnicas devendo submeter os relatórios por aquelas 

10 <http://www.fao.org/legal/fr/ Acessado em 14 de setembro de 2019.
11 <http://www.fao.org/faolex/en/> Acessado em 07 de setembro de 2019.
12 <http://www.fao.org/about/who-we-are/en/> Acessado em 14 de setembro de 2019.
13 <http://www.fao.org/3/a-mp046e.pdf> Acessado em 14 setembro de 2019.

http://www.fao.org/legal/fr/
http://www.fao.org/faolex/en/
http://www.fao.org/about/who-we-are/en/
http://www.fao.org/3/a-mp046e.pdf
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exarado à Comissão que os disponibilizará aos seus membros conforme o disposto 
no Manual de Procedimento e no Regulamento Interno da Comissão que por sua vez 
especifica o procedimento de elaboração de normas internas e textos conexos.

Conforme o Manual de Procedimento da Comissão do Codex (25th version – 
2016)14 em sua Seção 2 são enunciados os Princípios Gerais do Codex Alimentarius:

“Finalidade do Codex alimentarius 
1.O Codex Alimentarius é uma coleção de normas e textos sobre alimenta-
ção, internacionalmente adotadas, apresentadas de modo uniforme. Estas 
normas e textos sobre alimentação visam a proteção da saúde dos consu-
midores e reforça práticas justas no comércio de alimentos. A publicação 
do Codex Alimentarius pretende guiar e promover a elaboração e o estabe-
lecimento das definições e requisitos para auxiliar a sua harmonização e o 
fazer para facilitar o comércio internacional.

Escopo do Codex alimentarius
2. O Codex Alimentarius inclui normas para todos os principais alimen-
tos, sejam processados, semi-processados ou crus, para distribuição ao 
consumidor. Substâncias que favoreçam o processamento de alimentos 
podem ser incluídas nesse âmbito de incidência com o fim de alcançar os 
objetivos definidos pelo Codex Alimentarius. O Codex Alimentarius inclui 
condições em relação à higiene de alimentos, aditivos alimentares, resídu-
os de pesticidas e drogas veterinárias, contaminantes, rotulagem e oferta, 
métodos de analises e amostragem, inspeção para importar e exportar e 
certificação.” (Tradução Livre – grifo nosso)

O processo de elaboração e revisão de normas é de iniciativa da Comissão (e seus 
comitês) ou de qualquer membro, por meio de um projeto de norma (nova) ou de re-
visão (alteração aditiva, supressiva, modificativa) que será objeto de exame e parecer 
por parte do Comitê Executivo, antes de sua submissão ao plenário. 

Já o parecer do Comitê compreende a avaliação da conformidade da proposição com 
os critérios que estabelecem as prioridades de trabalho, ao lado das prioridades estratégi-
cas da Comissão, além das atividades de suporte necessárias à avaliação de riscos. 

O exame do Comitê também leva em conta, também: a identificação das neces-
sidades dos países em desenvolvimento, no que diz respeito à instituição de normas, 

14 <http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252
Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FShared%20Documents%252FPublications%252FProc
edural%20Manual%252FManual_25%252FManual_25e.pdf> Acessado em 14 de setembro de 2019.

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FShared%20Documents%252FPublications%252FProcedural%20Manual%252FManual_25%252FManual_25e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FShared%20Documents%252FPublications%252FProcedural%20Manual%252FManual_25%252FManual_25e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FShared%20Documents%252FPublications%252FProcedural%20Manual%252FManual_25%252FManual_25e.pdf
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a identificação da necessidade de criação e dissolução de grupos especiais, incluídos 
os grupos especiais entre mais de um comitê e finalmente, avaliação preliminar de 
algum tipo de assessoramento científico especializado e da sua disponibilidade por 
parte de órgãos da FAO, OMS e outros órgãos pertinentes.

Assim, a proposição deve atender ao seguinte iter e conter os seguintes elementos:
1. Objetivo e campo de aplicação da norma.
2. Sua pertinência e atualidade.
3. As principais questões a serem tratadas.
4. Uma avaliação conforme os critérios que regem a pauta de prioridade dos 

trabalhos.
5. A pertinência considerando a relação com os objetivos estratégicos do Codex.
6. Informações sobre a relação entre a proposição e os documentos existentes 

no Codex.
7. Identificação da sua necessidade e da disponibilidade de experts científicos. 
8. Identificação de toda necessidade de contribuições técnicas às normas pro-

venientes de organizações externas, afim de que as mesmas possam ser 
programadas.

9. O calendário proposto para a realização destes novos trabalhos de elabora-
ção compreende a data de início, a data proposta para adoção da etapa 5, e 
a data proposta para a adoção pela Comissão, bem como o prazo para sua 
elaboração que não pode ser superior a 5 (cinco) anos.

A gestão do processo de elaboração de nova normativa ou de revisão cabe ao 
Comitê Executivo que emite o seu parecer sob a perspectiva técnica e jurídica, mas 
também com a competência de suspender ou encerrar os trabalhos em caso de não 
cumprimento, justificado, do respectivo calendário. 

Dado o estatuto especial dos Comitês do Codex (Questões Gerais15, Produtos16, 
Regionais17) cabe ao Comitê Executivo avaliar ainda quanto às proposições de normas, 

15 Os Comitê de Assuntos Gerais são os seguintes: Contaminantes de Alimentos, Aditivos alimentícios, 
Higiene, Sistemas de Inspeção, Certificação de Importações e Exportações de Alimentos, Rotulagem, 
Princípios Gerais, Métodos de Análises e Amostras, Nutrição e Alimentos para Regimes Especiais, Re-
síduos de pesticidas, Resíduos de Medicamentos Veterinários nos Alimentos.
16 Cereais, Legumes e Leguminosas; Pescado e Produtos Pesqueiros; Frutas e Hortaliças Frescas; 
Óleos e azeites; Frutas e Hortaliças Processadas; Açúcares; Especiarias e Ervas.
17 África, Ásia, Europa, América Latina e Caribe, América do Norte e Pacífico Sul, Oriente Médio.
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sua coerência linguística, o esquema de apresentação, o cumprimento das exigências 
do procedimento de aprovação, se necessário, a sua coerência com o próprio mandato 
do Codex, as decisões da Comissão e os textos existentes do Codex.

A tutela e documentação da normativa da FAO cabe ao Gabinete Jurídico que ali-
menta e gerencia o sistema de banco de dados composto pela maior base, a FAOLEX, 
seguida pela FISHLEX, WATERLEX18, Tratados sobre Águas19. 

O acesso é feito via site20 onde a consulta é disponibilizada nos idiomas inglês, 
francês, espanhol e árabe. A pesquisa permite o uso de indexadores por temas, paí-
ses, tipos de atos, origem geográfica, palavras-chave e ainda pode incluir legislação 
revogada, alterada e emendada. O sistema pretende disponibilizar a legislação na-
cional no âmbito do escopo da FAO, mas sobretudo faculta à organização o controle 
sobre a recepção as normativas e tratados da organização por parte dos signatários.

Trata-se pois de repositório de leis e legislação infralegal nacional ( inclusive Cons-
tituições) dos países signatários cujo conteúdo se refere a alimentação, agricultura, re-
cursos naturais renováveis, especificamente: Alimentação, Pecuária, Resíduos e Subs-
tâncias Perigosas, Água, Meio Ambiente, Energia, Espécies Selvagens e Ecossistemas, 
Florestas, Mar, Pesca, Plantas Cultivadas, Recursos Minerais, Terras e Solos.

Há ainda outras as bases de dados disponibilizadas pela plataforma FAOLEX 21, 
tais como: Plataforma de conhecimento sobre Agroecologia, Banco de dados sobre 
medidas de conservação e de gestão dos tubarões, Banco de dados sobre medidas 
para portos (pesca ilegal e irregular), ECOLEX (meio ambiente), FAPDA – Repositório 
de informações destinadas à Análise de Decisões de Política Alimentar e Agrícola, Pla-
taforma de conhecimento sobre agricultura familiar, Base de Dados de gênero e direto 
à terra, GFCM – Banco de dados de legislação nacional, NALO – Legislação nacional 
sobre aquicultura, Plataforma sobre Conhecimentos Pastoris e UrbanLex. Esse acervo 
demonstra a perspectiva sistêmica que envolve a disciplina normativa do alimento a 
exigir a cooperação de diversas áreas do conhecimento humano.

18 <http://www.fao.org/legal/databases/waterlex/pt/> Acessado no dia 14 de setembro de 2019.
19 <http://www.fao.org/legal/databases/fishlex/pt/> acessado em 14 de setembro de 2019.
20 http://faolex.fao.org/faolex/ acessado em 14 de setembro de 2019.
21 <http://www.fao.org/faolex/associated-databases/fr/> Acessado em 14 de setembro de 2019.

http://www.fao.org/legal/databases/waterlex/pt/
http://www.fao.org/legal/databases/fishlex/pt/
http://faolex.fao.org/faolex/
http://www.fao.org/faolex/associated-databases/fr/
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2.2 A criação e a evolução na composição e na estrutura do Codex 
nos últimos cinquenta anos

O Codex, programa conjunto da Organização das Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação (FAO) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) teve a sua primeira 
reunião em 1963. Depois de mais de 55 anos da existência, no momento em que este 
capítulo é escrito, integram os quadros do Codex 189 membros, dos quais 188 Esta-
dos e a União Europeia, além de 229 observadores (57 organizações intergoverna-
mentais, 156 organizações não-governamentais, assim como 16 órgãos e programas 
da própria ONU22.

O Codex conta hoje com um número de membros maior que aquele da Organi-
zação Mundial do Comércio (OMC)23 e pouco inferior ao da ONU24. Entre as poucas 
organizações internacionais (OI) e programas que a União Europeia (UE) integra como 
membro está o Codex, junto à OMC e à ONU. O motivo dos países da UE integrarem 
individualmente as OI seria a intenção em manter sua posição e influência no campo 
das relações internacionais (CHALMERS, 2010, p.639), o que leva a refletir sobre algu-
mas das razões da adesão tão alta a este programa, inclusive da própria UE enquanto 
bloco regional. 

Retornando às origens do Codex, a criação do programa deu-se em um contexto 
de inexistência de sistematização das normas e dos padrões aplicáveis a alimentos. 
Havia, naquele contexto, uma produção científica considerada profícua, porém não 
codificada, o que impunha à comunidade científica, aos formuladores de políticas pú-
blicas e quaisquer outros atores interessados no tema uma dificuldade em encontrar 
ou em estabelecer parâmetros confiáveis. O trecho a seguir do relatório da primeira 
sessão do Codex25 (CODEX, 1963) retrata fielmente esse contexto:

22 <http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/observers/observers/about/fr/> 
Acessado em 14 de setembro de 2019.
23 Até 29 de julho de 2016, a OMC contabilizava 164 membros. Informação disponível em https://
www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, acesso em 14 de setembro de 2019.
24 Desde 2011, a ONU tem 193 Estados Membros. Informação disponível em https://www.un.org/en/
sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-present/index.html, acesso em 
14 de setembro de 2019.
25 Relatório disponível em http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url
=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-
01%252Fal63_12e.pdf, acesso em 30 de agosto de 2019.

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/observers/observers/about/fr/
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
https://www.un.org/en/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-present/index.html
https://www.un.org/en/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-present/index.html
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-01%252Fal63_12e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-01%252Fal63_12e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-01%252Fal63_12e.pdf
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Chamou a atenção da Comissão o estado atual das publicações e teorizações 
no campo da alimentação. Observou-se que os meios de publicação de novas 
informações eram adequados, embora um pouco desorganizados, e o grande 
número de publicações que precisavam ser seguidas pelos interessados 
em qualquer aspecto de pesquisa, tecnologia ou regulamentação de 
alimentos impunha um considerável ônus sobre eles. O fim informacional 
dessa questão pode ser dividido em dois problemas separados:  
A recuperação de informações e o fornecimento de resumos atuais 
estavam em um estado muito menos satisfatório. Os meios atuais eram 
inadequados para a abstração rápida e completa de todos os novos artigos, 
livros , patentes e regulamentos e não havia um sistema abrangente e 
unificado para o fácil posterior recuperação de todas essas informações. 
Havia, em 1962, cerca de 28 periódicos, sobrepondo-se enormemente e 
ainda cobrindo incompletamente o campo.

É neste contexto que, por meio da instituição do programa, buscava-se uma a 
construção de um verdadeiro código de normas técnicas aplicáveis aos alimentos, in-
duzindo a produção normativa no referido setor nos países integrantes da Comissão. 
Algumas das finalidades são elencadas abaixo.

1. A proteção da saúde do consumidor e as práticas comerciais dos alimentos 
(normas fundamentais). 

2. Higiene dos alimentos. 

3. Limites máximos para aditivos alimentares.

4. Resíduos de pesticidas e medicamentos veterinários.

5. Limites máximos e códigos de prevenção e contaminação química e micro-
biológica.

Quanto aos membros, ao longo dos anos, a adesão de cada um dos 189 Estados 
e a UE variou conforme pode ser notado na Figura 2. Até 1985, ano anterior ao iní-
cio da rodada Uruguai, última rodada de negociações para liberalização comercial do 
GATT, anterior à criação da OMC o Codex, então com vinte anos de existência, contava 
com 123 membros, 65% do total do número de hoje, enquanto a ONU, na mesma 
época chegava a 154. 
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Figura 1 – Adesão dos Membros do Codex Alimentarius por período  
(Fonte: autoras com base nos dados do Codex Alimentarius

Nos últimos pouco mais de 30 anos, mais de 66 membros aderiram ao Codex.  
A evolução dos membros do programa por região pode ser acompanhado por meio da 
Figura 2. Os seis comitês regionais26 do Codex atuam em concerto de posicionamen-
to que posteriormente são levados à Comissão, estrutura máxima na governança do 
programa na qual é feita a deliberação sobre a adoção das normas, dos padrões e das 
guias pelo programa.

Figura 2 – Adesão dos Membros do  Codex por Região e por Período  
(Fonte: autoras com base nos dados do Codex)

26 CCAFRICA – Comitê Coordenador África; CCASIA – Comitê Coordenador Asia; CCEURO – Comitê 
Coordenador Europa; CCLAC – Comitê Coordenador América Latina e Caribe; CCNASWP- Comitê Coor-
denador da América do Norte e Sudeste Pacífico eCCNE – Comitê Coordenador do Leste Próximo. In-
formação disponível em http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/codex-regions/
en/, acesso em 28 de agosto de 2019.

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/codex-regions/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/codex-regions/en/
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Conforme se nota a partir da Figura 2, a composição original do Codex reunia 
predominantemente os países europeus, assim como os Estados Unidos e o Canadá. 
Os países que em 1963 já contribuíam com os fundos necessários para a manutenção 
do programa era Austrália, Dinamarca, Holanda, Nova Zelândia, Polônia, Suíça, Reino 
Unidos e Estados Unidos (CODEX, 1963). Ao longo das décadas, a participação dos 
membros foi se diversificando, conforme pode ser visto a partir do crescimento no 
número de membros por região representados no gráfico.

No relatório da primeira sessão do Codex foi constituída uma série de frentes de 
trabalho a partir de comitês temáticos destinados a atuarem nos trabalhos prepara-
tórios para ao estabelecimento de padrões. Os temas escolhidos não foram divididos 
em eixos, nem tampouco havia comitês estruturados regionalmente. A síntese do pri-
meiro modelo proposto à época para início da sistematização dos trabalhos por meio 
desses comitês estão resumidos na Figura 1. 

 

Figura 3 - Comitês temáticos do Codex em 1963 

Desde então, o Codex passou a ter comitês permanentes horizontais, que tratam de 

temais gerais relacionados a alimentos e comitês permanentes verticais, que abordam os 

assuntos correlatos a determinados segmentos de alimentos. O Codex ainda tem em sua 

estrutura comitês ad hoc, ou forças-tarefas, espaços nos quais são discutidos normas, padrões 

e recomendações para temas importantes em um determinado contexto. Todos esses comitês 

assim como os eixos temáticos estão representados na Figura 4. 

 

 
Figura 4 - Estrutura Atual do Codex 

Por fim, o Codex no formato atual e após a adesão de membros de quase todas as 

regiões do globo ainda conta com seis comitês regionais nos quais os membros concertam 
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Figura 3 – Comitês temáticos do Codex em 1963

Desde então, o Codex passou a ter comitês permanentes horizontais, que tra-
tam de temais gerais relacionados a alimentos e comitês permanentes verticais, que 
abordam os assuntos correlatos a determinados segmentos de alimentos. O Codex 
ainda tem em sua estrutura comitês ad hoc, ou forças-tarefas, espaços nos quais são 
discutidos normas, padrões e recomendações para temas importantes em um deter-
minado contexto. Todos esses comitês assim como os eixos temáticos estão repre-
sentados na Figura 4.
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Figura 4 – Estrutura Atual do Codex

Por fim, o Codex no formato atual e após a adesão de membros de quase todas 
as regiões do globo ainda conta com seis comitês regionais nos quais os membros 
concertam posicionamentos antes de serem levados para deliberação no âmbito da 
Comissão do Codex Alimentarius (CAC). 

Todos os comitês temáticos ou regionais, horizontais ou verticais, permanentes 
ou temporários, reportam na estrutura atual do Codex a um comitê executivo que 
assessora a CAC, instância na qual as deliberações são tomadas a respeito de quais 
padrões serão adotados e em quais termos.

2.3 A produção normativa no Codex Alimentarius

O Manual Procedimental (CODEX, 2016) traz o rito uniforme para a elaboração 
de padrões e textos relacionados do Codex. O procedimento é formado por nove pas-
sos desde a condução dos trabalhos preparatórios até a publicação do padrão após a 
aprovação da maior parte dos membros da comissão no caso de normas elaboradas 
com alcance global ou a maioria dos membros da região considerada na hipótese de 
um escopo regional. Conforme também descrito no Manual, orientações são direcio-
nadas aos membros para a desejável – embora não obrigatória – adoção de um pa-
drão por consenso.



51
OS DESAFIOS NO PROCESSO DE HARMONIZAÇÃO DE PADRÕES, GUIAS E RECOMENDAÇÕES

O estabelecimento das prioridades na agenda do Codex também é um indicativo 
importante dos balizadores dos trabalhos do programa. Além dos critérios gerais para 
as priorizações são definidos também aqueles específicos conforme o tipo de comi-
tês, se horizontais ou verticais. Em todos os casos, o critério geral é “a proteção do 
consumidor do ponto de vista da saúde, segurança alimentar, assegurando práticas 
leais no comércio de alimentos e tomando em conta as necessidades específicas dos 
países em desenvolvimento” (CODEX, 2016).

Os critérios específicos para priorização de assuntos gerais do Codex são:  
(i) diversificação das legislações nacionais e possíveis impedimentos gerados ao co-
mércio internacional; (ii) escopo de trabalho e estabelecimento de prioridades entre 
as próprias partes do trabalho; (iii) trabalho já desenvolvido no âmbito de outras or-
ganizações internacionais intergovernamentais; (iv) acessibilidade do tema proposto 
para padronização; (v) consideração da magnitude global do problema ou da ques-
tão. Como pode ser visto a partir do ponto “i”, a harmonização das normas nacionais 
por meio do Codex é um dos critérios relevantes para a composição da agenda do 
programa. Conforme analisaremos mais adiante, tal fato não está desassociado das 
previsões de harmonização de normas previstas em outros tratados internacionais.

Adiante, analisaremos mais detidamente a influência do Acordo de Medidas Sa-
nitária e Fitossanitárias (doravante SPS) no funcionamento do Codex após a criação 
da Organização Mundial do Comércio em 1995. A estrutura, a composição, a compo-
sição da agenda e os procedimentos para adoção das normas técnicas estão intima-
mente relacionadas ao marco descrito a seguir.

3 o CodEX aPÓs a omC: do aCordo dE CavalHEiros 
À rEFErÊnCia na Harmonização dE PadrÕEs 
intErnaCionais Em alimEntos

3.1 A criação da OMC e o acordo SPS

O acordo SPS faz parte de um sistema de normas estabelecidas junto à criação 
da OMC. A interpretação do acordo SPS depende da análise de dois outros documen-
tos: o Acordo Instituidor da OMC e o Acordo Geral de Comércio e Tarifas (GATT, sigla 
em inglês). O acordo SPS constitui um dos documentos do Anexo I do Acordo Institui-
dor da OMC, o qual trata especificamente do comércio de bens. 
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O acordo SPS, logo no preâmbulo, estabelece o desejo de “melhorar a saúde ani-
mal, a saúde vegetal e a situação fitossanitária em todos os Membros”27. Ainda no 
preâmbulo, é feita referência direta à harmonização de normas e padrões internacio-
nais, assim como ao Codex, a OIE e a IPPC:

“Desejando estimular o uso de medidas sanitárias e fitossanitárias entre 
os Membros, com base em normas, guias e recomendações internacionais 
elaboradas pelas organizações internacionais competentes, entre elas a 
Comissão do Codex Alimentarius, o Escritório Internacional de Epizootias 
e as organizações internacionais e regionais competentes que operam no 
contexto da Convenção Internacional sobre Proteção Vegetal, sem que 
com isso se exija dos membros que modifiquem seu nível adequado de 
proteção da vida e saúde humana, animal ou vegetal; (trad., grifo nosso)”28

Essas são únicas três entidades citadas ao longo de todo o acordo e são reco-
nhecidas pela comunidade agrícola e alimentar mundiais como referências no esta-
belecimento de padrões sanitários e fitossanitários, assim como responsáveis pela 
coordenação de informações nesses âmbitos (STEWART, 1998). Dessa maneira, em 
todos os pontos em que o acordo SPS cita organizações internacionais “relevantes” 
ou “apropriadas”29, presume-se a referência ao Codex, a OIE e a IPPC30.

O acordo SPS é administrado, conforme disposto no artigo 12 do documento, 
pelo Comitê para medidas sanitárias e fitossanitárias (doravante denominado “Co-
mitê”), cujo objetivo é de conduzir as funções necessárias à aplicação das disposições 
do acordo SPS, em particular no que se relaciona à harmonização de normas técnicas 
internacionais. As decisões do Comitê devem ser tomadas por consenso pelos Esta-
dos Membros. 

27 In verbis: “Desiring to improve the human health, animal health and phytosanitary situation in all 
Members;”. Disponível em https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm. Acesso em 
15 de setembro de 2019.
28 Disponível em https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm. Acesso em 15 de se-
tembro de 2019.
29 Referências a organizações relevantes podem ser encontradas no artigo 3.3, 3.4, 3.5, 5.1, 5.7, 5.8, 
6.1, 10.4, 11.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.
30 O anexo A do acordo SPS, no item 3, letra d, dispõe que para as matérias não cobertas pelo Codex 
Alimentarius, pela OIE ou pela IPPC, serão considerados guias, padrões e recomendações de outras or-
ganizações internacionais, desde que essas estejam abertas a qualquer membro da OMC e desde que 
o Comitê do Acordo SPS a identifique para esta finalidade.

https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
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As três organizações são membros observadores do Comitê desde a sua criação 
em 1995. O Comitê, em relatório de 15 de maio de 200731, concedeu esclarecimen-
tos sobre sua relação com as três organizações: Codex, OIE e IPPC, com as seguintes 
funções:

“O Codex, a IPPC e a OIE contribuem direta e ativamente para as discus-
sões o Comitê sobre medidas sanitárias e fitossanitárias. Elas têm, de for-
ma consistente, respondido positivamente a requerimentos específicos 
feitos pelo Comitê e a preocupações identificadas ao longo do processo de 
monitoramento, assim como em outras discussões do Comitê32.

3.2 A atuação das organizações técnicas internacionais no objetivo 
de harmonização de normas técnicas internacionais

A harmonização de normas e de padrões sanitários e fitossanitários é disciplina-
da no artigo 3 do acordo SPS. O objetivo é o da harmonização de medidas sanitárias e/
ou fitossanitárias entre os Membros da forma mais abrangente possível, assim como 
são o reconhecimento e a garantia aos Estados Membros do direito e do dever de 
proteger a vida e a saúde das pessoas. 

No âmbito do acordo SPS e do arcabouço normativo estabelecido pelos acordos 
da OMC, o esforço pela harmonização de normas técnicas é feito no sentido de se 
limitar o emprego de restrições disfarçadas ao comércio internacional, sem que para 
isso se comprometa a adoção e a execução de medidas destinadas a proteção da saú-
de e da vida humana, animal e vegetal (OMC, 2007)33.

Em decisão recente, no caso Estados Unidos – Certas Medidas que comprome-
tem a importação de animais, de carne e de outros produtos animais da Argentina34, o 
painel do Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) da OMC reafirmou que o objetivo 
de harmonização de normas técnicas estabelecido no preâmbulo do acordo SPS e, 
mais especificamente, no artigo 3 é um objetivo ainda a ser atingido.

31 G/SPS/GEN/775 Nota do Secretariado da Comitê para medidas sanitárias e fitossanitárias. Disponível em ht-
tps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx. Acesso em 09/04/2016.
32 In verbis: “The Codex, IPPC and OIE thus directly and actively contribute to discussions of the SPS Commit-
tee. They have consistently responded positively to specific requests from the SPS Committee and to concerns 
identified through the monitoring procedure as well as through other Committee discussions.”
33 WT/DS26/AB/R e WT/DS48/AB/R, pp. 165 e 177,1998. In the third place, 
34 WT/DS447/R, pp. 7.217, 2015.

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx
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Em análise mais detida das disposições do artigo 3, no parágrafo 3.4, o dispõe 
a respeito da participação dos Membros, dentro do limite de seus recursos, em cada 
uma das três organizações internacionais competentes citadas no acordo SPS35.  
O parágrafo 3.5 descreve o papel do Comitê no acompanhamento do processo de 
harmonização de normas técnicas entre os Membros. Os parágrafos 3.1 e 3.3 são 
aqueles que impõem obrigações positivas aos Membros no âmbito da harmonização 
de normas técnicas internacionais:

“1. Com vistas a harmonizar as medidas sanitárias e fitossanitárias da for-
ma mais ampla possível, os Membros basearão suas medidas sanitárias e 
fitossanitárias em normas, guias e recomendações internacionais, nos ca-
sos em que existirem, exceto se diferentemente previsto por este Acordo, 
e em especial no parágrafo 3.”36 (grifo nosso)

“3. Os Membros podem introduzir ou manter medidas sanitárias e 
fitossanitárias que resultam em nível mais elevado de proteção sanitária 
ou fitossanitária do que se alcançaria com medidas baseadas em normas, 
guias ou recomendações internacionais competentes, se houver uma 
justificação cientifica, ou como consequência do nível de proteção sanitária 
ou fitossanitária que um Membro determine ser apropriado, de acordo 
com as disposições relevantes dos parágrafos 1º a 8º do Artigo 5. Não 
obstante o acima descrito, todas as medidas que resultem em nível de 
proteção sanitária ou fitossanitária diferente daquele que seria alcançado 
pela utilização de medidas baseadas em normas, guias ou recomendações 
internacionais não serão incompatíveis com qualquer outra disposição do 
presente Acordo.” ( grifo nosso)

A análise do parágrafo 3.1, conforme entendimento do tribunal de apelação do 
OSC no caso Estados Unidos – Certas Medidas que comprometem a importação de 
animais, de carne e de outros produtos animais da Argentina, é feita em duas fases. 

35 O artigo 3.4 dispõe: “Os membros terão participação plena, dentro dos limites de seus recursos, nas 
organizações internacionais competentes e em seus órgãos subsidiários, em especial na Comissão do Codex 
Alimentarius, no Escritório Internacional de Epizootias e em organizações internacionais e regionais que ope-
rem no contexto da Convenção Internacionais sobre Proteção Vegetal, para promover, em tais organizações, 
a elaboração e revisão periódica de normas, guias e recomendações com respeito a todos os aspectos das 
medidas sanitárias e fitossanitárias.”
36 Decreto Legislativo nº 464, de 2001. Disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/de-
cleg/2001/decretolegislativo-464-21-novembro-2001-423771-133268-pl.html, acesso em 1º de 
setembro de 2019.

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2001/decretolegislativo-464-21-novembro-2001-423771-133268-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2001/decretolegislativo-464-21-novembro-2001-423771-133268-pl.html
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Na primeira, verifica-se se alguma das organizações citadas no acordo SPS emitiu 
padrão, guia ou recomendações referentes ao caso em análise. 

Na segunda fase, diante da existência de normas técnicas, é realizada a análi-
se comparativa entre as medidas sanitárias e/ou fitossanitárias contestadas no caso 
concreto, de forma a estabelecer se elas foram ou não baseadas em padrões, guias ou 
recomendações emitidas pelas organizações técnicas internacionais37.

“2. Presumir-se-ão como necessárias à proteção da vida ou da saúde 
humana, animal e vegetal, assim como serão consideradas compatíveis 
com as disposições pertinentes do presente Acordo e do GATT 1994 as 
medidas sanitárias e fitossanitárias que estejam em conformidade com 
normas, guias e recomendações internacionais.’

O parágrafo 3.2 estabelece uma presunção, refutável, de que as medidas sanitá-
rias e/ou fitossanitárias adotadas por um Membro da OMC em conformidade com os 
padrões, guias ou recomendações de alguma das três organizações técnicas interna-
cionais serão reputadas como necessárias. 

Em um dos primeiros casos levados ao OSC, Comunidades Europeias – Certas 
medidas envolvendo carnes e produtos da carne (hormônios), o tribunal de apelação 
reconheceu que o parágrafo 3.2 é um incentivo para que os Membros adotem os pa-
drões, os guias e as recomendações emitidas pelas três organizações38.

“3. Os Membros podem introduzir ou manter medidas sanitárias e 
fitossanitárias que resultem em nível mais elevado de proteção sanitária 
ou fitossanitária do que se alcançaria com medidas baseadas em normas, 
guias ou recomendações internacionais competentes, se houver uma 
justificação científica, ou como consequência do nível de proteção sanitária 
ou fitossanitária que um Membro determine ser apropriado, de acordo com 
as disposições relevantes dos parágrafos 1 a 8 do Artigo 5. não obstante 
o acima descrito, todas as medidas que resultem em nível de proteção 
sanitária ou fitossanitária diferente daquele que seria alcançado pela 
utilização de medidas baseadas em normas, guias ou recomendações 
internacionais não serão incompatíveis com qualquer outra disposição 
do presente Acordo.” (grifo nosso)

37 WT/DS447/R, pp. 7.217, 2015.
38 WT/DS26/AB/R e WT/DS48/AB/R, pp. 102, 1998.
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Por fim, o artigo 3.3, abre a hipótese de adoção de medida sanitária e/ou fitos-
sanitária com nível de proteção mais alto que aquele estabelecido nas normas pro-
duzidas pelas organizações técnicas internacionais. Esse é um direito de cada um dos 
Membros e não uma exceção à hipótese prevista no parágrafo 3.1 como antes se 
acreditava39. 

Dessa forma, para que um Membro adote uma medida com nível de proteção su-
perior àquele estabelecido nos padrões emitidos pelas organizações técnicas, resta a 
este Membro provar, por meio do mecanismo de avaliação de risco disposto no artigo 
5 do acordo SPS que essa medida é necessária. Essa possibilidade, no entanto, não é 
isenta de críticas. O ônus de se demonstrar cientificamente de que uma medida é ne-
cessária para a proteção da saúde de sua população é do membro que adota tal medida. 
Se avaliarmos a previsão do artigo 3.3 do acordo SPS vis-à-vis a forma de adoção de 
um padrão ou uma norma no Codex, é possível que haja uma medida adotada por um 
membro da OMC que foi oposta nos foros de discussão do Codex (VEGGELAND, 2005).

O OSC já se manifestou a respeito da norma contida no parágrafo 3.3 e na sua re-
lação com o artigo 5. No caso Comunidades Europeias – Descrição Comercial de Sar-
dinhas40, o tribunal de apelação elaborou entendimento de que a aplicação do artigo 
3.3 é possível sempre que o padrão estabelecido por uma organização internacional 
for insuficiente para alcançar o nível de proteção desejado, desde que isso seja feito a 
partir da respectiva avaliação de risco41. 

Já no Caso Estados Unidos – Manutenção da Suspensão de Obrigações no caso 
Comunidades Europeias – Hormônios42, o tribunal de apelação considerou que nos 
casos em que um Membro da OMC opte por adotar um nível de proteção mais ele-
vado que aquele de um padrão internacional, a avaliação de risco não precisa estar 

39 A distinção do parágrafo 3.3 como um direito autônomo do parágrafo 3.1 foi estabelecido nos re-
latórios do tribunal de apelação WT/DS26/AB/R e WT/DS48/AB/R, em 1998, e depois reafirmado no 
relatório do painel, em 2015.
40 WT/DS231, pp. 274, 2002.
41 No relatório do tribunal de apelação é feita a seguinte consideração: “Articles 3.1 and 3.3 of the SPS 
Agreement permit a Member to depart from an international standard if the Member seeks a level of 
protection higher than would be achieved by the international standard, the level of protection pursued 
is based on a proper risk assessment, and the international standard is not sufficient to achieve the 
level of protection pursued. Thus, under the SPS Agreement, departing from an international standard 
is permitted in circumstances where the international standard is ineffective to achieve the objective 
of the measure at issue.”
42 WT/DS321/AB/R, pp. 685, 2008.



