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RESUMO 
 

 

No trabalho são examinados os conceitos metajurídicos de cadeia 

agroalimentar (agronegócio, filière e sistema agroalimentar ). As perspectivas 

doutrinárias examinadas são de: BALLARÍN MARCIAL, primeiro autor a conceber um 

direito agroalimentar; LORVELLEC, que concebe o direito agroalimentar a partir do 

conceito de filière; e os autores italianos, que são analisados em conjunto na 

denominada, para o trabalho, perspectiva italiana, fundada no Regulamento 178/2002 da 

União Européia. O capítulo 2 do trabalho é dedicado à análise do produto 

agroalimentar, objeto do direito agroalimentar, por meio de princípios e institutos 

particulares no ordenamento jurídico brasileiro examinados em cada tópico: o princípio 

da precaução, o princípio da transparência, as informações sobre o produto, o sistema 

orgânico de produção agropecuária, os organismos geneticamente modificados, a 

segurança alimentar, a responsabilidade civil pelo produto defeituoso e os mercados 

internacionais. O capítulo 3 é dedicado ao estudo das relações organizacionais na cadeia 

agroalimentar, relações estabelecidas entre os agentes produtivos da cadeia 

agroalimentar no fim de escoar o produto. Salienta-se neste capítulo o fenômeno da 

integração vertical. Dois elos da cadeia agroalimentar são abordados: a integração 

vertical agroindustrial e a distribuição. Enfim, o cerne da dissertação é a especialidade 

do direito agroalimentar em relação ao direito agrário, bem como a análise jurídica do 

produto agroalimentar e as relações dos agentes que atuam na cadeia agroalimentar. 

 

 

Palavras-chave: Direito Agroalimentar. Direito Agrário. Alimentação. Cadeia 

Produtiva. Agroindústria. Produto Alimentício. Segurança Alimentar. Consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 
 

 

Dans le travail ce sont examinés les concepts métajuridiques de filière 

agroalimentaire (agribusiness, filière et système agroalimentaire). Les perspectives 

doctrinaires examinées sont celles-ci: BALLARÍN MARCIAL, premier auteur à 

concevoir un droit agroalimentaire; LORVELLEC, qui concevoit le droit 

agroalimentaire à partir du concept de filière de l´École d´Organisation Industrielle 

Française; et les auteurs italiens, qui sont analisés dans le même groupe dans la 

perspective nomée italienne, pour le travail, une perspective fondée sur le Règlement 

178/2002 de l´Union Europeénne. Le chapitre 2 du travail est dédié à l´analyse du 

produit, qui est l´objet du droit agroalimentaire, par les principes et instituts particuliers 

dans l´ordre juridique brésilien, exposés sous les rubriques suivantes: le principe de 

précaution, le principe de transparence, les informations sur le produit, le système 

biologique de production agropecuaire, les organismes génétiquement modifiés, la 

sécurité alimentaire, la responsabilité civil du fait de produit defectueux et les marchés 

internationaux. Le chapitre 3 est dédié à l´étude des rélations organisationnelles dans la 

filière, ce sont des rélations établies parmi les agents productifs de la filière a fin de 

faire écouler le produit. Il est remarcable dans ce chapitre le phénomène de l´intégration 

verticale. Enfin, le noyau de la dissertation est la specialité du droit agroalimentaire en 

rapport au droit rural, aussi bien que l´analyse juridique du produit agroalimentaire et 

les rélations des agents qui actuent dans la filière agroalimentaire. 

 

 

Mots-clés: Droit Agroalimentaire. Droit Rural. Alimentation. Filière Agroalimentaire. 
Agents Productifs. Produit Alimentaire. Sécurité Alimentaire. Consommation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INTRODUÇÃO 
 

 

O objetivo do presente trabalho é analisar a natureza e o objeto do direito 

agroalimentar. A natureza por meio das perspectivas dos juristas que tratam da matéria. 

Pretendemos também verificar onde se insere o direito agroalimentar na dogmática 

jurídica. Por seu turno, o objeto do direito agroalimentar será abordado a partir das 

perspectivas doutrinárias para, em seguida, ser analisado por meio de princípios e 

institutos no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

O direito agroalimentar se insere no contexto posterior à Segunda Guerra 

Mundial de profundas transformações sociais, econômicas e tecnológicas, que 

proporcionaram a produção em massa de gêneros alimentícios. A complexidade desse 

fenômeno produtivo enseja um estudo jurídico especializado. De um modo ou de outro, 

os juristas analisaram o direito agroalimentar de forma segmentada dentro de suas 

respectivas especialidades, mas não buscando um estudo em conjunto do fenômeno 

produtivo. 

