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RESUMO

O Brasil possui posição privilegiada diante da “Crise dos Alimentos”: pode se tornar o
maior exportador agrícola mundial, é reconhecido por suas políticas de Segurança Alimentar e
possui vantagens estratégicas em termos de matriz energética. No entanto, essa posição é
ameaçada por um ponto de estrangulamento no setor de fertilizantes. A contribuição do
Direito para a superação deste gargalo é o tema desta tese.
Defende-se que esse quadro decorre, em parte, da desorganização das ferramentas de
jurídicas, que, ao longo da história, contribuíram positivamente para o desenvolvimento do
setor. A reversão desse gargalo, portanto, exige a reorganização do ambiente institucional da
indústria, por meio de ferramentas jurídicas de planejamento (III Plano Nacional de
Fertilizantes), financiamento (investimento de “Capital de Risco” para o desenvolvimento de
inovações tecnológicas sustentáveis) e regulação (reforma da legislação mineral).
Assim,

o

Direito

Econômico

pode

informar

uma

intervenção

indutiva

transformadora/pró-ativa, contribuindo para a superação do ponto de estrangulamento no
setor de fertilizantes e para que o país aproveite as oportunidades geradas pela “Crise dos
Alimentos”.

Palavras-chave: Direito Econômico; Desenvolvimento Econômico; Segurança Alimentar;
Fertilizantes; Planejamento.

ABSTRACT

Brazil is in a leading position in the light of the “Food Crisis”: it may become the
largest agricultural exporter in the world, is well renowned for its Food Safety policies, and
also has strategic advantages in terms of its energy matrix. However, this position is now in
jeopardy, due to a bottleneck in the fertilizer area. The contribution of Law to overcome this
bottleneck is the theme addressed in this thesis.
This work defends the idea that this situation is, in part, a result of the disorganization
of the judicial tools that, throughout the country’s history, have made a positive contribution to
the development of this segment. Hence, the reversal of this bottleneck situation may not do
without a reorganization of the institutional environment, through judicial tools for planning
(the 3rd National Fertilizer Plan), financing (investment of venture capital for the development
of sustainable technological innovations) and also regulation (a rethink of legislation regarding
minerals). In this way, Economic Law can inform a transforming or proactive inductive
intervention, thereby helping towards the overcoming of the bottleneck in the fertilizer
segment and also so that the country may take advantage of the opportunities generated by the
“Food Crisis”.

Keywords: Economic Law; Economic Development; Food Security; Fertilizers; State
Planning.

RIASSUNTO

Il Brasile occupa una posizione di privilegio nello scenario della cosiddetta “crisi
alimentare”: esso è riconosciuto per le sue politiche di Sicurezza Alimentare, è dotato di
vantaggi strategici in termini di matrice energetica e può diventare il maggior esportatore
agricolo al mondo. Tuttavia, questa posizione è minacciata da un punto di strangolamento nel
campo dei fertilizzanti. Il tema di questa tesi è il contributo degli diritto per il superamento di
queste difficoltà.
Sostieniamo che le cause di questa situazione risalgono, in

parte, alla

disorganizzazione degli strumenti giuridici che, nel passar del tempo, hanno fornito un
contributo positivo allo sviluppo del settore. Il rovesciamento di questo imbuto, dunque, non
può prescindere dalla riorganizzazione dell'ambiente istituzionale, mediante strumenti
giuridici di pianificazione (III Piano Nazionale di Fertilizzanti), finanziamento (investimento
di capitali di rischio per lo sviluppo di innovazioni tecnologiche sostenibili) e regolazione
(riforma della legislazione mineraria).
Cosí,

il

Diritto

Economico

può

alimentare

un

intervento

induttivo

trasformatore/proattivo, che potrà contribuire al superamento del punto di strangolamento nel
settore di fertilizzante e col fine di permettere al paese di cogliere le opportunità che sorgono
nel contesto della “crisi alimentare”.

Parole Chiavi: Diritto Economico; Sviluppo Economico; Sicurezza Alimentare; Fertilizzante;
Pianificazione Statale.
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INTRODUÇÃO

Em recente debate, na Universidade de Columbia (EUA), sobre a crise financeira
internacional1 entre os economistas Amartya Sen e Joseph Stiglitz, o Ministro das Finanças da
Índia Kaushik Basu e o professor indiano Prabat Patnaik, este último abriu sua intervenção
fazendo um alerta. Para Patnaik, não há apenas uma crise em andamento, mas, sim, duas: a
primeira, de natureza financeira, com efeitos e personagens mais conhecidos e debatidos; a
segunda, ainda mais severa e destrutiva, uma “Crise dos Alimentos” que ameaça desestabilizar
ainda mais a já frágil condição de Segurança Alimentar da parcela mais pobre da população
mundial.
O alerta do professor indiano não é destituído de fundamento. No momento da palestra,
os preços dos alimentos, em termos mundiais, atingiam os seus maiores níveis históricos desde
a década de 1970, e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO)
alertava sobre o aumento do número de pessoas que passam fome, além das dificuldades
adicionais de se combater a pobreza nesse contexto.
Os países exportadores de alimentos comemoravam a subida nos preços por conta da
geração de divisas para as suas economias, que vêm, ainda que de maneira diferenciada,
sofrendo os efeitos da crise financeira. Brasil, Argentina, Austrália e mesmo os Estados
Unidos ampliaram seus saldos agrícolas na balança comercial, aproveitando a oportunidade
para expandir sua produção agrícola. Ao mesmo tempo, os países dependentes da importação
de alimentos precisaram expandir os recursos para aquisição de comida e, diante da escassez
de moeda gerada por dois choques simultâneos, viveram crises de abastecimento ou viram
seus regimes políticos entrarem em crise ou desintegrarem-se.
A difusão assimétrica dos prejuízos e dos benefícios deste novo ambiente tem grande
impacto sobre o Direito. Na medida em que os países têm de se “proteger” ou “aproveitar” as
oportunidades geradas pela crise, as normas jurídicas são convocadas a formatar as
instituições que sustentarão um ou outro modelo de atuação. Em movimentos defensivos ou