57
OS DESAFIOS NO PROCESSO DE HARMONIZAÇÃO DE PADRÕES, GUIAS E RECOMENDAÇÕES

circunscrita aos métodos de avaliação de risco adotados na produção de um padrão 
internacional:

Um Membro da OMC que adota uma medida sanitária ou fitossanitária, 
resultando em um nível mais elevado de proteção que seria encontrado 
por medidas baseadas em padrões internacionais deve, por outro lado, 
assegurar que essa medida respeite as outras exigências do acordo 
SPS, em particular as do artigo 5. Isso inclui a obrigação de realizar uma 
avaliação de risco. Ao mesmo tempo, nós reconhecemos que, a fim 
de realizar uma avaliação de risco, o membro da OMC pode precisar de 
informações científicas que não foram examinadas durante o processo 
que levou a adoção de um padrão internacional. Nós não vemos nada nos 
artigos 3.3 e 5.1 do acordo SPS que permita concluir que os Membros da 
OMC que tenham escolhido um nível mais elevado de proteção que seria 
encontrado em uma medida fundamentada em um padrão internacional 
devam delimitar o escopo e os métodos de avaliação de risco, incluindo 
a informação científica a ser examinada, da mesma maneira que um 
órgão internacional escolheria para a realização da avaliação de risco para 
produção de um padrão internacional. assim, nos casos em que o nível de 
proteção escolhido for mais elevado que aquele que seria obtido com uma 
medida baseada em um padrão internacional, isso pode ter incidência na 
delimitação do escopo ou no método adotado para a avaliação de risco. 
nessas situações, o fato do membro da omC ter escolhido fixar um nível 
de proteção mais elevado pode obriga-lo a efetuar, no âmbito de sua 
avaliação de risco, certas pesquisas que são diferentes dos parâmetros 
considerados e das pesquisas efetuadas no momento da avaliação de 
risco realizada para adoção de um padrão internacional. (grifo nosso)

Embora a norma contida no artigo 3.3 do acordo SPS seja reconhecida como um 
direto autônomo dos membros de adotar uma medida com níveis maiores de pro-
teção que aquele adotado em um padrão estabelecido por uma organização técnica 
internacional, este não é reconhecido como um direito absoluto43. 

Para que o direito presente no parágrafo 3.3 seja respeitado, todas as demais 
disposições do acordo SPS, incluindo aquelas dispostas no artigo 5, referente a ava-
liação de risco devem ser respeitadas.

43 WT/DS447/R, p. 7.256, 2015.
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4 a anÁlisE dE risCos na ProdUção dE PadrÕEs PElo 
CodEX alimEntariUs: a saÚdE HUmana E a CiÊnCia

Após a análise de toda a evolução do Codex como programa, da adesão de novos 
membros e também da participação nos processos de produção normativa, o ques-
tionamento que se apresenta refere-se a qual o papel do programa. A tutela da saúde 
humana, a ciência e o comércio internacional de alimentos relacionam-se no processo 
de análise de risco como a principal ferramenta utilizada como parâmetro para a ado-
ção de padrões. 

A este respeito, importante lembrar que o Codex tem por objetivo não a imposi-
ção da proteção ao Estado, mas sim a sugestão de um nível de proteção a ser seguido, 
o qual pode ser atingido de diversas formas (ECHOLS, 2001).

“O Codex recomenda o nível de proteção, não a medida para alcançar a 
proteção escolhida. Embora o acordo [SPS] exija a harmonização de 
medidas (por exemplo, leis, regulamentos, etc.), no sentido do Codex, 
é o nível de proteção (refletido na medida) que deve ser semelhante em 
todo o mundo. Essencialmente, [o Codex] oferece um nível de proteção 
harmonizado, que pode ser implementado através de várias medidas. Por 
exemplo, um Membro pode implementar um nível máximo de resíduos 
por meio de um estatuto, enquanto outro pode fazê-lo por meio de um 
regulamento ou orientação”

O Manual do Codex traz a definição de risco como uma “a função da probabili-
dade de um efeito adverso para a saúde e a gravidade desse efeito, consequente de 
um perigo na comida”44. A análise de risco, de acordo com o programa, divide-se em 
três esferas distintas às quais se complementam e devem ser consideradas pelos 
Estados quando da definição das medidas sanitárias relacionadas aos alimentos e 
destinadas à proteção da saúde humana: a avaliação de riscos, o gerenciamento do 
risco e a comunicação do risco.

A avaliação de risco é construída a partir de um processo científico envolvendo 
quatro passos: 

44 A function of the probability of an adverse health effect and the severity of that effect, consequential to 
a hazard(s) in food. Disponível no Manual Procedimental da Comissão do Codex Alimentarius. Disponível 
em http://www.fao.org/3/a-i5079e.pdf, acesso em 28 de abril de 2019.

http://www.fao.org/3/a-i5079e.pdf
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(i) identificação do perigo; 

(ii) caracterização do perigo; 

(iii) avaliação da exposição e 

(iv) caracterização do risco. 

O gerenciamento de risco em contraposição envolve a avaliação, juntamente a 
atores e a setores interessados da medidas a serem adotadas a partir do processo 
de avaliação de risco. O conceito presente no manual procedimental da Comissão do 
Codex Alimentarius estabelece que o gerenciamento de risco é:

“[o] processo, distinto da avaliação de risco, de ponderar alternativas 
políticas, em consulta com todas as partes interessadas, considerando 
a avaliação de riscos e outros fatores relevantes para a proteção dos 
consumidores e para a promoção de práticas comerciais justas e, se 
necessário, selecionar medidas apropriadas de prevenção assim como 
opções de controle45”.

O conceito de gerenciamento de risco compreende não só “a proteção dos con-
sumidores” como também as “práticas comerciais justas”. A expressa menção à di-
mensão comercial completa o sistema criado a partir do estabelecimento do Codex 
Alimentarius e de outras organizações técnicas internacionais como referências aos 
estados para o estabelecimento de medidas sanitárias que não constituíssem barrei-
ras disfarçadas ao comércio. 

Percebe-se, dessa maneira, que desde a criação da OMC e, portanto dos acordos 
SPS e TBT a produção de normas técnicas internacionais se dá não somente sob a 
égide da tutela da saúde humana quanto a perigos que possam eventualmente estar 
associados aos alimentos, como também a promoção de um ambiente sem a impo-
sição de barreiras não-tarifárias, muitas vezes disfarçadas por meio da adoção de 
barreiras técnicas e sanitárias pelos Estados.

O último conceito do processo de avaliação de risco é a comunicação, definida no 
Manual da Comissão do Codex como:

45 The process, distinct from risk assessment, of weighing policy alternatives, in consultation with all inter-
ested parties, considering risk assessment and other factors relevant for the health protection of consumers 
and for the promotion of fair trade practices, and, if needed, selecting appropriate prevention and control 
options. Disponível no Manual Procedimental da Comissão do Codex Alimentarius. Disponível em http://
www.fao.org/3/a-i5079e.pdf, acesso em 28 de abril de 2019.

http://www.fao.org/3/a-i5079e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5079e.pdf


60
OS DESAFIOS NO PROCESSO DE HARMONIZAÇÃO DE PADRÕES, GUIAS E RECOMENDAÇÕES

“[o] intercâmbio interativo de informações e opiniões ao longo do processo 
de análise de riscos sobre risco, fatores relacionados a riscos e percepções 
de risco, entre avaliadores de risco, gerentes de risco, consumidores, in-
dústria, comunidade acadêmica e outras partes interessadas, incluindo a 
explicação dos resultados da avaliação de risco e com base nas decisões 
de gestão de risco.46”

5 as CrÍtiCas À atUação das organizaçÕEs tÉCniCas 
intErnaCionais aPÓs a Criação da omC

Os padrões, os guias e as recomendações emitidas pelo Codex, pela OIE e pela 
IPPC não são vinculantes para os membros signatários. Essa é a regra desde o mo-
mento em que foram criadas e permaneceu a mesma mesmo após a criação da OMC. 
A entrada em vigor do acordo instituidor da organização e, consequentemente, do 
acordo SPS, vinculantes esses sim tratados vinculantes para os membros da OMC, 
trouxe impacto significativo para o peso que as normas técnicas internacionais pas-
saram a ter para os Estados47.

A OMC também trouxe um mecanismo de solução de controvérsias dinâmico e 
célere, OSC, cujas decisões do painel e do tribunal de apelação já formam um número 
significativo de precedentes a respeito da aplicação dos acordos que compõem arca-
bouço normativo do comércio internacional trazido pela OMC. 

A respeito da harmonização das normas técnicas internacionais com base na 
atuação do Codex, conforme descrito nas seções anteriores, não há dúvidas que o 
acordo SPS deu nova importância à atuação das organizações técnicas internacionais, 
incluindo o Codex. Esse fato é confirmado, sobretudo, nos precedentes estabelecidos 
pelo OSC.

Embora os padrões, os guias e as recomendações das três organizações técnicas 
internacionais permaneçam sendo não vinculantes, as referências feitas no acordo 

46 The interactive exchange of information and opinions throughout the risk analysis process concern-
ing risk, risk-related factors and risk perceptions, among risk assessors, risk managers, consumers, 
industry, the academic community and other interested parties, including the explanation of risk as-
sessment findings and the basis of risk management decisions. Disponível no Manual Procedimental 
da Comissão do Codex Alimentarius. Disponível em http://www.fao.org/3/a-i5079e.pdf, acesso em 28 
de abril de 2019.
47 LIN, p. 671-72, 2011.

http://www.fao.org/3/a-i5079e.pdf


61
OS DESAFIOS NO PROCESSO DE HARMONIZAÇÃO DE PADRÕES, GUIAS E RECOMENDAÇÕES

SPS e a participação ativa delas no Comitê sobre medidas sanitárias e fitossanitárias 
revelam completa mudança na autoridade de cada uma delas. 

Em análise do caso específico do Codex, LIVERMORE (2006) afirma, “o acordo 
[SPS] alterou o caráter do Codex como instituição que exercia autoridade persuasiva 
completamente ‘não vinculante’, para um órgão com a habilidade de gerar padrões 
com consequências ‘vinculantes’”.

O desafio que surge, nesse contexto, é a alteração na governança dessas orga-
nizações, de forma a permitir uma atuação transparente e democrática (LIVERMORE, 
2006). A literatura vem apontando que a atuação das organizações técnicas interna-
cionais, após a criação da OMC, tem sido feita de forma “quase-legislativa”, na medida 
em que o acordo SPS concede um status internacional de referência às recomenda-
ções, aos guias e aos padrões adotados pelas organizações técnicas internacionais. 
Inclusive com alguns autores afirmando que essas normas técnicas, após o acordo 
SPS, tornaram-se vinculantes de facto (LIN, 2011).

Antes da criação da OMC, o Codex, a OIE e a IPPC eram vistos como fórum para a 
discussão de padrões e recomendações técnicas e científicas pouco influenciadas por 
questões políticas. Após a criação da OMC e com a função atribuída a elas pelo acordo 
SPS, a tendência que vem sendo observada é a de politização das organizações técni-
cas internacionais (LIN, 2011). 

Adicionalmente, dada a celeridade e a efetividade do OSC da OMC, os Estados 
vêm tentando aprovar padrões e recomendações cujo objetivo principal é o de con-
templar interesses comerciais, deixando em segundo plano o objetivo principal re-
lacionado à segurança alimentar. A politização crescente dessas organizações cujo 
objetivo é a emissão de padrões técnicos e científicos têm minado a legitimidade das 
decisões por elas emitidas.

Como o alimento tem a sua dimensão identitário-cultural e não provém, exclusi-
vamente de processamento industrial, outros elementos necessitam ser incluídos na 
questão sobre análise de risco de alimentos ditos ‘artesanais”, sob pena da exclusão 
desses produtos nos mercados e da imposição de barreiras não equânimes que cul-
minam por atingir a agricultura familiar. 

O reconhecimento dos ciclos biológicos de produção de alimentos ( inclusive de 
origem animal, como produtos lácteos) se harmoniza com a proteção às denomina-
ções de origem e indicações geográficas protegidas: .e nesse sentido, ressaltamos 
o Regulamento (EU) N. 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de 
dezembro 2013. 
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6 ConClUsão

O sistema normativo do direito agroalimentar encontra sua fonte mais expressi-
va num conjunto de normativas internacionais cuja formação ocorre por parte de pa-
íses com situações dísparares que necessitam adaptar seus ordenamentos nacionais 
não só a um sistema de atos normativos que definem os parâmetros de sanidade, 
acessibilidade e economicidade dos alimentos, bem como às normas de comércio in-
ternacional com um particular sistema de resolução de controvérsias. 

O conteúdo material desses atos é elaborado sobre bases técnicas por vezes ur-
didos por expertises e estudos que necessitam levar em conta as diversidades ge-
ográficas dos países membros e as assimetrias dos respectivos ordenamentos na-
cionais. Os serviços de assessoramento jurídico ressaltam um modelo que induz ao 
acompanhamento jurídico desde a inciativa. As línguas envolvidas nas representa-
ções de realidade passam por um processo de decodificação das próprias realidades 
e tem uma pretensão universalizante que impactam a recepção dos modelos jurídicos 
da FAO, OMC, OIE, CIPV. 

Todavia se os estados membros integram os comitês com competências norma-
tivas, as discussões ocorrem mediadas por outras línguas cuja divulgação se dá, nem 
sempre, nas línguas originais dos ordenamentos nacionais. Estudos, tratados, guide-
lines, manuais de conformidade também obedecem à mesma lógica. Os bancos de 
dados disponíveis possibilitam o cotejo da situação do direito à alimentação enquanto 
vetor que alinha as dimensões que cercam o sentido de food security e da food safety, 
segurança alimentar e alimento seguro e culminam por impor uma vigilância sobre a 
qualidade, também do arcabouço legal-regulatório.

O desafio para os países membros, além de uma maior capacitação dos corpos 
administrativos encarregados de garantirem a manutenção do espírito das norma-
tivas e tratados na recepção pelo direito nacional necessitam expressar o seu “con-
texto” e garantirem uma simetria nas informações e no processo de elaboração, ao 
mesmo tempo em que assumem o ônus de equilibrarem o seu sistema de resolução 
de controvérsias conforme as diretivas internacionais.

Urge um maior número de estudos sobre a realidade jurídico-legal do sistema 
agroalimentar no Brasil, fortemente dirigido pelo Direito Internacional para que os 
operadores do direito passem a integrar as diversas etapas de recepção e adaptação 
das normativas ao contexto normativo brasileiro e que possam participar mais das 
etapas de discussão internacional.
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As bases de dados da FAO disponibilizam valiosos insumos informacionais a serem 
apropriados pelos países membros na medida em que qualificam os processos decisó-
rios de governança alimentar que apresentam características transdisciplinares.

Para tal, além de uma maior harmonização interna, entre legislação e políticas 
no setor agropecuário, mais sofisticada aos moldes do que vem sendo vivenciado pe-
las organizações internacionais, que inclua a perspectiva dos países com tradição de 
alimentos de alto valor agregado, faz-se necessário que o estudo do fenômeno ju-
rídico de cunho alimentar possa ser mais promovido, pois tal ação possibilitaria um 
maior conhecimento dessa realidade por parte dos operadores do direito nacionais de 
modo a colaborar com mais eficiência na elaboração de legislação e políticas públicas 
setoriais juntamente com os profissionais que lidam com a saúde animal, sanidade 
vegetal, segurança alimentar, economia rural, gestão do agroanegócio, dentre outros.
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O AGRONEGÓCIO E O DIREITO  
À ALIMENTAÇÃO: INCOERÊNCIAS 
E POSSIBILIDADES

Cristiane Silva Kaitel1

rEsUmo: O presente trabalho propõe uma análise do direito do agronegó-
cio numa perspectiva instrumental do Direito e da racionalidade na elabora-
ção legislativa. Tal perspectiva é fundada nos princípios da Legisprudência e 
no princípio da subsidiariedade, elaborados dentro do campo de estudo da 
Ciência da Legislação. A adequação do direito do agronegócio ao princípio 
da legalidade e à garantia da dignidade da pessoa, assim como do desen-
volvimento econômico e social, com vistas à justiça social e à efetividade 
dos direitos fundamentais ressalta o elo substancial entre o agronegócio e 
o direito à alimentação. O conceito contemporâneo do direito à alimenta-
ção ressalta a necessidade de empoderamento do sujeito e da adequação à 
sua cultura alimentar para que seja concretizada sua efetividade. A cultura 
alimentar se torna, nesse contexto de incoerência, a oportunidade para a 
construção de características identificadoras de origem e de processos de 
produção de alimentos que se transformem em indicadores locais e regio-
nais, a partir do fortalecimento de produtores e mercados locais.

Palavras-chave: Agronegócio. Direito à alimentação. Legisprudência. Cul-
tura alimentar.
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abstraCt: This paper brings out an analysis of agribusiness law under an 
instrumental perspective of Law and rationality in the law-making process. 
Such perspective is founded upon principles of Legisprudence and the 
principle of subsidiarity, developed in the field of the Theory of Legislation. 
The adequacy of Agribusiness law to the principle of legality and to the 
guarantee of the dignity of the human being, as well as economic and social 
development, aiming at social justice and the effectiveness of fundamental 
rights highlight the substantial link between Agribusiness law and the right 
to food. The contemporary concept of the right to food highlights the need 
to empower the subject and to make food adequate to his culture, in order 
to guarantee the effectiveness of this very right. In this context of non-
coherence, food culture becomes the opportunity to build characteristics 
which serve to identify the origin and processes of food production which 
could be turned into local and regional indexes, through the strengthening 
of local producers and markets.

Keywords: Agribusiness. Right to food. Legisprudence. Food culture.

1 introdUção

Na situação de grave crise por que passa o Brasil mais premente se torna res-
saltar a importância do agronegócio para o crescimento e para o desenvolvimento 
econômico e social neste país. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), em relatório divulgado em 08 de abril de 2016, o agronegócio 
foi responsável por 52,2% das exportações brasileiras no mês de março do corrente 
ano. De acordo com Tatiana Palermo, secretária de Relações Internacionais do Agro-
negócio (SRI) do MAPA, o setor se destaca tanto na produção quanto nas exportações. 
Não só no mês de março de 2016, mas na análise feita para o primeiro trimestre de 
2016, a balança comercial do agronegócio foi superavitária, crescendo mais de três 
vezes o que foi projetado pela Organização Mundial do Comércio (OMC).2 

No estudo completo da balança comercial do agronegócio para o primeiro tri-
mestre de 20163 é realizado um comparativo entre o primeiro trimestre de 2015 e o 

2 Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2016/04/agronegocio-re-
sponde-por-mais-da-metade-de-todas-as-vendas-externas-do-brasil-em-marco. Acesso em 
08/04/2016.
3 Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/nota%20balanca%20agro%20marco%20
vale.docx . Acesso em 08/04/2016.

http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2016/04/agronegocio-responde-por-mais-da-metade-de-todas-as-vendas-externas-do-brasil-em-marco
http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2016/04/agronegocio-responde-por-mais-da-metade-de-todas-as-vendas-externas-do-brasil-em-marco
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/nota balanca agro marco vale.docx
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/nota balanca agro marco vale.docx
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primeiro trimestre de 2016. Evidencia-se o acentuado aumento nas exportações, a 
participação do setor do agronegócio no total das exportações brasileiras no período 
subiu de 43,1% para 49,4%. Em relação às importações, houve diminuição de 21,5% 
no mesmo período. Consequentemente, o saldo da balança comercial do agronegócio 
aumentou de US$14,57 bilhões para os US$17 bilhões atuais. Importante ainda é 
salientar que os principais destinos das exportações brasileiras que tiveram cresci-
mento no período analisado estão na Ásia e no Oriente Médio.

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) em seu re-
latório prospectivo para os anos de 2015 a 2024 – OECD/FAO Agricultural Outlook 
2015-2024 – já antecipava um crescimento na importância das exportações brasilei-
ras relacionadas ao agronegócio4. O relatório indica que o Brasil se tornará, no período 
avaliado, o principal fornecedor para atender à demanda adicional global, que em sua 
maior parte vem da Ásia.

Dada a sua importância e a sua amplitude, o setor do agronegócio gera impactos 
na economia, na sociedade e no ambiente. Em razão disso, as políticas públicas ela-
boradas e executadas neste setor são de três naturezas: políticas econômica, social 
e ambiental. Em todo caso, é mandatório que toda política pública elaborada este-
ja conforme a “ideologia constitucionalmente adotada” (SOUZA, 2005). Em relação 
à Constituição Federal de 1988 (CF/88), tem-se que qualquer política pública deve 
promover a dignidade da pessoa, os direitos fundamentais e a justiça social. Adicio-
nalmente, as políticas elaboradas devem observar critérios de racionalidade e serem 
justificadas como a melhor alternativa ao alcance do objetivo estabelecido, já que são 
sempre restrições externas à liberdade.

Neste sentido, o setor do agronegócio e as políticas a ele relacionadas devem 
promover a efetividade do direito à alimentação, direito social, fundamental, introdu-
zido no artigo 6º da CF/88 através da Emenda Constitucional nº 64/2010.

A fim de que esta análise seja possível, é necessário compreender o direito à ali-
mentação em seu alcance e escopo.

Ainda, para analisar o critério da conformidade, adotamos a Legisprudência, teo-
ria desenvolvida dentro do campo da Ciência da Legislação (ou Legística), que adota a 
perspectiva instrumental do Direito e a racionalidade na elaboração legislativa.

4 Disponível em: http://www.fao.org/3/a-i4738e.pdf . Acesso em 08/04/2016.

http://www.fao.org/3/a-i4738e.pdf
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No processo de análise do sistema normativo relacionado ao agronegócio iden-
tificamos a relevância da cultura como elemento de identificação, de origem, de re-
presentação tradicional e local, elemento este que é central no conceito do direito à 
alimentação. Dessa forma, a cultura alimentar se torna elo entre o desenvolvimento 
do agronegócio e a efetividade do direito à alimentação.

2 abordagEm tEÓriCa

Primeiramente é importante que se esclareça a abordagem teórica adotada.  
Usou-se como fundamento teórico e metodológico para a análise do direito do agro-
negócio princípios desenvolvidos pela Legisprudência e pela Ciência da Legislação (ou 
Legística). 

A Legisprudência propõe um novo modo de se enxergar o Direito, a partir de críti-
cas dos modelos racionalista e nominalista, que, em seu desenvolvimento acabaram 
por culminar em um modelo legalista que não comporta críticas relacionadas à subs-
tância do arcabouço normativo.

Assim, a racionalidade da legislação é ligada à ideia de que a legislação implica em 
tomar decisões e que decisões incluem escolhas. O legislador tem que demonstrar que 
sua decisão reflete uma escolha informada (WINTGENS, 2002, p. 33). Esta escolha tem 
que ser racional. O legislador deve justificar suas decisões. (WINTGENS, 2012, p. 140).  
O legislador não pode estar desconectado da realidade social, a legitimização deve ser 
feita com base em um processo democrático, onde o próprio destinatário deve partici-
par da discussão sobre como, quanto e em que medida a liberdade será limitada.

A Legisprudência nos coloca quatro princípios a serem respeitados em toda a 
elaboração legislativa5:

1) Princípio da coerência;

2) Princípio da alternatividade; 

3) Princípio da temporalidade e 

4) Princípio da densidade normativa necessária.

O princípio da coerência dita que para que um sistema tenha coerência é suficien-
te que as normas não sejam contraditórias em si mesmas, que a aplicação simultânea 

5 Para um completo estudo sobre a Legisprudência vide KAITEL, 2016.
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das normas não tenha como consequência contradições, que as normas não anulem 
o efeito umas das outras e que as soluções encontradas sejam uma reconstrução 
racional embasada em uma teoria. A teoria a que se refere é a “ideologia constitucio-
nalmente adotada”. Conforme Soares e Santos (2013),

“[...] o desenvolvimento econômico e social deve ser buscado de forma 
racional, considerando a preservação do meio ambiente e, principalmente, 
o fato de que o direito a uma alimentação saudável deve ser considerado 
direito humano.”. (SOARES; SANTOS, IN: VILELA; CALLEGARO, 2013, p. 61)

O princípio da alternatividade defende a prioridade da ação do sujeito. A legis-
lação é sempre uma restrição externa à liberdade do sujeito, e como tal, só deve ser 
considerada legítima se for a melhor alternativa para resolver o problema identificado.

O princípio da temporalidade ressalta que o tempo tem um papel importante no 
Direito. As normas são elaboradas historicamente. Mesmo tendo-se em vista que o 
legislador elabora as normas para o futuro, sua justificativa para a limitação externa 
à liberdade leva em consideração os aspectos presentes que restringem sua raciona-
lidade neste momento. Uma mudança nas circunstâncias, um efeito não esperado, 
uma descoberta científica, por exemplo, podem ter como consequência a inadequa-
ção da norma aos princípios da coerência e da alternatividade.

De acordo com o princípio da temporalidade é necessário que haja uma avaliação 
que possibilite a suspensão da vigência da norma obsoleta e até mesmo sua revisão 
e adequação, o que se chama de avaliação retrospectiva ou ex post.

No momento de elaboração normativa, quando se conclui que a produção de um 
novo ato normativo é a melhor alternativa, a mais efetiva, segundo o princípio da al-
ternatividade há que se justificar esta escolha. Esta é a primeira limitação da liberdade 
do sujeito. Em seguida, se o ato normativo contiver uma previsão de sanção, esta será 
a segunda limitação externa à liberdade do sujeito, que não poderá agir de forma au-
tônoma quando atingido pela sanção prevista6.

6 Conforme Farjat, citado por Souza (2002b), “[...] a existência de uma regra de Direito não é 
necessariamente presa à existência da coação sob sua forma clássica. As concessões de vantagens, 
que são incentivos, asseguram a eficácia de uma regra, da mesma maneira que uma pena.” (p. 200).
Veja também The Oxford Handbook of Law and Politics: “In the design of public programs, policy analists 
stress the importance of giving firms and citizens incentives to act efficiently. They urge a move away 
from command and control regulation toward incentive-based rules that specify outcomes, not inputs, 
or that create markets that permit firms to trade rights or pay fees that reflect the external costs of 
their activities.” (WHITTINGTON; KELEMEN; CALDEIRA, 2014, p. 578)
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Deste modo, a primeira limitação externa está justificada segundo o princípio da 
alternatividade, mas a segunda não. Consequentemente, há que se fazer uma nova 
justificativa para a escolha do modelo de “norma mais sanção” a outros que não pre-
veem este instrumento de limitação. Esta nova justificativa é obrigatória devido ao 
princípio da densidade normativa necessária. Devido a este duplo grau de limitação 
do tipo “norma mais sanção”, este não deve ser o de maior preferência em relação a 
outros meios, como por exemplo arbitragem, mediação, o uso de sanções premiais, 
etc. Este princípio é particularmente importante no setor do agronegócio, pois normas 
com sanções não são necessariamente mais eficazes e eficientes quando se trata de 
um setor ligado intrinsecamente à economia.

Adicionalmente, outro princípio importante a ser seguido é o princípio da subsi-
diariedade. O princípio da subsidiariedade foi um dos sete princípios enunciados pelo 
Relatório Mandelkern (2001), fruto do trabalho do Grupo Mandelkern, criado no âm-
bito do Conselho Europeu para desenvolver um programa de melhoria da qualidade 
dos atos normativos. O princípio da subsidiariedade determina que o âmbito de toma-
da de decisões deve ser o mais próximo possível do cidadão, ou seja, em nível local. 
Somente se justifica que as decisões sejam tomadas a nível regional ou nacional se 
houver comprovação de maior eficiência seguindo por este caminho.

Tendo por base esses cinco princípios considerar-se-ão as ações do Estado na 
busca pelo aprimoramento do setor do agronegócio.

3 anÁlisE do sistEma normativo ConCErnEntE ao 
agronEgÓCio

O sistema normativo concernente ao agronegócio é de alcance amplo, multiface-
tado, devido a sua grande diversidade.

Soares e Santos (2013) trazem uma compilação dessa diversidade:

“Não bastassem as milhares de normas editadas pelo Poder Público, no 
setor agropecuário as normas internacionais apontam diretivas que o país 
não pode ignorar, sob pena de ser excluído do comércio mundial. [...]
Os principais organismos internacionais que atuam diretamente sobre o 
setor de defesa agropecuária são: Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (FAO), Organização Mundial de Saúde (OMS), Or-
ganização Mundial de Saúde Animal (OIE), Organização para Cooperação e 
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Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Organização Mundial do Comércio 
(OMC). Além dos documentos, diretivas, guias de boas práticas e standards 
produzidos por essas entidades, há também o Codex Alimentarius, as nor-
mas da Convenção Internacional de Plantas e Vegetais (CIPV), as normas 
mercossulinas, as negociações bilaterais e multilaterais, como o Acordo 
sobre Barreiras Técnicas (TBT Agreement) e o Acordo sobre a aplicação de 
Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS Agreement).” (SOARES; SANTOS, 
IN: VILELA; CALLEGARO, 2013, p. 54)

Como se pode verificar, o sistema normativo afeto ao agronegócio é complexo, 
não só pela quantidade de normas, mas também porque tais normas são produzi-
das por diversos órgãos e autoridades competentes, em diferentes níveis hierárqui-
cos. Em cada setor temos desde ministérios, agências reguladoras, até secretarias e 
fundações emanando diversos tipos de atos normativos. Essa situação de overdose 
legislativa prejudica não só a efetividade do sistema, mas, sobremaneira os destina-
tários e afetados, que na prática devem executar não somente as políticas públicas 
relativas ao setor, mas também desenvolver seus negócios.

As ações do Estado de elaboração e de execução das políticas definidas para este 
setor são concretizadas nas três esferas de poder, o que nos leva à imposição de ade-
quação ao princípio da legalidade no que concerne à repartição de competências entre 
os entes da federação. Apesar disso, há uma predominância da esfera executiva fe-
deral, o que leva a uma gestão centralizadora, que desestimula a cooperação entre os 
entes da federação e o protagonismo dos Estados e Municípios.

Verifica-se, assim, a não-observação do princípio da subsidiariedade.

O princípio da alternatividade fica prejudicado, pois não há avaliação se a elabo-
ração de tantos atos normativos é a melhor alternativa para a eficácia, eficiência e a 
efetividade na solução dos problemas identificados e enfrentados (o que acontece na 
realidade em nível local).

Em relação ao princípio da densidade normativa necessária, o setor tem natural-
mente a vocação de seu respeito e de sua observação, já que as sanções punitivas não 
são ferramentas consideradas tão eficientes e as sanções do tipo premiais servem 
mais ao propósito de incentivar o cumprimento das normas.

O princípio da coerência é o princípio com observância mais dificultado em rela-
ção a este sistema normativo. Tal conclusão se dá porque a garantia do princípio da 
coerência exige a observância da “ideologia constitucionalmente adotada”, que é pro-
mover a dignidade da pessoa, o desenvolvimento econômico e social, a justiça social 
e a garantia dos direitos fundamentais.
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Seguindo esta linha, clara é a exigência de que o direito do agronegócio não so-
mente esteja em conformidade com esta ideologia, mas que garanta, não-viole e pro-
mova o direito à alimentação, direito social, fundamental, com o qual está intrinse-
camente ligado. Necessário se faz entender o direito à alimentação em seu escopo e 
alcance.

4 dirEito À alimEntação

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (DUDH)7 foi o primeiro ins-
trumento em nível internacional a consagrar o direito à alimentação em seu artigo 25:

Art. XXV: 
1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, 
e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, ha-
bitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à 
segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 
outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora 
de seu controle.
2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência espe-
ciais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da 
mesma proteção social. (BRASIL, 2012, p. 384) – grifo nosso.

Importante ressaltar que no preâmbulo da DUDH percebe-se a intenção do re-
conhecimento dos direitos humanos em sua característica de indivisibilidade e uni-
versalidade.

Seguindo tal intenção, a Assembleia Geral da ONU encarregou a Comissão de 
Direitos Humanos (CDH/ONU) de confeccionar uma proposta de tratado que possibi-
litasse a implementação dos direitos reconhecidos na DUDH.

Em consequência, em 1996 foram firmados os Pactos Internacionais de Direi-
tos, que são os primeiros instrumentos convencionais que geram oponibilidade e 
criam para os sujeitos de direito internacional obrigações nesta seara. São o Pacto  

7 Mazzuoli (2011, p. 159) entende que a DUDH estabelece “um código de ética universal relativamente 
à proteção internacional dos direitos humanos, [e assim] integra o jus cogens internacional, e prevalece 
à vontade dos Estados e aos seus respectivos direitos internos.” Tal posição reforça a importância do 
reconhecimento do direito à alimentação neste que é tido como o documento mais importante do 
século XX.
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Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCIP)8 e o Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC)9. Em conjunto estes três documentos são 
tidos como o “Bill of Rights” do Direito Internacional dos Direitos Humanos (Princípios 
de Limburg10, par. 2).

O direito à alimentação vem consagrado no artigo 11 do PIDESC, como abaixo:

“Art. 11:
1. Os Estados-Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa a um nível de vida adequado pra si próprio e sua família, inclusi-
ve à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma 
melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados-Partes tomarão 
medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhe-
cendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional 
fundada no livre consentimento.
2. Os Estados-Partes do presente Pacto, reconhecendo o direito funda-
mental de toda pessoa de estar protegida contra a fome, adotarão, indi-
vidualmente e mediante cooperação internacional, as medidas, inclusive 
programas concretos, que se façam necessárias para:

8 O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos foi concluído em 16 de dezembro de 1966, entrou 
em vigor internacionalmente em 23 de março de 1976, foi aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo 
n. 226, de 12 de dezembro de 1991, ratificado em 24 de janeiro de 1992, promulgado pelo Decreto 
n. 592 de 6 de julho de 1992, entrando em vigor para o Brasil em 24 de abril de 1992. Seu protocolo 
facultativo foi adotado pela Assembléia Geral da ONU em 16 de dezembro de 2008, e entrou em vigor 
em 23 de março de 1976.
9 O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi concluído em 16 de dezembro 
de 1966, entrou em vigor internacionalmente em 03 de janeiro de 1976, foi aprovado no Brasil pelo 
Decreto Legislativo n. 226 de 12 de dezembro de 1991, ratificado em 24 de janeiro de 1992, promulgado 
pelo Decreto n. 591 de 6 de julho de 1992, entrando em vigor para o Brasil em 24 de abril de 1992. O 
PIDESC tem atualmente 164 Estados-partes. Seu protocolo facultativo foi adotado pela Assembléia 
Geral da ONU em 10 de dezembro de 2008, e entrou em vigor em 05 de maio de 2013.
10 Os Princípios de Limburg (Doc UN E/CN.4/1987/17, Annex) foram definidos em uma reunião dos 
mais conceituados juristas ocorrida na Faculdade de Direito da Universidade de Limburg (Maastricht, Os 
Países-Baixos) em junho de 1986, e tratam da implementação do PIDESC, da natureza e do escopo das 
obrigações decorrentes do PIDESC, além da consideração de relatórios pelo então recém constituído 
Comitê de Direitos Econômicos Sociais e Culturais, e também da cooperação internacional. Houve a 
participação de várias organizações de experts (juristas e doutrinadores) e centros de pesquisa, e de 
várias organizações subsidiárias da ONU (como o Centro das Nações Unidas para Direitos Humanos, 
a UNESCO, a OIT, a OMS, entre outros). (GOLAY, 2011, nota 109, p. 34). Importante ressaltar que 
este documento tem alto valor como doutrina, que constitui guia e parâmetro de interpretação das 
obrigações internacionais, além de se apresentar como fonte subsidiária de obrigações conforme o 
art. 38.1.d do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Os Princípios de Limburg também podem ser 
consultados em Human Rights Quarterly, vol. 9 (1987), pp. 122-135.
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a) melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêne-
ros alimentícios pela plena utilização dos conhecimentos técnicos e cientí-
ficos, pela difusão de princípios de educação nutricional e pelo aperfeiçoa-
mento ou reforma dos regimes agrários, de maneira que se assegurem a 
exploração e a utilização mais eficazes dos recursos naturais;
b) assegurar uma repartição equitativa dos recursos alimentícios mundiais 
em relação às necessidades, levando-se em conta os problemas tanto dos 
países importadores quanto dos exportadores de gêneros alimentícios.” 
(BRASIL, 2012, p. 417-418) – grifos nossos.