 

É preciso compreender o significado do adjetivo agroalimentar, de pouco 

uso cotidiano, e os conceitos metajurídicos, brevemente expostos neste trabalho, de 

agronegócio, filière e sistema agroalimentar. Tais conceitos são semelhantes e estão 

presentes, de modo implícito ou explícito, em todas perspectivas doutrinárias do direito 

agroalimentar. Os conceitos demonstram o iter de um produto desde da compra de 

insumos agropecuários até a mesa do consumo e as relações dos agentes nesse processo. 

 

No âmbito da doutrina, o direito agroalimentar inicialmente foi concebido 

por BALLARÍN MARCIAL. Neste trabalho destacamos as perspectivas de BALLARÍN 

MARCIAL, de LORVELLEC, que partiu o seu estudo do conceito metajurídico de 

filière, e dos jusagraristas italianos, incluídos no trabalho na nossa denominação 

perspectiva italiana. 

 

No capítulo 2 são analisados os princípios e institutos relacionados ao 

produto agroalimentar. O ponto de partida para tal análise é o ordenamento jurídico 

brasileiro. O produto é o elemento que sofre diversas mudanças na cadeia de produção 



agroalimentar, desde o momento da colheita ou abate até a mesa do consumidor. Não 

podemos esquecer que o produto determina a organização e o modo de funcionamento 

de uma cadeia produtiva, inclusive o nome, por exemplo, a cadeia de leite, a cadeia de 

soja etc.. Abordamos de modo geral a cadeia produtiva sem nos atermos a uma cadeia 

especial. 

 

Por fim, no capítulo 3 são estudadas as relações organizacionais entre os 

agentes da cadeia agroalimentar. As relações organizacionais visam o bom 

funcionamento da cadeia agroalimentar. Enfatizamos dois elos da cadeia agroalimentar: 

a relação entre o produtor rural e a agroindústria e a relação desta com as grandes redes 

de supermercados (empresa distribuidora no varejo). Destaca-se nesse capítulo o 

fenômeno da integração vertical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSÃO 
 

 

Todo nosso estudo está baseado no conceito metajurídico de cadeia 

produtiva, particularmente a cadeia agroalimentar. Tal conceito compreende diversos 

elementos de um fenômeno complexo, seja por sua amplitude ou pelos fatores que por 

eles são influenciados. Como procuramos expor no primeiro capítulo, há alguns pontos 

em comum entre as perspectivas, tanto econômicos como jurídicos. Salienta-se o trajeto 

de um determinado produto e as relações estabelecidas entre os agentes no fim de 

produzir, transformar e distribuir um produto final ao consumidor, que é o destinatário 

de todas as atividades desenvolvidas na cadeia agroalimentar. 

 

BALLARÍN MARCIAL alterou ao longo dos anos a definição de direito 

agroalimentar, apesar de continuar a dizer que o direito agroalimentar é uma nova fase 

do direito agrário, ou seja, acrescentou novos elementos sem deixar de defender a idéia 

de um novo direito agrário, denominado direito agroalimentar, não fundado no critério 

técnico de agrariedade formulado por CARROZZA, mas no critério axiológico de 

produção de alimentos. Cremos que o critério de BALLARÍN MARCIAL não é 

suficiente para justificar uma nova fase do direito agrário. Pensamos que o critério de 

agrariedade proposto por CARROZZA é mais adequado para determinar o que seja 

agrário. 

 

Todas as perspectivas reconhecem que a produção de alimentos é uma 

atividade agrária relevante, porém nem todas as atividades desenvolvidas pelo 

empresário agrário estão voltadas para produção de alimentos. No direito agroalimentar, 

baseado no conceito metajurídico de filière ou de setor produtivo primário e secundário, 

destaca-se a atividade cujo fim é o fornecimento de alimentos transformados para o 

consumidor. A perspectiva de BALLARÍN MARCIAL diverge das outras por não 

considerar as atividades desenvolvidas por outros agentes da cadeia agroalimentar, 

como defluiu do complemento à definição extensa e definitiva de direito agroalimentar 

no que tange a atividade agrária. 

 

LORVELLEC, partindo do conceito metajurídico de filière, procurou 

analisar por métodos jurídicos um fenômeno relevante e até então ignorado pelos 



estudiosos do direito agrário. Destaca-se em seus estudos o lado do empresário agrário, 

parte que considera mais frágil nas relações estabelecidas na cadeia produtiva 

agroalimentar. Em seguida, LORVELLEC estudou o produto por meio dos institutos, 

no caso dos produtos de qualidade, bem como as normas sanitárias e fitossanitárias e o 

princípio da precaução na análise sobre a qualidade dos produtos agroalimentares. Sob o 

prisma dos mercados econômicos, LORVELLEC enfatiza a circulação dos produtos 

agroalimentares no âmbito da UE e da OMC, examinando as normas de direito 

internacional público relacionadas com a matéria. 