1

Anotações pessoais do debate “India during and after global financial crises”, organizado pelo Comitê de
Pensamento Global da Universidade de Columbia (EUA), no dia 30 de março de 2011.
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expansivos, os ordenamentos jurídicos são postos a transformar a economia para minimizar os
impactos negativos da “Crise dos Alimentos”, para fortalecer os setores dos quais as nações
podem extrair excedentes e para controlar e regular os setores-chave para a produção
alimentar, como os insumos agrícolas.
Esta tese de doutorado insere-se nesse contexto. Com enfoque teórico nas relações
entre Estado, Direito e produção de alimentos, busca compreender como as transformações
que se operam na produção alimentar afetam as normas jurídicas, e que papel está reservado
ao Direito em relação aos novos desafios gerados pela “Crise dos Alimentos”.
Três motivos levaram à escolha do setor de fertilizantes para o aprofundamento
empírico da tese. O primeiro é a essencialidade dos fertilizantes para a produção agrícola.
Desde o final do século XIX, os ganhos de produtividade nas lavouras vêm sendo sustentados
por incrementos tecnológicos. Os fertilizantes são responsáveis por entre 30% e 50% dos
ganhos (ANDA, 2000, p. 5). Dessa forma, os conflitos e os desafios do setor afetam
diretamente a produção de alimentos e as estratégias de Soberania Alimentar; inserem-se,
portanto, no esquadro teórico das relações entre Estado, Direito e produção de alimentos.
O segundo motivo é a configuração, no setor de fertilizantes, de um ponto de contato
entre os mercados de alimentos, de minerais e de petróleo e gás natural. A fórmula básica dos
fertilizantes, NPK, combina nitrogênio (N), resultado de processos industriais que têm o
petróleo e o gás natural como matérias-primas essenciais, fósforo (P) e potássio (K),
resultados da exploração mineral. A produção de fertilizantes é, portanto, dependente da
atividade mineral, do petróleo e do gás natural.
Como será constatado, a relação entre a produção de alimentos e a produção de energia
vem se transformando em decorrência do acirramento da competição potencial entre as duas
atividades. O aumento dos preços do petróleo e do gás, que até o início do século XXI afetava
a produção de alimentos apenas por meio do incremento dos custos de produção, afeta
também, atualmente, a destinação final da produção agrícola, direcionando a produção para a
alimentação ou para a produção de energia (biocombustíveis).
Ademais, as transformações no tratamento jurídico da mineração e do petróleo
ensejadas pela “Crise dos Alimentos” impactaram o desenvolvimento do setor de fertilizantes.
Estudar o setor, portanto, é um caminho para compreender as novas relações entre os
mercados de comida e de energia e, também, uma forma de identificar o tratamento jurídico
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que se dá aos minerais estratégicos e energéticos em um cenário de intensa competição
internacional por fontes de matérias-primas.
O terceiro motivo é a existência, no Brasil, de um ponto de estrangulamento2 no setor
de fertilizantes. A partir de 2008, quando os preços desses produtos subiram ainda mais que os
dos alimentos, os diversos níveis desse gargalo ganharam visibilidade, e o tema passou a fazer
parte do debate cotidiano sobre os desafios do País. Como se pode observar na Tabela 1, a
mudança na relação de troca entre produtos agrícolas e fertilizantes foi prejudicial aos
produtores agrícolas, pois um volume maior de produção passou a ser necessário para adquirir
a mesma quantidade de adubos.

2

A noção de ponto de estrangulamento a que se faz referência nesta pesquisa deriva da doutrina do ponto de
estrangulamento, desenvolvida, de forma pioneira, por teóricos como Karl Knies (1821-1898), Wilhelm Roscher
(1817-1894) e Adolph Wagner (1835-1917) e recuperada por Eros Grau (1971, p. 125) em seu “Contribuições a
Propósito das Sociedades de Economia Mista”. A doutrina do ponto de estrangulamento aponta os motivos que
levam à intervenção do Estado nas atividades econômicas, dando ênfase aos aspectos legais, políticos, culturais,
religiosos e tecnológicos, de forma a decifrar a racionalidade econômica que dá origem à intervenção. Roscher
(1878), por exemplo, em seu “Principles of Political Economy”, apresenta a visão da economia nacional como
“organismo”, no qual o Direito possui o papel de correção das vontades com conteúdos econômicos. Nas palavras
do autor, “Law arises, the moment conflicts of will become inevitable and an adjustment is desired” (ROSCHER,
1878, p. 88-89). A “Lei de Wagner” destaca o crescimento da participação das despesas do Estado em relação ao
produto, derivadas das novas exigências trazidas pelo desenvolvimento industrial. Para Wagner (1863), por meio
do voto aumentam as exigências de melhoria dos níveis de vida, e o Estado passa a executar novas funções
relacionadas ao aumento da proteção social, maior controle administrativo e proteção sobre a economia.
Nesta tese, a doutrina do ponto de estrangulamento contribui para compreender como o Estado é chamado a
ordenar a produção alimentar, assunto discutido no capítulo 1, e como, diante de impasses envolvendo elementos
institucionais, físicos/geológicos, logísticos, de infraestrutura, financeiros e tecnológicos, o Estado é chamado a
intervir no setor de fertilizantes. Estes elementos serão detalhados nos capítulos 3 e 4, dedicados a explicar como
a “Crise dos Alimentos” revelou-se e qual a natureza do ponto de estrangulamento no setor de fertilizantes no
Brasil.
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Tabela 1 - Relação de troca de produtos agrícolas por tonelada de fertilizante no Brasil 2004-2009 (médias anuais)
Arroz
Arroz irrigado
Feijão
sequeiro
(saco 50 kg) (saco 60 kg)
(saco 60kg)

Produtos /
Período

Algodão
(fardo 15 kg)

2004

48,3

23,8

27

2005

55,4

33,4

2006

48,4

2007

Milho
(saco 60kg)

Soja
(saco 60 kg)

Trigo
(saco 60 kg)

15,8

57,1

22,7

35,8

38,5

11,4

57,3

27,7

41,5

31,5

28,1

17

59,8

26,7

34

52,5

33,3

30,7

14,4

50,7

25,6

31,2

2008

92,2

40,9

41,4

13,8

87,4

38,6

52,2

2009

64,5

36,6

39

16,8

67,5

25,7

41,3

Fonte: CONAB 2010

Desde então, a postura do Governo Federal e também do setor privado deixou de ter
característica reativa e se observou um movimento maior com o objetivo de buscar soluções
para o setor em diversas perspectivas (produção, logística e desenvolvimento tecnológico). O
que ficou claro a partir de 2008 é que os fertilizantes podem se tornar o calcanhar de Aquiles
da agricultura brasileira, na medida que o aumento de seu custo poderia capturar a renda dos
produtores obtida com o aumento do preço dos alimentos em nível global; ou seja, o que seria,
em princípio, uma boa notícia — o aumento dos preços dos alimentos e da renda agrícola —
poderia tornar-se uma dificuldade adicional, caso os preços dos fertilizantes subissem demais.
Entre os países de maior produção e exportação agrícola, o Brasil detém uma das
menores relações de autossuficiência, produzindo apenas 35% dos fertilizantes que consome.
Como se pode constatar nos dados da Associação Internacional de Fertilizantes (IFA) e da
consultoria MB Agro, apresentados por Ali Aldersi Saab (2009), países que concorrem com o
Brasil no mercado internacional de alimentos, como Argentina (77%), Austrália (80%) e
Estados Unidos (81%), possuem uma relação de autossuficência muito maior, e mesmo países
que importam mais alimentos, como China (97%), Indonésia (95%) e Índia (67%), estão em
posição mais confortável (Figura 1).
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Figura 1: Relação de autossuficiência em fertilizantes - 2006 (% de produção nacional/consumo).