Como na DUDH, o direito à alimentação é reconhecido como um elemento do 
direito a um nível de vida adequado (GOLAY, 2011, p. 33).

A abordagem fundada na segurança alimentar que prevaleceu em um primeiro 
momento tinha como objetivo promover a alimentação para todos, com ênfase não 
somente à quantidade de alimentação produzida, mas também quanto à sua dispo-
nibilidade e acessibilidade física e econômica para toda a população (GOLAY, 2011,  
p. 5). Os Estados se comprometeram em reduzir, primeiramente o número e poste-
riormente a proporção de pessoas subalimentadas pela metade. Tal estratégia falhou, 
e em 2002 houve a mudança para uma abordagem fundada no direito à alimentação. 
Esta abordagem é mais ampla, e comprova que o direito à alimentação é complexo, en-
volvendo outros elementos que somente o foco na produção e no acesso ao alimento. 
A abordagem fundada no direito à alimentação é mais condizente com os instrumentos 
normativos que estabelecem a concretude deste direito e com aqueles instrumentos 
que o definem e direcionam sua realização. O componente da dignidade, imprescindível 
quando falamos dos direitos humanos, aparece e toma lugar de destaque, permeando 
todo olhar sobre os controles de execução e sobre as ações a serem implantadas.

As metas foram mantidas. A primeira delas se refere ao primeiro dos objetivos 
do milênio da Organização das Nações Unidas (ONU, 2000) de diminuir à metade o 
número de pessoas em situação de fome no mundo. A segunda se refere a um obje-
tivo da Cúpula Mundial de Alimentação de 2002 (promovida pela FAO), de diminuir à 
metade a proporção das pessoas em situação de fome no mundo.

O ano de 2015 foi um marco para o direito à alimentação, já que foi a data esti-
pulada para que as duas metas acima referidas fossem alcançadas. Os resultados po-
dem ser verificados no Mapa da Fome no Mundo da FAO (FAO World Hunger Map11).

11 Disponível em http://www.fao.org/3/a-i4674e.pdf Acesso em 17 de fevereiro de 2016.

http://www.fao.org/3/a-i4674e.pdf
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Ao analisarmos o Mapa da Fome no Mundo verificamos que apesar de vários 
países terem alcançado a primeira meta, a maioria dos países analisados ainda não 
conseguiram alcançar a segunda. Ademais, mesmo com todos os esforços envidados, 
ainda há 793 (setecentos e noventa e três) milhões de pessoas em situação de fome 
no mundo. As regiões ainda mais atingidas são a Ásia e a África. A demanda por ali-
mento cresce ainda mais nessas regiões12.

Para que seja concretizado o direito à alimentação, toda pessoa, a todo tempo, 
deve conseguir adquirir, por seus próprios meios ou por meios indiretos, de modo que 
esse gasto não ameace a satisfação de suas outras necessidades básicas, de acordo 
com seus valores culturais, alimentos adequados, produzidos de maneira a garantir a 
oferta de alimento também às gerações futuras, limpos, livre de substâncias nocivas, 
e que consigam suprir suas necessidades nutricionais de crescimento, desenvolvi-
mento e manutenção de funções físicas e mentais, além de uma atividade física, em 
todas as etapas de sua vida.

O conceito de direito à alimentação apresenta-se pluridimensional, permeado 
pelo elemento da dignidade da pessoa. Tem como componentes elementos objetivos 
e não-objetivos.

A característica de objetividade se aplica a termos que são definidos sem maiores 
questionamentos, a saber, o que se entende como: 

1)  “necessário para a dieta do indivíduo como um todo” – estabelecido pelos 
padrões nutricionais de acordo com a idade, o gênero e a ocupação do indiví-
duo, em cada etapa de sua vida, conforme a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e o UNICEF; 

2)  “acessível economicamente” – estabelecido através do cálculo do que é 
necessário para que cada indivíduo possa atender à satisfação de todas as 
suas necessidades básicas13; 

3)  “acessível fisicamente” – estabelecido pela possibilidade de acesso físico à 
produção do alimento ou à sua aquisição; 

4)  “sustentável” – estabelecido pelas técnicas reconhecidas de produção que 
garantem a acessibilidade do alimento a esta e a futuras gerações.

12 Esta demanda adicional tem sido confirmada pelos relatórios de monitoramento confeccionados e 
publicados pelo MAPA (vide notas 2 e 3 supra).
13 Este cálculo pode ser feito com base nas informações compiladas pelo Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese, disponíveis em http://www.dieese.org.br/ (acesso 
em 31/10/2015).

http://www.dieese.org.br/
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A característica da não-objetividade se aplica a termos que não são passíveis de 
definição clara em padrões únicos e rígidos, ou seja, dependem de subjetiva avaliação 
de adequação. Como exemplo cita-se o termo “livre de substâncias nocivas” – es-
tabelecido pelos padrões considerados aceitáveis de substâncias nocivas nas várias 
etapas da cadeia produtiva de alimentos – produção, processamento, industrializa-
ção, comercialização, abastecimento até a distribuição. Ainda, também, como exem-
plo, o termo “conformidade da alimentação com os valores culturais de um povo”  
– que não é passível de definição a não ser pelo reconhecimento que o próprio povo 
faz em relação a seus valores culturais.

De todos os elementos (corolários do direito à alimentação), destacam-se dois, 
pois são expoentes importantes da garantia da dignidade humana, do desenvolvi-
mento econômico e social, da justiça social e dos direitos fundamentais (a ideologia 
constitucionalmente adotada), a saber: 1) o foco na dignidade da pessoa – a necessi-
dade do empoderamento da pessoa – toda pessoa deve ser capaz de prover seu ali-
mento (adequado) por seus próprios meios; e 2) a adequação cultural deste alimento 
(que só é passível de ser analisada a partir da identificação e do reconhecimento do 
próprio sujeito).

Dentre estes dois, ressalta-se o elemento cultural do conceito do direito à ali-
mentação, pois este é imprescindível para que o sujeito se desenvolva através do pro-
cesso de conhecimento de seu lugar-no-mundo, se reconheça enquanto sujeito em 
constante evolução, e seja consciente de suas tradições, cultura e identidade. Assim, 
o processo de seu empoderamento se torna completo.

5 CUltUra alimEntar Como oPortUnidadE Para o 
agronEgÓCio E Para a EFEtividadE do dirEito

Aprendi a ver a cozinha como um espaço cultural: lugar de misturas que 
atende as necessidades da nutrição e do prazer, que possibilita criativi-
dade, que expressa crenças, que cria paladares. Aprendi também que há 
ciência na panela: a mistura dos ingredientes reflete um longo aprendizado 
humano. Para cada local, cada clima e cada povo se faz uma escolha. E ela 
será, certamente, a mais adequada. (NUNES, 2010, p. 16)

A cultura, segundo Leopoldino da Fonseca (2010) “não se restringe a um conteúdo, 
mas deve ser sempre um processo de abertura.” Citando Farjat (2004), o autor observa 
que “a verdadeira cultura decorre mais do processo do que das normas, é uma maneira de 
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apreender a vida, uma abertura crítica ao mundo, um elemento fundamental do liame social.” 
– grifos do autor (FARJAT, 2004 apud LEOPOLDINO DA FONSECA, 2010, p. 326).

Esta crítica é importante para se enxergar a cultura como um processo de abertu-
ra do indivíduo ao mundo, ao outro, processo esse que é crítico, um meio de se com-
preender e apreender o mundo. Este processo da cultura não é consequência de uma 
previsão normativa, o papel das normas é garantir que o processo de reconhecimento 
da cultura e de vivência e experiência cultural possa ser vivido de forma livre por todas 
as pessoas, sem discriminação. A liberdade é fundamental neste processo, e aparece 
como valor maior a ser protegido pelo sistema normativo. Dessa forma, é essencial 
que o indivíduo possa exercer, viver sua liberdade de forma livre, e, em se descobrindo 
como ser-no-mundo se desvencilhe do véu que encobre as evidências culturais.

Estes elementos são reconhecidos pela própria comunidade como elementos de 
pertencimento, que reforçam o vínculo personalíssimo entre os integrantes da comu-
nidade e são re-elaborados através das práticas e vivências cotidianas.

O cultivo do alimento, as escolhas alimentares, os rituais de preparação, as próprias 
receitas, o ato de se reunir para cozinhar, ter a cozinha como o coração da casa, lugar 
de contar causos e estórias, o orgulho de saber preparar o que os representa, tudo isso 
é demonstração da cultura que é inerente ao indivíduo e à comunidade a que pertence. 
Tais características são singulares e só podem ser percebidas na convivência.

Como bem lembra Souza (2002a),

“Valores culturais específicos são postos em evidência ante valorações mais 
amplas que se levem a cabo. E, sejam estas valorações o mero resultado 
de conhecimentos anteriores, definidos nas vivências, ou a consequência 
de experiências inevitáveis que se integram na própria personalidade, é 
incontestável que elas motivam a conduta humana e influem, por fim, na 
própria conduta social.” (p. 298-299) – grifos do autor

Estes valores devem ser também reconhecidos pelo Estado como de grande rele-
vância, e podem, identificados, agregar grande valor aos produtos locais. Como exemplo 
importante temos o reconhecimento do modo artesanal de fazer queijo de minas na 
região do Serro, lembrado por Pinto e Simões (2016, p. 9), ao promoverem o entendi-
mento de que “a cultura alimentar deve ser reconhecida como patrimônio imaterial”.

Tal reconhecimento é importante porque a partir dele tem início o empodera-
mento não só de um indivíduo, mas de toda uma comunidade. Fala-se não somente 
na obtenção de um produto, mas no nascimento de um senso de pertença ligado à 
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cultura alimentar e à exaltação dessa cultura, de um modo de existir, de uma tradição 
culinária, que fortalece os mercados locais e é uma oportunidade de negócio coerente 
com a “ideologia constitucionalmente adotada” pelo legislador brasileiro.

O reconhecimento da cultura alimentar como elemento que agrega valor, que 
identifica um produto especial, competitivo, com mercado crescente, tem como efeito 
a sua própria proteção e sua preservação.

Züge aponta que:

“Nos países da Europa, em especial, há um longo histórico de proteção 
do local de produção. Esses países utilizam-no como uma forma de 
desenvolvimento local e competitivo e também para a proteção de uma 
identidade cultural da região e usada dos produtos dela oriundos.” (2013, 
p. 185)

Züge fala aqui da avaliação de conformidade e especificamente dos selos de ori-
gem, e apresenta os benefícios deste tipo de reconhecimento, os quais podem ser es-
perados também no reconhecimento da cultura alimentar como patrimônio imaterial 
no Brasil.

“Para o consumidor, a identificação dos produtos certificados, em particular 
quando a instituição certificadora ou a norma já são bem conhecidas, 
agrega novo valor a eles, proporcionando maior aceitação pela declaração 
de qualidade e segurança oferecidas, de acordo com os requisitos da norma. 
Por outro lado, nem sempre o valor agregado reflete em incremento do 
preço, mas, de modo geral, na decisão de compra do produto em relação a 
outro similar, recomenda-se a sua utilização em razão da satisfação obtida 
pelo atendimento às expectativas. Esse é o principal atributo agregado 
pelo produto que adquire o direito de utilização de um selo ou marca: maior 
visibilidade no mercado, diferenciado visualmente dos demais produtos 
similares por exibir a representação gráfica do padrão de qualidade.” (ZÜGE, 
2013, p. 186)

Apesar das perspectivas otimistas tanto em relação ao agronegócio brasileiro 
quanto ao reconhecimento da cultura alimentar como oportunidade de concretizar 
a efetividade do direito à alimentação em todo seu alcance e escopo, ainda há vários 
problemas a serem enfrentados.

Como bem lembra Amado (2013),
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“Uma importante falha que se pode notar, em especial ao longo da 
história do controle de alimentos no Brasil, é o fato de que, apesar do 
número expressivo de normativas e regulamentos sobre o setor e da 
presença de duas entidades responsáveis pela garantia da idoneidade 
e inocuidade dos alimentos, existe uma morosidade expressiva entre o 
período de promulgação de um regulamento e sua real implementação. 
Esta morosidade está relacionada não somente à falta de diálogo entre 
as instituições governamentais, como também à falta de diálogo destas 
instituições com a sociedade como um todo. Infelizmente, apesar de todos 
os esforços na criação de instâncias deliberativas e órgãos de fomento, a 
produção de normas e regulamentos ainda tem precedência a ações de 
cunho educativo e de desenvolvimento da cadeia produtiva.” (p. 222)

Ainda nos coloca o autor:

“A realidade brasileira e dos demais países em desenvolvimento é a da 
convivência de extremos na produção de alimentos, com indústrias e 
fornecedores sofisticados convivendo lado a lado com a tecnologia de 
produção e transformação artesanal e muitas vezes informal. Nesse 
ambiente heterogêneo, um dos desafios é balancear as iniciativas de 
controle de alimentos com as ações de desenvolvimento das pequenas e 
médias indústrias a um nível mínimo de segurança.” (2013, p. 225)

Importante salientar que o direito à alimentação, dada sua característica de di-
reito humano, de natureza imperativa, gera para todos os Estados (inclusive para o 
Brasil) obrigações de três tipos: 

1)  uma obrigação negativa, de não-violar o direito à alimentação, ou seja, o 
Brasil não pode ser ele mesmo o agente violador deste direito; 

2)  uma obrigação (positiva) de proteger o direito à alimentação de terceiros 
violadores;

3)  e uma obrigação (positiva) de garantir os meios para que todos (e qualquer 
um) possam usufruir e terem garantido o (seu) direito à alimentação.

Ressalta-se que essas obrigações são de fim, e são direcionadas a todos os ór-
gãos e entes governamentais, em todos os poderes e em todos os três níveis da fe-
deração.

A predominância de atos normativos emanados de órgãos do Poder Executivo, 
sobretudo em nível federal; a consequente overdose legislativa de atos normativos 



80
O AGRONEGÓCIO E O DIREITO À ALIMENTAÇÃO

secundários; a gestão centralizadora das políticas públicas elaboradas; a falta de 
cooperação entre entes federados na execução das políticas públicas referentes ao 
agronegócio e também ao direito à alimentação; a falta de liberdade dos entes esta-
duais e sobretudo dos municípios no enfrentamento dos problemas na gestão e na 
execução das políticas públicas; a falta de um estudo mais específico sobre proces-
sos de produção de alimento representativos das culturas alimentares tradicionais 
locais que os reconheça como valor; tudo isso causa um distanciamento entre os 
gestores e os afetados, que acaba por obstaculizar a concretização da oportunidade 
de efetivar o direito à alimentação e de incrementar o agronegócio com a valoriza-
ção da cultura alimentar.

Desse modo, se há o entendimento, por parte do Estado, da sociedade e de to-
dos os sujeitos, da importância da cultura alimentar como oportunidade de efetivar o 
direito à alimentação em consonância com o agronegócio, os obstáculos identificados 
serão enfrentados e vencidos.

6 ConClUsão

O agronegócio tem grande importância para o desenvolvimento econômico e so-
cial no Brasil, foi responsável por mais da metade das exportações brasileiras no mês 
de março de 2016.

O sistema normativo concernente é denso, com vários tipos de atos normativos, 
oriundos tanto de fonte interna quanto internacional.

Conforme os princípios da Legisprudência e o princípio da subsidiariedade (Teoria 
da Legislação), o agronegócio apresenta gestão centralizadora, o que desestimula a 
cooperação entre os entes da federação e o protagonismo local, em desconformidade 
com o princípio da subsidiariedade.

Em relação ao princípio da coerência, a exigência é de que o direito do agronegó-
cio promova a dignidade da pessoa, o desenvolvimento econômico e social, a justiça 
social e a garantia dos direitos fundamentais, especialmente o direito à alimentação.

O conceito do direito à alimentação apresenta-se pluridimensional, permeado 
pelo elemento da dignidade da pessoa. De todos os elementos, corolários do direito 
à alimentação, ressalta-se o elemento cultural, pois este é imprescindível para que o 
sujeito se desenvolva através do processo de conhecimento de seu lugar-no-mundo, 
se reconheça enquanto sujeito em constante evolução, e seja consciente de suas tra-
dições, cultura e identidade.
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O reconhecimento da cultura alimentar como valor, e como patrimônio imaterial 
é importante pois a partir dele há o empoderamento de toda uma comunidade. Cresce 
um senso de pertença ligado à cultura alimentar e à exaltação dessa cultura, que for-
talece os mercados locais e é uma oportunidade de respeito ao princípio da coerência 
e à ideologia constitucionalmente adotada pelo legislador brasileiro.

O desenvolvimento econômico, social, humano, local e regional se intensificam; 
através do fortalecimento local e regional observamos o princípio da subsidiariedade; 
promovemos a dignidade da pessoa e a justiça social.

Através da promoção da cultura alimentar local o agronegócio torna-se coerente.
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tHE rigHt to Food and aCCEss oF inFormation: 
reflections on the inconsistencies of the food 
regulation system

abstraCt: The high complexity and density of the food regulation system 
have been some of the obstacles to the understanding of the legislation 
on the subject; thus, as this research wants to show, it is difficult to access 
nutritional information and to implement the right to food. This evaluation 
was drawn mainly from the mapping of competencies and typology of 
normative acts used by the Ministry of Agriculture and Anvisa. To change 
this framework, this essay target the path of legislative and regulatory 
simplification and planning.

Keywords: Food regulation system. Right to food. Access to information. 
Regulatory planning. Legislative simplification.

1 introdUção

Apesar da evidente importância da atividade agropecuária para a economia bra-
sileira, as práticas regulatórias nessa área têm, muitas vezes, significado uma inter-
venção estatal prejudicial ao desenvolvimento econômico e social do país. 

A excessiva produção de atos normativos, especialmente por órgãos do Executi-
vo; a ausência de planejamento legislativo e de avaliação ex ante e ex post dos impac-
tos da norma; os conflitos de competência e falta de uma governança integrada; es-
ses são alguns dos elementos que, combinados, resultam em um sistema normativo 
agroalimentar complexo, denso e repleto de incoerências. 

Nesse cenário, gera-se prejuízos enormes a consumidores e produtores, que têm 
dificuldades na compreensão e no acesso às normas vigentes e, consequentemente, 
obstaculiza-se a efetividade do direito à alimentação adequada e de acesso à infor-
mação alimentar.

Preliminarmente, para a compreensão dos gargalos legislativos desse setor, é 
preciso revisitar o conceito de direito à alimentação adequada e os desafios ao seu 
reconhecimento como um direito dos cidadãos e dever do Estado, que passa por uma 
breve análise do quadro normativo agroalimentar internacional e nacional. 

Em sequência, a partir do resultado de pesquisas anteriores, será demonstrado 
como o sistema normativo agroalimentar tem impedido a consecução do direito à 
alimentação em toda sua completude, especialmente pela complexidade e excessiva  
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densificação desse sistema. O mapeamento das competências e da tipologia de atos 
normativos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) comprovará a inacessibilidade e in-
cognoscibilidade dessas normas.

A partir desse quadro, o trabalho irá propor medidas de planejamento regulató-
rio, sistematização, simplificação e de consolidação no uso de atos normativos como 
forma de garantir o acesso à informação alimentar e ao direito vigente pelos consu-
midores e produtores. 

2  o ContEÚdo normativo do dirEito À alimEntação 
adEqUada E os dEsaFios À sUa imPlEmEntação

O principal instrumento jurídico internacional que consagra o direito à alimenta-
ção como um direito humano fundamental é o Pacto Internacional dos Direitos Eco-
nômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), conforme disposto no seu artigo 11:

1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa a um nível de vida adequando para si próprio e sua família, inclu-
sive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma 
melhoria continua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão 
medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhe-
cendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional 
fundada no livre consentimento.
2. Os Estados Partes do presente Pacto, reconhecendo o direito 
fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome, adotarão, 
individualmente e mediante cooperação internacional, as medidas, inclusi-
ve programas concretos, que se façam necessárias para:
a) Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêne-
ros alimentícios pela plena utilização dos conhecimentos técnicos e cien-
tíficos, pela difusão de princípios de educação nutricional e pelo aperfeiço-
amento ou reforma dos regimes agrários, de maneira que se assegurem a 
exploração e a utilização mais eficazes dos recursos naturais;
b) Assegurar uma repartição equitativa dos recursos alimentícios mundiais em 
relação às necessidades, levando-se em conta os problemas tanto dos países 
importadores quanto dos exportadores de gêneros alimentícios (grifo nosso).

O dispositivo faz expressa referência à adoção de medidas apropriadas e pro-
gramas concretos pelos Estados para a consecução do direito à alimentação, tanto 
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no sentido de toda pessoa ter direito de estar protegida contra a fome, como de ter 
acesso ao alimento adequado. Para tanto, merece especial destaque a previsão da 
necessidade de avanços na produção, conservação e distribuição de alimentos, bem 
como de difusão de princípios de educação nutricional.

Em prol da efetividade e implementação dos ditames do PIDESC, o Comitê de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU elaborou o Comentário Geral nº 12 
(1999), que busca esclarecer e reforçar o conteúdo normativo do art. 11 do PIDESC.

Segundo o Comentário Geral nº 12 (1999), o direito à alimentação está intima-
mente conectado à dignidade da pessoa humana e sua realização é imprescindível 
para a consecução de outros direitos humanos. 

O referido comentário estabelece ainda o conteúdo normativo essencial do direi-
to à alimentação adequada, que exige a observância dos seguintes fatores:

i)  Disponibilidade de alimento em quantidade e qualidade suficiente para a sa-
tisfação as necessidades dietéticas e nutricionais das pessoas;

ii)  Acessibilidade física, econômica e ininterrupta ao alimento adequado, o que 
significa um sistema eficiente e constante de distribuição de alimentos, bem 
como a possibilidade financeira de aquisição dos alimentos pelas pessoas; 

iii)  Sustentabilidade da produção alimentícia, isto é, sua disponibilidade e aces-
sibilidade a longo prazo, tanto para as gerações atuais como futuras;

iv)  Segurança alimentar, de forma que o alimento esteja livre de substâncias 
adversas e tóxicas e de más condições higiênicas;

v)  Aceitabilidade cultural do alimento, ou seja, considerar os valores e costu-
mes alimentares locais, de modo que haja a adequação entre o alimento e 
uma determinada comunidade;

 Relaciona-se ainda a esses fatores outro elemento, que é especialmente rele-
vante para o enfoque desta pesquisa e deve ser levado em consideração para 
a completa compreensão do alcance do direito à alimentação adequada: 

vi)  Acesso à informação alimentar e nutricional e a necessidade de educação 
alimentar. A partir disso, é possível que o consumidor faça uma escolha ali-
mentar consciente e efetivamente livre (KAITEL, 2016, p. 76-79). 

É notório que o direito à alimentação não se resume, portanto, a estar livre da 
fome e ao combate à desnutrição (ainda que também abarque essas questões); inclui, 
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ainda, superar a má-nutrição, garantir o acesso ao alimento saudável e seguro e à 
informação alimentar.

No cenário nacional, o direito à alimentação foi consagrado pela Lei  
nº 11.346/20062 e, posteriormente, foi incluído no rol dos direitos sociais do art. 6º 
da CF/88 pela Emenda Constitucional (EC) nº 64/20103. Antes disso, esse direito era 
reconhecido apenas de forma indireta ou reflexa, derivando da proteção do direito à 
vida ou à dignidade humana (GOLAY, 2011, p. 234). Esse novo status constitucional 
dado ao direito à alimentação conferiu maior destaque a um direito historicamente 
invisibilizado e traz à tona as dificuldades para a sua efetividade. 

Para a análise do grau de implementação do direito à alimentação no Brasil, se-
rão apresentados dados e fatores que se relacionam diretamente a esse direito e os 
desafios que ainda persistem quanto a cada um dos seis elementos que compõem o 
conteúdo normativo essencial do direito à alimentação adequada. 

A disponibilidade e acessibilidade física e ininterrupta aos alimentos se relaciona 
com a existência de um sistema de distribuição de alimentos diversificado, eficiente, 
constante e com preço acessível nas diversas regiões do país. No Brasil, depende-se 
consideravelmente do sistema rodoviário para transporte de cargas, o que inclui os 
produtos alimentícios. Isso é um fator que contribui para o encarecimento dos ali-
mentos, bem como traz dificuldades na disponibilização de alimentos em quantidade 
e qualidade necessária em todos as regiões do país, especialmente no Norte. 

Já a acessibilidade econômica aos alimentos adequados está diretamente rela-
cionada com a renda dos consumidores e, por isso, envolvem a análise de taxas de 
pobreza, de desigualdade e de desenvolvimento no país.

Conforme o Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) de 2016, elaborado pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) com dados relativos  

2 Conforme dispõe o art. 2º: A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente 
à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição 
Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e 
garantir a segurança alimentar e nutricional da população.§ 1o A adoção dessas políticas e ações deverá 
levar em conta as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais. § 2o É dever do 
poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização 
do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade 
(grifo nosso).
3 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos de-
samparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) 
– (grifo nosso).
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ao ano de 2015, o Brasil classificou-se como o 10o país mais desigual do mundo. O 
cálculo foi feito a partir do Índice de Gini, que mede a desigualdade de 0 a 1, sendo 
0 o mais igualitário possível; o Índice de Gini do Brasil de 2015 foi de 0,515. O RDH 
traz ainda que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil se manteve es-
tagnado em 2015 em 0,754, fazendo com que o país ocupe a 79o posição no ranking 
mundial (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, 2016). 

Segundo os últimos dados disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), em 2014, havia 25.888.565 pessoas na linha da pobreza, cuja renda 
mensal era de R$ 161,96 e 8.191.008 pessoas abaixo da linha da pobreza no Brasil, 
com a renda de R$ 73,16 ao mês (IPEA, 2014).

Diante desses dados, nota-se que uma parcela considerável da população bra-
sileira não tem condições financeiras de adquirir alimentos adequados e saudáveis 
e, por isso, essa dimensão do direito à alimentação adequada está bem distante de 
ser efetiva no país. O principal problema no Brasil não é, portanto, a insuficiência da 
produção alimentícia, mas a falta de acesso ao alimento agravada pela grande desi-
gualdade social do país (UNITED NATIONS, 2003, p. 6-8).

No que tange à sustentabilidade, é relevante constatar que a produção agrí-
cola no Brasil é predominantemente concentrada em grandes propriedades e feita 
em larga escala, utilizando-se vastamente de agrotóxicos. Nesse sentido, segundo 
relatório da FAO de 2016, o agronegócio foi responsável por quase 70% do desma-
tamento ilegal na América Latina entre 2000 e 2010 (FAO, 2016, p. 96). Hoje, ainda 
é frequente a prática de violações e de crimes ambientais no Brasil, sendo o caso 
do rompimento da barragem em Mariana/MG um exemplo recente. Outro problema 
recorrente no país é o desperdício de alimentos, que vai de encontro à noção de 
sustentabilidade da produção.

Quanto às questões relacionadas à segurança alimentar cabe destacar o índi-
ce de insegurança alimentar do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Conforme os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, 
22,6% dos domicílios brasileiros se encontravam em 2013 em algum grau de insegu-
rança alimentar (IBGE, 2014).

No entanto, houve alguns avanços no país no combate à fome das últimas déca-
das. Segundo o Relatório da FAO “Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional na 
América Latina e Caribe 2017”, o Brasil poderá alcançar atingir a meta de fome zero 
até 2030, se continuar investindo em políticas públicas direcionadas às camadas so-
ciais mais carentes (FAO, 2017).
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Por fim, em relação aos aspectos culturais do alimento, nota-se também no Bra-
sil uma dificuldade em preservar a cultura alimentar local em detrimento da crescente 
padronização de hábitos alimentares e proliferação de redes de fast food (PINTO; SI-
MÕES, 2016, p. 11).

Diante do conceito de direito à alimentação adequada extraído do Comentário 
Geral nº 12, que abarca o respeito aos seis elementos acima citados, e dos dados 
trazidos, conclui-se que a realidade brasileira ainda está bastante distante de concre-
tizar esse discurso normativo. Apesar de alguns avanços e conquistas na luta contra 
a fome e desnutrição, o país ainda enfrenta uma série de dificuldades para a alcançar 
a integral efetividade do direito à alimentação. Um dos maiores entraves tem sido a 
própria regulamentação estatal, como será demonstrado a seguir. 

3  diagnÓstiCo do sistEma normativo agroalimEntar: 
Um obstÁCUlo Para a EFEtividadE do dirEito À 
alimEntação

Em junho de 2008, iniciou-se o projeto “Inovação Tecnológica para a Defesa 
Agropecuária” (InovaDefesa), desenvolvido na Universidade Federal de Viçosa (UFV), 
com o objetivo de aproximar os órgãos de ensino e pesquisa do tema, historicamente 
restrito ao ambiente de órgãos regulatórios e do setor privado. Uma das linhas de 
pesquisa desse projeto foi em Legística e Marcos Regulatórios em Defesa Agropecuá-
ria, desenvolvida em parceria com o grupo de pesquisa Observatório para a Qualidade 
da Lei, coordenado por Soares, através do projeto “Diagnóstico e Análise sobre o Sis-
tema Normativo de Defesa Agropecuária”. 

Nesse projeto, constatou-se que o sistema normativo agroalimentar tem se 
configurado enquanto um verdadeiro obstáculo para a concretização do direito à ali-
mentação, em toda sua amplitude, no Brasil. Bem verdade, a legislação vigente em 
defesa agropecuária configura um entrave tanto ao desenvolvimento do agronegócio 
no Brasil como à efetivação do direito social à alimentação (SOARES; SANTOS, 2010). 

Desse modo, Soares (2012, p. 402) afirma:

A ausência de guias/manuais que atendam às especificidades da atividade 
de legislação e regulação no executivo favorece a propagação de tipos 
de atos normativos ou de regulação que pouco contribui para uma maior 
coerência, articulação, clareza e simplificação do sistema normativo 
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de defesa agropecuária e pode comprometer a satisfação do direito à 
alimentação, compreendido como um direito ao alimento adequado e o 
direito de ser livre da fome.

Após esse primeiro diagnóstico, a continuidade da pesquisa se deu com a preten-
são de subsidiar propostas de boas práticas legislativas e a definição de um mode-
lo de avaliação legislativa adequado ao setor de defesa agropecuária. Para tanto, foi 
realizada uma reconstrução da cadeia de fontes, o mapeamento das autoridades com 
competência normativa do Executivo no setor e a análise comparativa da tipologia de 
atos normativos utilizados. A presente autora participou em nível de iniciação cientí-
fica (2012-2013), cujo relatório concluiu que: 

Nosso sistema normativo atual apresenta-se um verdadeiro caos, em 
especial no que se refere às normas em defesa agropecuária. O cenário 
atual contém diversos agentes legitimados para elaboração de normas de 
diferentes tipologias. Ademais, o processo legislativo desses textos não 
é sincronizado, o que gera conflitos de normas e competências. Além do 
contexto interno o nosso setor agropecuário deve considerar também as 
normas internacionais que traçam diretrizes que o país não pode ignorar 
sob o risco de ser excluído do comércio internacional (VILELA; SOARES; 
MACIEL, 2013, p. 23).

Diante desse diagnóstico geral do sistema normativo agroalimentar, é preciso ain-
da refletir acerca das razões para a sua complexidade, bem como discorrer sobre as 
incoerências e diferenças na tipologia de atos normativos utilizadas no setor por alguns 
órgãos do Executivo com competência normativa, no caso, a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

3.1  A complexidade e elevada densificação do sistema normativo 
agroalimentar

O sistema normativo agroalimentar brasileiro é multi-institucional, composto por 
vários centros de produção de normas4; com isso, é marcado por uma alta densidade 

4 Conforme constatado pela pesquisa realizada por Soares e Santos (2010, p. 362-363), impactam o 
setor agropecuário normas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, Penal, Tribu-
tário, da legislação ambiental. Ainda, atos normativos secundários de algumas agências reguladoras, 
como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), de alguns Ministérios, como o Ministério da Agricultura, 
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e complexidade, agravada pelo baixo grau de interação e coordenação entre os órgãos 
governamentais produtores de atos normativos. O resultado disso é o surgimento de 
antinomias jurídicas e questões de difícil apaziguamento pelo Poder Judiciário (SOA-
RES, 2012, p. 383-384). 

Somando a isso, a exportação de produtos agropecuários tem papel central na eco-
nomia brasileira e deve atender aos padrões rígidos de qualidade impostos pelos mer-
cados internacionais (FEIJÓ; COSTA; DANTAS, 2013, p. 133). Por essa razão, tal sistema 
ainda sofre grande impacto de normas estabelecidas por organismos internacionais, 
tais como: Codex Alimentarius (FAO); CIPV – Convenção Internacional de Proteção de 
Vegerais (IPPC); OIE – Organização Internacional de Epizotias; SPS agreement – Acor-
do sobre aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias (OMC); normas do Mercosul; 
acordos bilaterais e multilaterais firmados pelo Brasil (SOARES, 2012, p. 395-296). 

É o que ilustra Feijó, Costa e Dantas (2013, p. 218) no trecho abaixo transcrito:

Nosso país, diferentemente dos Estados Unidos, teve como ideal motriz da 
criação de seu arcabouço legal em proteção de alimentos as necessidades 
do mercado externo. Infelizmente, essa cultura de legislar com foco 
no mercado externo leva a uma disparidade característica da indústria 
brasileira entre os produtos alimentícios industrializados apenas para o 
mercado interno e aqueles industrializados com vistas à exportação. Essa 
diferença ocorre não somente no que se refere à qualidade, mas também 
ao nível de segurança e, portanto, ao risco de veiculação de doenças. 