 

Para nós, LORVELLEC estabeleceu um caminho para o estudo do direito 

agroalimentar, enfocando o seu estudo em três aspectos: o produto, as relações 

organizacionais na cadeia agroalimentar e os mercados. De modo diverso de 

BALLARÍN MARCIAL, que pretendeu um direito agrário sob a veste do direito 

agroalimentar, LORVELLEC visualiza na “economia agroalimentar” um fator influente 

e importante nas relações jurídicas de cunho agrário. Com efeito, LORVELLEC 

observou num fenômeno econômico a influência de fatores além da atividade agrária: a 

organização dos agentes produtivos, o trajeto do produto na cadeia agroalimentar e a 

proteção, tanto dos produtores rurais como dos consumidores. Tudo isto foi analisado 

em conjunto com o tradicional direito agrário, o que demonstra a especialidade do 

direito agroalimentar. 

 

O sistema do Regulamento 178/2002 da UE, por sua vez, é o norte dos 

estudos dos autores italianos, que agrupamos no presente trabalho na denominada 

perspectiva italiana. De fato, um sistema favorece o estudo doutrinário de uma matéria, 

bem como contribui para justificar a sua especialidade ou autonomia. Como dito por 

COSTATO, antes do Regulamento 178/2002 não era possível dizer que havia um 

direito agroalimentar (diritto alimentare), apesar de não considerar os estudos 

conduzidos por BIGWOOD e GÉRARD no âmbito da então Comunidade Econômica 

Européia (CEE). 

 

O Regulamento 178/2002 é uma norma jurídica genérica e de aplicação 

imediata no espaço da UE. No que atine a generalidade do Regulamento 178/2002, 

assemelha-se, em certa medida com os códigos, normas jurídicas de caráter genérico. 

No entanto o referido regulamento não é tão universalista como os códigos, v.g., os 



Code Napoléon e o BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), que foram os modelos para a 

codificação do direito civil em diversas partes do mundo. Por outro lado, 

compreendemos a natureza do regulamento, sendo uma norma de direito internacional 

público destinada a muitos Estados-membros com ordenamentos jurídicos internos 

peculiares. De modo diverso dos códigos, concebidos no século XIX, o Regulamento 

178/2002 tem muitas disposições de caráter técnico-científico, ensejando certa 

dificuldade na sua interpretação e aplicação, o que evidencia uma época marcada por 

influenciada por fatores tecnológicos. 

 

Como LORVELLEC, os autores italianos, mesmo que implicitamente, não 

negam a importância do conceito de filière. Nesse sentido, MASSART sugere o 

conceito de filière como um critério para o estudo do direito agroalimentar, como é o 

critério de agrariedade de CARROZZA para o direito agrário. 

 

O produto agroalimentar, de acordo com as perspectivas expostas no 

primeiro capítulo, é o objeto do direito agroalimentar. De fato, o produto agroalimentar 

ou produto alimentício, não considerando a distinção entre produto agrícola, 

agroalimentar e alimentício de COSTATO, determina a forma e funcionamento da 

cadeia agroalimentar.  

 

No segundo capítulo pretendemos analisar o objeto do direito agroalimentar 

de acordo com a metodologia proposta por CARROZZA: estudar o direito agrário por 

meio de seus institutos. Buscamos os institutos particulares e princípios norteadores do 

direito agroalimentar no ordenamento jurídico brasileiro.  

 

É evidente, no segundo capítulo, o fenômeno da descodificação nos 

ordenamentos jurídicos internos. Como observado por LORENZETTI, trata-se de 

fenômeno no qual as partes de uma matéria específica estão disciplinadas em diversos 

diplomas legais de distintos ramos jurídicos, como é o caso do direito agroalimentar no 

ordenamento jurídico brasileiro. Nesse passo, pode-se dizer que o direito agroalimentar 

é transversal, isto é, um direito com princípios e institutos de conteúdos particulares 

existentes em muitos ramos jurídicos. 

 



Não há princípios próprios do direito agroalimentar, tanto no Regulamento 

178/2002 como no ordenamento jurídico brasileiro. O princípio da precaução e o 

princípio da transparência são aplicáveis ao direito agroalimentar por protegerem a 

qualidade do produto agroalimentar, o meio ambiente e a saúde do consumidor. 

 

Quanto aos institutos com maiores particularidades em relação ao produto 

agroalimentar no ordenamento jurídico brasileiro estão disciplinados nas seguintes leis 

específicas: a Lei n. 10.831/2003 (Lei sobre o Sistema Orgânico de Produção); a Lei n. 