Duas respostas “de mercado” poderiam explicar essa diferença. A primeira, atribuindo
a ausência de produção nacional à inexistência de reservas minerais significativas. A segunda,
afirmando que essa relação não seria um problema, na medida que os fertilizantes são
commodities disponíveis no mercado internacional, e a importação de matérias-primas, por
conta dos altos custos da produção interna, seria a forma mais eficiente de produzi-los.
As duas explicações, no entanto, mostraram-se insuficientes quando a elevação no
preço do produto, em 2008, gerou tensões entre produtores agrícolas, produtores de misturas
NPK e produtores das matérias-primas para fertilizantes. A primeira, porque o Brasil detém
expressivas reservas de agrominerais que não vêm sendo exploradas; ou seja, não se trata de
inexistência de recursos naturais, mas de falta de aproveitamento econômico de parte
importante dos recursos existentes. A segunda, porque, pelo menos nos últimos dez anos, os
preços dos fertilizantes vêm crescendo, estimulados não só por maior demanda de países como
o Brasil, a China e a Índia, mas, também, pela existência de elevado poder econômico das
empresas transnacionais do setor. Seja pelas isenções antitruste que detêm em seus países de
origem, seja pelo intenso movimento de fusões e aquisições que promoveram em nível global,
essas empresas podem exercer controle sobre os preços e quantidades produzidas. Além disso,
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grande parte das reservas minerais mundiais é explorada por empresas estatais que atuam no
setor de fertilizantes. Em ambiente de crise, esse controle tende a ser colocado a serviço das
necessidades das nações proprietárias dessas empresas, seja por meio do aumento de preços
para obtenção de divisas extras, seja para proteger a agricultura local, bloqueando a
exportação das matérias-primas, gerando escassez do produto e transferindo aos países
importadores, como é o caso do Brasil, o custo dessa proteção.
Tendo em vista que, na década de 1980, falava-se em autossuficiência na produção de
fertilizantes no Brasil e que, cerca de trinta anos depois, havia uma enorme dependência em
relação ao setor externo, o primeiro movimento desta pesquisa foi se concentrar nas mudanças
que ocorreram em relação ao tema entre 1980 e 2010. Buscava-se compreender como a
transformação de uma intervenção direta do Estado, por meio de controle de preços, empresas
estatais e subsídios diretos e indiretos para a produção de fertilizantes, foi substituída pelo
acompanhamento reativo do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), que, a
partir da privatização do setor, teve a tarefa de “vigiar” os comportamentos dos agentes
privados, sem, contudo, regular o setor.
Ao aproximar ainda mais a lente do objeto, ficou claro que o ponto de estrangulamento
no setor não seria facilmente explicado apenas pela retirada do Estado e pelo domínio dos
agentes privados, no processo que combinou desnacionalização e concentração de mercado.
Em primeiro lugar, porque a premissa de que algum dia o país foi autossuficiente no setor
demonstrou-se falsa. É certo que houve uma ampliação significativa da capacidade de
produção nacional na esteira do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) e do I Plano
Nacional de Fertilizantes e Calcário Agrícola (I PNFCA), mas a proclamada autossuficiência
não se deve a esta ampliação, e, sim, à diminuição expressiva do consumo observada nos anos
1980, em virtude da grave crise econômica que viveu o país, com impactos destrutivos nos
instrumentos de política agrícola.
Em relação ao período mais recente, também há uma contradição importante.
Enquanto a dependência externa do Brasil cresceu de forma significativa, o que pode ser
destacado como um aspecto negativo, o consumo de fertilizantes cresceu, superando os níveis
de utilização das décadas anteriores e se tornando um dos fatores responsáveis pelos ganhos de
produtividade obtidos pela agricultura brasileira nos últimos anos, o que, por sua vez, poderia
ser interpretado como uma mudança positiva.
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Por sua vez, a cada passo da pesquisa tornava-se evidente que a solução “de mercado”,
sustentada a partir do final do Governo Sarney (1985-1990), quando ocorreu a primeira queda
nas alíquotas de importação dos fertilizantes, também não seria suficiente para lidar com a
complexidade dos problemas que formatavam esse gargalo da economia brasileira em seus
diferentes níveis. O SBDC claramente não possui as ferramentas para reverter problemas
como a dependência externa, os problemas logísticos, os problemas de natureza ambiental
gerados pela utilização ineficiente, a construção de uma agenda de inovação que levasse à
criação de produtos ambientalmente sustentáveis e as complexidades tributárias da indústria.
Mesmo nas pautas de intenso conteúdo concorrencial, como o uso abusivo dos direito
minerários, que levavam à não exploração dos recursos naturais no Brasil, ou em relação às
condutas anticoncorrenciais praticadas por empresas do setor, o SBDC só poderia agir por
provocação, e os remédios a sua disposição, ainda que aplicados, não levariam,
necessariamente, à superação do ponto de estrangulamento.
Essa conclusão impôs uma agenda de pesquisa não voltada para a compreensão dos
efeitos de um fenômeno mais geral — transformação do papel do Estado na Economia — em
um mais específico — aumento da dependência externa no setor de fertilizantes. Em sentido
contrário, a pesquisa concentrou-se na própria evolução do tratamento normativo da indústria
para compreender o papel do Direito Econômico em seu desenvolvimento, buscando decifrar
como um elemento específico — o tratamento normativo da indústria — pode contribuir para
responder a um desafio mais amplo: a reorganização do ambiente institucional do setor de
fertilizantes.
Desta escolha surgiu a pergunta que moveu todo o esforço analítico empregado na
tese: Pode o Direito Econômico, por meio de técnicas de intervenção do Estado na Economia,
contribuir para a superação do ponto de estrangulamento no setor de fertilizantes no Brasil?
A hipótese com a qual se trabalhou foi a de que o Direito Econômico teve um papel
destacado no desenvolvimento do setor e uma reorganização institucional do mesmo, com o
objetivo de responder aos impasses colocados pelo ponto de estrangulamento, teria
necessariamente que passar pela reformulação racional de normas jurídicas e pela implantação
de técnicas de intervenção estatais, com o objetivo de transformar a realidade econômica da
indústria de fertilizantes.
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A pesquisa inscreve-se no âmbito de um ramo do Direito, o Direito Econômico, que
tem, como objeto, a instrumentalização, mediante ordenação jurídica, da Política Econômica
do Estado (GRAU, 2003, p. 133) e, como preocupação fundamental, busca entender como a
ação do Estado atinge as estruturas do sistema econômico, no sentido de sua expansão, de seu
aperfeiçoamento ou de sua transformação, operando a tradução normativa dos instrumentos de
Política Econômica (COMPARATO, 1978, pp. 464 e 471). Nesse sentido, a aproximação do
objeto e as conclusões da pesquisa terão, como enfoque, as formas de intervenção do Estado
em relação a uma atividade econômica em sentido estrito: a produção de fertilizantes.
O método adotado foi o funcional-histórico, que tem, como elemento-chave, a tentativa
de compreender a função exercida pelo Direito, em relação ao objeto estudado, com o auxílio
da história. Na descrição de Eros Grau (2002):