Desse modo, a complexidade desse sistema normativo deriva principalmente de 
dois fatores: de um lado, o forte impacto das normas internacionais e a construção de 
normas nacionais voltadas para atender às exigências do mercado externo; de outro, 
a grande atividade de densificação normativa (SOARES, 2007, p. 9) do Executivo no 
setor, isto é, trata-se de um sistema composto não apenas por uma miríade de atos 
normativos primários, mas especialmente por atos normativos secundários, emitidos 
pelas autoridades que compõem o Poder Executivo com a finalidade de executar e 
complementar a lei. 

No que tange à atividade de densificação normativa na área agroalimentar, um dos 
principais gargalos tem sido a grande quantidade de atos emitidos e, principalmente, a 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). O mesmo diag-
nóstico é feito por Kaitel (2016, p. 95-96), que elenca em um gráfico (Figura 3) mais de 20 órgãos da 
Administração Pública produtores de normas em direito agroalimentar. 
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grande variação na tipologia de atos utilizados entre os diferentes órgãos que com-
põem a Administração Pública. Em outras palavras, os diversos centros produtores de 
normas no sistema agroalimentar utilizam-se de diferentes espécies normativas para 
regulamentar o setor, o que resulta em incoerências normativas e dificulta enorme-
mente o acesso à informação e ao direito vigente pelos atores sociais envolvidos, seja 
consumidor ou produtor. É o que se demonstra no item a seguir. 

3.1.1 A tipologia de atos normativos do MAPA e da Anvisa na regulamentação  
  do direito agroalimentar

No sistema normativo agroalimentar, dentre os diversos órgãos do Poder Execu-
tivo federal produtores de atos normativos, merecem especial destaque dois deles: 
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). Serão mapeadas as competências normativas desses 
dois órgãos, bem como a tipologia de ato normativo utilizada por eles; a partir disso, 
demonstrar-se-á a complexidade e e densidade do sistema normativo agroalimentar 
e as suas consequências.

3.1.1.1 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

O MAPA é o órgão da administração pública federal direta, que segundo informa-
ções do próprio site oficial, é “responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo 
à agropecuária, pelo fomento do agronegócio e pela regulação e normatização de ser-
viços vinculados ao setor” (BRASIL, 2018). Sua estrutura organizacional vem definida 
na Lei 13.402/17 e no Decreto nº 8.852/2016, com as alterações feitas pelo Decreto 
nº 9.067/2017. Nos termos do art. 23 da Lei 13.402/17, são competências do MAPA:

Art. 23. Constitui área de competência do Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento:
I – política agrícola, abrangidos a produção e a comercialização, o abasteci-
mento, a armazenagem e a garantia de preços mínimos;
II – produção e fomento agropecuário, incluídas as atividades da heveicultura;
III – mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, incluídos os 
estoques reguladores e estratégicos;
IV – informação agrícola;
V – defesa sanitária animal e vegetal;
VI – fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da 
prestação de serviços no setor;



94
O DIREITO À ALIMENTAÇÃO E O ACESSO À INFORMAÇÃO

VII – classificação e inspeção de produtos e derivados animais e vegetais, 
incluídas as ações de apoio às atividades exercidas pelo Ministério da Fa-
zenda relativamente ao comércio exterior;
VIII – proteção, conservação e manejo do solo voltados ao processo produ-
tivo agrícola e pecuário e sistemas agroflorestais;
IX – pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária e sistemas agroflorestais;
X – meteorologia e climatologia;
XI – cooperativismo e associativismo rural;
XII – energização rural e agroenergia, incluída a eletrificação rural;
XIII – assistência técnica e extensão rural;
XIV – políticas relativas ao café, ao açúcar e ao álcool; e
XV – planejamento e exercício da ação governamental nas atividades do 
setor agroindustrial canavieiro.

O rol de competências do MAPA é desenhado, portanto, de maneira considera-
velmente ampla, o que contribuirá para o surgimento de conflitos de competência 
com outros órgãos do setor agroalimentar que compõem a estrutura do Executivo 
Federal, inclusive com a Anvisa. Isso somado ao fato de que há escassa comunicação, 
integração e coordenação entre os diferentes ramos do governo resulta na produção 
de atos normativos em excesso, repetitivos, muitas vezes sobre um mesmo tema, 
sem considerar o contexto normativo pré-existente e, algumas vezes, contraditórios 
e incoerentes, gerando choque entre normas (antinomias jurídicas).

No exercício dessas competências, o MAPA produz normas e atos para regu-
lamentar o setor agropecuário. Para o acesso desses atos, o ministério possui um 
acervo digital da legislação em agropecuária chamado Sistema de Consulta à Legis-
lação (Sislegis). Pelo sistema, é possível buscar as normas primárias e secundárias 
que afetam o setor, tanto em pesquisa livre por formulário como através de árvore 
temática, na qual a legislação é indexada por secretarias (prolatora do ato) e por 
assuntos (BRASIL, 2018).

O sistema traz como parâmetros para a pesquisa da legislação agropecuária os 
seguintes filtros: “número”, “órgão”, “ano”, “D.O.U”, “palavras-chave”. Separa ainda os 
8 (oito) tipos de atos normativos (primários e secundários) mais pesquisados, quais 
sejam: lei, decreto, medida provisória, decreto-lei, lei complementar, portaria, instru-
ção normativa e resolução. Por fim, traz o filtro de “outros atos normativos”, no qual 
se encontram 204 (duzentos e quatro) espécies de atos (BRASIL, 2018). A partir dis-
so, constata-se a extensa, complexa e densa tipologia de atos normativos utilizadas 
pelo MAPA para normatizar o setor agropecuário. No entanto, é importante perce-
ber que o Sislegis não traz tipologia distinta para atos normativos e administrativos. 
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Assim, apesar de o ministério utilizar inúmeros tipos de atos normativos, esse rol não 
inclui todos os 204 tipos de atos que o sistema permite filtrar, pois nele se encontra 
também os tipos de atos administrativos utilizados e ainda tipos de decisões e ações 
judiciais que afetam o sistema.

Diante da quantidade de tipos de atos utilizados pelo MAPA, foi necessário limitar 
a análise a apenas algumas espécies normativas. A partir do filtro de tipos de atos 
normativos mais pesquisados, selecionou-se aqueles que são secundários e emitidos 
pelo MAPA: portaria, instrução normativa e resolução. 

De plano, é patente a complexidade da tipologia de atos normativos do MAPA 
pelo simples fato de que essas três espécies normativas se subdividem em inúmeras 
subespécies, quais sejam: portaria, portaria aditiva, portaria conjunta, portaria inter-
ministerial, portaria interinstitucional, portaria normativa, portaria normativa inter-
ministerial, portaria sem número; instrução normativa, instrução normativa conjunta, 
instrução normativa interministerial; resolução, resolução administrativa, resolução 
autorizativa, resolução conjunta, resolução homologatória, resolução normativa, re-
solução operacional, resolução sem número. Esse extenso rol já demonstra como a 
tipologia de atos normativos do MAPA é extensa e diversificada, o que resulta em 
sistema normativo agroalimentar complexo e denso. Por fim, cabe ainda destacar a 
imensa quantidade de atos emitidos. No Sislegis, foram encontrados 78.105 porta-
rias, 2.233 instruções normativas e 7.899 resoluções, considerando apenas as três 
espécies principais e não suas subespécies (BRASIL, 2018).

No que tange ao uso de cada uma dessas três espécies, constatou-se que o 
MAPA utiliza-se desses instrumentos de forma errática; não é possível, à primeira 
vista, delimitar em quais hipóteses opta por um ou outro tipo de ato. Foram encon-
tradas instruções normativas, resoluções e portarias de cunho normativo (como a 
Instrução Normativa nº 1/2014, a Instrução Normativa nº 5/2015, a Resolução nº 
62/2018, a Resolução nº 34/2015, a Portaria nº 521/2018 e a Portaria nº 518/2018), 
bem como de cunho administrativo (tais quais a Instrução Normativa nº 1/2014, a 
Instrução Normativa nº 5/2015, a Resolução nº 18/2015, a Resolução nº 41/2014,  
a Portaria nº 702/2015 e a Portaria nº 529/2018). Há, no entanto, um uso predomi-
nante de portarias e resoluções para questões administrativas e instruções normati-
vas para regulamentares, sem, contudo, haver um uso consolidado e estável em um 
ou em outro sentido.

Também não foi possível diferenciar o uso dos tipos de atos pela hierarquia ou 
autoridade competente, pois todos são utilizados por diferentes níveis hierárquicos 
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e por diversas autoridades que compõem o ministério. A instrução normativa (IN) é, 
na grande maioria dos casos, emitida pelo ministro(a) da agricultura, pecuária e abas-
tecimento, pelo seu gabinete ou por secretários(as) do ministério. Todavia, também 
foram encontradas INs emitidas por diretores de comissões executivas (como a IN 
nº 1/2014), por diretores de departamentos (como a IN nº 2/2002). Já a resolução 
(RE) é utilizada por extenso rol de autoridades, como o(a) ministro(a), secretários(as), 
diretores(as), comitês gestores, comissões especiais, conselhos interministeriais, 
dentre outros. De forma semelhante, encontrou-se portarias emitidas por superin-
tendentes, coordenadores, mas também pelo(a) ministro(a), pelo seu gabinete e por 
secretários(as). 

Diante disso, resta evidente a falta de uma consolidação no uso da tipologia dos 
atos pelo MAPA, o que contribui para a insegurança jurídica e dificuldade de acesso ao 
direito vigente. 

3.1.1.2 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

A Anvisa é uma autarquia sob regime especial criada pela Lei nº 9.782/99 e regu-
lamentada pelo Decreto nº 3.029/1999, que, enquanto tal, é dotada de independência 
administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira (art. 3º, §úni-
co). Faz parte, portanto, da administração pública federal indireta, vinculando-se ao 
Ministério da Saúde (art. 3º, caput). É responsável pelo controle sanitário da produção 
e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, com 
a finalidade de promover a proteção da saúde dos cidadãos (art. 6º). Enquanto uma 
agência reguladora, tem competências normativas, fiscalizatórias e de controle em 
diversos setores econômicos que envolvam produtos e serviços que possam trazer 
riscos à saúde do consumidor (art. 8º) e, por isso, sujeitos à vigilância sanitária.

O art. 7º da referida lei traz o rol de competências da Anvisa; merece especial 
destaque as seguintes atribuições:

Art. 7º Compete à Agência proceder à implementação e à execução do 
disposto nos incisos II a VII do art. 2º desta Lei, devendo:
[…]
III – estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as 
diretrizes e as ações de vigilância sanitária;
IV – estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resí-
duos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco 
à saúde;
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V – intervir, temporariamente, na administração de entidades produtoras, 
que sejam financiadas, subsidiadas ou mantidas com recursos públicos, 
assim como nos prestadores de serviços e ou produtores exclusivos ou 
estratégicos para o abastecimento do mercado nacional, obedecido o dis-
posto no art. 5º da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, com a redação 
que lhe foi dada pelo art. 2º da Lei nº 9.695, de 20 de agosto de 1998;
X – conceder e cancelar o certificado de cumprimento de boas práticas de 
fabricação;
XV – proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e 
a comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legisla-
ção pertinente ou de risco iminente à saúde;
XVI – cancelar a autorização de funcionamento e a autorização especial de 
funcionamento de empresas, em caso de violação da legislação pertinente 
ou de risco iminente à saúde;
XXII – coordenar e executar o controle da qualidade de bens e produtos 
relacionados no art. 8º desta Lei, por meio de análises previstas na legis-
lação sanitária, ou de programas especiais de monitoramento da quali-
dade em saúde;
XXIV – autuar e aplicar as penalidades previstas em lei.
XXVI – controlar, fiscalizar e acompanhar, sob o prisma da legislação sa-
nitária, a propaganda e publicidade de produtos submetidos ao regime de 
vigilância sanitária;  

No rol de bens e serviços elencados pela Lei nº 9.782/99 como submetidos à 
fiscalização sanitária da Anvisa, encontram-se os “alimentos, inclusive bebidas, 
águas envasadas, seus insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de 
contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários”  
(art. 8º, §1º, II).

Em uma análise comparada dos dispositivos que prevêem as competências do 
MAPA e Anvisa, percebe-se que há uma zona de atuação coincidente dos dois órgãos. 
Nesse sentido, tanto o MAPA como a Anvisa possuem competências relacionadas: 
i) à segurança alimentar (por exemplo: o art. 23, VI e VII da Lei 13.402/17 – MAPA e os 
arts. 7º, III e IV e 8º, §1º, II da Lei 9.782/99 – Anvisa); ii) ao controle da fabricação/pro-
dução, comercialização e armazenamento de produtos e insumos agrícolas (ver: o art. 
23, I, II e III da Lei 13.402/17 – MAPA e o art. 7º, X, XV e XVI da Lei 9.782/99 – Anvisa); 
iii) a questões de acesso à informação alimentar (art. 23, IV da Lei 13.402/17 – MAPA 
e art. 7º, XXVI da Lei 9.782/99 – Anvisa); dentre outras.

Diante disso, a menos que haja uma atuação integrada e normatização coorde-
nada entre os dois órgãos, é inevitável o aparecimento de conflitos de competência 
e de antinomias jurídicas. Esses choques de competência e entre os atos normativos 
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emitidos pelo MAPA e Anvisa desembocam no Judiciário, o que, por sua vez, resulta 
em decisões judiciais divergentes, pela própria deficiência da legislação e dificuldade 
judicial em suprir essas falhas e em compreender esse enorme caos normativo (LEO-
NARDO, 2002, p. 106). 

Tal diagnóstico também foi elaborado por Soares e Santos (2010, p. 338) que, 
em pesquisa jurisprudencial, constataram conflito de atuação entre MAPA e Anvisa, 
proposto como demanda a ser solucionada judicialmente, especialmente na jurispru-
dência relativa a agrotóxicos. Segundo as autoras: 

A regulamentação de agrotóxicos parece ser a área mais problemática 
para atuação conjunta do MAPA, ANVISA e IBAMA […] as instituições 
referidas, especialmente, o Ministério da Agricultura, que analisa aspectos 
de eficiência econômica, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que 
realiza a avaliação de toxicidade, atuam de forma divergente (SOARES; 
SANTOS, 2010, p. 368).

Nesse cenário, é urgentemente necessária a simplificação da legislação em agro-
pecuária, a atuação integrada entre esses órgãos da Administração Pública e em con-
sonância com uma política de planejamento legislativo-regulatório no Brasil, como 
será melhor desenvolvido no tópico seguinte. 

Antes, porém, é preciso detalhar ainda a tipologia de atos normativos da Anvisa. 
No seu sistema de busca de legislação, é possível filtrar a busca por “tipo de ato”, 
“assunto”, “status” e, por fim, “é um tema da agenda?”, este último filtro relacionado à 
agenda regulatória do órgão, que será explicada mais abaixo. 

A partir da análise do filtro “tipo de ato” é possível desenhar a tipologia de atos 
normativos utilizadas por essa agência reguladora. O recurso permite acessar tanto 
os atos normativos primários quanto os secundários em vigilância sanitária. Excluídos 
os atos primários (Leis, Leis complementares, Decretos-Leis, Decretos Legislativos) e 
os atos secundários que não são emitidos pelo órgão (Decretos), constata-se a utili-
zação de 8 (oito) espécies de atos pela Anvisa. São elas: Portaria (PRT), Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC), Resolução (RES), Resolução (RE), Instrução Normativa (IN), 
Instrução Normativa Conjunta (INC), Portaria Normativa Conjunta (PRTC) e Guia. 

Assim como no MAPA, o sistema não separa a tipologia de atos normativos e 
administrativos5. No entanto, é possível diferenciar alguns deles através da análi-

5 Apesar de o sistema de busca não diferenciar atos normativos de administrativos, ele não disponi-
biliza no filtro “tipo de ato” todas as espécies de atos administrativos. Isso pode ser constatado em 
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se dos conceitos trazidos no atual Regimento Interno da Agência. Assim, segundo o 
regimento, se qualificam como normativos: Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 
e Instrução Normativa (IN) e são administrativos: Portaria (PRT) e Resolução (RE).  
O atual regimento não faz considerações sobre os demais tipos de atos.

Nos termos do art. 15º da Lei 9.782/99 (competências da Diretoria Colegiada da 
Agência) combinado com o art. 53, V da RDC nº 61/16 (que aprovou o Regimento In-
terno da Anvisa), a RDC é um ato normativo utilizado para regular matérias de compe-
tência da Diretoria Colegiada, com previsão de sanções em caso de descumprimento. 

A partir de consulta ao sistema de legislação da Anvisa, é possível concluir que a 
Resolução (RES) era o tipo de ato normativo previsto em regimento interno da agên-
cia anterior (de 1999), que foi substituído pela Resolução de Decisão Colegiada (RDC). 
Hoje, não se emite mais RES, mas existem 6 vigentes, todas mais antigas (de 1999 e 
de 2008). 

Da mesma maneira, a Instrução Normativa (IN) é um ato que expressa decisão 
de caráter normativo da Diretoria Colegiada, todavia, utilizada “para fins de detalha-
mento de regras e procedimentos de alcance externo estabelecidos em Resolução de 
Diretoria Colegiada” (art. 53, VI da RDC nº 61/16). 

São ainda atos normativos a Instrução Normativa Conjunta (INC) e a Portaria 
Normativa Conjunta (PRTC), utilizados para normatizar uma área a partir de uma con-
jugação e coordenação de esforços de dois ou mais órgãos do Executivo. No sistema 
da Anvisa, são encontradas, por exemplo, INCs emitidas pelo Diretor-Presidente da 
Anvisa com o Secretario de Defesa Agropecuária do MAPA. O uso de atos normativos 
conjuntos é admirável, pois demonstra uma atuação integrada do Executivo e facilita 
o acesso ao direito pelos cidadãos e produtores. Contudo, em consulta ao sistema da 
Anvisa, notou-se que o seu uso é raro. Hoje, são apenas 10 INCs e 4 PRTCs vigentes6 
(BRASIL, 2018). Ainda, não foi possível diferenciar o uso de um ato do outro, o que 
aponta para uma falta de consolidação uniforme e de gestão coerente no uso de tipos 
de atos normativos.

consulta ao Regimento Interno da Anvisa, aprovado pela RDC nº 61/16. Algumas espécies de atos ad-
ministrativos que aparecem no regimento são: orientação de serviço, despacho, parecer, nota técnica, 
edital, entre outros (BRASIL, 2016).
6 A pesquisa de todas INCs e PRTCs emitidas não obteve melhor resultado. Foram apenas 16 INCs 
emitidas pela Anvisa até hoje e 5 PRTCs, incluindo os revogados e os vigentes. No sistema, estão ca-
dastrados um total 1.747 atos que afetam o sistema normativo de vigilância sanitária. O montante 
de atos normativos conjuntos representam, portanto, apenas 1,2% dos atos que impactam essa área 
(BRASIL, 2018).
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Conforme o art. 54, III da RDC nº 61/16, a portaria é um ato meramente adminis-
trativo na Anvisa, que “expressa decisão relativa a assuntos de interesse da Agência, 
de gestão administrativa e de recursos humanos” (BRASIL, 2016). São expedidas pelo 
Diretor-Presidente, Diretores, Chefe de Gabinete do Diretor-Presidente e responsáveis 
pelas Unidades Organizacionais Específicas, Executivas e de Assessoramento (§3º do 
art. 54). Um exemplo de decisão expedida via portaria é a avocação ou delegação de 
competências, nos termos do art. 36 da RDC nº 61/16. Apesar de prevista como ato 
administrativo, foram encontrados exemplos de portarias normativas emitidas pela 
agência (BRASIL, 2018). 

A Resolução (RE) é um “ato que expressa decisão administrativa para fins au-
torizativos, homologatórios, prorrogação de prazo nos termos da Lei 13.411/2016, 
certificatórios, cancelatórios, de interdição e de imposição de penalidades previstas 
na legislação sanitária e afim” (art. 54 da RDC nº 61/16). Trata-se, assim, de um ato 
administrativo utilizado pelo Diretor-Presidente e demais Diretores no exercício de 
suas competências legais e infralegais, podendo ser delegado aos Gerentes-Gerais e 
Gerentes (art. 54, §1º).

Cabe ainda destacar a previsão de uma “Agenda Regulatória” (AR) pelo regimento 
da agência, que se trata de um ato decisório da Diretoria Colegiada “sobre o conjunto 
de temas prioritários para atuação regulatória da Anvisa, em um período previamente 
estabelecido” (art. 53, IV). Segundo o site da agência, “o principal objetivo da AR é apri-
morar o marco regulatório em vigilância sanitária, promovendo a transparência e a 
previsibilidade tanto para os setores envolvidos quanto para os cidadãos”. Do desen-
volvimento e discussão dos temas da AR podem resultar atos normativos (RDCs, INs, 
ou atos normativos conjuntos com outros órgãos) ou instrumentos regulatórios não 
normativos (guias, manuais, ‘perguntas e respostas’, etc.).” (BRASIL, 2018). Trata-se, 
assim, de uma iniciativa louvável, de racionalização da produção de atos normativos, 
na linha do que é proposto pela Legística7.

Diante de todo o exposto, comprova-se a grande extensão e diversidade da tipo-
logia de atos utilizados tanto pelo MAPA e como pela Anvisa, apesar de que a última 
utiliza seus tipos de atos de forma mais estável e consolidada do que a primeira. Com 

7 A Legística propõe reflexões sobre a atividade de produção de normas, de tal forma que o processo 
legislativo seja mais racional e se alcance uma maior qualidade da lei. Divide-se em Legística Formal e 
Material; a primeira relaciona-se às questões formais de redação, linguagem, estrutura e sistematiza-
ção dos atos legislativos, sendo, portanto, uma técnica de legislar que busca aumentar a acessibilidade 
e inteligibilidade dos comandos normativos; a segunda, traz dimensões relativas ao conteúdo da lei, 
refletindo sobre práticas de planejamento regulatório e avaliação de impacto legislativo, para que a 
norma seja mais efetiva possível (MADER, 2007, p. 199).
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base nisso, pode-se concluir acerca da elevada complexidade e densificação do sis-
tema normativo agroalimentar. Apesar de algumas iniciativas tímidas, especialmente 
na Anvisa, constata-se a ausência, ou ao menos limitação, de uma política focada na 
gestão de elaboração de atos normativos (SOARES, 2012). No entanto, esse é o cami-
nho possível para a promoção do acesso à informação alimentar e ao direito agroali-
mentar vigente, conforme desenvolvido a seguir.

4  a nECEssidadE dE sistEmatização, simPliFiCação 
E PlanEJamEnto lEgislativos Para Promoção do 
aCEsso À inFormação alimEntar

Tendo em vista as incoerências e dificuldades de acesso e compreensão do direito 
agroalimentar e, consequentemente, os obstáculos ao acesso à informação alimentar 
e à efetividade do direito à alimentação adequada, é necessário haver uma política de 
sistematização, simplificação e de planejamento legislativos no setor (VILELA; SOA-
RES; MACIEL, 2013, p. 7).

Essa proposta, oriunda de estudos da Legística e da Legisprudência, indica que há 
uma conexão entre a qualidade das normas, a concretização de direitos fundamen-
tais e o desenvolvimento (SOARES, 2007). No caso do setor agropecuário, a adoção 
de boas práticas legislativas e regulatórias contribuiria para a efetividade do direito à 
alimentação adequada e fomentaria o desenvolvimento da atividade agrícola no país. 

A partir desses paradigmas, propõe-se:

i)  primeiramente, a necessidade de sistematização das normas vigentes na 
área (SOARES, 2013), que deve envolver uma gestão pública integrada, na 
qual os órgãos atuem de forma coordenada e articulada na produção nor-
mativa. Uma técnica de sistematização é, por exemplo, o procedimento de 
consolidação dos atos normativos (LEONARDO, 2003), que facilitaria o aces-
so ao direito vigente por consumidores e produtores; 

ii)  a partir da sistematização, será possível detectar as incoerências e antinomias 
jurídicas, bem como as repetições normativas e consequente desnecessidade 
de certas normas. Com isso, deverão ser adotados métodos de simplificação, 
uniformização e harmonização normativas (SOARES; SANTOS, 2010), que en-
volverão revogações e adequações das normas existentes no setor; 

iii)  por fim, para que o sistema normativo se mantenha claro, objetivo e simples, 
não basta sanar e reduzir os problemas existentes, é preciso a adoção de 



102
O DIREITO À ALIMENTAÇÃO E O ACESSO À INFORMAÇÃO

práticas de planejamento regulatório, para que a produção futura de normas 
considere o contexto normativo vigente antes da aprovação de novos atos 
regulatórios. Algumas medidas, como a produção de avaliações de impacto 
legislativo, tanto previamente como posteriormente à entrada em vigor da 
norma, contribuem para uma produção normativa mais racional e de maior 
qualidade (DELLEY, 2004). 

Nesse contexto, a aplicação desses ensinamentos da Legística contribuiriam ain-
da para o acesso à informação alimentar, pois, um sistema normativo mais sistema-
tizado, simples, claro e planejado favorece a comunicação e compreensão dos textos 
legislativos (acesso ao direito vigente) e, consequentemente, a redução dos obstá-
culos da linguagem jurídica. Isso vai ao encontro da construção de uma cultura de 
acesso à informação e transparência das atividades públicas no Brasil, que tem sido 
uma meta a ser buscada desde a promulgação da Constituição de 1988, mas princi-
palmente após a aprovação, em 2011, da Lei de Acesso à Informação (SOARES, 2013).

5 ConClUsão

O direito à alimentação é um dos direitos mais basilares para a concretização da 
dignidade humana. A sua realizabilidade envolve uma série de dimensões, dentre as 
quais se inclui o efetivo acesso à informação alimentar, a partir do qual é possível se 
fazer escolhas alimentares livres e conscientes. 

No entanto, a falta de acesso à informação alimentação e de educação alimentar 
ainda é uma realidade no país; um dos motivos é a própria regulamentação estatal. No 
cenário normativo agroalimentar, constata-se uma considerável proliferação de atos 
normativos secundários, bem como um uso inconstante das espécies de atos pelos 
diversos órgãos produtores de normas. Em razão disso, desenha-se um sistema nor-
mativo cada vez mais complexo e denso, e, portanto, de difícil compreensão e acesso 
para os afetados. 

Nesse contexto, é preciso repensar as práticas regulatórias no setor, através da 
implementação de medidas de sistematização, simplificação e planejamento legisla-
tivos. Esse é o caminho para a efetividade do direito à alimentação adequada e para a 
consolidação do desenvolvimento econômico e social no Brasil.
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rEsUmo: Os rótulos constituem importante guia informativo sobre a ori-
gem e qualidade dos alimentos, auxiliando o consumidor na escolha dos 
produtos e relacionando-se, assim, ao direito humano à alimentação ade-
quada sob a perspectiva da proteção à saúde e da informação. A discussão 
sobre nova regulamentação para a rotulagem nutricional no Brasil se insere 
neste contexto, como instrumento para dar mais efetividade a estes direi-
tos, baseando-se em um novo modelo de disposição frontal da informa-
ção no rótulo, em contraponto ao atual modelo de tabela ou linear na par-
te lateral ou traseira da embalagem. O presente artigo objetiva, portanto, 
apresentar os fundamentos jurídicos para a reforma do sistema regulatório 
atual e, a partir da ótica comparada com a experiência internacional – em 
especial do Reino Unido, Equador, Chile, Nova Zelândia e Austrália e França 
–, sugere-se, por fim, a adoção de modelo que privilegie a concretização 
dos direitos do consumidor como aspecto central da regulação. 
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abstraCt: Labels are an important informative guide on the origin and 
quality of food, helping consumers to choose products and thus relating to 
the human right to adequate food from the perspective of health protection 
and information. The discussion about new regulation for nutritional labeling 
in Brazil is inserted in this context, as an instrument to make these rights 
more effective, based on a new model of frontal disposition of information 
on the label, in contrast to the current table or linear model presented on 
the side or back of the package. This article therefore aims to present the 
legal foundations for the reform of the current regulatory system and, from 
the perspective compared to international experience – in particular from 
the United Kingdom, Ecuador, Chile, New Zealand and Australia and France 
– suggests finally the adoption of a model that privileges the realization of 
consumer rights as a central aspect of regulation.

1 introdUção 

O aumento de doenças relacionadas a causas alimentares, como obesidade e 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), vem despertando o interesse e a discus-
são acerca da qualidade dos alimentos que são produzidos e ingeridos (WEISSHEI-
MER, 2017). Nessa perspectiva, os rótulos passam a desempenhar um papel cada 
vez mais relevante, relacionando-se a questões de saúde pública, de alimentação 
adequada e de garantia dos direitos dos consumidores, tendo por principal objetivo 
“fornecer informações que sejam capazes de auxiliar os consumidores na seleção de 
alimentos mais apropriados para uma alimentação adequada e saudável” (ANVISA, 
2017, p. 33). 

Podemos afirmar, pois, que a função essencial da rotulagem, especialmente da 
rotulagem nutricional, é construir uma ponte entre o consumidor e o produto con-
sumido, fazendo uma “recomposição da história do alimento com a elucidação da 
origem, composição e registro de cada etapa do processo produtivo” (FURNIVAL;  
PINHEIRO, 2009 apud ARAÚJO, 2017, p. 37) e expressando, também, um dever do Es-
tado “de assegurar os direitos básicos dos consumidores, especialmente a proteção 
da saúde, a informação adequada e clara sobre os produtos, incluindo sua composição 
e riscos, e a proteção contra a publicidade enganosa” (ANVISA, 2017, p. 33).

Desse modo, torna-se fundamental discutir a rotulagem em âmbito nacional, a 
fim de incentivar práticas que melhorem a forma como os rótulos são pensados e 
de promover discussões acerca de suas repercussões nas escolhas alimentares e na 
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esfera de direitos dos consumidores. Diante disso, desde 2014, tem-se debatido no 
Brasil, principalmente no âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
a adoção de um novo modelo de rotulagem, visando concretizar de fato o direito à 
informação clara, correta e segura dos consumidores na hora de escolher os produtos 
que desejam consumir (ANVISA, 2017, p. 8). 

Esse novo modelo que vem ocupando o centro dos debates é o de rotulagem nu-
tricional frontal, inspirado nas experiências de outros países, como Chile e Reino Uni-
do. A rotulagem nutricional frontal começou a ser pensada no final da década de 80, 
frente ao crescente consumo de alimentos processados e ultraprocessados e suas 
possíveis consequências alimentares, como o aumento nos casos de obesidade. 

Contudo, apenas nos últimos anos é que o modelo de rotulagem nutricional fron-
tal tem sido amplamente discutido e adotado como uma alternativa ao modelo tra-
dicional de rotulagem. Enquanto no modelo tradicional as características nutricionais 
vêm dispostas no formato de uma tabela ou de forma linear, usualmente, na parte la-
teral ou detrás da embalagem, o novo modelo frontal se caracteriza por apresentar as 
informações nutricionais dos alimentos de forma mais simples, legível e em destaque 
na parte da frente da embalagem, representando “uma evolução na regulação, fruto 
do conhecimento adquirido durante duas décadas de iniciativas e pesquisas sobre o 
tema” (ANVISA, 2017, p. 59).

Neste contexto, o presente capítulo visa analisar os novos rumos propostos para 
a rotulagem no Brasil, delineando o debate em curso acerca da adoção deste novo 
modelo de rotulagem nutricional frontal a partir de um esquema comparativo com os 
debates que também estão sendo conduzidos em outros países. Para tanto, o ponto 
de partida é uma breve discussão do arcabouço normativo no Brasil que fundamenta 
o modelo de rotulagem atualmente vigente, indicando suas limitações e o seu diálogo 
com a regulamentação internacional. A partir desse contexto, o capítulo apresenta 
os fundamentos jurídicos para a adoção de um novo modelo de rotulagem e, por fim, 
discute a adoção da rotulagem nutricional frontal no Brasil a partir de uma perspecti-
va comparada, trazendo a experiência de outros países como o Reino Unido, o Equa-
dor, o Chile, a Nova Zelândia junto à Austrália e a França. Assim, esse capítulo é uma 
iniciativa para contextualizar o tema da rotulagem nutricional no sistema regulatório 
brasileiro e elucidar as discussões sobre a adoção de modelo de rotulagem nutricional 
frontal, a fim de promover os direitos dos consumidores, especialmente, o direito à 
alimentação adequada e à informação.
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2 rotUlagEm no brasil 

2.1 Panorama geral da legislação brasileira e suas limitações

Antes de discutir propriamente a adoção de um novo modelo de rotulagem fron-
tal no Brasil, devemos apresentar em linhas gerais o arcabouço normativo e admi-
nistrativo – e suas limitações – na qual essa discussão se insere. Nesse sentido, a 
organização administrativa brasileira voltada para o controle de alimentos é bastante 
complexa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ligada ao Ministério da 
Saúde, é responsável pelas normas sobre rotulagem, além de fiscalizar a produção e 
a comercialização dos alimentos, conforme o artigo 8º da Lei nº 9.782/1999 (BRASIL, 
1999). Contudo, aliada à regulação da ANVISA, coexistem normas relativas à rotula-
gem provenientes do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INME-
TRO), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e do Ministério 
da Justiça e, agindo suplementarmente a estas entidades federais, ainda há os re-
gulamentos editados por entidades estaduais e municipais (SMITH, 2010, p. 17-18; 
MACHADO, 2015, p. 9). Observa-se, pois, que a regulamentação acerca da rotulagem 
no Brasil parte de normas gerais para normas específicas (YOSHIZAWA, 2003, p. 170).

Sendo a ANVISA um dos órgãos centrais na produção normativa acerca da ro-
tulagem no Brasil, foi logo após a sua criação, no final da década de 90, que a rotu-
lagem se tornou obrigatória no país.3 Atualmente, as Resoluções de Diretoria Cole-
giada (RDC) nº 259/2002 e nº 360/2003, ambas editadas pela ANVISA juntamente 
com o Ministério da Saúde, são as duas principais normas gerais vigentes no sistema 
normativo brasileiro que vão regulamentar essa temática.