11.346/2006 (Lei que cria o Sistema de Segurança Alimentar) e o Decreto-Lei n. 

986/1966 (Normas básicas sobre alimentos). 

 

Pode-se dizer que o Sistema Orgânico de Produção é um instituto relevante 

do direito agroalimentar no ordenamento jurídico brasileiro, visto que regula o processo 

de produção orgânico, enfatizando a integração dos agentes participantes da cadeia e a 

qualidade do produto agroalimentar oriundo desse sistema de produção.  

 

O Decreto n. 6.323/2007, que dispõe sobre agricultura orgânica, no art. 1º, 

inciso XI, define o produtor, apesar de não individualizar o agente produtivo dentro da 

cadeia agroalimentar, como também o faz o CDC na definição de fornecedor constante 

no caput, do art. 3º. Uma lei que disciplinasse os agentes produtivos de uma cadeia 

agroalimentar e suas respectivas atividades poderia contribuir para tornar mais clara as 

relações entre os agente. Também um sistema de rastreabilidade permitiria maior 

transparência das atividades entre os agentes da cadeia agrolimentar e o consumidor. 

 

A Lei de Segurança Alimentar (Lei n. 11.346/2006) poderia, como faz o 

Regulamento 178/2002, regular o processo produtivo no fim de prevenir riscos para a 

saúde do consumidor, garantindo tanto o acesso aos alimentos como a sua qualidade. 

Contudo, a Lei n. 11.346/2006 dispõe mais acerca da política de segurança alimentar 

que sobre a criação de um sistema geral de segurança alimentar. 

 

O Decreto-lei n. 986/1966 (Normas básicas sobre alimentos) é norma geral 

de direito da alimentação no ordenamento jurídico brasileiro, não somente por causa do 

nomem juris, mas também por disciplinar o objeto do direito da alimentação.  

 



Mencionamos em diversos momentos em nosso trabalho os dispositivos do 

Código de Defesa do Consumidor. Embora o CDC seja um microssistema de relações 

de consumo elogiado por muitos juristas nacionais e estrangeiros, não é uma norma 

específica de relações de consumo agroalimentares. O direito agroalimentar no 

microssistema do CDC é visto sob o enfoque particularizado: o consumo de gêneros 

alimentícios, especialmente os provenientes de uma cadeia agroalimentar. Não 

excluímos a aplicação do CDC nas relações de consumo de caráter agroalimentar, 

porém cremos que um sistema específico que considera as particularidades da cadeia e 

do produto agroalimentar contribuiria para o desenvolvimento da matéria. 

 

Não negamos a existência do direito da alimentação. Porém, como os autores 

italianos, cremos que o objeto do direito da alimentação seja o mesmo objeto do direito 

agroalimentar, em especial uma classe de alimentos: o produto alimentício ou 

agroalimentar. Também não excluímos a finalidade do direito da alimentação do âmbito 

do direito agroalimentar: a proteção do consumidor contra práticas abusivas perpetradas 

por agentes produtivos e que expõem ao risco à sua saúde. 

 

Malgrado não tenhamos aprofundado sobre as relações organizacionais na 

cadeia agroalimentar no terceiro capítulo, há questões relevantes que demandam 

maiores estudos. O fenômeno da integração vertical pode causar desequilíbrios na 

cadeia agroalimentar, ainda que seja eficiente. Uma abordagem pautada pelo direito 

concorrencial e contratual seria um bom caminho para o estudo e propostas de medidas 

de equilíbrio entre os elos da cadeia agroalimentar. O contrato de integração vertical 

agroindustrial merece maior atenção por não existir no ordenamento brasileiro uma lei 

específica, não obstante exista um projeto de lei em tramitação na Câmara dos 

Deputados. 

 

No que se refere à autonomia didática do direito agroalimentar, aos poucos 

são criados cursos de especialização em nível de pós-graduação, ministrados por 

professores de direito agrário, principalmente nos países com tradição no estudo; 

França, Espanha e Itália. Portanto, não há autonomia didática do direito agroalimentar, 

sendo até o momento uma especialidade do direito agrário. 

 



Enfim, há um direito agrolimentar tanto no ordenamento jurídico brasileiro 

como no comunitário e no âmbito do direito internacional público. Não se trata de um 

ramo jurídico autônomo, mas de uma especialidade do direito agrário, embora o 

transcenda ao envolver agentes e fases de um processo produtivo que normalmente não 

são examinados no âmbito jusagrarista. Enfim, o direito agroalimentar requer maiores 

estudos e mais pesquisadores para contribuir e consolidar sua formação. 
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