A crítica do direito, por outro lado, supõe a recusa da análise exclusivamente
estrutural. E porque a exposição que a partir dela se empreende não compreende
exclusivamente o tratamento da questão científica, mas de questão política, o recurso
à análise funcional envolve postura de destemor diante das influências, tidas como
desestabilizadoras – e mesmo, subversivas -, que os estudiosos das demais ciências
sociais exercem (ou deveriam exercer) sobre nós outros, estudiosos do direito
(Jeammaud 1986/48). [...] A opção da análise funcional do direito, de toda sorte, não
há de ser feita de modo a nos alinharmos entre os acólitos de uma interpretação
‘funcionalista’ dele, que se conforme em afirmar a inviabilidade da transformação da
ordem jurídica capitalista. Cumpre, para tanto – tal qual recomenda Antoine
Jeammaud (1986/59) -, não nos contentarmos em ‘determinar’ as ‘funções’
estruturadoras e reguladoras do direito nas relações sociais, mas sim procurarmos
compreender como os mecanismos e as representações jurídicas organizam e
regulam as relações empíricas dos indivíduos, grupos específicos e classes dentro das
sociedades históricas. [...] É necessário sublinharmos, ainda, que, esta análise
funcional, não se a pode empreender dissociada da consideração das determinações
históricas que dão caráter à sociedade cujo direito analisamos: há de ser visualizado
como ‘uma prática social específica que expressa historicamente os conflitos e
tensões dos grupos sociais e dos indivíduos que atuam em uma formação social
determinada’ (Cárcova 1988/144). (GRAU, 2002, p. 29-30).

Busca-se compreender as relações entre a intervenção do Estado na Economia, as
normas jurídicas que sustentam esta intervenção e os fundamentos da produção alimentar, de
forma a revelar a função exercida pelo Direito na trajetória do setor de fertilizantes no Brasil.
Além disso, como se pretende inserir esta tese entre aquelas que se propõem a elaborar uma
crítica construtiva da realidade, é parte constitutiva da pesquisa a indução de um prognóstico,
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procurando aplicar à realidade concreta as conclusões extraídas da reconstrução histórica do
objeto; ou seja, a tese não busca a repetição de receitas, mas, sim, a construção de caminhos.
Esta escolha não é sem significado. Assume-se, em oposição ao método abstrato
dedutivo - característico da Análise Econômica do Direito ou do formal-estruturalismo presente nos trabalhos que buscam responder os problemas da realidade apenas por meio da
estrutura jurídica, que, sem o diálogo com outras disciplinas, sem distinguir o espaço ocupado
pelo Direito na ordenação da Economia, sem levar em conta as especificidades de cada país,
ou sem considerar as tentativas normativas exitosas e fracassadas levadas a cabo para o
desenvolvimento da produção de fertilizantes no Brasil, não seria possível dar conta da
complexidade do problema estudado.
O método funcional-histórico também responde de maneira positiva a quatro desafios.
O primeiro é o proposto por Norberto Bobbio em sua obra “Da estrutura à função” (2007), na
qual o jurista italiano, convocando os estudiosos do Direito a desvendar outras áreas do
conhecimento, afirma que “é evidente que o problema do lugar e da função do direito na
sociedade não pode ser enfrentado senão pelo jurista, que deverá sair do próprio casulo”
(BOBBIO, 2007, p. 37). Respondendo a esse primeiro desafio, afirma-se, como premissa da
tese, que a relação entre Estado e produção de alimentos é, também, um problema jurídico.
Para discutir e aprofundar o entendimento desse fenômeno, no entanto, não basta ater-se à
estrutura lógico-formal do Direito. É preciso, como salienta Bobbio, sair do casulo e buscar,
em outros ramos do conhecimento, os elementos para o entendimento do assunto estudado.
Dessa forma, uma característica metodológica desta pesquisa é a interdisciplinaridade, com
destaque para as relações entre Direito, Economia, Agronomia, História, Geografia e Relações
Internacionais, sem prejuízo de sua centralidade jurídica.
O segundo desafio é aproveitar a oportunidade concedida a nós, pesquisadores e
estudiosos do Direito no Brasil. De acordo com Eros Grau e Paula Forgioni, “[...]quem faz
direito no Brasil possui vantagens comparativas que hão de ser antropofagicamente
exploradas[...]”, uma vez que “[...] comemos de tudo, sem grande preconceito.” (GRAU;
FORGIONI, 2005, p. 13). Isso implica considerar as reflexões da bibliografia nacional e
estrangeira, buscando compreender os problemas suscitados pelos autores sem dogmas; no
entanto, a fim de afastar uma espécie de “ecletismo” superficial, analisa-se essa literatura com
o propósito de identificar como ela pode contribuir para a evolução da doutrina jurídica
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brasileira. Se é certo que “não existe o direito, mas sim os direitos” (GRAU, 2002, p. 19-21), o
que se busca na pesquisa é contribuir para o aprimoramento dos institutos do Direito nacional
e para a compreensão de como um problema com características multidisciplinares pode ser
enfrentado no Brasil a partir da utilização dos instrumentos de Direito Econômico.
O terceiro desafio foi proposto por Josué de Castro em seus premiados trabalhos sobre
a fome no Brasil e no mundo. Quando se propôs a escrever sua obra Geopolítica da Fome
(1953), ele definiu sua empreitada como um “método de interpretação da dinâmica dos
fenômenos políticos em sua realidade espacial, com suas raízes mergulhadas no solo
ambiente” (CASTRO, 1953, p. 28). De acordo com Castro (1953, p. 28), “[...] poucos
fenômenos têm interferido tão intensamente na conduta política dos povos, como o fenômeno
alimentar, como a trágica necessidade de comer; daí, a viva e crua realidade de uma
Geopolítica da Fome”.
O que se propõe nesta tese não é um mergulho na realidade espacial, mas um mergulho
na realidade jurídica, com destaque para a evolução normativa da atuação do Estado no setor
de fertilizantes, sem deixar de considerar que esta realidade, por estar inserida nos conflitos e
contradições que formatam a produção alimentar, é informada também por questões de
natureza política – o que implica reconhecer a assimetria de condições entre nações, empresas
e seres humanos que, diante do mesmo processo, sofrem as consequências de maneiras
distintas e têm capacidades de intervenção diferentes.
O quarto desafio é o proposto por Ha Jon Chang em “Chutando a Escada – a estratégia
do desenvolvimento em perspectiva histórica” (2004). Na obra, o economista coreano afirma a
necessidade de uma “busca persistente de modelos históricos, a construção de teorias que os
explicitem e a aplicação dessas teorias a problemas contemporâneos, ainda que sem deixar de
levar em conta as circunstanciais alterações tecnológicas, institucionais e políticas” (CHANG,
2004, p. 18), ou seja, Chang defende que se deve “discutir um problema contemporâneo com o
auxílio da história” (CHANG, 2004, p. 22). Ao longo da tese, seja para descrever a trajetória
da indústria de fertilizantes em termos mundiais, seja para explicar a evolução das normas
jurídicas do setor no Brasil, recorre-se à explicação histórica3.
3