A RDC nº 259/2002 estabeleceu o novo Regulamento Técnico para Rotulagem 
de Alimentos Embalados, a fim de aperfeiçoar as ações de controle sanitário em 
relação aos alimentos. Dentre as suas disposições, a referida resolução define ro-
tulagem enquanto “toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou 
gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada, gravada em relevo ou litografada ou 
colada sobre a embalagem do alimento”; e estabelece que as informações relativas 
ao alimento devem estar no idioma do país em que o alimento será consumido com  

3 Apesar das disposições gerais do Decreto-Lei nº 986/1969 acerca de algumas informações que de-
veriam ser apresentadas nas embalagens dos alimentos, foi somente com as portarias nº 41 e 42 da 
ANVISA, relativas, respectivamente, à Rotulagem Nutricional e à Rotulagem Geral de Alimentos Emba-
lados, que a rotulagem de alimentos embalados se tornou obrigatória no Brasil.
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“caracteres de tamanho, realce e visibilidade adequados” (BRASIL, 2002). Ademais, a 
RDC nº 259/2002 proíbe a utilização de qualquer representação gráfica, como símbo-
los e sinais, que possam levar o consumidor a erro ou que tornem a informação falsa 
ou incorreta (BRASIL, 2002), refletindo os princípios gerais sobre rotulagem de pro-
dutos embalados estabelecidos pela Comissão do Codex Alimentarius4 (CODEX COM-
MISSION, 2007).

Em complementação à RDC nº 259/2002, a RDC nº 360/2003 trata especifica-
mente sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados, definindo-a enquanto 
“descrição, legenda ou imagem destinada a informar ao consumidor sobre a origem, 
a composição e as características nutricionais do produto, e isso deve ser compreen-
dido por todos aqueles que utilizam o determinado produto” (BRASIL, 2003b). Essa 
resolução pretendia adequar a legislação brasileira aos avanços mundiais em relação 
ao tema e harmonizar com o regulamento único aprovado no âmbito do MERCOSUL, 
por meio das Resoluções GMC nº 44/2003 e 46/2003 (PINTO, 2016, p. 32-33). Como 
afirma a Anvisa, 

“A publicação da nova regulamentação, sobre Rotulagem Nutricional de 
Alimentos Embalados, traz a expectativa de orientar o setor produtivo 
quanto às informações relevantes, possibilitar a revisão das formulações 
e informar o consumidor sobre a composição do alimento favorecendo 
escolhas que promovam o consumo de uma dieta mais equilibrada e 
saudável” (ANVISA, 2005, p. 3). 

Desse modo, a RDC nº 360/2003 reafirma a obrigatoriedade da rotulagem nu-
tricional, e delineia o modelo de rotulagem tradicionalmente adotado no Brasil. Em 
evidente incorporação das disposições da Resolução n°46/03 do MERCOSUL – ado-
tando um modelo de rotulagem semelhante –, a resolução da ANVISA estabelece, que 
“a informação nutricional deve aparecer agrupada em um mesmo lugar, estruturada 
em forma de tabela, com os valores e as unidades em colunas”, existindo, pois, três 
possibilidades gráficas para a apresentação do rótulo: vertical, horizontal (ou vertical 
B), e, na ausência de espaço suficiente, linear (BRASIL, 2003b).

4 A Comissão do Codex Alimentarius é um órgão estabelecido pela FAO e pela OMS para desenvolver 
os padrões alimentícios sob o Programa Conjunto FAO/OMS para Padrões Alimentícios. A Comissão 
coordena a entrada de Estados Membros e Organizações Membros para desenvolver e implementar os 
padrões alimentícios internacionais que abrangem o Codex Alimentarius. Atualmente, o órgão subsidiário 
da Comissão do Codex responsável pela preparação de normativas gerais acerca da rotulagem é a Comitê 
do Codex para Rotulagem Alimentar (Codex Committee on Food Labelling – CCFL) (FAO, 2016, p. 6). 



111
ROTULAGEM NUTRICIONAL FRONTAL NO BRASIL

Figura 1 – Modelo Vertical A 
Fonte: BRASIL, 2003b

Figura 2 – Modelo Vertical B (Horizontal) 
Fonte: BRASIL, 2003b

Figura 3 – Modelo Linear 
Fonte: BRASIL, 2003b
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Ademais, a fim de proteger o direito à informação do consumidor, qualquer que 
seja o modelo, as informações devem ser colocadas em lugar visível, usualmente dis-
posta na parte lateral ou detrás da embalagem, com caracteres legíveis e contrastan-
tes com o fundo onde estiver impressa (BRASIL, 2003b).

Esse modelo tradicional, contudo, revela-se limitado e inadequado. Nesse sen-
tido, o Grupo de Trabalho criado em 2014 no âmbito da ANVISA,5 em seu relatório 
final publicado em 2017, destacou que “a tabela nutricional tem um formato pouco 
atrativo e intuitivo, que requer um elevado esforço cognitivo, conhecimento nutricio-
nal e tempo para ser utilizada. Ademais, a baixa legibilidade dificulta sua visualização” 
(ANVISA, 2017, p. 23). Além disso, a forma como as informações são apresentadas, 
em porções, conforme estabelece a RDC n° 359/2003 da ANVISA,6 dificulta a compa-
ração com outros alimentos e não há uma organização hierárquica entre os nutrientes 
positivos e negativos, o que reduz a possibilidade de compreensão pelo consumidor 
do que seria um alimento mais saudável no momento da escolha alimentar (ANVI-
SA, 2017, p. 25-26). Em comparação com a apresentação gráfica das informações 
nutricionais complementares,7 que são de inclusão voluntária, torna-se evidente a 
inadequação da tabela nutricional. Desse modo, enquanto, por exemplo, a tabela nu-
tricional apresenta linguagem complexa e técnica em letras de tamanho pequeno, as 
informações nutricionais complementares apresentam linguagem simples e qualita-
tiva em letras de tamanho grande (ANVISA, 2017, p. 24). 

5 Reconhecendo tais limitações e a necessidade de se repensar o modelo de rotulagem adotado no 
Brasil, em 2013, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) recomendou 
à Anvisa que fosse agilizado os processos de atualização e qualificação de propostas regulatórias 
de rotulagem de alimentos “em prol de uma melhor informação ao consumidor e da proteção contra 
estratégias persuasivas de rotulagem, para a melhoria das condições de saúde da população brasi-
leira” (BRASIL, 2013b). Nesse sentido, em 2014, a ANVISA aprovou, por meio da Portaria ANVISA nº 
949/2014, a instituição do Grupo de Trabalho sobre Rotulagem Nutricional que agregava diversos re-
presentantes de diferentes setores, como representantes das indústrias, membros da sociedade civil, 
pesquisadores e organizações como o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).
6 A RDC nº 359/2003 vai complementar as disposições da RDC nº 360/2003, regulando como a porção 
dos alimentos devem ser dispostas nos rótulos.
7 A informação nutricional complementar “é qualquer representação que afirme, sugira ou implique 
que um produto possui propriedades nutricionais particulares, especialmente, mas não somente, em 
relação ao seu valor energético e conteúdo de proteínas, gorduras, carboidratos e fibra alimentar, as-
sim como ao seu conteúdo de vitaminas e minerais” (BRASIL, 2003b). Por exemplo, a afirmação de que 
um alimento é rico em ferro.
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Figura 4 – Exemplo de Informação Nutricional Complementar 
Fonte: CAIXA REGISTRADORA, 2009

Figura 5 – Exemplo de Tabela Nutricional 
Fonte: MEU PRATO SAUDÀVEL, 2015

Considerando o arcabouço normativo e administrativo e suas limitações, a prin-
cípio, o intuito de toda legislação promulgada acerca da rotulagem de alimentos seria 
diminuir os conflitos de interesses entre produtores e consumidores e garantir a se-
gurança alimentar e a qualidade dos alimentos que são consumidos (SMITH, 2010, 
p. 18), em constante tentativa de harmonização com as disposições internacionais. 
Entretanto, como apontamos, há limitações que dificultam ou impedem que o consu-
midor compreenda corretamente o que o rótulo está informando, impactando nega-
tivamente nas suas escolhas ou não causando o impacto positivo esperado (CÂMARA 
et al., 2008, p. 52), sendo necessário pensar um novo modelo de rotulagem. 



114
ROTULAGEM NUTRICIONAL FRONTAL NO BRASIL

2.2  Fundamentos jurídicos para a defesa de um novo modelo de 
rotulagem

Assim, pensar um novo modelo de rotulagem mais eficientes é uma forma tam-
bém de realizar efetivamente o direito dos consumidores, uma vez que, como já ex-
posto, a rotulagem revela-se como um dos principais instrumentos de informação e 
como um dos meios essenciais que possibilita que o consumidor faça a escolha mais 
segura possível ao adquirir um produto. Conforme levantamento feito por Camara  
et al (2008, p. 52), “a rotulagem de alimentos, ao orientar o consumidor sobre a qua-
lidade e a quantidade dos constituintes nutricionais dos produtos, pode promover es-
colhas alimentares apropriadas”.

Desse modo, “os rótulos representam um arcabouço normativo e informacional 
referente às propriedades nutricionais de um alimento, possibilitando ao consumidor 
o conhecimento prévio da composição e dos parâmetros indicativos de qualidade e 
segurança para o seu consumo” (ARAÚJO, 2017, p. 36). Como já afirmado pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), as disposições relativas a alimentos, incluindo as relativas 
à rotulagem, devem ser lidas em harmonia com as disposições que concernem os 
direitos dos consumidores.8 

O artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), 
contemplando tal perspectiva, enuncia que a informação adequada e clara acerca de 
diferentes produtos e serviços constitui um direito básico do consumidor. Tal informa-
ção inclui a “especificação correta de quantidade, características, composição, quali-
dade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (BRASIL, 1990). Na mes-
ma esteira, o artigo 31 do mesmo instrumento normativo reafirma que na oferta e 
apresentação de produtos e serviços devem ser asseguradas informações “corretas, 
claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa” (BRASIL, 1990).

Cabe, pois, ao fabricante fornecer informações úteis e confiáveis sobre os pro-
dutos que estão sendo consumidos, atendendo às exigências legais, (YOSHIZAWA, 
2003, p. 171) dentre as quais, como anteriormente mencionado, a não inclusão de  

8 Tal posicionamento do STJ foi delineado nos Embargos de Divergência em Recurso Especial  
nº 1.515.895/MS de 2017 – acerca da inclusão de advertência da presença de glúten nos rótulos dos 
alimentos; no Recurso Especial nº 447.303/RS de 2003 – acerca do uso do “slogan dieta por natureza” 
no rótulo de águas minerais; e foi ressaltado pelo Ministro Relator Luis Felipe Salomão, ainda que voto 
vencido no acórdão, no Recurso Especial nº 1.185.323/RS de 2015 – acerca do dever de informação do 
teor alcóolico no rótulo das cervejas sem álcool. 

1.515.895/MS
447.303/RS
1.185.323/RS
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sinais ou qualquer indicativo que possa induzir os consumidores a erro (BRASIL, 
2003a), como propagandas que atribuem características falsas e atrativas a um dado 
produto (por exemplo: “não engorda”; “pode repetir que é light”) (YOSHIZAWA, 2003, 
p. 173).

Além disso, a exigência de uma rotulagem que seja clara e eficiente e, consequen-
temente, a necessidade de se pensar um novo modelo de rotulagem encontram-se  
fortemente ligadas ao direito constitucional à informação e, também, ao direito à uma 
alimentação adequada.

O direito à alimentação adequada tem fundamento no artigo 6º da Constituição 
Federal de 1988, compreendendo três elementos essenciais, constitutivos da sua di-
mensão normativa: a adequação, a disponibilidade e a acessibilidade de forma durável 
(GOLAY apud KAITEL, 2016, p. 78).9 A partir desse conteúdo normativo, na medida em 
que “o alimento diário é pressuposto para a manutenção da vida de todos os seres 
vivos” (DOS ANJOS; SOLEDADE, 2014, p. 348), o direito à alimentação adequada pas-
sa a ser entendido como um direito humano, sendo um dos elementos basilares para 
realização do princípio da dignidade da pessoa humana.

Desse modo, considerando o direito à alimentação adequada como um direito 
humano, o Estado passa a ter o dever o respeitar, proteger e dar concretude a esse 
direito (KAITEL, 2016, p. 56-60). Nesse sentido, a promoção e garantia de uma rotu-
lagem eficaz e clara deriva dessas três dimensões do dever do Estado, contribuindo 
diretamente para a realização de um direito humano à alimentação adequada, na me-
dida em que garante o acesso à informação pelo consumidor e pode, assim, funcionar 
como um instrumento de educação alimentar ao permitir que este faça uma escolha 
alimentar consciente e informada. 

O direito constitucional à informação, por sua vez, consagrado no inciso XIV do 
artigo 5° da Constituição Federal de 1988, apresenta-se em três vertentes: “o direito 
que o fornecedor tem de informar aos consumidores sobre os produtos e/ou servi-
ços que pretende comercializar; o dever de o fornecedor informar aos consumidores 
sobre as características dos produtos e/ou serviços; e o direito de o consumidor ser 
informado” (CHADDAD; HACK, 2017, p. 170).

9 Nesse sentido, “toda pessoa, sem discriminação, a todo tempo, deve ter assegurado o seu direito de 
prover seu próprio alimento, usando de seus recursos próprios, como a terra, a água, as sementes, o 
serviço, o trabalho, a capacitação, a tecnologia, o crédito, entre outros. Toda pessoa, sem discriminação, 
a todo tempo, deve ter assegurado o seu direito de prover seu próprio alimento, usando de seus recur-
sos próprios, conforme seus costumes e sua cultura” (GOLAY apud KAITEL, 2016, p. 78).
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Nesse sentido, diante dessas três vertentes, o rótulo deve ser um instrumento 
de transparência entre o produtor e o consumidor para que o último possa fazer uma 
escolha alimentar devida e corretamente informada. Isto porque, na relação com o 
fornecedor dos gêneros alimentícios, o consumidor se encontra em posição assimé-
trica, pelo simples fato de não ter domínio sobre o processo produtivo do alimento. 
Esta assimetria de informações certamente acarreta prejuízos à liberdade de escolha 
do consumidor, distanciando-o de hábitos alimentares conscientemente informados. 

A pedra de toque dos debates mais contemporâneos de regulamentação da rotu-
lagem de alimentos repousa, então, em saber a medida exata que a informação deve 
ser fornecida pelo produtor, de modo a potencializar, ao máximo, a realização dos 
acima mencionados direitos da coletividade-consumidora. 

Assim, a rotulagem de alimentos não deve ser vista como uma opção do produtor 
de promoção de seus alimentos, mas uma norma de ordem pública que “visa efetivar, 
em última análise, o direito humano à alimentação adequada de forma plena e segu-
ra” (MAIA, 2017, p. 90). A partir desse contexto e a fim de melhor realizar os direitos 
dos consumidores, é que, portanto, emergem as discussões acerca da adoção de um 
novo modelo de rotulagem no Brasil, estando o modelo de rotulagem nutricional fron-
tal no centro das propostas.

3 a rotUlagEm nUtriCional Frontal

3.1 Um breve panorama

A rotulagem nutricional frontal começou a ser pensada na década de 80 por or-
ganizações sem fins lucrativos e agências não governamentais (L’ABBÉ; MCHENRY;  
EMRICH, 2012, p. 9).10 Seu principal objetivo é simplificar como as informações 
sobre os principais componentes e características nutricionais são apresentadas, de 
forma a auxiliar o consumidor a selecionar alimentos mais saudáveis e estimular o 
desenvolvimento de produtos mais saudáveis pelos produtores, funcionando como 
uma estratégia de saúde pública (L’ABBÉ; MCHENRY; EMRICH, 2012, p. 8). 

Apesar da sua origem na década de 80, a discussão acerca da rotulagem nutri-
cional frontal tornou-se proeminente apenas nos últimos anos. Nesse sentido, em 

10 Por exemplo, os rótulos criados pela American Heart Association’s Heart Guide de 1987 e pela Ad-
ministração Nacional de Alimentos da Suécia em 1989 (Green Keyhole) (L’ABBÉ; MCHENRY; EMRICH, 
2012, p. 9).
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2016, o Comitê do Codex para Rotulagem Alimentar estabeleceu, como tópico em sua 
agenda, a convocação de uma sessão para revisar os atuais parâmetros de rotula-
gem nutricional, partindo do modelo de rotulagem nutricional frontal. Ainda que não 
tenham sido estabelecidos tais parâmetros, conforme apontou a delegação da Costa 
Rica, tal iniciativa facilitaria o comércio internacional de alimentos, considerando a 
grande proliferação de apresentação gráfica do modelo de rotulagem nutricional fron-
tal pelo mundo. 

No âmbito da Organização Mundial para a Saúde (OMS), o “Plano de Ação para 
a Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescente”11 estabelece, em seu objetivo 
3.3, o desenvolvimento e implementação de normas de rotulagem nutricional fron-
tal, a fim de promover escolhas saudáveis, permitindo a identificação rápida e fácil 
de produtos que possuem baixo valor nutricional e alta densidade energética (WHO, 
2014, p. 20). Por outro lado, regionalmente, a revisão das normas e as orientações 
específicas acerca da rotulagem nutricional frontal estão como pautas prioritárias no 
MERCOSUL, especificamente na Comissão de Alimentos do Subgrupo de Trabalho n° 
03 “Regulamentos Técnicos e Avaliação da Conformidade” (RIBEIRO; PRATES, 2018).

3.2 Algumas experiências de rotulagem nutricional frontal pelo mundo

Como ainda não há um modelo gráfico internacionalmente definido, houve uma 
proliferação de diferentes propostas de rotulagem nutricional frontal, com variadas 
apresentações gráficas, critérios de composição e formas de implementação.12 

Nesse contexto, destaca-se no presente artigo seis países que são frequente-
mente citados por estarem à vanguarda do movimento de formulação e implementa-
ção de novos modelos de rotulagem frontal, com representações gráficas que sejam 
mais eficientes em relação à capacidade de informar os consumidores. São estes: o 
Reino Unido, o Equador, o Chile, a Nova Zelândia junto à Austrália e a França.

11 Tradução nossa, no original: Plan of Action for the Prevention of Obesity in Children and Adolescents.
12 O Grupo de Trabalho da Anvisa destacou que, para um modelo de rotulagem nutricional frontal ideal, 
este deveria apresentar sete características. São estas: atrair a atenção do consumidor, ser compreen-
sível e útil no ponto de venda; ter um design gráfico atrativo, usando cores e contraste; estar alinhado 
às Políticas Públicas de Saúde e aos Guias Alimentares; guiar o consumidor sobre como integrar o 
alimento à alimentação geral; auxiliar o consumidor a identificar alimentos com quantidades elevadas 
de nutrientes associados à DCNT; ser de declaração obrigatória em todos os alimentos para permitir 
comparações e não exigir elevado conhecimento nutricional e esforço cognitivo para sua interpretação 
(ANVISA, 2017, p. 59).
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3.2.1 Reino Unido

O Reino Unido tem dois sistemas de rotulagem nutricional de embalagens em 
vigor. O primeiro deles é exposto no verso das embalagens e é de observância obriga-
tória pelos fabricantes, com base no Regulamento da União Europeia nº 1169/2011. 
O outro, no anverso da embalagem, é fruto da recomendação do governo britânico, 
e baseia-se na codificação de uma mensagem de risco à saúde pela associação por 
cores, semelhantes a cores do semáforo. Assim, o “sinal” vermelho indica que o nu-
triente está presente em quantidade danosa, o “sinal” amarelo indica um alerta e o 
verde indica que o conteúdo daquele nutriente está adequado. 

Figura 6 – Rotulagem SemafóricaVoluntária adotado no Reino Unido. 
Fonte: DEPARTMENT OF HEALTH, 2016.

Este segundo esquema é, na realidade, de aplicação voluntária pelos fabricantes 
(ANVISA, 2016a), uma vez que a União Europeia mantém regras de regulação do mer-
cado interno segundo as quais os Estados-membros só podem fazer recomendações 
sobre a forma de rotular produtos nacionais,13 cabendo ao bloco a regulação geral.  
A recomendação do governo britânico pela adoção do sistema semafórico frontal 
decorreu da introdução do esquema pelo Departamento de Saúde,14 veiculada por 
meio do “Guia para a criação de rotulagem nutricional frontal para produtos embala-
dos, vendidos em lojas de varejo”,15 considerando estudos realizados pela Agência de  

13 Com o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, “Brexit”, já houve manifestações por 
parte da Local Government Association (LGA), uma organização política que congrega os governos locais 
– Local Councils – favoráveis a tornar o esquema semafórico obrigatório.
14 Tradução nossa, no original: Department of Health. Este órgão equivale ao Ministério da Saúde.
15 Tradução nossa, no original: Guide to creating a front of pack (FoP) nutrition label for pre-packed products 
sold through retail outlets.
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Normas Alimentares do Reino Unido,16 que indicaram a preferência dos consumidores 
pelo sistema de “luzes de tráfego” a outros sistemas (STONES, 2016).

De acordo com o Guia lançado pelo governo britânico, o esquema semafórico é 
importante por contribuir para escolhas mais saudáveis dos consumidores e, além 
dos benefícios percebidos individualmente, pode ajudar na redução de impactos 
sobre o sistema de saúde e os ônus econômicos daí advindos. Além disso, ressal-
ta que o esquema segue os requisitos do artigo 35 do Regulamento União Europeia  
nº 1169/2011, relativo à prestação de informações aos consumidores sobre os gê-
neros alimentícios, devendo ser lido de maneira complementar ao Regulamento  
(DEPARTMENT OF HEALTH, 2016).17

3.2.2 Equador

O Equador foi o primeiro país da América Latina a adotar o sistema semafórico na 
rotulagem nutricional frontal, em moldes semelhantes aos adotados no Reino Unido 
(ANVISA, 2016a). O sistema equatoriano, todavia, é obrigatório,18 estabeleceu prazos 
diferentes de cumprimento para pequenas empresas, e é mais simples, pois dispõe 
apenas de uma etiqueta semafórica, com barras horizontais, letras grandes e sem 
mensagens extras. Desse modo, o modelo apresenta uma barra vermelha sinalizando 
os alimentos com alto teor19 de gordura, açúcar ou sal; uma barra amarela quando o 
conteúdo é médio; e uma barra de cor verde quando o conteúdo destes componentes 
é baixo (DÍAZ et al., 2017):

16 Tradução nossa, no original: Food Standards Agency (FSA).
17 Em interpretação contrária e a título de ilustração das tensões entre o setor empresarial e entidades 
promotoras das novas regulações nutricionais, a delegação italiana moveu uma representação contra 
o Reino Unido no Conselho da União Europeia, alegando infringência aos artigos 34 a 36 do Tratado da 
União Europeia, bem como ao artigo 35 do Regulamento EU nº 1169/2011, por entender que a expres-
sa recomendação do governo britânico à adoção do sistema semafórico significava a criação de obstá-
culos e discriminações arbitrárias nas trocas comerciais internas, tendo argumentado no documento 
as expectativas de decréscimo nas exportações italianas para o Reino Unido após a recomendação pelo 
sistema. A este respeito, ver COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2014.
18 Aplicado no canto superior esquerdo do produto, de forma visível (MARTÍNEZ et al., 2016).
19 Para fins de aplicação do regulamento, a concentração de um nutriente é considerada crítica quando 
o conteúdo a cada 100g ou 50ml do produto for igual ou superior a 30% do valor diário recomendado, 
não se aplicando o sistema gráfico quando, o alimento por sua natureza ou composição de origem 
possua um ou vários nutrientes críticos, sem que se tenha agregado qualquer dos nutrientes críticos 
durante o processo de produção (MARTÍNEZ et al., 2016).
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Figura 7 – Rotulagem Semafórica Obrigatório adotado no Equador. 
Fonte: ANVISA, 2016a.

A regulamentação equatoriana se deu desde 2012, em um processo que mobili-
zou o Ministério da Saúde Pública (MSP),20 conjuntamente com o Ministério Coordena-
dor do Desenvolvimento Social (MCDS)21 e a Agência Nacional de Regulação, Controle 
e Vigilância Sanitária (ARCSA),22 que convocaram distintos atores para a discussão 
de um novo sistema de rotulagem, e, após um processo de validação das propostas, 
chegou-se ao formato atual,23 sem mensagens mais complexas, com o intuito de que 
não se confundisse o consumidor (DÍAZ et al., 2017).

Segundo o Regulamento Sanitário de Rotulagem de Alimentos Processados,24 o 
objetivo da introdução do esquema é controlar a rotulagem de alimentos processados 
para o consumo humano, a fim de garantir o direito constitucional das pessoas à in-
formação oportuna, clara, precisa e não enganosa sobre o conteúdo e características 
destes alimentos, de modo a permitir ao consumidor a escolha correta para aquisição 
e consumo dos gêneros alimentícios (EQUADOR, 2014).

Um dos pontos mais debatidos da proposta foi o tipo de instrumento legal que 
fundamentaria a implantação da medida. Como a regulamentação por lei foi consi-
derada mais lenta e complexa, optou-se por implementar o novo esquema mediante 

20 Tradução nossa, no original: Ministerio de Salud Pública (MSP).
21 Tradução nossa, no original: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS).
22 Tradução nossa, no original: Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).
23 Regulamentado pelas seguintes normativas: Acuerdo Ministerial 4522, Acuerdo Ministerial 4832, 
Acuerdo Ministerial 4866, Acuerdo Ministerial 5103, Regulamento Técnico Ecuatoriano INEN 022 (1R) e Re-
gulamento Técnico Ecuatoriano INEN 022 (2R).
24 Tradução nossa, no original: Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para Consu-
mo Humano.
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um Acordo Ministerial,25 a ser incluído posteriormente em um Projeto de Lei de um 
novo Código da Saúde,26 alertando-se para o risco de supressão da medida devido a 
pressões de distintos atores do mercado, principalmente do setor empresarial local e 
transnacional (DÍAZ et al., 2017).

3.2.3 Chile 

O Chile é um país que vem ganhando destaque nos estudos sobre regulamentação 
da rotulagem de alimentos, em virtude de ter, por meio de uma lei formal, com vigência 
desde 2016 (CHILE, 2017), assegurado o desenvolvimento de um sistema gráfico obri-
gatório de rotulagem nutricional frontal de advertência para os alimentos, especialmen-
te diante das alarmantes estatísticas sobre o consumo de alimentos ultraprocessados 
pelos chilenos e do impacto disto sobre a saúde pública (FAO; OPS, 2017). 

O processo de aprovação da referida Lei iniciou-se em 2006, com as discussões 
do anteprojeto, e envolveu diversos atores, incluindo parlamentares, o Ministério da 
Saúde e outros ministérios, organismos internacionais, universidades, o setor priva-
do27 e a sociedade civil organizada (FAO; OPS, 2017).

Basicamente, o sistema gráfico de rotulagem frontal chileno é representado por 
um descritor composto por uma base octogonal preta que contém uma mensagem 
– “Alto em”, um indicativo da presença em excesso de açúcares, gorduras saturadas, 
sódio e calorias –, a assinatura do Ministério da Saúde28 e uma margem branca para 
dar destaque sobre o fundo do rótulo (CHILE, 2016):

25 Tradução nossa, no original: Acuerdo Ministerial.
26 Tradução nossa, no original: Código de Salud.
27 Importante destacar que o sistema é de aplicação obrigatória para certos alimentos e, assim como 
no caso equatoriano, outorga prazo maior para que micro e pequenas empresas cumpram a regulação 
(ANVISA, 2016a).
28 Tradução nossa, no original: Ministerio de Salud.
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Figura 8 – Rotulagem Frontal de Advertência obrigatória adotado no Chile. 
Fonte: CHILE, 2016.

Segundo o texto da Lei de Alimentos,29 a regulamentação visa a que o processo 
de elaboração dos alimentos cumpra com boas práticas que garantam que os alimen-
tos não sejam prejudiciais. Também, objetiva que, em vez de necessitar de uma leitura 
detida dos rótulos nutricionais, o consumidor possa distinguir com rapidez os alimen-
tos mais saudáveis dos menos saudáveis, preferindo os alimentos sem selos ou com 
menos selos, objetivo este bem representado na campanha: “Prefira alimentos com 
menos selos; e se não os têm, melhor”.30

Outras finalidades da Lei chilena,31 além de auxiliar o consumidor na compreensão 
dos dados nutricionais dos alimentos, dizem respeito à proteção das crianças quanto 
à superexposição publicitária, com a proibição de publicidade de alimentos etique-
tados com os octógonos “altos em” para crianças menores de 14 anos, proibição da 
venda destes alimentos nas escolas (pré, básica e média) e a promoção de medidas de 
educação em nutrição e educação física (FAO e OPS, 2017).

O Ministério da Saúde32 chileno, inclusive, já promoveu um estudo de avaliação 
de impacto da aplicação da Lei de Alimentos. Seis meses após a entrada em vigência 

29 Tradução nossa, no original: Ley de Alimentos (Ley n. 20.606/2016).
30 Tradução nossa, no original: Prefiera alimentos com menos sellos, y si no tienen, mejor (MINISTERIO DE 
SALUD, 2016).
31 A Ley de Alimentos se aplica com as modificações introduzidas em 2015 ao Regulamento Sanitário 
dos Alimentos (Reglamento Sanitario de los Alimentos) (FAO e OPS, 2017).
32 Tradução nossa, no original: Ministerio de Salud.
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da Lei, destacou-se que: aumentaram o número de ações de promoção, gestão e fis-
calização por parte do Ministério; o setor privado vem crescentemente cumprindo a 
normativa, reformulando alimentos com a diminuição do conteúdo de nutrientes crí-
ticos e redesenhando estratégias publicitárias; e a população tem, em grande maioria, 
aprovado a nova política, assim como, utilizado o selo como um guia para consumir 
alimentos, embora ainda seja muito cedo para estimar os impactos nos hábitos ali-
mentares e na saúde pública (CHILE, 2017).

3.2.4 Austrália e Nova Zelândia 

A Austrália e a Nova Zelândia adotaram, desde 2014, um esquema de rotulagem 
nutricional frontal voluntário que também merece destaque. Trata-se da Classificação 
de Produtos Saudáveis por Estrelas (HSR)33 –, cujo objetivo é provisionar informação 
simples, acessível e consistente sobre os alimentos, de forma a auxiliar o consumidor 
na escolha de sua dieta alimentar, com grandes reflexos sobre a saúde da população 
em geral (OPC, 2018).

A aplicação voluntária do sistema HSR por cinco anos, com duas avaliações pe-
riódicas, a primeira depois de dois anos e a segunda após cinco anos da implementa-
ção, decorreu de um acordo celebrado entre a Austrália e a Nova Zelândia no Fórum 
Ministerial da Austrália e Nova Zelândia sobre Regulação Alimentar34 35 (FOOD STAN-
DARDS, 2018), depois de um processo colaborativo que contou com participação dos 
governos, da indústria e da sociedade civil organizada pela saúde pública e pela defe-
sa dos consumidores (OPC, 2018).

Os critérios de avaliação dos produtos do HSR levam em conta o conteúdo de 
gordura saturada, açúcar total, sódio, calorias e níveis de frutas, vegetais, castanhas 
e legumes presentes no alimento, e às vezes também o conteúdo de proteínas, fi-
bras e cálcio. O resultado da avaliação é uma nota que é afixada na embalagem do  
produto, possível dentro de uma gradação que vai de 0.5 estrela, para os produtos 

33 Tradução nossa, no original: Health Star Rating (HSR).
34 Tradução nossa, originalmente: Australia and New Zealand Ministerial Forum on Food Regulation.
35 O referido Fórum é responsável por desenvolver diretrizes políticas que a Agência Reguladora de 
Normas Alimentares Austrália Nova Zelândia (tradução nossa, originalmente Food Standards Australia 
New Zealand – FSANZ) deve seguir dentro de sua atividade regular o mercado alimentício. Para mais in-
formações, acessar: About FSANZ. Food standards, 2018. Disponível em: <http://www.foodstandards.
gov.au/about/pages/default.aspx>. Acesso em: 12 mai. 2018.

http://www.foodstandards.gov.au/about/pages/default.aspx
http://www.foodstandards.gov.au/about/pages/default.aspx
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menos saudáveis, até 5 estrelas, para os produtos mais saudáveis36 (MHURCHU  
et al., 2017):

Figura 9 – Rotulagem Semafórica Voluntária adotado na Austrália e na Nova Zelândia. 
Fonte: HSRAC, 2017.

Como resultado da aplicação voluntária do esquema, estima-se que, em dois 
anos, apenas 5% dos alimentos embalados e de bebidas não alcoólicas na Nova Zelân-
dia expunham o esquema nos rótulos, sendo que as marcas que adotaram o esquema 
em suas embalagens tinham índices menores de gorduras saturadas, açúcar e sódio 
do conteúdo em seus produtos, bem como maior presença de fibras, se comparadas 
aos produtos que não adotavam o sistema.37 Além disso, observou-se que, após a 
adoção do esquema de Classificação de Produtos Saudáveis por Estrelas, aproxima-
damente 8 a cada 10 produtos submetidos à avaliação tinham implementado novas 
fórmulas mais saudáveis, com o objetivo de atender aos critérios de avaliação mais 
favorável, podendo-se estimar que o modelo HSR surtiu algum impacto positivo so-
bre a qualidade da oferta de alimentos no país (MHURCHU et al., 2017).

Segundo relatório realizado pelo Comitê Consultivo da Classificação de Produtos 
Saudáveis por Estrelas,38 também dois anos após a formulação do sistema, a cons-
ciência dos consumidores nos dois países sobre o sistema é crescente. Além disso, 
o número absoluto de empresas que vêm adotando o sistema é crescente tanto 
na Austrália, quanto na Nova Zelândia, embora, proporcionalmente, se aponte que  
apenas 14,4% dos produtos na Austrália apliquem o HSR sobre seu rótulo, enquanto 
na Nova Zelândia esta proporção é ainda menor, 5,3% (HSRAC, 2017).