Outra opção seria descrever a conjuntura a partir de conceitos sociológicos ou de descrições balizadas em
teorias econômicas. Essas opções têm vantagens e desvantagens em relação à aproximação histórica, mas
preferiu-se esta última por se acreditar na importância da descrição de fatos (acontecimentos) e de estatísticas,
sem os quais não é possível que o leitor da pesquisa se aproprie do significado exato que este autor procurou
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Dessa maneira, a tese busca oferecer três contribuições. A primeira, no campo das
relações entre Direito e Agricultura. Existe um ramo do Direito, o Direito Agrário, que busca
compreender essa relação; no entanto, a bibliografia concentra-se, prioritariamente, em
aspectos do Direito Civil, do Direito Comercial ou do Trabalhista, como a posse, a
propriedade, as servidões, os arrendamentos, os contratos agrícolas, as relações de trabalho na
agricultura, dentre outros aspectos. A bibliografia do Direito Agrário trata a terra como coisa
jurídica, mas, de acordo com a pesquisa realizada4, há uma lacuna a ser preenchida por
trabalhos que desenvolvam sua compreensão como um bem de produção; isto é, trabalhos
dedicados não somente responder ao desafio de dizer de quem é, de quem deve ser, quanto se
deve pagar de impostos, como se pode usar, fruir e dispor e sobre os limites administrativos
que incidem sobre a terra, mas também contribuir para análise do que se faz sobre ela e de
como o Direito sustenta um universo de relações econômicas e sociais que influenciam a
produção agrícola. Em outras palavras, para utilizar uma taxonomia jurídica, esta tese busca
oferecer uma contribuição ao que seria o “Direito Econômico Agrário” ou, parafraseando
Alberto M. Marcial, o “Direito Agroalimentar”5, universos ainda pouco explorados por
trabalhos jurídicos no Brasil.

descrever. Um exemplo ajuda a tornar claro o significado dessa escolha: ao descrever as relações entre o
surgimento da indústria de fertilizantes e a sua utilização como arma de guerra (item 2.3), optou-se por descrever,
da maneira mais aprofundada, as relações entre o surgimento do método HABER-BOSCH, financiado pelo
BASF, e a forma como este foi utilizado para sustentar a expansão do exército alemão. Esse esforço poderia,
corretamente, ser substituído pela apresentação, em poucas linhas, de conceitos ou noções mais abstratos como
“competição monopolista” ou “corporativismo”. Essa opção, no entanto, implicaria a perda de substância na
medida que o leitor não teria acesso à informação de que as plantas e a tecnologia para a produção de fertilizantes
foram utilizadas, literalmente, como arma de guerra. Em outros momentos do trabalho, a apresentação das
estatísticas cumpre o mesmo papel. É certo que se trata de um trabalho jurídico, mas, sem a apresentação de
dados, as conclusões a que chega este trabalho estariam prejudicadas.
4

Sobre Direito Agrário, ver “Especialidade do Direito Agrário” e “Aspectos da Teoria Geral do Direito Agrário.
Importância do Direito Agrário para atividades agropastoris”, de Fabio De-Mattia (1992, 2001); “Curso
Completo de Direito Agrário”, de Silvia C. B. Optiz e Oswaldo Optiz (2011); “Direito Agrário Constitucional”,
de Luciano S. de Godoy (1999). Para uma crítica das instituições tradicionais do Direito Agrário ver “Introdução
Crítica ao Direito Agrário”, de Mônica Molina et al. (2002). Sobre contratos agrícolas, ver “Sistema Privado de
Financiamento do Agronegócio: Regime Jurídico”, de Renato M. Buranello (2011) e “Crédito Agrícola no Brasil:
uma perspectiva institucional sobre a evolução dos contratos”, de Luciana Florêncio de Almeida e Decio
Zilbersztajn (2008).
5

De acordo com Alberto M. Marcial, o “Direito Agroalimentar” seria um sistema de normas que regulam a
atividade pública e privada relativa à agricultura e alimentação, à conservação da natureza e a melhora das
condições do ambiente rural (DE MATTIA, 2001, p. 295).
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A tese também busca contribuir para os estudos sobre o setor de fertilizantes, em geral
realizados por economistas, geólogos, agrônomos, engenheiros e químicos. Para além dos
trabalhos sobre aspectos físico-químico-biológicos dos fertilizantes, que não foram analisados
na tese, os trabalhos que procuram explicar as relações produtivas entre os agentes
econômicos no mercado de fertilizantes têm, basicamente, três características. O primeiro
grupo são as chamadas análises setoriais, que buscam descrever a conjuntura do mercado a
partir dos fatores que afetam a oferta e a demanda do produto, oferecer previsões sobre o
desenvolvimento do mercado, assim como explicitar problemas e gargalos que impedem o seu
desenvolvimento6. O segundo grupo diz respeito às análises econômicas7, que buscam
desvendar as relações de causalidade no setor, selecionando variáveis e aplicando modelos
formalizados, de maneira a descobrir quais os fatores centrais a afetar, positiva ou
negativamente, a demanda e a oferta do produto. O terceiro grupo de trabalhos privilegia as
análises históricas8, que descrevem a evolução do setor e seus principais acontecimentos.

6

Entre esses trabalhos, destacam-se os realizados pelo BNDES, como “Proposta de subprograma de ação setorial
do sistema BNDE: fertilizantes” (1977), “A Indústria de Fertilizantes”, coordenado por José E. P. de Andrade
(1995), “Estratégia de Integração vertical e os movimentos de reestruturação nos setores petroquímico e de
fertilizantes”, coordenado por Ricardo S. P. Montenegro (1997), “Fertilizantes: Visão Global e Sintética”,
coordenado por Vitor P. Dias e Eduardo Fernandes (2006) e “Panorama atual e perspectivas do desenvolvimento
do setor de fertilizantes no Brasil” (2010). Destacam-se, também, os trabalhos “Análise Setorial da Indústria de
Fertilizantes”, de Artur J. M. de Souza (1973), publicado pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais
(IBMEC); o trabalho “Competitividade da indústria de fertilizantes”, de Eduardo Rappel e Elizabeth Loiola
(1993), publicado no âmbito de um convênio entre o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), a Financiadora
de Estudos e Projetos (FINEP) e o Instituto de Economia da Universidade de Campinas (UNICAMP); destaca-se,
ainda, o estudo “Valor Setorial: A indústria de Fertilizantes”, análise do setor promovida pelo jornal Valor
Econômico (2008).
Em relação às análises econômicas, ver “Avaliação parcial de uma política de subsídio ao uso de fertilizantes
no Brasil” e “Price Distortions in Brazilian Agriculture: An Application of Duality Theory and Flexible
Functional Forms”, de Decio Zylberstajn (1979; 1984); “Determinantes da demanda de fertilizantes no Brasil no
período de 1970 e 2002”, de Alexandre C. Nicolella, Diogo S. Dragone e Carlos J. C. Bacha (2005); “Análise do
setor de fertilizantes – avaliação de políticas de autossuficiência”, de Marcos Joaquim, Mattoso et al (1982);
“Perfil técnico econômico do setor de fertilizantes” e “Avaliação e perspectiva do comportamento da demanda de
fertilizantes no Brasil”, coordenados por José R. M. de Barros (1982, 1983) e “Fertilizer in Economic
Development – an econometric analysis”, de Gian S. Sahota (1968).
8

Neste caso para o Brasil ver “A indústria brasileira de fertilizantes”, de Ernesto Carrara Junior e Carlos Alberto
F. Santos (1980); e “A nova configuração da indústria de fertilizantes fosfatados no Brasil”, de Yara Kulaif
(1999). Para análise da trajetória do setor, em termos globais, consultar “Enriching the Earth”, de Vaclav Smil
(2000), “The History of US Fertilizer Industry”, de Lewis B. Nelson (1990) e “The World’s Greatest Fix: a
History of Nitrogen and Agriculture”, de G. J. Leigh (2004).
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Os três tipos de estudos mencionados foram fundamentais para a elaboração desta tese,
na medida que oferecem os dados e as interpretações disponíveis em outros ramos do
conhecimento a respeito do seu objeto. As normas jurídicas, entretanto, recebem nesses
estudos pouco mais que referências factuais, não havendo um detalhamento sobre que técnicas
foram utilizadas e a que modelo jurídico estas correspondem. Poucos estudos, em geral os que
trazem abordagens mais sofisticadas sobre política agrícola ou as análises que buscam
compreender o ambiente institucional,9 fornecem algum grau de aprofundamento sobre como
ou por que foram utilizadas determinadas técnicas10.
O Direito, porém, não nasce do nada. As normas jurídicas que formataram o setor
correspondem a técnicas de intervenção no domínio econômico escolhidas em determinado
tempo histórico para lidar com problemas priorizados pelo legislador. Estudar quais são essas
técnicas, o que elas significam e quais os seus resultados é essencial para compreender a visão
que o país construiu sobre a indústria de fertilizantes e em que direção ela pode ser
transformada.
A tese de doutorado espera, ainda, contribuir academicamente para o campo teórico
das relações entre Direito e Desenvolvimento Econômico, a partir da identificação de novas
interações entre Estado, Direito e Economia. Se é fato que existe um arsenal acadêmico
robusto para se contrapor à doutrina neoliberal11, é também fato que muito ainda precisa ser
9

Mesmo não sendo trabalhos jurídicos, as publicações abaixo apresentam análises mais aprofundadas sobre o
ambiente institucional: “Identificação e avaliação preliminar da política de estímulos à produção e uso de
fertilizantes”, elaborado pelos técnicos do Escritório de Análise Econômica e Política Agrícola
(EAPA/SUPLAN) Geraldo Pereira e Egídio Lessinger (1972); “Legislación sobre fertilizantes” e “Estratégias em
Matéria de Fertilizantes”, organizados pela FAO (1973, 2000); “A nova configuração da indústria de fertilizantes
fosfatados no Brasil” e o “Relatório Técnico nº 75 – Perfil dos Fertilizantes NPK” , de Yara Kulaif (1999, 2009);
“Organização dos mercados de insumos e suas relações com a agricultura”, estudo do Centro de Conhecimento
em Agronegócios (PENSA), coordenado por Décio Zylbersztajn (2008); e “O mercado de fertilizantes no Brasil –
diagnósticos e propostas de políticas” de Ali Aldersi Saab e Ricardo de Almeida Paula (2008).
10

Não se está aqui alegando a superioridade de uma análise de natureza jurídico-institucional em relação à
análise econômica dos fundamentos tradicionais que afetam oferta e demanda. Na verdade, ambas são
importantes e realizadas a partir de técnicas distintas, mas o que o estudo da bibliografia sobre a indústria deixa
evidente é que existe uma clara desproporção entre os estudos de natureza econômica e as análises jurídicoinstitucionais, praticamente inexistentes.
11

Como trabalhos da fase de resistência, ver “Globalização em questão”, de Paul Hirst e Grahame Thompson
(1998), “Os mitos da Globalização”, de Paulo Nogueira Batista Jr. (1998), “60 lições dos 90 – Uma década de
neoliberalismo”, de José Luís Fiori (2001), “Chutando a Escada – a estratégia do desenvolvimento em
perspectiva histórica”, de Ha Jon Chang (2004). Como trabalhos que indicam uma guinada na perspectiva teórica,
inclusive nos Estados Unidos, ver “A Globalização e seus malefícios” e “Globalização – como dar certo”, de
Josef Stiglitz (2003; 2007); “Has globalization gone too far?” e “The Globalization Paradox – Democracy and the
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pensado para lidar, sob perspectiva crítica, com temas relativamente novos na realidade
brasileira, como a consolidação da democracia, o novo papel do país na ordem internacional, a
transformação da intervenção do Estado na Economia a partir da reformulação do papel das
empresas estatais, como o BNDES, a PETROBRAS, a CONAB e o BANCO do BRASIL; da
construção de novas instituições, como o SBDC; e, também, com o surgimento de novas
ferramentas de planejamento, como o Plano de Aceleração de Crescimento (PAC).
Assim, de um momento de resistência crítica ao institucionalismo conservador1213em
que se reafirma o desenvolvimento econômico como uma tarefa política, a importância de

Future of the World Economy”, de Dani Rodrik (1997; 2011). No Direito brasileiro, ver “O Direito Posto e o
Direito Pressuposto”, de Eros Grau (2002), especialmente a passagem sobre a Teoria da Regulação (Cap. V.; ítem
2) e o apêndice sobre a desregulação da economia (Cap. V.; ítem 3). Ver, também, “O Estado desenvolvimentista
e seus impasses: uma análise do caso brasileiro”, de Gilberto Bercovici (2004, p. 30-34).
12