36 Há inclusive a campanha publicitária “The more stars, the heathier the choice. Simple”. Em tradução: 
quanto mais estrelas, mais saudável a escolha, simples.
37 A maioria com avaliações superiores a 3.0 estrelas, com a classificação média dos produtos acessa-
dos estimada em 4.0 estrelas (MHURCHU et al., 2017).
38 Tradução nossa, no original: Health Star Rating Advisory Committee (HSRAC).
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4.5 França

O modelo francês é conhecido por Nutri-Score (5C). Esse modelo basicamente 
avalia “cada alimento de acordo com sua densidade nutricional, ou seja, qualidade nu-
tricional como um todo, incluindo os ingredientes bons e ruins para a saúde” (VIDALE, 
2017). “As classificações são analisadas por letras e cores diferentes, que variam do 
verde (classificação A), para alimentos com a melhor qualidade nutricional, ao laranja 
escuro (classificação E), para aqueles com a pior qualidade” (VIDALE, 2017).

Figura 10 – Modelo voluntário Nutri-Score 
Fonte: VIDALE, 2017

De maneira semelhante aos outros esquemas de rotulagem nutricional frontal já 
explicados, o Nutri-Score também foi desenvolvido com os objetivos de guiar os con-
sumidores rumo a escolhas alimentares mais conscientes, antevendo-se o impacto 
positivo da medida sobre a saúde pública (JULIA; HERCBERG, 2017). O modelo pas-
sou por debate no Parlamento francês, tendo sido incluída no ordenamento pela Lei  
nº 2016-41, cujo artigo 14 visa modernizar o sistema de saúde francês, a possibilida-
de de adoção de forma gráfica complementar na rotulagem de alimentos que facilite 
a escolha do consumidor no que diz respeito ao conteúdo nutricional dos produtos. 
Assim, criou-se base principiológica, com força legal, para a adoção do sistema de 
rotulagem nutricional frontal na França, que viria a ser o Nutri-Score.

Após testes de validação com relação ao melhor modelo a ser adotado, o Minis-
tério da Saúde anunciou, em março de 2017, o Nutri-Score como o modelo de rotula-
gem nutricional frontal oficial na França, tendo o referido esquema, posteriormente, 
em outubro de 2017, sido objeto de Decreto assinado pelos Ministérios da Saúde, 
Agricultura e Economia e Finanças, que lhe conferiu validade oficial via regulamenta-
ção. (JULIA; HERCBERG, 2017). 

A despeito deste movimento, ressalte-se que, como no caso do Reino Unido, o 
Nutri-Score é de adoção voluntária pelos produtores, em respeito às normas sobre 
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mercado interno da União Europeia, especificamente quanto aos regulamentos sobre 
informação alimentar aos consumidores e alegações nutricionais e de saúde (JULIA; 
HERCBERG, 2017). 

4  novos rUmos Para sE PEnsar a rotUlagEm no 
brasil

Inspirados pelas discussões acerca da rotulagem frontal em outros países e dian-
te das ineficiências identificadas no atual modelo de rotulagem brasileiro, tornou-se 
necessário pensar um novo modelo de rotulagem que proporcione maior efetividade 
aos direitos dos consumidores, em especial relação com os direitos à informação e o 
direito humano à alimentação adequada. 

Nesse sentido, o Grupo de Trabalho da ANVISA, como anteriormente menciona-
do, iniciou em 2014 uma revisão do sistema de rotulagem brasileiro, propondo, por 
exemplo, a inclusão nos rótulos de informações sobre riscos nutricionais ao indivíduo, 
como excesso de sódio, de gordura trans e saturada ou de açúcar. Para tanto, estão 
sendo discutidos, principalmente, variações do uso do modelo de rotulagem frontal, 
como o sistema de “semáforo nutricional” e o uso do “sistema de advertência nutri-
cional”. Além disso, a ANVISA está avaliando a adoção de quatro modelos de perfis 
nutricionais distintos, são eles: 

“o modelo de perfil nutricional da Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS), que identifica os alimentos processados e ultraprocessados com 
excesso de sódio, açúcares livres, gorduras totais, saturadas e trans, 
conforme distribuição energética; o modelo de perfil nutricional adaptado do 
Reino Unido, que classifica os alimentos conforme conteúdo de nutrientes 
na porção ou em 100 gramas do produto; e outros dois modelos de perfil 
nutricional desenvolvidos pela Anvisa com base nas recomendações do 
Codex Alimentarius e da Organização Mundial de Saúde (OMS), que podem 
ser usados para classificação dos alimentos com baixo, médio ou alto teor de 
açúcares, sódio, gorduras totais e saturadas, conforme quantidade presente 
em 100 gramas ou mililitros do produto.” (WEFFORT apud SBP, 2018)

Considerando os modelos em análise pela ANVISA, surgiram diferentes propostas 
e considerações de outras organizações e atores sociais importantes nesse processo 
de atualização da rotulagem no Brasil. Desse modo, em 2017, o CONSEA recomendou 
à ANVISA a adoção do “modelo de rotulagem nutricional frontal de advertências para 
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a presença de alto conteúdo de nutrientes críticos de acordo com o modelo de perfil 
de nutrientes da Organização Pan-Americana (OPAS)” (BRASIL, 2017). 

Endossando também o uso do sistema de advertência nutricional frontal, uma 
das propostas foi apresentada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
(Idec) junto à Universidade Federal do Paraná (UFPR) em setembro de 2017. O Idec 
propôs, pois, o desenvolvimento de um modelo que apresentasse as informações 
de maneira simples, clara e compreensível aos consumidores. Assim, sugeriu-se a 
inclusão de um selo de advertência, na parte da frente da embalagem dos alimen-
tos processados e ultraprocessados que indicasse “quando há excesso de açúcar, 
sódio, gorduras totais e saturadas, além da presença de adoçante e gordura trans 
em qualquer quantidade” (IDEC, 2017). A fim de se definir o que seria esse excesso, 
o Idec corroborou a posição do CONSEA, recomendando a adoção do modelo de 
perfil de nutrientes da Organização Panamericana da Saúde de 2016, baseado nas 
recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesse sentido, o modelo 
pensado pelo Idec em parceria com a UFPR consiste em um sinal de advertência 
triangular preto com o texto em caixa alta, destacado em branco e com contorno 
para separação de figura-fundo (IDEC, 2017). 

Figura 11 – Modelo proposto pelo Idec em parceria com a UFPR 
Fonte: Idec, 2017

O modelo foi pensado a partir das apresentações gráficas dos modelos adotados 
em países como o Chile, e considerando que a forma triangular já é comumente ado-
tada no Brasil como indicativo de advertência ou de informação que deve ser desta-
cada, como é o caso dos rótulos de produtos transgênicos. Além disso, seria vedado 
o uso de qualquer sinal que possa indicar que o produto é saudável ou comunicação 
voltada ao público infantil caso o produto apresente o selo de advertência. Ademais, 
“as informações nutricionais deverão ser apresentadas por 100g ou por embalagem  
(conteúdo completo)”, facilitando ao consumidor a comparação entre produtos  
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diferentes, e será obrigatório a declaração do número total de ingredientes, tornando 
mais fácil avaliar o grau de processamento de um produto. (IDEC, 2017b. 

Essa proposta recebeu o apoio de diversas organizações da sociedade civil e gru-
pos de pesquisas, como a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o Conselho Federal 
de Nutricionistas (CFN), o Movimento pela Saúde dos Povos – Brasil (MSP) e a Socie-
dade Brasileira de Hipertensão (SBH).39 De acordo com pesquisa online realizada pelo 
Idec com 1.607 pessoas, entre agosto e outubro de 2017, o modelo de advertência 
preto sugerido pela Idec seria mais efetivo quando comparado ao modelo de semá-
foro (ESTADÃO, 2018). O Idec conseguiu ainda entregar à ANVISA petição com mais 
de 50 mil assinaturas a favor da nova proposta de rotulagem (LUQCES; CASEMIRO, 
2018). A pesquisa realizada na Universidade Federal de Santa Catarina por meio de 
entrevistas e discussões de grupo e na Universidade de São Paulo, com duas fases 
uma qualitativa e outra quantitativa, também corroboraram com a eficiência na ado-
ção de um selo negro (OS RÓTULOS...,2018).

O modelo de semáforo nutricional quantitativo, anteriormente mencionado, 
também é baseado na experiência de outros países como o Reino Unido, sendo de-
fendido principalmente pelas organizações representantes das indústrias de alimen-
to no Brasil. A proposta utiliza cores, verde, amarelo e vermelho, para traduzir as 
informações sobre teor de açúcares, gordura e sódio dos produtos.40 Além disso, é  

39 Outras organizações e grupos de pesquisa que apoiaram a proposta foram: ACT Promoção da Saú-
de; ANDI – Comunicação e Direitos; Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale); Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco); Associação Brasileira de Telemedicina e Telessaúde (ABTms); 
Associação Brasileira para a Promoção da Alimentação Saudável e Sustentável (ABPASS); Associação 
de Diabetes Juvenil (ADJ); Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo (Cepagro); Fundação 
do Câncer; Grupo de Ensino, Extensão e Pesquisa em Alimentação e Saúde do Escolar da Universida-
de Federal Fluminense (GEPASE/UFF); Grupo de Estudos em Segurança Alimentar e Nutricional Prof. 
Pedro Kitoko (GESAN); Laboratório de Dietética Experimental da Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP); Laboratório de Epidemiologia Nutricional da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); 
Laboratório de Segurança Alimentar e Nutricional e Políticas Públicas do Instituto Saúde e Sociedade 
da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); Núcleo de Pesquisa de Nutrição em Produção de 
Refeições da Universidade Federal de Santa Catarina (NUPPRE/UFSC); Núcleo Interdisciplinar de Pre-
venção de Doenças Crônicas na Infância da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS); Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade 
de Brasília (OPSAN/UnB); Programa Academia da Cidade Recife/PE – Polo Experimental da Univer-
sidade de Pernambuco (UPE); Rede Brasileira Infância e Consumo (Rebrinc); Rede Internacional em 
Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN Brasil); Rede NUTRItodos e Sociedade Brasileira de Design da 
Informação (SBDI) (IDEC, 2017).
40 No modelo de semáforo nutricional quantitativo, a cor verde indica, assim, que os níveis desses 
nutrientes são considerados baixos e adequados para o consumo do alimento em uma alimentação  



129
ROTULAGEM NUTRICIONAL FRONTAL NO BRASIL

proposta a apresentação da informação por porção e por medida caseira, complemen-
tando medidas em gramas e litros, a fim de facilitar a compreensão pelos consumido-
res. Essa proposta foi endossada por pesquisa feita pelo IBOPE com 2.002 pessoas, 
principalmente, em São Paulo e Recife,41 que indicou que 67% dos brasileiros preferem 
o semáforo nutricional como modelo a ser adotado nos rótulos (ABIR, 2017). 

Figura 12 – Modelo do Semáforo Nutricional Frontal 
Fonte: ABIR, 2017

Como uma terceira alternativa, em dezembro de 2017, a Associação Brasileira 
de Nutrologia (Abran) anunciou que sugeriria à ANVISA uma proposta baseada no 
modelo francês, que como mencionado anteriormente, é conhecido por Nutri-Score, 
baseando-se na densidade nutricional do alimento para indicar a cor e a letra corres-
pondente (VIDALE, 2017). 

balanceada; a cor amarela, por sua vez, indica os níveis desses nutrientes merecem atenção, “pois 
sinalizam que um consumo acima da porção recomendada pode comprometer o equilíbrio da alimen-
tação diária” (ABIR, 2017); e a cor vermelha “demonstra que os níveis do nutriente são considerados 
altos na porção recomendada e por isso devem ter uma atenção maior de consumo, quando associa-
dos a uma alimentação equilibrada.” (ABIR, 2017).
41 Essa pesquisa foi encomendada pela Rede de Rotulagem, que reúne associações das indústrias de 
alimentos e bebidas não alcoólicas.
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Figura 13 – Modelo Nutri-Score 
Fonte: VIDALE, 2017

Assim, a principal discussão acerca da adoção de diferentes apresentações grá-
ficas do modelo de rotulagem frontal é a mensagem que o consumidor recebe ao se 
utilizar um determinado sinal. Os representantes das indústrias, por exemplo, argu-
mentam que a adoção do modelo proposto pelo Idec, baseado na experiência chilena, 
poderia gerar uma resistência por parte do consumidor a um determinado produto 
em vez de informá-lo; enquanto às cores do semáforo atrairiam o olhar do consumi-
dor para o produto, possibilitando que o consumidor realizasse de fato uma escolha 
alimentar.42 O Idec, por sua vez, argumenta que o modelo do semáforo pode passar 
informações confusas aos consumidores, não realçando os riscos reais relacionados 
a alguns nutrientes como açúcares; enquanto o modelo do triângulo negro destaca, 
frente às outras tantas informações que são dispostas nas embalagens e rótulos, 
a informação de fato relevante, chamando a atenção do consumidor para os riscos 
daquele alimento que se quer consumir (OS RÓTULOS…, 2018). Apesar dessa discus-
são, a ANVISA advertiu que “atualmente, não há estudos científicos publicados que 
comparem a efetividade dos modelos em questão na compreensão e na promoção 
de escolhas alimentares mais adequadas pela população brasileira” (ANVISA, 2017; 
ANVISA. 2018). 

O Idec junto a outras entidades da sociedade civil tem feito pressões para a ANVI-
SA acelerar o processo de atualização de rotulagem, lançando, por exemplo, em 2017, 
a campanha Rotulagem Adequada Já!, e, em 2018, a campanha #Anvisaperguntapa-
ramim, liderada pela Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. 

Em 2019, a ANVISA apresentou o modelo adotado que seria com um design em 
formato de lupa. Este deverá estar disposto na parte superior da embalagem quan-
do o alimento for rico em gorduras saturadas, sódio ou açúcar. Segundo a ANVISA, 

42 Esse posicionamento foi reforçado pelo Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta que ressaltou 
que a adoção de um modelo similar ao chileno poderia gerar resistência por parte dos consumidores, 
enquanto o modelo semafórico teria uma função mais informativa (FOLHA DE SÃO PAULO, 2019).
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os três nutrientes foram escolhidos por serem os mais relacionados a problemas de 
saúde pública, como obesidade e doenças cardiovasculares. A proposta apresentada 
ainda passará por um período de quarenta e cinco dias de consulta pública e, poste-
riormente, deverá ser referendada pela direção da ANVISA. A estimativa é que a pro-
posta seja aprovada até o final de 2019 (O GLOBO, 2019).43

Figura 14 – Modelo em formato de lupa apresentado pela ANVISA 
Fonte: SAÚDE, 2019

Como afirma Ana Paula Bortoletto, nutricionista e líder do programa de Alimen-
tação Saudável do Idec, a decisão representa um avanço à regulamentação de hoje. 
Contudo, ainda é falha em alguns aspectos, uma vez que, por exemplo, esse modelo 
não transmite a ideia de advertência (SAÙDE, 2019). 

Paralelo a essas propostas de modelos de rotulagem, está tramitando no Senado, 
em fase de votação final pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e 
Controle e Defesa do Consumidor (CTFC), o Projeto de Lei nº 2.313/2019, apresentada 
pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO), que inclui o indicativo da composição nutricional 
na embalagem de produtos com teores elevados de açúcar, sódio e gorduras. O Pro-
jeto de Lei altera o Decreto-Lei 986, de 1969, para estabelecer que as mensagens de 

43 Além disso a proposta da ANVISA prevê a proibição de alegações nutricionais sobre sódio em pro-
dutos que tiverem alto nível do mesmo, bem como em produtos com alto teor de gordura saturada e 
açúcar adicionado; a padronização de tabelas nutricionais, que deverão ser com letras pretas em fundo 
branco; a atualização das referências dos valores diários nas tabelas nutricionais; o acréscimo da seção 
de 100 g ou ml nas tabelas nutricionais e a inclusão de declaração do número de porções por embala-
gem. A implementação desses novos requisitos está prevista para ocorre em duas etapas – a primeira 
estabelece prazo máximo de 12 meses de adequação para novos produtos e 30 meses para os que já 
estão no mercado; e a segunda tem o prazo máximo de adequação de 42 meses depois de a norma 
entrar em vigor (O GLOBO, 2019). 
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advertência deverão ser claras, destacadas, legíveis e de fácil compreensão, impres-
sas na parte frontal da embalagem (SENADO FEDERAL, 2019).44 

Assim, a ideia principal é discutir novas abordagens que tornem a rotulagem 
de fato eficiente, impactando diretamente na escolha alimentar dos consumidores, 
atuando, ainda que indiretamente, como instrumento de promoção de saúde pública, 
e garantindo o direito do consumidor à informação e à alimentação adequada.

5 ConsidEraçÕEs Finais 

Como se vê, a discussão sobre a adoção de novos esquemas de interpretação da 
informação disponibilizada pelos rótulos dos alimentos é recente, não apenas no Bra-
sil, e se trata de uma questão regulatória complexa, por envolver um grande número 
de agentes, interesses e direitos sob tutela, direitos estes de tamanha relevância que 
correspondem à coletividade e contam com fundamento constitucional, como o di-
reito à informação, à saúde, à livre iniciativa, à livre concorrência, o direito humano à 
alimentação adequada, o direito do consumidor, o direito do comércio internacional, 
dentre outros.

Pelo exposto, é de se notar que o arcabouço normativo atual da rotulagem no 
Brasil, com origem nos regulamentos internacionais e suas limitações, desagua no 
momento atual de discussão sobre a adoção de um novo modelo, que conte com um 
esquema de representação na parte da frente das embalagens e simplifique a leitura 
das informações do rótulo para o consumidor. 

44 Além desse Projeto de Lei, tramitou no Senado e foi arquivado em 2019 o Projeto de Lei nº 489/2008 
de autoria do Senador Cristovam Buarque do PDT-DF. O Projeto de Lei propunha a alteração do De-
creto-Lei nº 986 de 1969 (que institui normas básicas sobre alimentos), a fim de determinar que os 
rótulos dos alimentos tragam identificação de cores, de acordo com a composição nutricional, de forma 
a auxiliar o consumidor a realizar a melhor escolha alimentar de forma consciente e informada, para 
a promoção de uma alimentação mais saudável (BRASIL, 2008). Na Câmara dos Deputados, tramita 
ainda o Projeto de Lei nº 5.522/2016 que propõe que seja obrigatória, na rotulagem de alimentos in-
dustrializados, a exposição clara e destacada da quantidade de carboidratos, sal, açúcar e gordura uti-
lizados em sua formulação. Esse projeto aguarda parecer do Relator na Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016). E o Projeto de 
Lei nº 10695/18 que prevê alterações no Decreto Decreto-Lei 986/69, de forma a exigir que os rótulos 
de alimentos processados e ultraprocessados apresentem selo de advertência, indicativo da existência 
de nutrientes críticos em excesso, aditivo edulcorante e gordura trans, independentemente da quan-
tidade. Esse Projeto aguarda parecer do Relator da Comissão de Defesa do Consumidor sobre outro 
Projeto de Lei apenso a este, acerca da adoção obrigatória da rotulagem nutricional frontal (Projeto de 
Lei nº 4643/2019) (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018).
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Neste contexto, a experiência internacional tem se mostrado um guia compara-
tivo importante para os estudos empreendidos, sobretudo no âmbito da ANVISA. A 
bibliografia aponta que, não importando o país de que se trate, a discussão sobre um 
modelo de rotulagem mais claro quanto às informações contidas no rótulo tem um 
justificador comum: auxiliar o consumidor na escolha dos alimentos que vai consumir 
e consequentemente contribuir para melhorar os indicadores da saúde pública.

Tomando outros países como modelo de comparação, também, é importante fri-
sar que a adoção de um sistema de observância obrigatória e fundamentado em lei 
contribui para dar efetividade maior às regras de rotulagem. No caso da Nova Zelândia 
e Austrália, por exemplo, a baixa adesão da indústria alimentícia ao modelo voluntá-
rio demonstrou ter um efeito cíclico negativo, já que dificilmente um produtor iria se 
expor ao risco de ser mal avaliado pelo sistema, se seus concorrentes também não se 
expõem ao mesmo risco, o que gera um efeito inibidor da transparência na informa-
ção repassada ao consumidor. Por outro lado, das empresas que adotaram o sistema, 
foi possível observar que muitas readequaram suas fórmulas com o objetivo de tentar 
cumprir standards mais saudáveis para os produtos que colocam no mercado. 

No exemplo francês, também se reconhece que a adoção do sistema voluntário 
é dependente do engajamento das empresas, a despeito da demanda cada vez maior 
da sociedade por um esquema de rotulagem mais simplificado (JULIA; HERCBERG, 
2017). Deve-se notar, ainda, que, dos exemplos estrangeiros, a validação do esquema 
junto aos agentes afetados foi ferramenta importante de legitimação de cada modelo.

Ademais, como indicado pela Comissão do Codex para Rotulagem Alimentar, a 
expectativa é que, ao se adotar a rotulagem nutricional frontal obrigatória, esta irá 
melhor auxiliar o consumidor a localizar e selecionar os produtos mais saudáveis dis-
postos nas prateleiras, ao eliminar a necessidade do consumidor de pegar cada em-
balagem para consultar o verso do rótulo (CODEX COMISSION, 2016).

Apesar disso, faltam estudos que avaliem os impactos – se é que há – da adoção 
dos modelos sobre a atividade produtiva, já que um dos argumentos utilizados pela 
indústria alimentícia brasileira para rejeitar modelos de advertência como o chileno é 
que a sinalização de alerta muito ostensiva pode acarretar na rejeição do consumidor 
sobre o produto, em lugar de auxiliá-lo na tomada de decisões (PAINEL..., 2017b). 

Delineada estas últimas considerações, importa situar novamente que o presen-
te artigo, ao traçar um panorama regulatório do sistema de rotulagem de alimen-
tos brasileiro, visa não só inserir os interessados no tema a partir de uma perspec-
tiva histórica da discussão, mas também enfrentar os fundamentos jurídicos que  
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ocasionaram o desenvolvimento deste sistema. Por fim, espera-se que o teor inédito 
do estudo possa fomentar o debate sobre a reforma do sistema regulatório rumo a 
um modelo que privilegie a ótica do consumidor – como o frontal –, à luz do direito à 
informação e da proteção da saúde.
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Desafios à regulamentação:  
o caso das abelhas

Pietra Vaz Diógenes da Silva1

rEsUmo: O presente trabalho propõe, a partir de uma perspectiva pau-
tada no Direito Agroalimentar, uma análise ampla da criação de abelhas 
no Brasil, observando a atividade apícola e suas origens, sua importância 
e seus desafios. São apresentados diversos dados acerca da relevância 
não apenas da apicultura, mas também da abelha enquanto agente po-
linizador responsável pela manutenção do equilíbrio dos ecossistemas 
e da vida como conhecemos. Para além do impacto cultural que têm as 
abelhas – e seus produtos – no cenário brasileiro, verifica-se seu valor 
econômico para a quantidade e a qualidade das safras com as quais têm 
contato, bem como os danos que sofrem com o uso crescente de agro-
tóxicos. Critica-se o uso destes, que prejudicam o desenvolvimento das 
abelhas de maneira que vai de encontro com o ideal de produção sus-
tentável, havendo a necessidade de se pensar estruturas normativas que 
protejam as abelhas em todos os aspectos.

Palavras-chave: Abelhas. Apicultura. Agrotóxicos. Direito Agroalimentar.
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abstraCt: This paper brings out a broad analysis of bee breeding in Brazil, 
from the perspective of Agroalimentary Law, beholding the beekeeping 
activity and its origins, its importance and its challenges. Lots of different 
informations and data are presented, not only about the apiculture activity, 
but also about bees themselves as pollinators responsible to maintain 
the balance of ecosystems and life as we know it. The cultural impact 
that bees – and their products – have on a national context is considered, 
as well as their economic value when it comes to the quantity and the 
quality of the crops they interact with and the damage they suffer from 
the increasing use of pesticides. The use of those substances is criticized, 
since they hinder the development of bees and put away a sustainable 
production scenario. It is noted that it is necessary to improve normative 
structures, in order to protect bees in all aspects.

Keywords: Bees. Apiculture. Pesticides. Agroalimentary Law.

1 introdUção

O Direito Agroalimentar é um ramo ainda pouco desbravado no ambiente acadêmi-
co, sendo dotado de pequena autonomia didática. Seu conceito, em verdade, é recente 
e ainda requer mais esforços para ser consolidado, conforme conclui Sueyoshi (2010, 
p. 109). Contudo, entende-se aqui que tal campo se empenha na compreensão de tudo 
o que é atinente à agricultura, à alimentação e às cadeias produtivas dos itens agroali-
mentares. Trata-se de saber muito relevante no contexto brasileiro, dado que a econo-
mia do País é caracterizada por forte atividade agropecuária2.

No tocante à normatividade agroalimentar, é fundamental se atentar para a plu-
ridimensionalidade do ramo, que se dedica aos muitos sistemas normativos – jurídi-
cos ou não – que se impõem perante o agroalimentar. Nessa seara, são relevantes 
diversos aspectos, que transcendem o saber jurídico; há de se analisar a história, a 
cultura, a linguagem, a antropologia, a diplomacia e ainda outros itens.

A Professora Dra. Fabiana de Menezes Soares, da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG), tem se dedicado ao assunto. Residente no Instituto de Estudos 
Avançados Transdisciplinares (IEAT), realizou o projeto “A normatividade agroalimen-
tar em perspectiva: transversalidade, cultura e sociedade”. Além disso, desde 2017 

2 Conforme dados do portal online do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o 
setor do agronegócio representou cerca de 23% do PIB do Brasil em 2017, contando com crescimento 
acumulado de 14,5%.
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tem lecionado na UFMG disciplinas que abordam o Direito Agroalimentar em diversas 
perspectivas.

Especificamente, foi ofertada em 2019 uma matéria chamada “A normatividade 
agroalimentar: cultura, costumes e informação”, que trabalhou por um semestre com a 
transversalidade das normas agroalimentares e das influências históricas e culturais na 
produção normativa de tal campo. Assim, em meio às atividades desenvolvidas dentro 
e fora da sala de aula, foi nutrida a aspiração de compreender melhor uma das muitas 
atividades relacionadas ao tema agroalimentar no âmbito nacional: as abelhas.

Por ter sido criado sob um viés de análise ampla, este trabalho não objetiva ser 
definitivo. Muito pelo contrário, pretende ser o primeiro delineamento de uma pesqui-
sa maior, que possa efetivamente se debruçar sobre a atividade apicultora, especial-
mente no Brasil, abarcando suas origens, sua importância e seus desafios – especial-
mente quanto a uma eficiente produção normativa a respeito do tema.

2 as abelhas

Estima-se que existam, no planeta, cerca de 5,5 milhões de espécies de inse-
tos (STORK, 2018). Esses seres invertebrados são, notoriamente, os artrópodes mais 
bem-sucedidos, que conquistaram praticamente todos os ecossistemas existentes 
com suas antenas e seus exoesqueletos (BRITTON, 2018). Dentre eles, muito conhe-
cidas pelos jardins devido às suas atividades polinizadoras, pelos gripados por for-
necerem a própolis e pelas mesas de café-da-manhã por serem produtoras de mel, 
estão as abelhas.

Pertencentes à ordem Hymenoptera, as abelhas espalham-se pelo mundo habi-
tando principalmente as regiões tropicais e subtropicais, há aproximadamente 125 
milhões de anos. Data da antiguidade sua convivência com o homem: percebe-se que 
mesmo na mitologia grega havia Aristeu, que era um apicultor3. Diferenciam-se entre 
mais de 20.000 espécies, das quais, no Brasil, estima-se que existam mais de 2.500 
(SILVA et al, 2014, p. 7).

3 De acordo com o Livro de Ouro da Mitologia, de Thomas Bulfinch (2013), Aristeu, filho da ninfa Cirene 
e enamorado de Eurídice, foi o criador da apicultura e definia suas abelhas como o orgulho de sua vida 
(p. 291).



146
Desafios à regulamentação

2.1 História das abelhas no Brasil

A história das abelhas em terras latino-americanas iniciou-se antes mesmo 
da chegada dos colonizadores. O povo Guarani as utilizava em rituais de pajelança, 
no tratamento de enfermidades e na própria alimentação (SANTOS, 2010, p. 104).  
Nota-se que a maioria dos nomes populares brasileiros conferidos às abelhas sem 
ferrão é de origem indígena – exemplos comuns são arapuã e jataí –4, sendo ainda que 
várias denominações científicas das espécies são etimologicamente oriundas do tupi 
(RODRIGUES, 2005, p. 22).

Para além disso, tem-se que os primeiros registros conhecidos da cultura extra-
tivista do mel remetem à época e ao local em que viveu a civilização maia (NOGUEIRA-
-NETO, 1997, p. 53). Em verdade, as abelhas estavam muito presentes no cotidiano 
maia, sendo constantemente representadas em pinturas, vasos e demais represen-
tações artísticas, conforme análises de Echazarreta e Quintanilla (2008, p. 23).

Quanto ao Brasil, sabe-se que os povos nativos conheciam apenas os produtos 
das abelhas nativas ou indígenas, do grupo dos melipolíneos, sem ferrão. Posterior-
mente, então, tem-se a criação de abelhas melíferas, para fins comerciais (WOLFF; 
REIS; SANTOS, 2008, p. 11). A espécie, Apis mellifera, também é conhecida como abe-
lha africanizada ou, devido ao seu ferrão, que causa picada dolorosa, abelha assassina.

O portal online do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SE-
BRAE) divide a implantação da apicultura no País em fases, afirmando que a primeira 
delas ocorreu entre 1839 a 1955. O começo da atividade, assim, deu-se justamente 
naquele primeiro ano, quando o Padre Antônio Carneiro trouxe algumas colônias de 
abelhas Apis mellifera da região do Porto, em Portugal, para o Rio de Janeiro.

Mais especificamente, é possível estabelecer como marco inicial o Decreto nº 72, 
de 12 de julho de 1839 (Figura 1), que concedia ao Padre o privilégio de importar abe-
lhas para o Brasil de forma exclusiva durante dez anos.

4 Vide Dicionário Ilustrado Tupi Guarani, disponível online.
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Figura 1 – Decreto nº 72, de 12 de julho de 1839 
Fonte: Coleção das Leis do Império da Câmara dos Deputados

José Augusto Bezerra (2010) complementa trazendo que, progressivamente, as 
abelhas melíferas foram se espalhando pelo território e cruzando, primeiramente, 
com outras espécies do gênero vindas da Itália e da Alemanha; e então, em meados 
do século XX, cruzaram com abelhas africanas aparentadas, Apis mellifera adansoni, 
espalhando-se pelo continente.

Foi assim o desenvolvimento da atividade apicultora no Brasil:

Em 1839, o padre Antonio Carneiro Aureliano mandou vir colméias de 
Portugal e instalou-as no Rio de Janeiro. Em 1841 já haviam (sic) mais 
de 200 colméias, instaladas na Quinta Imperial. Em 1845, colonizadores 
alemães trouxeram abelhas da Alemanha (Nigra, Apis mellifera melífera) 
e iniciaram a apicultura nos Estados do sul. Entre 1870 e 1880, Frederico 
Hanemann trouxe abelhas italianas (Apis mellifera lingústica) para o Rio 
Grande do Sul. Em 1895, o padre Amaro Van Emelen trouxe abelhas da 
Itália para Pernambuco. (RAMOS; CARVALHO, 2007, p. 2)
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Com efeito, a segunda fase da apicultura no Brasil, conforme supramencionada 
publicação feita pelo SEBRAE, trata do período de africanização dos apiários e das 
colônias na natureza, que teve início em 1956, com os primeiros enxames africa-
nos importados, e foram seguindo e perdendo a intensidade com o passar dos anos.  
De acordo com a fonte, a agressividade das abelhas então originadas causou muitas 
dificuldades no manejo dos apiários, levando a uma certa crise da cultura por dado 
período. Após o I Congresso Brasileiro de Apicultura, ocorrido em 1970, a atividade 
apicultora foi recuperada e expandida, desta vez contando com técnicas adequadas.

O site da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas (A.B.E.L.H.A.) – que é uma 
associação civil que objetiva criar uma rede de proteção de abelhas e polinizadores – 
apresenta algumas outras informações, cuja leitura vale ser feita na íntegra:

Até a década de 1950, a produtividade de mel pelas abelhas melíferas 
europeia era baixa, não ultrapassando 8 mil toneladas por ano e um 
singela (sic) 27° ugar na produção mundial, já que essas abelhas não eram 
adaptadas às condições climáticas tropicais. Também grande quantidade 
das colmeias foram dizimadas, devido às doenças como acariose e 
nosemose. Para reverter essa situação, em 1956, o professor Warwick 
Estevan Kerr partiu para a África em busca de novas abelhas rainhas. A 
viagem, que contou com o apoio do Ministério da Agricultura, resultou na 
vinda de 49 rainhas que foram instaladas no apiário experimental de Rio 
Claro, no Estado de São Paulo. O projeto era realizar estudos comparando as 
abelhas africanas com as europeias, avaliando a produtividade e resistência 
para a definição da raça mais adequada às condições brasileiras. Entretanto, 
por falhas de manejo, as abelhas de 26 colmeias acabaram liberadas e 
culminou com o cruzamento das abelhas africanas com as europeias que 
aqui estavam, resultando na abelha africanizada. Durante esse período de 
africanização, o país viveu uma fase problemática que foi muito explorada 
pelo sensacionalismo da mídia, que as tratava como “abelhas assassinas”, 
devido aos muitos acidentes que ocorreram. De salvadoras da nossa 
apicultura, elas passaram a ser tratadas como pragas que precisavam ser 
exterminadas. Soluções drásticas, como pulverizações de inseticidas em 
grandes áreas, chegaram a ser avaliadas. Diante desse quadro caótico, de 
baixa produção de mel, desconhecimento no manejo e diversos acidentes, 
muitos apicultores abandonaram a atividade. Com o tempo os apicultores 
remanescentes passaram a adaptar as técnicas de manejo das abelhas 
europeias para as africanizadas, muito mais agressivas, mas também muito 
mais produtivas e mais resistentes às doenças. Um maior intercâmbio 
de técnicas e experiências, com a realização de simpósios e congressos 
reunindo produtores e pesquisadores, contribuiu decisivamente para o  
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estabelecimento da apicultura como setor importante da produção 
agropecuária. Como marco dessa recuperação, em 1967 é fundada a 
Confederação Brasileira de Apicultura e três anos depois é realizado o 
primeiro congresso brasileiro da área. (2015)

Wolff, Reis e Santos (2008, p. 12-13) partem de outro fator e apresentam uma 
outra divisão da atividade apícola no Brasil. Primeiramente, afirmam que, durante o 
período colonial, havia grande produção de mel e de cera extraída das abelhas nativas, 
conforme se verifica em registros de cargas de cera e de hidromel, que eram enviadas 
para Portugal. 