A partir da década de 1990, o debate sobre o papel da ordenação jurídica da economia caminhou de maneira
hegemônica no sentido de se atribuir, às instituições, a responsabilidade pelo desenvolvimento ou a culpa pelo
fracasso das economias nacionais. Duas correntes de pensamento incidiram sobre a matéria de forma a construir
postulados que deveriam ser seguidos pelos governos, caso estes quisessem obter melhor desempenho
econômico. A primeira foi a chamada Escola de Chicago, na qual as obras de George Stigler e Richard Posner
tiveram papel destacado. A partir da teoria dos mercados eficientes e da conclusão de que a regulação e as falhas
de governo levam a resultados piores que os gerados pelas falhas de mercado, propunha-se a desregulação, a
liberalização e a abertura da economia para permitir que os preços pudessem formar-se livremente e para que os
agentes privados, deixados livres para organizar as atividades econômicas, produzissem resultados melhores em
termos de desenvolvimento. A segunda foi a chamada Nova Economia Institucional (NEI), inspirada nas teorias
institucionalistas de Douglas North e Oliver Williamson. Os autores da NEI têm, como premissas, a racionalidade
limitada dos agentes econômicos e a distribuição assimétrica de informação e de poder econômico na sociedade.
As instituições seriam essenciais para atacar os efeitos negativos dessa racionalidade limitada e os efeitos
deletérios da difusão desigual de informação e poder. A inovação da escola foi a retomada da relação entre
instituições e desenvolvimento econômico, destacando o papel decisivo desta para a redução dos custos de
transação. Além disso, as pesquisas ressaltam a chamada “importância da trajetória” (path dependency), ou seja,
a importância do caminho seguido por diferentes países para alcançar o desenvolvimento econômico. Boa parte
das conclusões ideologizadas que se seguiram a esses trabalhos, chamadas, nesta tese, de institucionalismo
conservador anunciam conclusões que não necessariamente foram formuladas pelos autores principais. Contudo,
parece certo que a NEI fortaleceu os argumentos que levaram organizações internacionais como OCDE e Banco
Mundial a construir e a recomendar um aparato de reformas legais com o objetivo de adaptar as instituições dos
países não desenvolvidos às instituições anglo-saxãs. Nesse sentido, os postulados da NEI, em termos de políticas
públicas, aproximam-se dos postulados da Escola de Chicago, uma vez que a defesa dos direitos de propriedade e
a eliminação dos custos de transação seriam os objetivos institucionais perseguidos como forma de se alcançar
melhor desempenho econômico. Sobre a Escola de Chicago, ver “Regulação Econômica e Democracia – o
debate norte-americano” organizado pelo Núcleo de Direito e Democracia do Centro Brasileiro de Análise e
Planejamento - CEBRAP (2004). Sobre a nova Economia Institucional, ver “Institutions, Institutional Change
and Economic Performance”, de North (1990), “Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual
Relations” e “The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting”, de Oliver
Williamson (1979; 1985). Para a apresentação dos argumentos da NEI e de seus principais autores ver Elizabeth
Farina, Paulo Furquim Azevedo e Maria Sylvia Saes (1997) em “Competitividade: Mercado, Estado e
Organizações”. Para uma crítica do institucionalismo conservador, ver “Rompendo o Modelo – Uma Economia
Política Institucionalista Alternativa à Teoria Neoliberal de Mercado e do Estado”, de Ha Jon Chang (2002), e
“Neoinstitucionalismo e Reforma Estrutural”, de Pablo Dávalos (2010). Para a discussão das diferentes
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políticas industriais, a soberania nacional e, no caso do Brasil, a defesa da Constituição de
1988, pode-se passar a outro momento em que os fundamentos dessa resistência já estão
incorporados e as pesquisas podem avançar sobre os desafios que se colocam ao Direito
Econômico em um contexto pós-neoliberal.
Alguns trabalhos acadêmicos ensaiam esse percurso14. O que esses trabalhos, com
metodologias e propósitos distintos, têm em comum é a desconfiança em relação às
proposições econômicas ortodoxas, a afirmação de que os traços estruturais da relação entre
Estado e Economia vêm mudando no Brasil e que, ainda que não se possa saber ao certo os
rumos dessa mudança, os resultados sociais e econômicos alcançados são superiores aos das

abordagens institucionalistas, ver “As três versões do Institucionalismo”, de Peter Hall e Rosemary C. R. Taylor
(2003).
13

Um dos estudos, nesta perspectiva, que obteve maior impacto foi o trabalho “Law and Finance”, de Rafael La
Porta, Florencio Lopes de Silanes, Andrei Shleifer e Robert W. Vishny (1998). No trabalho, os autores defendem
que as diferenças no desenvolvimento do mercado de capitais dos 49 países estudados era conseqüência da
adoção de regimes jurídicos distintos de proteção aos investidores. Naqueles em que os direitos de propriedade
dos investidores eram mais protegidos — sistema anglo-saxão (common law) —, o desenvolvimento do mercado
era melhor. No caso dos países que adotaram o sistema francês (civil law) essa proteção era ineficiente, e os
resultados, em termos de desenvolvimento do mercado de capitais, eram piores. Havia, ainda, outras duas
posições, o sistema alemão e o sistema escandinavo, que geravam desempenhos intermediários.
14

A lista de publicações apresentadas nestas notas não tem a pretensão de exaurir ou mesmo de referir a maioria
dos trabalhos nesta direção ou mesmo estabelecer uma unidade entre eles, mas apenas apresentar alguns trabalhos
com as quais esta tese procura dialogar. Os trabalhos “Democracia e o vírus do brasilianismo”, de Wanderley
Guilherme dos Santos (2006); e “Beyond Developmentalism and Market Fundamentalism in Brazil: Inclusionary
State Activism without Statism”, de Glauco Arbix e Scott B. Martin (2010), discutem um novo ativismo estatal,
compatível com o ambiente democrático e com economias abertas, voltado para o desenvolvimento econômico,
mas com forte vínculo com as políticas socias e industriais. Publicações como “O Novo-Desenvolvimentismo”,
de João Sicsú, Luiz Fernando de Paula e Tenaut Michel (2005); “O novo desenvolvimentismo” e “From Old to
New Developmentalism in Latin America”, de Luiz Carlos Bresser Pereira (2004; 2009); e “As Bases do Novo
Desenvolvimentismo no Brasil”, de Aloizio Mercadante (2010), buscam descrever quais seriam as rupturas
necessárias para a consolidação dessa nova forma de pensar o desenvolvimentismo brasileiro (caso dos primeiros
trabalhos) e como este novo conjunto de ideias está tendo resultados concretos e tem guiado as ações do Governo
Federal desde 2003 (caso da tese de doutorado de Mercadante). No Direito, alguns trabalhos recentes buscam
discutir as novas relações entre Direito e Desenvolvimento e realizar uma crítica da perspectiva do
institucionalismo conservador: “Petróleo, Recursos Minerais e Apropriação do Excedente – A Soberania
Econômica na Constituição de 1988”, de Gilberto Bercovici (2010); “O Direito do Saneamento Básico”, de
Vinicius Marques de Carvalho (2010); “Novos parâmetros para intervenção do Estado na Economia: Persistência
e Dinâmica na atuação do BNDES em uma economia baseada no conhecimento”, de Mario Gomes Schapiro
(2009); “Análise Jurídica da Política Econômica”, de Marcus Faro de Castro (2009); e “Recursos Genéticos e
Desenvolvimento: Os Desafios Furtadiano e Gramsciano”, de Alessandro Octaviani (2008). Ver também os
trabalhos desenvolvidos no âmbito do programa Law and The New Development State (LANDS) um intercâmbio
entre diversas universidades e pesquisadores que buscam discutir o significado e as ferramentas do chamado
Novo Estado Desenvolvimentista (disponível em: <http://www.law.wisc.edu/gls/lands.html>. Acesso em 29 de
novembro de 2011).
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décadas de 1980 e 1990, marcadas por intensa desigualdade de renda e baixo crescimento
econômico.
Além da produção acadêmica brasileira, também nos Estados Unidos há intenso
movimento de crítica ao chamado modelo one size fits all, ou seja, às propostas de transporte
institucional que pressupõem a existência de instituições melhores — geralmente as dos países
desenvolvidos anglo-saxões — e instituições piores — geralmente aquelas nas quais o Estado
tem qualquer papel protagonista15.
Dessa maneira, essa tese de doutorado, inscrita na linha de pesquisa “Direito e
Desenvolvimento” (projeto acadêmico “Estado e Subdesenvolvimento”) busca se inserir entre
aquelas que, para além da crítica ao institucionalismo conservador, apresenta argumentos
renovados sobre a relação entre Direito e Desenvolvimento Econômico, em um ambiente
democrático e intenso protagonismo do Brasil na ordem internacional. Nesse sentido, o
desenvolvimento da tese e suas proposições indutivas, além de discutir os diferentes níveis do
ponto de estrangulamento do setor de fertilizantes, buscam, também, dialogar com a nova
configuração das relações entre Estado, Direito e Economia no Brasil.