A partir de então, com a introdução das abelhas melíferas no cenário brasileiro, a 
apicultura tradicional poderia se distinguir em duas formas de colheita de mel, sendo 
1) aquela realizada em colônias alojadas em diversos locais de nidificação na própria 
natureza e 2) aquela feita em colônias instaladas em caixotes de madeira.

Tradicionalmente, as colheitas de colônias in natura buscavam aproveitar mel, 
cera e pólen, e eram realizadas por lenhadores, agricultores e conhecedores das colô-
nias, que eram chamados de meladores ou meleiros. Já as colheitas de colônias man-
tidas em caixotes eram feitas por imigrantes que aqui se firmaram como agricultores. 
As caixas, que nada mais eram do que colmeias feitas de madeira, eram chamadas 
de cortiços e ficavam junto das casas. Tal técnica, em um primeiro momento, se de-
senvolveu na região Sul, pois, além de ser o principal destino do imigrante europeu, o 
clima mais ameno favorecia a dispersão das subespécies de abelhas melíferas che-
gadas da Europa.

Posteriormente este último modelo foi aperfeiçoado, dando origem à apicultura 
brasileira como até hoje se realiza. Os autores ressaltam, entretanto, que as abelhas 
melíferas não são animais domésticos, mas sim bichos silvestres, que necessitam de 
espaços naturais saudáveis para o desenvolvimento da colônia, que é, para além de 
um abrigo físico, um organismo social complexo (WOLFF; REIS; SANTOS, 2008, p. 13).

3 Produtos

A atividade apícola é relevante em vários aspectos. Isso porque a meliponicultura 
permite a extração de uma série de produtos exclusivos e de importante valor comer-
cial, como o mel, o pólen, as resinas, a própolis e a cera. As propriedades nutricionais 
e farmacológicas desses itens são muitas.



150
Desafios à regulamentação

Conforme Souza et al (2004, p. 334), o mel tem sido historicamente utilizado no 
combate às doenças pulmonares, à inapetência, e às infecções dos olhos; e possui, 
além de sua característica adoçante e energética, efeitos imunológicos, antibacteria-
nos, anti-inflamatórios, analgésicos, sedativos, expectorantes e hiposensibilizadores. 
Ainda, o mel é produto considerado de baixo risco toxicológico (ABADIO FINCO; MOU-
RA; SILVA, 2010, p. 707)

O pólen é elemento masculino da flor, sendo coletado pelas abelhas para auxiliar 
no desenvolvimento de larvas, de abelhas recém-nascidas e da abelha-rainha. Tem 
sido crescentemente utilizado como suplemento da dieta humana, dada sua riqueza 
de proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais (OLIVEIRA, 2013, p. 18).

As resinas coletadas pelas abelhas são por elas retiradas de diversos vegetais, 
sendo utilizadas como vedadores na nidificação. Podem atuar também na defesa de 
seus ninhos ao servir para imobilizar insetos invasores como abelhas cleptobióticas 
– que são aquelas que saqueiam produtos de outras colmeias. A resina mais conhe-
cida popularmente nada mais é do que a própolis. Escuro e pegajoso, é amplamente 
utilizado em extratos, xaropes e pomadas, devido às suas propriedades antioxidantes 
e antimicrobianas, muito positivas para o sistema imunológico dos seres humanos 
(ALVES et al, 2011; OLIVEIRA, 2013, p. 18).

A produção da cera e do cerume, por sua vez, dá-se no contexto de divisão de 
tarefas e de desenvolvimento das operárias dentro da colônia. O ápice da produção 
de cera encontra-se na fase em que as abelhas estão produzindo e cuidando dos 
favos de cria. Atualmente, conforme Sampaio, Castro e Silva (2009, p. 3) a cera é 
principalmente utilizada na conservação de produtos agrícolas, na confecção de ar-
tefatos artesanais, e em benzimentos e rituais religiosos, especialmente nas cren-
ças indígenas. Interessante notar o uso da cera pela tribo Pankararé, da Bahia, que o 
utilizam na confecção de maracás, flautas, apitos; na vedação de baldes e bacias; na 
proteção de latas, garrafas e silos; na lubrificação de cordas e na produção de velas 
(idem, 2009, p. 6).

4 rElEvÂnCia ambiEntal

Para além disso, e ainda mais importante do que os produtos resultantes da ati-
vidade das abelhas, é o seu comportamento em meio à natureza. No cumprimento 
de seus processos biológicos, elas prestam os chamados serviços do ecossistema,  
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fundamentais para a preservação da vida como a conhecemos, mantendo a diversida-
de, a abundância e a atividade dos organismos (ROCHA, 2012, p. 13).

Nesse sentido, é muito importante para todo o meio ambiente uma das ativida-
des mais elementares da abelha, que é voar de flor em flor. Trata-se da polinização, 
que consiste na transferência dos grãos de pólen presentes nas estruturas mascu-
linas das flores para as estruturas femininas, em uma mesma planta ou em plantas 
diferentes (SILVA et al, 2014, p. 14). Tamanha é a importância desse processo que as 
abelhas são consideradas os polinizadores mais importantes para a reprodução da 
maior parte das angiospermas5 (ROUBIK, 1979, p. 162).

Em maior parte dos ecossistemas, as abelhas são os principais responsáveis pela 
polinização, compondo aproximadamente 40% de todos os polinizadores do planeta 
(ROCHA, 2012, p. 14). Há, de fato, uma grande dependência da reprodução das plan-
tas com flores com relação à atividade polinizadora, além de se obter, por meio da 
polinização biótica a manutenção da variabilidade genética (ibidem). Nota-se que:

Dentre as 308.006 espécies de plantas conhecidas atualmente, cerca 
de 87% dependem deste tipo de polinização. Considerando apenas as 
espécies vegetais utilizadas na agricultura para produção de alimentos, foi 
constatado que a produção de hortaliças, frutas ou sementes de 87 das 
principais culturas em 200 países ao do mundo é polinizada por animais, 
enquanto apenas 28 delas não dependem diretamente de polinização 
biótica. Dentre os animais, as abelhas são os principais polinizadores da 
flora do planeta. Elas respondem pela polinização de mais de 50% das 
plantas das florestas tropicais e no cerrado podem chegar a polinizar mais 
de 80% das espécies vegetais. Segundo a FAO (Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação) as abelhas seriam responsáveis 
pela polinização de 73% das plantas cultivadas, as quais são utilizadas 
de forma direta ou indireta na alimentação humana. Além disso, dentre 
as 57 espécies de plantas mais cultivadas em todo o mundo, 42% delas 
dependem das abelhas nativas para a sua polinização. (SILVA et al, 2014, 
p. 16)

Ademais, vale ressaltar o papel que as abelhas são capazes de cumprir na re-
constituição de florestas tropicais, bem como na conservação de remanescentes flo-
restais, como bem informam Silva e Paz (2012, p. 149). Os autores informam que a 

5 Conforma lição de Amabis, Martho e Mizuguchi, as angiospermas são plantas que possuem flores 
que, após a fecundação, são substituídas pelos frutos (1974, p. 139).
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capacidade de voo das abelhas, a depender da espécie, pode variar entre 600 a 2.400 
metros. Dessa forma, a sua proximidade às árvores mais antigas de um ecossistema 
permite que seja facilitada a reconstituição da floresta primária.

Por fim, observa-se que algumas abelhas podem ser afetadas pelo nível de per-
turbação da vegetação de seu habitat (ibidem). Sua presença e seu comportamento, 
assim, funcionam como indicadores da qualidade ambiental de dado espaço. Ballivián 
(2008, p. 81) afirma que a riqueza de espécies de abelhas encontradas em uma região 
reflete a diversidade com que estas exploram o ambiente, assim como desmatamen-
tos, por exemplo, impactam negativamente as populações de abelhas.

5 rElEvÂnCia EConÔmiCa

Dada a importância desse processo realizado pelas abelhas que têm sido objeto 
de estudo a dependência da polinização e o valor econômico desse serviço. Nesse 
sentido, destaca-se o estudo “The Dependence of Crops for Pollinators and the Economic 
Value of Pollination in Brazil”, publicada no Journal of Economic Entomology em maio de 
2015 e elaborado por Giannini et al. Nele, a partir da análise de 141 culturas produzi-
das no Brasil, foi constatado que 85 delas dependem totalmente da ação dos agentes 
polinizadores, sendo que quase um terço possui grande ou essencial dependência. 
O indicador de dependência utilizado havia sido previamente elaborado por outros 
pesquisadores em 2007 e possuía as classes: essencial, grande, modesta e pequena.

O valor econômico anual correspondente ao serviço dos polinizadores é de apro-
ximadamente US$12 bilhões, o que equivale a quase 30% do valor total da produ-
ção agrícola anual das culturas dependentes, que totalizam cerca de US$45 bilhões. 
Trata-se de um número muito alto, ainda que a soja, considerada como modesta de-
pendente dos polinizadores, seja responsável por praticamente metade dos valores 
– qual sejam, US$5,7 bilhões de contribuição dos polinizadores e US$22 bilhões de 
produção anual.

Os pesquisadores responsáveis pelo estudo pontuam, porém, que é controverso 
o nível de dependência da soja, uma vez que há uma gama de variedades da cul-
tura sendo cultivadas pelo Brasil que não compuseram o objeto de pesquisa. Além 
disso, foi concluído que algumas culturas tiveram safras com frutos de melhor qua-
lidade, o que é um benefício indireto e de difícil mensuração, mas de muita importân-
cia para o mercado. Igualmente, as culturas compostas por matérias-primas de bio-
combustíveis, como colza, soja e girassol, quando cultivadas na presença de agentes  
polinizadores, apresentaram ótima qualidade, seja da semente ou do óleo ulterior-
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mente produzido.

Quanto a isso, é essencial observar o pontuado por Vera Lucia Imperatriz-Fon-
seca, autora de extensa dedicação às abelhas, juntamente com Patrícia Nunes-Silva:

Dentro desta abordagem mais ampla da ligação entre agricultura e serviços 
da polinização, foram realizadas outras análises globais, utilizando-se a 
base de dados de culturas agrícolas da FAO. Dados das exportações de 
alimentos entre 1961-2006 (Aizen et al. 2009) evidenciaram que o plantio 
de culturas agrícolas que dependem de polinizadores está crescendo 
mais rapidamente que o daquelas que não dependem, tanto em países 
desenvolvidos como nos em desenvolvimento. A demanda crescente do 
uso de polinizadores para maior rendimento econômico foi evidenciada, 
para países em desenvolvimento, para frutas e verduras (Aizen et al. 
2008). As projeções realizadas foram de que a apicultura está crescendo 
em ritmo mais lento do que a necessidade dos serviços ecossistêmicos 
manejáveis que ela presta (Aizen & Harder 2009) (IMPERATRIZ-FONSECA; 
NUNES-SILVA, 2010, p. 61)

Dados acerca do mercado da meliponicultura no Brasil demonstram, ainda, a for-
ça que tem a atividade no cenário nacional. O gráfico a seguir (Figura 2) apresenta as 
quantidades, medidas em quilogramas, de mel produzidas no Brasil do ano 2000 até 
2017. Verifica-se que a produção praticamente dobrou, passando de 21.865.144 kg 
para um total de 41.792.775 kg. Para a análise dos dados, é interessante observar o 
Boletim setorial do Agronegócio – Apicultura do SEBRAE de Pernambuco, de maio de 
2011, que afirmou que o Brasil possui uma vantagem no mercado internacional de 
mel, pois as abelhas brasileiras são resistentes, sendo desnecessário o uso de an-
tibióticos, acaricidas e defensivos – propiciando, assim, a obtenção de um produto 
orgânico (SEBRAE, 2011, p. 11).
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Figura 2 – Gráfico que apresenta a produção nacional de  
mel em quilogramas desde 2000 até 2017 

Fonte: IBGE: Pesquisa da Pecuária Municipal

Para uma análise mais concreta, cabe checar tabela (Figura 3) com os números da 
produção de mel desde 2007 até 2017. A produção foi crescente até 2011, despencou 
em 2012 e retomou o ritmo de aumento de produção novamente até 2017.

Figura 3 – Tabela que apresenta a produção nacional de  
mel em quilogramas desde 2007 até 2017  

Fonte: IBGE: Pesquisa da Pecuária Municipal

Observa-se também o valor bruto obtido com a produção anual de mel de 2007 
até 2017 (Figura 4), tendo cada mil reais como unidade de medição, bem como a re-
presentação percentual de tal valor no montante total obtido pela produção geral de 
itens de origem animal (Figura 5) – indicador este que considera as produções de leite, 
ovos de galinha, ovos de codorna, mel de abelha, casulos do bicho-da-seda e lã.
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Figura 4 – Tabela que apresenta o valor bruto obtido em  
mil reais com a produção anual de mel de 2007 até 2017  

Fonte: IBGE: Pesquisa da Pecuária Municipal

Figura 5 – Tabela que apresenta o percentual do valor bruto em mil reais obtido com a produção anual 
de mel com relação ao valor total da produção geral de itens de origem animal de 2007 até 2017 

Fonte: IBGE: Pesquisa da Pecuária Municipal

Nota-se que, em 2017, o valor da produção do mel foi equivalente a 1% do total.

Para além desses dados, é importante observar também dados obtidos através 
da Tabela 6622 do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). As informações 
obtidas são referentes apenas ao ano de 2017 e possuem caráter preliminar, por não 
terem sido concluídas as críticas qualitativa e quantitativa dos resultados. Entretanto, 
os números, ainda assim, reforçam a relevância da atividade apícola no Brasil.

Os dados revelam que, no referido ano, havia no País 101.947 estabelecimen-
tos agropecuários no exercício da apicultura; 31.148,720 toneladas de mel e 386,683 
toneladas de cera de abelha vendidas no Brasil; e 2.155.140 caixas de colmeias nos 
estabelecimentos agropecuários brasileiros.

Nada obstante, é interessante lembrar, ainda, que é estimada uma produção na-
cional maior que as informações estatísticas colhidas, pois o mercado de mel frequen-
temente é marcado pela informalidade, não havendo comprovação fiscal de todas as 
movimentações (ROCHA, 2012, p. 41) 
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6 imPaCto dos agrotÓXiCos

Nos últimos anos, as sociedades de todo o mundo têm percebido mais claramen-
te a finitude dos recursos naturais, a debilitação do meio ambiente e as ameaças aos 
serviços ecossistêmicos causadas pelas ações antrópicas. Com efeito, a ação humana 
alterou bastante o funcionamento dos ecossistemas, impactando negativamente a 
capacidade destes de fornecer serviços essenciais para a sobrevivência dos seres 
(ROCHA, 2012, p. 13). 

A intensificação da agricultura e do uso de pesticidas, embora impliquem aumento 
da quantidade da produção de alimentos, possuem o revés de prejudicar a saúde dos 
indivíduos e a manutenção da biodiversidade. Em um contexto em que, como visto, as 
abelhas são agentes essenciais para a preservação dos ecossistemas, sendo que seu 
declínio pode levar à extinção de plantas e animais (KEVAN; VIANA, 2003), há que se 
analisar os efeitos da progressiva utilização de agrotóxicos na vida de tais insetos.

Os agrotóxicos são definidos pela Lei 7.802, de 11 de julho de 1989, em seu  
art. 2º, I:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
I – agrotóxicos e afins:
a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e benefi-
ciamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, 
nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes 
urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição 
da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos 
considerados nocivos;
b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, 
estimuladores e inibidores de crescimento.

Importante pontuar que, conforme entendido por Custódio (2001, p. 16), o con-
ceito de agrotóxico é envolvido por propagandas enganosas e terminologias duvido-
sas, que mascaram os efeitos de tais substâncias. De fato, é essa uma das grandes 
problemáticas que envolvem os agrotóxicos, pois são produtos comprovadamente 
lesivos ao meio ambiente, às águas, aos alimentos e à saúde pública (idem, p. 34).

Nesse sentido, usar outros termos ao se referir a eles soa como eufemismo. Ou-
tras nomenclaturas usuais são “defensivos agrícolas”, que ocultam a capacidade des-
truidora das substâncias e reforçam a errônea ideia de vulnerabilidade das plantas 
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(PERES; MOREIRA; DUBOIS, 2003, p. 22); além de “pesticidas” e ‘praguicidas”, que 
também são inadequados tanto por induzir ao entendimento de que os produtos ma-
tam somente as pestes das lavouras quanto por conotar que os demais organismos 
presentes nas plantações são inerentemente nocivos ou epidêmicos (idem, p. 23; 
BRUM VAZ, 2006, p. 23).

Justamente, as abelhas, embora não sejam o alvo nas utilizações de agrotóxi-
cos, são frequentemente expostas às áreas contaminadas na busca de seus recursos 
alimentares. Existem os efeitos letais, de toxicidade aguda e que levam as abelhas à 
morte; e efeitos subletais, que são causados por baixos níveis de doses e/ou baixa 
frequência de aplicação (BORTOLOTTI et al, 2003) e provocam alterações no compor-
tamento dos indivíduos e, como consequência, geram vários prejuízos no funciona-
mento da colônia (ROCHA, 2012, p. 18).

Os efeitos desse tipo de toxicidade são pesquisados há anos e alguns exemplos 
de estudos foram listados por Rocha (idem). São alguns deles o decréscimo na repro-
dução (HAYNES, 1998 apud idem, p. 37); alta mortalidade e má formação de larvas (DE 
WAEL et al., 1995 apud ibidem); irritabilidade e autolimpeza excessiva (COX; WILSON, 
1984 apud ibidem).

Inseticidas organofosforados e carbamatos afetam também a habilidade 
das abelhas comunicarem a fonte de alimento a outras abelhas da colônia 
por meio da “dança do oito”, por impedir a orientação do ângulo da dança. 
Schricker & Stephen (1970) constataram que abelhas de A. mellifera 
expostas a doses orais subletais de paratiom metil não foram capazes de 
comunicar a direção de uma fonte artificial de alimento a outras abelhas 
da colônia. O ângulo de dança das 26 abelhas expostas foi restabelecido 
aos padrões normais 23 horas após a exposição, indicando que o paratiom 
metil parece afetar a orientação das abelhas em relação à gravidade. Os 
autores constataram, também, que o inseticida, por provocar erros na 
dança-padrão das abelhas mais velhas, em períodos acima de 6 horas, 
teve um efeito indireto na má orientação das abelhas noviças. (FREITAS; 
PINHEIRO, 2012, p. 25-26)

Nesse sentido, o contexto brasileiro mostra-se um fator de risco para a salubri-
dade das abelhas. Desde 2008, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mun-
do, sendo que, desde o ano 2005 até 2015, enquanto o mercado global de agrotóxicos 
cresceu 93%, o mercado brasileiro cresceu 190% (CARNEIRO et al., 2015, p. 49).

A informação se profunda conforme a análise do consumo de agrotóxicos no País 
avança no tempo. O primeiro Relatório nacional de vigilância em saúde de populações 
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expostas a agrotóxicos, publicado pelo Ministério da Saúde, revela que, entre 2007 
e 2013, a relação de comercialização de agrotóxicos por área plantada aumentou 
em 1,59 vezes, alcançando a marca de 16,44 kg/ha, sendo que anteriormente eram 
10,32 kg/ha. No mesmo prazo, o quantitativo de agrotóxicos comercializados no País 
aumentou de cerca de 643 milhões de quilos para 1,2 bilhão, e a área plantada total 
aumentou de 62,33 milhões para 74,52 milhões de hectares; totalizou-se um cresci-
mento de 90,49% na comercialização de agrotóxicos, mas de apenas 19,5% área plan-
tada. (2016, p. 13)

O segundo tomo do Relatório (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018, p. 12), por sua vez, 
inclui o ano de 2014 nas estatísticas e demonstra que, com isso, o aumento de agro-
tóxicos utilizados no Brasil aumentou em 149,14%, passando de 623.353.689 kg para 
1.552.998.056 kg, enquanto a área plantada aumentou em 22,31%. A relação de co-
mercialização de agrotóxicos por hectare de área plantada, passou para 16,87 kg/ha, 
aumentando em 0,43 kg/ha em relação ao primeiro Relatório.

O descompasso entre o uso de agrotóxicos e a área plantada é fator preocupante 
para o Brasil. Para agravar a situação apresentada, em 2019, o compasso da liberação 
de agrotóxicos no País foi o maior já registrado, sendo que, conforme se verifica no Di-
ário Oficial da União (DOU) somente até 14 de maio foram aprovados 169 itens. Nessa 
estatística, não estão sendo considerados os registros de 28 agrotóxicos publicado no 
DOU no dia 10 de janeiro, posto que estes haviam sido concedidos em 2018.

Dentre os itens liberados por esta publicação, está o sulfoxaflor. Trata-se de 
substância polêmica, de fácil disseminação e muito prejudicial para as abelhas. No 
mesmo ano, seis produtos feitos à base da substância obtiveram a permissão para 
o comércio no Brasil através do Ato nº 48, de 19 de junho de 2019 do Coordenador-
-Geral de Agrotóxicos e Afins, contando então com mediana classificação toxicológica 
e se encaixando na classe III quanto ao potencial de periculosidade ambiental, isto é, 
são produtos perigosos ao meio ambiente.

Em outros países, o sulfoxaflor tem sido alvo de preocupação e de protestos. Nos 
Estados Unidos, o registro da substância foi limitada pela Agência de Proteção Am-
biental dos Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency – EPA) 
após a decisão do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o nono Circuito. 
Pesquisadores da Faculdade de Ciências Biológicas da Royal Holloway University of 
London constataram, ainda, que a exposição ao sulfoxaflor reduz drasticamente a re-
produção das abelhas (SIVITER, BROWN, LEADBEATER, 2018).

Apesar de as fórmulas cujo ativo é tal substância apresentarem toxicidade aguda 
e crônica tanto para abelhas adultas quanto para larvas, além de deixarem resíduos 
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em néctar e pólen em muitas das culturas pesquisadas, conforme informações publi-
cadas pelo próprio MAPA, os produtos foram aprovadas pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), com algumas limitações de dosagem, distância mínima 
e época de uso.

Ainda assim, indaga-se se a aprovação do uso de sulfoxaflor não vai de encontro 
com a Instrução Normativa n° 02, de 9 de fevereiro de 2017, do Ibama, que dispõe 
expressamente que o registro de novos agrotóxicos condiciona-se à apresentação de 
informações que permitam o uso adequado desses produtos, sem efeitos que com-
prometam a sobrevivência, a reprodução e o desenvolvimento das abelhas.

Martin-Culma e Arenas-Suárez reforçam que o sulfoxaflor é altamente tóxico 
para as abelhas, sendo que sua atuação é similar à de neonicotinoides, inibidores dos 
receptores de acetilcolina (2018, p. 237). Proibidos na França desde 2018, os neoni-
cotinoides provocam efeitos muito danosos para as abelhas, estando ligados à De-
sordem do Colapso da Colônia (DCC). Tal fenômeno caracteriza-se pela perda rápida 
e inexplicada da população adulta de uma colmeia (ROCHA, 2012, p. 17). Conforme 
alerta a pesquisadora Maria Cecília Rocha:

Outra classe de pesticida muito discutida nas pesquisas sobre as causas 
da DCC é a dos neonicotinoides. Essa molécula compete com a Acetilcolina 
pelos receptores que medeiam o impulso nervoso e, embora atuem de 
modo totalmente distinto dos organofosforados e carbamatos, os sintomas 
resultantes são semelhantes e incluem tremores, descoordenação e, 
eventualmente, colapso do sistema nervoso central e morte. O Imidacloprido 
foi o primeiro inseticida desse grupo a ser comercializado, porém, existem 
hoje outros como a Clotianidina, o Dinotefuran e o Tiametoxam (ROCHA, 
p. 39)

Este e muitos outros fatores têm sido extremamente prejudiciais para a vida das 
abelhas, agredindo-as de forma que a densidade populacional de muitos polinizado-
res está sendo reduzida a níveis que podem, além de comprometer a reprodução dos 
vegetais silvestres, interromper os serviços de polinização nos ecossistemas naturais 
e também agrícolas.

Ainda que sejam pensadas medidas para salvaguardar as espécies de abelhas 
em áreas de proteção ambientais, como as Áreas de Preservação Permanente (APPs) 
instituídas pelos Código Florestal – qual seja a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, 
é sabido que simples áreas protegidas nem sempre são o bastante para garantir a  
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manutenção das relações entre plantadores e polinizadores ao longo do tempo (AL-
LEN-WARDELL et al, 1998, p. 15).

Nesse sentido, consoante o Relatório publicado pelo Ministério da Saúde, an-
teriormente citado, é necessária a defesa de um olhar crítico ao sistema agroali-
mentar, que vem se desenvolvendo em um formato de produção que representa 
um dos maiores fatores de desequilíbrio ambiental, correspondendo a 70% da perda 
projetada para a biodiversidade do planeta, conforme o documento Panorama da 
Biodiversidade Global, do Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica, 
de 2014 (2018, p. 13).

7 ConsidEraçÕEs Finais

A história da sociedade com as abelhas é permeada por muita tradição, cultura e 
saber popular. Esses insetos, tão conhecidos pelas suas funções únicas na natureza, 
cativam os seres humanos pelo seu modo de vida e por suas poderosas fabricações 
naturais, que tanto adoçam o paladar quanto fortalecem a saúde. Para muito além 
disso, a ação das abelhas compõe a apicultura, atividade com enorme potencial eco-
nômico no Brasil e no mundo, e é vital para preservação do meio ambiente.

A perda de polinizadores de uma comunidade biótica pode não ser facilmente 
reversível. Trata-se de um perigo cada vez mais próximo, embora configure situação 
praticamente impensável; afinal, não se sabe o prazo e a capacidade de uma recolo-
nização natural, nem como reparar a perda desses agentes polinizadores – na reali-
dade, sequer se sabe se isso é mesmo possível (ALLEN-WARDELL et al, 1998, p. 11). 
Uma breve análise da literatura disponível sobre o tema leva a concluir que não; ou ao 
menos que, considerando que o ser humano seja capaz de manter as configurações 
do meio ambiente sem a presença das abelhas, isso não está ao alcance das socieda-
des atuais no momento, havendo ainda muito a ser desenvolvido para tal.

A aplicação de pesticidas reduz a presença de polinizadores em áreas cultivadas, 
e provoca a morte ou grandes danos à saúde daqueles. São consequências evidentes 
e que precisam ser detidas. Em um contexto de uso de agrotóxicos cada vez mais 
crescente, como é o preocupante caso do Brasil, seria importante o incentivo a mode-
los agroecológicos de produção.

Enquanto não é possível diminuir os agrotóxicos nos cultivos brasileiros, sendo 
esta uma meta a ser pautada a longo prazo, existem algumas medidas que podem ser 
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tomadas para reduzir os danos causados às abelhas. Freitas e Pinheiro apresentam al-
guns desses cuidados paliativos, cujo cumprimento é essencial em locais frequentados 
pelos polinizadores. Um primeiro exemplo é evitar o uso de substâncias de alta toxici-
dade para abelhas em culturas que se encontram em pleno florescimento (2012, p. 66)

Há outras medidas interessantes. Além da elementar capina manual das extre-
midades dos campos agrícolas, é possível que se tenha certos cuidados nas aplicações 
aéreas de agrotóxicos, de maneira que a aeronave não mude sua direção enquanto 
pulveriza, bem como se atente à velocidade e à direção dos ventos, visando minimizar 
a deriva para áreas em florescimento que não precisam receber a substância. Tam-
bém se pode realizar as aplicações noturnas – preferencialmente, em adiantado pe-
ríodo do entardecer – de agrotóxicos cujo ingrediente ativo se degrada poucas horas 
após as aplicações, promovendo relativa segurança para as abelhas (idem, p. 67).

É preciso proteger as abelhas, pequenos seres tão singelos, e a perspectiva do 
Direito Agroalimentar, por extrapolar os horizontes jurídicos e se atentar a muitos 
aspectos culturais, históricos, econômicos e linguísticos do tema, é um bom ponto de 
partida para tanto.

As dedicadas e trabalhadoras abelhas sempre foram consideradas como 
um modelo da virtude e a manifestação de leis superiores de origem mo-
ral-espiritual oferecido como presente e exemplo ao ser humano. Ao es-
quecer as relações do ser humano com a natureza e o cosmo, perde-se 
também a capacidade de perceber as abelhas. A antroposofia, ao re-abrir 
os conhecimentos da sabedoria antiga e ao atualizá-la trazendo para a luz 
da consciência contemporânea, pode for-necer chaves para reestabelecer 
a compreensão e as possibilidades de ação, como o Aristeu consegue fazer 
“ressuscitar” as abelhas depois de ter obtido dos espíritos da natureza as 
instruções necessárias para reparar a sua ofensa. (HIBOU, 2016, p. 55)
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AGRICULTURA FAMILIAR: ELABORAÇÃO 
LEGISLATIVA E CÍRCULO NORMATIVO NO 
CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE E DA 
DEMOCRACIA AGROALIMENTAR

Oto Valmerson Barbosa Nunes1

rEsUmo: O presente artigo aborda a evolução das políticas públicas volta-
das para a agricultura familiar, desde uma fase pré-Constituição de 1988, 
destacando a Política Nacional de Agricultura Familiar ancorada no com-
plexo normativo que se formou a partir da Lei n. 11.326/2006. Busca-se 
apontar a agricultura familiar e o círculo normativo que a envolve como for-
talecedores da democracia, da biodiversidade e da segurança alimentar.

Palavras-chave: Agricultura Familiar. Defesa Agropecuária. Legislação 
Agrícola. Direito Agroalimentar. Segurança Alimentar.

introdução

Falar sobre o Direito Agroalimentar no Brasil, sobre o estado das 
políticas públicas referentes ao setor e do sistema normativo perti-
nente no país, atualmente, é tarefa que, além de exigir as perspecti-
vas da legalidade e da sustentabilidade, faz lembrar a razão de esse 
tema ser tão importante para o direito e a política nacionais. É que 
o Brasil e sua dimensão continental abrangem uma biodiversidade 
complexa e muito rica. Talvez não seja verdadeiro dizer que aqui “em 
se plantando tudo dá”, mas a realidade é bem próxima disso.

1 Nome social adotado por Valmerson Barbosa Nunes. Advogado, bacharel em Di-
reito pela Universidade Federal de Minas Gerais.

volta ao sUmÁrio
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Justamente por essa vasta riqueza e ampla capacidade produtiva, “terra”, “produ-
ção”, “criação” e “cultivo” são palavras envoltas por muita cobiça e fortes disputas. Ao 
longo de mais de cinco séculos de história, o conflito ocasionado pela concentração de 
terras foi um fator de permanente tensão no contexto agroalimentar nacional. O que 
se observa, e foi assim quase sempre, é o predomínio da monocultura e a fragilidade 
da agricultura familiar.

Com a globalização da questão agrária brasileira, as terras produtivas encon-
tram-se não só nas mãos dos latifundiários, mas também das grandes “corporações 
transnacionais”. Todavia, 70% dos alimentos produzidos e consumidos na mesa da 
população nacional provêm dos agricultores familiares (REIS, NETO, 2014). No Brasil, 
a Lei n. 11.326/2006 estabeleceu as diretrizes para a formulação da Política Nacional 
da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Definiu, em seu arti-
go 3º, quem são o agricultor familiar e o empreendedor familiar rural: aqueles que 
praticam atividades no meio rural e atendem aos requisitos relativos à realidade de 
sua produção, isto é, detenham área de até quatro módulos fiscais, utilizem predo-
minantemente mão-de-obra da própria família, possuam renda com percentual mí-
nimo dessas atividades e contem com a presença da família também na direção do 
empreendimento produtivo. Igualmente se beneficiam da Lei da Agricultura Familiar 
os silvicultores, aquicultores, extrativistas (excluídos garimpeiros e faiscadores), pes-
cadores artesanais, povos indígenas e integrantes de comunidades remanescentes 
de quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais. Nesses casos, há 
requisitos específicos para cada um deles estipulados no parágrafo 2º do já mencio-
nado artigo 3º da lei.

Importante destacar que, em seu artigo 4º, a Lei n. 11.326/2006 traz a principio-
logia que deve nortear as políticas públicas voltadas para as atividades de produção 
de natureza essencialmente familiar: serão dirigidas com a participação dos agricul-
tores familiares, visando à sustentabilidade produtiva, descentralização e equidade, 
de maneira a conformar os aspectos produtivos às questões sociais, culturais, econô-
micas e ambientais, nas diversas fases e matizes do processo produtivo, como quali-
dade de vida dos envolvidos (saúde, habitação, educação, etc.), assistência financeira, 
assistência e desenvolvimento do trabalho.

Notável que o legislador almejou, diante de uma agricultura de larga escala vol-
tada essencialmente para a exportação e de uma agricultura familiar que mira o mer-
cado interno, que políticas públicas de fortalecimento dessa segunda fossem imple-
mentadas, para que se evitasse crise de desabastecimento, por exemplo.
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De todo modo, é válido pontuar que, durante o desenvolvimento da economia 
brasileira, o Estado se viu, em distintas ocasiões, com diferentes “humores” frente à 
agricultura familiar, que influenciaram no histórico da política nacional voltada para 
esse setor, tendo os movimentos estatais desenhado o papel do pequeno agricultor 
ora com mais apreço, ora com menos. 

Nada obstante, a produção familiar nunca teve importância pequena no cenário 
nacional. Veja-se:

No Censo Agropecuário 2006, foram identificados 4.367.902 
estabelecimentos da agricultura familiar, o que representa 84,4% dos 
estabelecimentos brasileiros. Este numeroso contingente de agricultores 
familiares ocupava uma área de 80,25 milhões de hectares, ou seja, 24,3% 
da área ocupada pelos estabelecimentos agropecuários brasileiros. (REIS, 
NETO, 2014)

Como já mencionado, os pequenos produtores seriam reesposáveis por 70% dos 
alimentos produzidos no país, revelando ainda sua relevância na produção dos prin-
cipais alimentos consumidos no Brasil (IBGE, 2006): 87,0% da produção nacional de 
mandioca, 70,0% da produção de feijão, 38,0% do café (parcela constituída por 55,0% 
do tipo robusta ou conilon e 34,0% do arábica), 34,0% do arroz, 58,0% do leite (compos-
ta por 58,0% do leite de vaca e 67,0% do leite de cabra). 

Ou seja, a economia brasileira voltada para o mercado interno e, principalmente, 
para alimentação humana, é essencialmente familiar, fundando-se na biodiversidade 
e dando corpo à cultura alimentar do país, de maneira sustentável, culturalmente rica 
e, como observável, economicamente poderosa, tendo em vista o tamanho do mer-
cado brasileiro, hoje ultrapassando os 200 milhões de pessoas. 

Fase pré-constitucional

A despeito da sempre categórica relevância da agricultura familiar no Brasil, 
esse esquema produtivo passou por oscilações que se manifestaram nas relações 
do poder estatal com os diversos agentes da economia, inclusive no grande mercado 
internacional. Durante as primeiras décadas do desenvolvimento da economia capi-
talista brasileira, as políticas nacional-desenvolvimentistas de viés industrial culmi-
naram em problemas de abastecimento interno, que levaram a uma disputa de mo-
delos como solução (SOUZA-ESQUERDO, BERGAMASCO, 2014). De um lado a opção  
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modernizadora da agricultura, incensada pelas elites nacionais e militares; noutro tri-
lho, a união de forças políticas, intelectuais e de movimentos sociais em defesa da 
reforma agrária.

Foi dessa forma que, no período antecedente à constituição de 1988, o setor 
agrícola nacional se viu encaixado nos planos de crescimento a partir de políticas pú-
blicas de crédito e incentivo que apresentaram “um caráter triplamente seletivo bene-
ficiando principalmente os médios e os grandes agricultores, localizados nas regiões 
Sul e Sudeste, produtores de produtos direcionados à exportação ou de interesses de 
grupos agroindustriais – café, soja, trigo, cana-de-açúcar, laranja, algodão” (GRISA, 
SCHNEIDER, 2014).

Era, portanto, uma opção que pouco espaço dava aos pequenos agricultores. 
Mesmo para os instrumentos de representação organizada, como a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – Contag, a situação era de anestesia do 
projeto de reorganização do campo, favorecendo o interesse dos grandes produtores. 

Destaca-se:

Apesar da importância da agricultura familiar brasileira, historicamente, 
este setor foi sempre excluído das políticas públicas, uma vez que os 
recursos estatais eram direcionados para as grandes propriedades 
monocultoras de produtos destinados, sobretudo, à exportação. Neste 
sentido, os estímulos recebidos por parte do Estado asseguraram a 
modernização e a reprodução da grande propriedade monocultora, fazendo 
com que a agricultura familiar ocupasse um lugar subalterno na sociedade.  
(SOUZA-ESQUERDO, BERGAMASCO, 2014)

Como contrarreação, nesse período foi expressiva a agitação dos movimentos 
sociais em sentido mais combativo, pautando a política agrária direcionada aos pe-
quenos produtores, a concretização da reforma agrária e a defesa do microcrédito ru-
ral. Deu-se força a um desenho que, mesmo que oriundo de lutas distintas, convergia 
para o entendimento dessa questão fundamental do projeto político nacional. Nesse 
contexto, floresceram atores destacados na história do país, como a CUT, em 1983, 
o Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais (DNTR), em 1988, e o Movimento 
dos Trabalhadores Sem Terra (MST), em 1984.

Fase pós-constitucional

Foi nesse cenário que chegou a Constituição de 1988 e o que veio a ser o início de 
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políticas mais expressivas em favor das famílias produtoras:

Neste contexto, com a abertura democrática e mudanças político-
institucionais em curso, os representantes da agricultura familiar alteraram 
sua postura diante do Estado. As possibilidades abertas com o debate da 
constituinte, as negociações para a definição das Leis Agrícola e Agrária, 
e a emergência dos Conselhos alteraram a forma de interação entre a 
sociedade civil representativa dos agricultores familiares e o Estado. 
(GRISA, SCHNEIDER, 2014).

A Lei 8.171/91, que dispõe sobre a política agrícola, veio, assim, com objetivos 
específicos de proteção e fomento às atividades produtivas familiares, por meio de 
medidas como assistência técnica e extensão rural e do crédito rural. Não obstante, 
acabou também por favorecer o interesse dos grandes produtores, já que, confor-
me Grisa e Schneider (2014), era latente a falta de tato do Estado e das instituições 
em incluir e responder às demandas dos pequenos. Além disso, os traços liberais 
representavam menos recursos em política agrícola e se somavam a i. uma signifi-
cativa competição do Mercosul e ii. elevadas taxas de juros, que não favoreciam o 
segmento familiar.

Assim que, em 1994, surgiu o Programa de Valorização da Pequena Produção Ru-
ral – Provap, que culminou na instituição, dois anos depois, do Plano Nacional de For-
talecimento da Agricultura Familiar – Pronaf. Fundado na perspectiva relativamente 
liberal da década de 90, mas fruto do jogo democrático mais plural após mobilizações 
de redemocratização, o Pronaf surgiu como importante fonte de crédito (em várias 
linhas, como de custeio, investimento, infraestrutura, pesquisa, etc.) em condições fa-
voráveis aos pequenos produtores, consolidando-se, ao longo dos anos, como essen-
cial meio de fortalecimento, inclusão e proteção da agricultura familiar. Tratava-se,  
dessa forma, da emergência de uma primeira geração de políticas públicas para a 
agricultura familiar, conforme lição de Schneider, Shiki e Belik (2010). 

Veja-se que, ainda na segunda metade da década, os investimentos do Pronaf 
tomaram significativas proporções, com vigoroso crescimento do número de contra-
tos firmados, como verificável no quadro a seguir2:

2 Disponível em: <http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/acompanhe-a%C3%A7%C3%B5es-do-mda-
-e-incra>

http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/acompanhe


173
AGRICULTURA FAMILIAR

quadro 1 – Número de contratos firmados nos primeiros anos do PRONAF

Programa nacional de Fortalecimento da agricultura Familiar – PronaF*(abr/15)
safra quantidade de Contratos valor em r$

1994/1995 2.009 3.424.029
1995/1996 184.033 307.430.190
1996/1997 295.781 729.663.400
1997/1998 533.483 1.337.651.634
1998/1999 644.639 1.466.839.202

A criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário em 1999 foi passo impor-
tante para a consolidação e desenvolvimento de medidas no sentido do favorecimen-
to da agricultura familiar. Ao longo dos anos, os principais programas desenvolvidos 
pelo MDA foram: utilização de no mínimo 30% dos recursos repassados pelo FNDE 
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) para a alimentação, para a compra 
de produtos provenientes de agricultura familiar; “Programa Mais Alimentos”, que é 
uma linha de crédito que financia investimentos para a modernização da propriedade 
rural familiar; o “Programa Assistência Técnica de Extensão Rural”, que oferece re-
cursos para aperfeiçoamento da produção; o “Programa Biodiesel”, que, em parceria 
com agricultores familiares, gera energias de fontes renováveis. Finalmente, é preciso 
retomar o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e 
falar do FOME ZERO – o primeiro, como já mencionamos, da década de 90, o segun-
do da primeira década do século XXI -, ambos estruturadores da cadeia produtiva e 
comercial da agricultura familiar. O Programa Fome Zero foi criado para combater a 
fome e as suas causas estruturais, bem como para garantir a segurança alimentar dos 
brasileiros em três frentes: um conjunto de políticas públicas; a construção participa-
tiva de uma Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

Os anos 90, portanto, marcam o início do planejamento nacional de políticas vol-
tadas para agricultores familiares, permitindo capitalização e acesso destes perso-
nagens aos mercados, de maneira que assim como em outros lugares do mundo, à 
época, este setor da agricultura ganhasse relevância e firmasse sua posição capital na 
produção de alimentos e geração de empregos.

Política nacional de agricultura Familiar no século XXi
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A entrada em vigor da Lei 11.326/2006, conhecida como “Lei da Agricultura Fa-
miliar”, foi uma grande conquista, pois ela estabeleceu as diretrizes para a formulação 
da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais no 
Brasil. O dispositivo legal reconhece a importância social e econômica da agricultura 
familiar por meio de políticas públicas permanentes, seja de crédito, assistência téc-
nica ou comercialização de seguro agrícola.

A implantação da lei acarretou algumas mudanças como:

1. A agricultura familiar passou a ser reconhecida como um segmento produtivo e 
se encerraram as dúvidas sobre a sua conceituação legal.

2. Garantiu-se a participação de agricultores e agricultoras familiares na for-
mulação e implementação das políticas.

3. As relações de trabalho e organizacionais nesse segmento se fortaleceram 
com a aplicação de diversas políticas fundamentais para os agricultores fa-
miliares, como a da Previdência Social.

4. Os órgãos governamentais puderam adotar esse conceito para aplicar ou-
tras medidas em benefício do setor, para além do Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). (DESER, 2006)

Em 2017, o Decreto 9.064 veio dispor sobre a Unidade Familiar de Produção 
Agrária, instituir o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar e regulamentar a Lei 
n º 11.326, de 24 de julho de 2006. Tal regulamentação trouxe maior objetividade 
na definição do público beneficiário da política nacional da agricultura familiar, bem 
como qualificou os empreendimentos familiares rurais. A instituição do Cadastro Na-
cional da Agricultura Familiar (CAF) configurou-se como mecanismo de identificação 
dos agricultores familiares que acessam as políticas públicas da Secretaria Especial 
de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead).  Até então, as políticas 
públicas se apoiavam na Declaração de Aptidão do Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar (DAP), criada por meio de resolução do Banco Central 
do Brasil, com a finalidade específica de garantir acesso à política de crédito rural de 
amparo ao Pronaf. Conforme dados da SEAD (MDA, 2019), mais de 4.350.000 agri-
cultores familiares têm DAP Familiar e mais de 5.400 associações e cooperativas têm 
DAP Pessoa Jurídica.

Permanecem como características gerais necessárias para o reconhecimento 
do agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquelas dispostas no art. 3º da 
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Lei da Agricultura Familiar, sendo trazidas, pelo Decreto 9.064/2017 as especifica-
ções e o detalhamento das disposições previstas em lei, a fim de não gerar dúvidas 
quanto à sua operacionalização. Fixa, portanto, “área do estabelecimento”, “força de 
trabalho”, “membros da família”, “renda”, “gestão” e “fatores da produção”. O decreto 
prevê ainda a identificação dos Empreendimentos Familiares Rurais, não explicitada 
na lei 11.326/2006, identificando “empresa familiar rural”, “cooperativa singular da 
agricultura familiar”, “cooperativa central da agricultura familiar” e “associação da 
agricultura familiar”.

a perspectiva da Fao

É sobretudo com os programas vinculados ao Fome Zero, durante os anos 2000, 
que o Brasil buscou aproximação com as diretrizes da FAO para combate à fome e 
fortalecimento da agricultura familiar. A própria FAO lançou em 2006 o Programa Amé-
rica Latina e Caribe sem Fome 2025, inspirado no programa brasileiro, adaptado para a 
realidade de cada país (LULA, 2006).

No entanto, se se analisam as normativas, princípios e políticas da FAO e a reali-
dade agroalimentar brasileira, logo são percebidas graves incongruências. É bem ver-
dade que o Brasil logrou êxitos memoráveis, como a saída do mapa da fome traçado 
pela ONU – em 12 anos, a fome caiu 82% no País (FAO, 2015). Ainda assim, a agricul-
tura familiar, a produção sustentável, a sanidade vegetal e a saúde animal enfrentam 
grandes dificuldades no cenário nacional.

José Graziano da Silva, diretor-geral da FAO, defende, em seu artigo “Fome de 
comida e de estabilidade” (SILVA, 2011):

Não há mágica que faça brotar os campos sem políticas afins. A agricultura 
necessita de investimentos para romper um descompasso que amplifica a 
fome e os equívocos neomalthusianos. Embora o grosso dos recursos deva 
vir da esfera privada – que segue uma lógica própria cuja prioridade não é 
acabar com a fome – os Estados tem um papel importante a recuperar. A 
eles caberá investir em áreas onde a carência de alimentos é mais aguda, 
seja no apoio direto a pequenos produtores ou em bens públicos necessários 
ao desenvolvimento rural e ao bem estar de seus habitantes. O estímulo à 
agricultura familiar e o resgate da alimentação tradicional são estratégias 
complementares em momentos de incerteza nos mercados mundiais. Elas 
reduzem a dependência em relação a mercados instáveis de commodities, 
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geram renda e trabalho e propiciam uma saudável diversificação da dieta.

Todavia, em nosso País, na prática o que se observa é uma grave inoperância do 
PRONAF frente à acessibilidade dos programas pelos que realmente seriam benefi-
ciados (REIS, NETO, 2014). Isso ocorre, muitas vezes, devido à incompletude ou des-
conhecimento das informações. Além disso, embora o Fome Zero tenha adotado, em 
sua proposta original, “a perspectiva de associar o objetivo da segurança alimentar 
a estratégias permanentes de desenvolvimento econômico e social e a medidas de 
cunho mais estrutural” (YAZBEK, 2003), acabou por não se firmar, sendo a distribui-
ção de alimentos suplantada pela distribuição de dinheiro – Bolsa Família.

Se tomamos o regramento do Codex Alimentarius3, também percebemos que o 
Brasil ainda patina na implementação de suas políticas e normativas agroalimentares. 
Como se sabe, o Codex visa à segurança alimentar, tem o intuito de proteger a saúde 
dos consumidores e assegurar práticas justas no comércio de alimentos. As normas 
Codex abrangem ainda aspectos de higiene e propriedades nutricionais dos alimentos, 
código de prática e normas de aditivos alimentares, pesticidas e resíduos de medica-
mentos veterinários, substâncias contaminantes, rotulagem, classificação, métodos 
de amostragem e análise de riscos.

Embora as regras adotadas pelo Codex Alimentarius não sejam vinculativas, do 
ponto de vista jurídico, elas possuem peso, já que a Organização Mundial do Comércio 
as utiliza para resolver litígios comerciais relativos a produtos alimentares. Sendo 
assim, o Codex passou a servir de base para a elaboração de normas e leis regionais 
ou nacionais no Brasil. O Brasil tem importantes entidades privadas e órgãos públi-
cos ligados ao Codex, tais como os institutos nacionais de Metrologia, Normalização 
e Qualidade Industrial (Inmetro) e Defesa do Consumidor (IDEC); os ministérios das 
Relações Exteriores (MRE), Saúde (MS), Fazenda (MF), Ciência e Tecnologia (MCT), Jus-
tiça (MJ/DPC) e Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC/SECEX); as associações 
brasileiras da Indústria e Alimentação (ABIA) e de Normas Técnicas (ABNT); e das con-

3 O Codex Alimentarius é um Programa Conjunto da Organização das Nações Unidas para a Agricultura 
e a Alimentação – FAO e da Organização Mundial da Saúde – OMS. O Codex Alimentarius tornou-se um 
ponto de referência mundial para os consumidores, produtores e elaboradores de alimentos, para os 
organismos internacionais de controle e comércio de alimentos. Sua influência se estende a todos con-
tinentes e sua contribuição à proteção da saúde dos consumidores e à garantia de práticas eqüitativas 
no comércio de alimentos é incalculável. O Codex oferece aos países a oportunidade única de unir-se 
à comunidade internacional, com o objetivo de formular e harmonizar as normas alimentares, além de 
participar de sua aplicação em escala mundial. (INMETRO, 2019)

http://www.fao.org/
http://www.who.int/
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federações nacionais da Indústria (CNI),  Agricultura (CNA) e Comércio (CNC). Ainda 
assim, nossas normativas do setor priorizam as diretivas do Codex apenas quanto à 
produção para exportação, flexibilizando-as para o mercado interno. Rozane Márciat 
Triches e Sérgio Schmeider (2010) apresentaram um estudo sobre a produção e as 
políticas públicas alimentares a partir do “Programa de Alimentação Escolar do Brasil” 
e evidenciaram dupla carga de morbidade associada às deficiências e à qualidade do 
consumo alimentar.

Também é preocupante a questão da sustentabilidade – princípio basilar das ini-
ciativas da FAO – na nossa complexa realidade agroalimentar. A expansão da fronteira 
agrícola, para cultivo e também para criação de gado, provoca desmatamento e todas 
as nefastas consequências desse tipo de impacto ambiental. No âmbito da agricultu-
ra familiar, técnicas de manejo do solo e dos recursos hídrico, quando inadequadas, 
levam ao esgotamento da capacidade produtiva do terreno, bem como a problemas 
sociais decorrentes da seca e da fome (EROSÃO, 2019). Tanto na questão da fronteira 
agrícola quanto na da agricultura familiar, a atuação do Estado tem sido parca. De 
acordo com o IBGE (2006), 236.600 km², quase o tamanho do Estado de São Paulo, 
foram desflorestados para implantação de lavouras. Isso representa 65% do total do 
desmate no período. Já a expansão das áreas de pastagens responde pelos outros 
35% do desflorestamento. A atividade ocupou, no período correspondente à pesqui-
sa, 127.200 km² de áreas da Amazônia ou da Mata Atlântica (FRONTEIRAS, 2015). 
Sobre a questão dos desafios da agricultura familiar, as principais dificuldades são o 
assessoramento e acompanhamento técnico acerca da qualidade da produção. Para 
François Polet, no texto Triple défi enviroment pour l’agriculture familiale (POLET, 2010), 
o que resolve a problemática é a adoção de técnicas de cultivo para produzir em con-
dições mais difíceis, melhorar a capacidade do solo em reter água, operar sementes e 
animais, trabalhando para economizar água.

Ainda dentro da questão da sustentabilidade, chama a atenção o desvirtuamento 
gerado por um programa de viés ambiental que visa, justamente, à ambição da “ener-
gia renovável”. Trata-se do Programa Biodiesel. A intenção era a melhor possível, mas 
o que se observa é um desvirtuamento da função original da agricultura familiar: pro-
dução de alimentos para consumo e venda de excedente. Se o agricultor familiar se 
volta para a produção das oleaginosas, a oferta de alimentos diminui, e os preços, evi-
dentemente, aumentam. Entramos aí, em mais um ponto de afastamento da nossa 
realidade dos ditames da FAO. Uma das principais preocupações desta é justamente 
a volatilidade de preços dos alimentos.

Como o José Graziano da Silva (2011) afirma:
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A volatilidade decorrente deforma em vez de lubrificar a acomodação entre 
oferta e demanda. Impede justamente que os mercados procedam à tarefa  
de condensar desequilíbrios em referências consensuais (preços) que en-
corajam o investimento e incrementam o consumo. Nesse ambiente de in-
certezas a fome ameaça invadir a casa de milhões de famílias que vivem na 
corda bamba, ora acima, ora abaixo da linha da pobreza. 

democracia, movimentos sociais e agricultura familiar

Na década de 70, a Igreja Católica criou a Comissão Pastoral da Terra, que pas-
sou a organizar os trabalhadores rurais para resistirem à expropriação e lutarem pe-
las suas terras (CALDART, 2000). Dessas experiência, nasceu o MST – Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O modelo de desenvolvimento econômico da 
agropecuária implantado desde os governos militares (1964-1984) intensificou a 
concentração fundiária com a expropriação e a expulsão dos pequenos agricultores. 
Isso porque privilegiou os grandes produtores inseridos na lógica do agronegócio em 
detrimento dos produtores camponeses.

Fato é que, com o desenvolvimento tecnológico, mecanização e utilização de insu-
mos agrícolas, aumentou-se a produtividade com a diminuição da área cultivada. Nesse 
processo, ocorreu o crescimento do desemprego no campo e na cidade, tornando-se 
um problema estrutural. Sobre o tema, discorrem Dalmagro e Vendramini (2010):

Atualmente, cerca de 16,5 milhões de trabalhadores vivem no campo. 
No entanto, apenas 1,5 milhões deles têm carteira assina-da. Isso quer 
dizer que menos de 10% tem carteira assinada. Dos 11 milhões restantes, 
dois terços sobrevivem com apenas o suficiente para comer, e um terço 
não recebe qualquer remuneração. Tal cenário é explicado pe-los dados 
divulgados pelo IBGE no último Censo Agropecuário (2006). O índice de 
Gini, que mede a con-centração de terras, aumentou de 0,856 para 0,872. 
As propriedades com mais de mil hectares ocupam 43% da área total, 
ante os 2,7% de área ocupada pelas menores (abaixo de 10 hectares), que 
representam 47% das propriedades.

Essa realidade explica, em parte, as ocupações e a luta pela terra, por mais que os 
latifundiários desenvolvam discursos afirmando que as ocupações são uma afronta à 
propriedade privada. De fato, há um choque entre duas células estruturais da Consti-
tuição: a propriedade e a função social desta. Todavia, por mais que se tente impedir 
as ocupações, criminalizando-as e considerando-as somente como manifestações 
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políticas, na realidade o Estado só tem um meio para evitá-las: fazer a reforma agrária 
o que é de sua exclusiva competência, conforme a Constituição:

art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins 
de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função 
social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, 
com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 
vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será 
definida em lei. (BRASIL, 1988)

Cenário de minas gerais

Mandatório destacar que Minas Gerais foi o primeiro estado da Federação a im-
plementar uma política estadual de desenvolvimento rural sustentável da agricultura 
familiar (MINAS, 2014). A Lei nº 21.156/14 tem como objetivo orientar as ações de 
governo voltadas para o desenvolvimento rural sustentável e solidário e para o for-
talecimento da agricultura familiar no Estado. Com esse marco legal, Minas Gerais 
reconheceu a importância da agricultura familiar como fonte geradora de emprego 
e renda. Isso facilitou o desenvolvimento de políticas públicas específicas para o de-
senvolvimento sustentável do setor, que segue uma lógica diferenciada em relação a 
outros segmentos rurais.

A lei define como público prioritário da nova política o trabalhador assalariado em 
atividade agropecuária; o beneficiário de programas estaduais ou federais de crédito 
fundiário; a mulher de baixa renda residente no meio rural; o jovem filho de agricultor fa-
miliar ou trabalhador assalariado; o quilombola formalmente reconhecido e o indígena. 

Vejamos que tal legislação se compatibiliza fortemente com os princípio elenca-
dos pela Lei n. 11.326/2006. Essa sinergia sistemática observa-se, sobretudo, pelo 
fato de ambas normativas preverem a participação do produtor familiar na confor-
mação das políticas públicas que impactem sua atuação, bem como destacarem a 
questão da sustentabilidade. Um efeito bastante positivo dessa legislação no estado 
foi a elevação do percentual de compras, por parte do governo estadual, de produção 
oriunda da agricultura familiar. No mínimo, 30% dos recursos destinados à aquisição 
de alimentos pelo Executivo devem destinar-se a produtos originários da agricultura 
familiar (GOVERNO, 2018). 
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garantia-safra

Não se pode falar de sustentabilidade da agricultura familiar no Brasil sem que 
se mencione o “Garantia-Safra”. Instituído pela Lei 10.420/2002, a definição precisa 
do programa está exposta no sítio eletrônico da Secretaria de Agricultura Familiar e 
Cooperativismo, veja-se:

uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) inicialmente voltada para os agricultores familiares que 
vivem no Nordeste do Brasil e no Norte dos estados de Minas Gerais e 
do Espírito Santo. A região é a área de atuação da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), majoritariamente semiárida e que 
sofre perda sistemática de safra por motivo de seca ou excesso de chuvas. 
Com a Lei Nº 12.766, de 27 de dezembro de 2012, o Poder Executivo foi 
autorizado a incluir agricultores familiares de outros municípios situados 
fora da área da Sudene, desde que atendidos previamente alguns requisitos 
como a comprovação de que os agricultores familiares se encontram em 
municípios com perdas sistemáticas de produção em função da seca ou 
excesso de chuva. (GARANTIA-SAFRA, 2019)

Fato é que o Garantia-Safra proporciona seguro de renda mínima, ou seja, no 
caso de perda comprovada, os agricultores que participam do programa recebem va-
lor em pecúnia, pago em quatro parcelas. Para participar, é preciso que agricultores, 
prefeituras e governos estaduais se inscrevam no programa. Para os estados partici-
parem, é necessária a assinatura de um Termo de Adesão junto à União. Quanto aos 
municípios, é feita uma assinatura do Termo de Adesão junto aos governos estaduais. 

Indubitavelmente, tal rede protetiva não apenas fortalece a atividade de agricul-
tura familiar em caso de perda de safra, mas também amplia a assistência técnica e 
tecnológica, promove capacitação do assistido, bem como fortalece o associativismo 
e o cooperativismo (MENESES, 2013). Conforme Sarmento, Guimarães e Filho (2016):

Presume-se, então, que  a  política  do  Garantia  Safra  constitui  aporte 
econômico significativo (...) atuando como mitigador da perda econômica 
da produção de grãos causada pelas intempéries climáticas e como 
mantenedor do homem no campo, essencialmente nesse momento que 
vivem um quadriênio de secas sucessivas e perdas da produção agrícola, 
subsidiando o público mais fragilizado da agricultura.
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Vale pontuar, a título de exemplo, que neste ano de 2019, a Portaria n. 4.315 
(BRASIL, 2019), publicada no Diário Oficial da União pela Secretaria de Política Agrí-
cola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SPA/Mapa), autorizou o 
pagamento de benefícios do programa Garantia-Safra que somam R$ 25.274.275. 
Os recursos serão pagos a partir de setembro para agricultores familiares do Norte de 
Minas Gerais e do Nordeste.

“Cases” internacionais

Em junho de 2013, a 38a Conferência da FAO definiu a Agricultura Familiar como:

Uma forma de organizar a produção agrícola, florestal, pesqueira, pecuária 
e aquícola que é gerenciada e administrada por uma família e depende 
principalmente da mão de obra de seus membros, tanto mulheres quanto 
homens. A família e o estabelecimento estão relacionados entre si, 
evoluem conjuntamente e combinam funções econômicas, ambientais, 
reprodutivas, sociais e culturais. (BATISTA, 2015)

Por sua vez, na introdução do Relatório Sobre o Estado da Alimentação e da Agri-
cultura (SOFA, 2014), José Graziano da Silva, diretor-geral da FAO sublinha que a agri-
cultura familiar produz cerca de 80% dos alimentos no mundo e que sua prevalência 
demonstra que esse tipo de produção é vital para a solução do problema da fome. 
Nesse sentido, políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento sustentável 
da agricultura familiar são incentivadas e, em alguns casos, destacadas como 
paradigmáticas no cenário internacional. 

No âmbito da América do Sul, a “Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar 
do Mercosul (REAF/Mercosul)”, – da qual participam representantes governamentais 
e da sociedade civil dos países da região – estabeleceu, a partir da Resolução GMC 
25/07 (2007), os critérios comuns para a definição da agricultura familiar nos países 
do Mercosul.

A Resolução instou os Estados Partes a criar registros de agricultores familiares, 
com o objetivo de direcionar as políticas públicas nacionais para este setor, bem como 
permitir, no futuro, um tratamento diferenciado a estes no âmbito regional. Veja-se:

Art. 1 – Os/as agricultores/as destinatários/as das políticas públicas dife-

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-4.315-de-13-de-setembro-de-2019-216556384
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-4.315-de-13-de-setembro-de-2019-216556384
http://www.reafmercosul.org/reaf/
http://www.reafmercosul.org/reaf/


182
AGRICULTURA FAMILIAR

renciadas dirigidas ao setor da agricultura familiar serão aqueles/as cujos 
estabelecimentos cumpram, no mínimo, todos e cada um dos seguintes 
critérios:
I) a mão de obra ocupada no estabelecimento corresponderá predominan-
temente à família, sendo limitada a utilização de trabalhadores contratados;
II) a família será responsável direta pela produção e gestão das atividades 
agropecuárias; e residirá no próprio estabelecimento ou em uma localidade 
próxima;
III) os recursos produtivos utilizados serão compatíveis com a capacidade 
de trabalho da família, com a atividade desenvolvida e com a tecnologia 
utilizada, de acordo com a realidade de cada país. (MERCOSUL, 2007)

A agricultura familiar tem muito destaque na China, onde predomina o modelo 
de minifúndio (PLOEG, 2015), com a chamada “Responsabilidade Familiar Pela Terra”, 
isto é, fica autorizado o comércio da produção excedente, com a cobrança de uma 
taxa. Trata-se de previsão constitucional. O governo adota políticas de facilitação de 
compra de maquinários, o que faz a agricultura chinesa estar entre as mais mecani-
zadas do mundo. Recentemente, seguidos escândalos envolvendo utilização exces-
siva de agrotóxicos e criação inadequada de animais levou o governo desse país a dar 
suporte a novos sistema de produção, notadamente a agricultura sustentada pela 
comunidade, em que os consumidores se comprometem a apoiar comunidades lo-
cais. De todo modo, como destaca Ploeg (2015), neste país “a agricultura camponesa 
é intensiva e eficiente, pois produz o máximo possível com os recursos disponíveis”.

Em Cuba, a agricultura ecológica desenvolvida por famílias em Havana tem con-
tribuído com a sustentabilidade desse grande centro urbano. Conforme Paulo Rogério 
Lopes e Keila Cássia Santos Araújo Lopes (2012), ela assumiu um importante papel 
no combate à fome na década de 1990 e até os dias atuais tem sido primordial para 
a segurança alimentar e nutricional das famílias cubanas. Oferece produtos frescos e 
saudáveis à população por um custo acessível, uma vez que as vendas são realizadas 
sem a intermediação de atravessadores, além de não depender de gastos com trans-
porte a longas distâncias, já que a maioria das hortas urbanas possui postos de venda 
na própria unidade de produção. O governo cubano desenvolve tal modelo por meio 
de políticas públicas setoriais.

O “case” israelense também se destaca no cenário internacional. A maioria da 
agricultura israelense é baseada em princípios cooperativos envolvendo pequenos 
agricultores, sendo kibutzim e moshavim responsáveis por 76% dos produtos frescos 
do país. Tais comunidades promoveram o desenvolvimento áreas antes desérticas, 
no sul do território israelense, ou de pântanos, no norte (GRUBERGER, 2015). Em Is-
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rael, 95% dos produtos agrícolas consumidos provêm da produção interna, uma marca 
considerável para um país que tem apenas 20% de terras ‘naturalmente’ aráveis.

Na Nova Zelândia, o governo promoveu regulamentação de mercados de agri-
cultores, investindo na infraestrutura de tais ambientes e zelando pela qualidade do 
que ali é vendido. Com efeito, a produção periurbana, de matriz familiar, se firmou na 
agropecuária neozelandeza, dando a esse país um alto grau de independência alimen-
tar (NZLIFE, 2007).   Do norte ao sul da Nova Zelândia, os mercados de agricultores 
reúnem pessoas de todo o país. Eles se tornaram pontos de encontro para as comu-
nidades rurais.

Por fim, válido destacar que 2014 foi o “Ano Internacional da Agricultura Familiar”, 
na 66.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Realizada sob iniciativa da 
Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO) foi marcante, ao chamar a aten-
ção do mundo para a importância da agricultura familiar na atenuação da fome e da 
pobreza, na garantia da segurança alimentar e na melhoria dos meios de subsistência, 
sem esquecer o seu contributo para a proteção do ambiente e a biodiversidade.

reconstrução da cadeia normativa

Frente a todo o contexto até aqui explanado, perceba-se que o círculo normati-
vo que envolve a agricultura familiar segue o seguinte fluxo hierárquico-sistemático: 
parte da Constituição e suas previsões sobre agricultura familiar, avança por emen-
das constitucionais afetas ao tema, chegando às legislações paradigmáticas – Lei  
n. 8171/1991 (da Política Agrícola) e Lei 11.326/1996 (da Agricultura Familiar) –, 
passando também pela influência normativa da FAO e do Mercosul, conectando-se 
a legislação estadual e chegando à regulamentação do Poder Executivo (sobretudo 
quanto à regulamentação do PRONAF e da Lei da Agricultura Familiar), e por fim às 
Instruções Normativas e Portarias. Numa árvore gráfica – elaborada conforme orien-
tação4 de Soares (2007) sobre a reconstrução da cadeia de fontes no quadro da otimi-
zação de uma melhor legislação – teríamos:

4 Ainda sobre a reconstrução de cadeia de fontes, temos que: “[...] trata-se de um instrumento des-
tinado a identificar o direito vigente (...). É uma representação gráfica composta por quadros ou outro 
símbolo que evidencia as normas, sua hierarquia, as conexões entre elas” (SOARES, 2007, p. 25)
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5 Pesquisa realizada em 10 de setembro de 2019, no sítio < http://sistemasweb.agricultura.gov.br/
sislegis/loginAction.do?method=exibirTela>

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/loginAction.do?method=exibirTela
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/loginAction.do?method=exibirTela
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Tendo em vista o papel primordial já desempenhado pela agricultura familiar na 
alimentação da humanidade e na conservação dos recursos naturais, ainda que na 
maior parte dos casos em condições precárias, os agricultores e agricultoras familia-
res – quando devidamente atendidos por políticas públicas elaboradas em parceria 
com as suas organizações representativas – podem e devem ser os principais atores 
na erradicação da fome e na conservação dos recursos naturais e da biodiversidade.

Trata-se de resgatar o duplo potencial que ela encerra: de erradicação da fome e 
conservação dos recursos naturais – elementos centrais do futuro sustentável que se 
impôs à agenda do século XXI. Não estamos falando de um nicho exótico, mas de um 
patrimônio de práticas sustentáveis incorporadas à rotina de mais de 500 milhões de 
pequenas propriedades no mundo. A preservação dos recursos naturais está enrai-
zada na lógica da agricultura familiar. Salvaguardar a biodiversidade, contribuir para a 
adoção de dietas mais saudáveis e equilibradas e preservar cultivos tradicionais des-
cartados pela grande escala, constituem no seu caso não propriamente um recurso 
de marketing, mas um acervo de sobrevivência secular. País de grandes riquezas e de 
grande vocação agropecuária, o Brasil carece de esforços políticos e sociais para que 
se consiga melhorar a saúde e sanidade da nossa produção. A boa qualidade legislati-
va, nesse sentido, é essencial para que ampare a qualidade de produção, com respeito 
ao ambiente. Igualmente, para que nenhuma pessoa passe fome em nossas terras.
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