Trabalhos como “Varieties of Capitalism – The Institutional Foundations of Comparative Advantage”, de Peter
Hall e David Soskice (2001), “Bootstraping Development: Rethinking the Role of Public Intervention in
Promoting Growth”, de Charles Sabel (2005), “One Economics, Many Recipies”, de Dany Rodrik (2007), e “Law
and Capitalism: What Corporate Crises Reveal About Legal System and Economic Development Around the
World”, de Katharina Pistor e Curtis J. Milhaup (2008), insistem na importância de se conhecer as variações
institucionais e a própria trajetória específica de diferentes tipos de capitalismo para entender os diferentes
estágios de desenvolvimento. Diferentemente do institucionalismo conservador, essas obras afirmam ser possível
construir instituições que exerçam papéis virtuosos no desenvolvimento sem que, necessariamente, sejam uma
reprodução das instituições do capitalismo anglo-saxão. Trabalhos como “The Rise of the Rest”, de Alice
Amsden (2001), e “Developmental States and the Legal Order: Towards a New Political Economy of
Development and Law”, de David Trubek (2010), avançam na definição das características do novo papel do
Estado na economia no ambiente de abertura ao comércio internacional, das novas interações entre Estado e
agentes privados e dos novos papéis atribuídos ao Direito na promoção do desenvolvimento econômico. Amsden
(2001, p. 251-283) entende que o neo-development State surge para superar as crises dos modelos latinoamericano (década de 1980) e asiático (final da década de 1990), a partir da criação de “mecanismos de controle
e resistência” com o objetivo de enfrentar a necessidade de incorporação tecnológica, a concorrência
internacional em um ambiente assimétrico e os efeitos nocivos sobre a economia ao mercado internacional.
Trubek (2010) explora as características do new development state e as implicações de seu surgimento para o
Direito. Por meio da reconstrução dos objetivos de política econômica e dos meios de interação entre o Estado e
os agentes privados, o autor reúne elementos já observados na prática por países como o Brasil, que vêm
construindo um aparato institucional diferenciado, com viés nitidamente crítico aos postulados neoliberais sem,
no entanto, deixar de criar formas de empoderamento do setor privado. Por fim, a coletânea “The New Law and
Economic Development: A Critical Appraisal”, organizada por Alvaro Santos e David Trubek (2006), apresenta
uma revisão teórica da disciplina Direito e Desenvolvimento, indicando um ressurgimento do interesse pela
matéria após duas décadas de hegemonia dos autores ligados ao chamado Rule of Law.
15
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O desenvolvimento da pesquisa dar-se-á a partir de quatro argumentos principais, que
estruturam os capítulos da tese.
O capítulo 1, “Estado, Direito e Produção de Alimentos”, apresenta o argumento de
que, na impossibilidade de gerar todo o alimento que sua população consome, os Estados
nacionais são chamados a intervir na produção alimentar, de forma a gerar provimento ou
aproveitar a geração de excedentes internos por meio do mercado internacional de alimentos.
A partir desse ponto de partida, discute-se como a necessidade de produzir e o tipo de
inserção dos países no mercado internacional de alimentos influenciam estratégias de
Soberania Alimentar, ou de redistribuição interna do excedente gerado pela produção agrícola,
sustentadas por técnicas jurídicas de intervenção do Estado na Economia. Em seguida, são
apresentados os efeitos da “Crise dos Alimentos”, iniciada em 2008, e as transformações que
essa crise revelou na produção alimentar. Finalmente, são discutidas as tendências desse
contexto na intervenção do Estado na Economia e seu impacto nas normas jurídicas.
No capítulo 2, “A dimensão estratégica do setor de fertilizantes”, apresenta-se a
evolução histórica do setor, seu desenvolvimento tecnológico, suas fases de expansão e sua
conexão com as estratégias de soberania dos Estados nacionais. A hipótese que orienta esse
capítulo é que os fertilizantes são produtos estratégicos, para os quais os Estados nacionais
balizam a produção e o consumo por meio de regras que não respondem, somente, aos
estímulos de mercado. Para aprofundar a hipótese sugerida, recupera-se o nascimento da
indústria, no ambiente da II Revolução Industrial e da consolidação da “sociedade de
mercado”, e sua relação com a corrida armamentista que marcou o período entre 1914 e 1945,
no qual as plantas industriais para a produção de fertilizantes, por sua proximidade com as
técnicas de produção de explosivos, tornaram-se referências obrigatórias para a definição e o
sucesso das estratégias militares. Reflete-se, ainda, sobre o período entre 1946 e 1990, quando
a indústria expande-se globalmente amparada nas estratégias geopolíticas da Guerra Fria,
consolida-se tecnologicamente a produção, criam-se empresas estatais e instrumentos de
controle das reservas minerais pelos Estados nacionais e aumentam as preocupações em
relação à fome. Por fim, apresenta duas características contemporâneas da indústria: o
aumento do grau de concentração e a restrição ambiental gerada pela evolução da consciência
sobre os danos causados ao meio ambiente pela aplicação excessiva e pelos processos
produtivos dos fertilizantes químicos.
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No capítulo 3, apresenta-se a evolução normativa do setor de fertilizantes no Brasil. A
hipótese discutida nesse capítulo é que o Direito cumpriu um papel relevante para a expansão
da produção e do consumo de fertilizantes no país.
Para investigar qual foi esse papel e a que problemas respondia a ordenação do setor,
foram pesquisadas as normas jurídicas que incidiram sobre o tema dos fertilizantes. Utilizando
como baliza as referências de Eros Grau (1978, 1981, 2003) sobre as técnicas de intervenção
do Estado sobre e no domínio econômico, a trajetória da indústria foi dividida em fases que
indicam o tipo predominante de intervenção sobre (indução e direção) e no (participação e
absorção) domínio econômico e a natureza da política econômica destinada ao setor. Visando
a identificar a função das normas jurídicas em cada tipo de intervenção e sua relação com as
fases de impulso e de contração da indústria, são propostas as categorias: intervenção por
indução ordenadora/reativa, intervenção por indução transformadora/pró-ativa, intervenção
por direção organizadora e intervenção por direção planificadora.
Esse caminho leva, ao final do capítulo, à confrontação entre uma história rica em
termos de utilização de técnicas jurídicas para a promoção de uma atividade econômica um
ambiente de crise e paralisia potencializado pelo modelo institucional predominante a partir de
1988. Diante do acirramento dos efeitos da “Crise dos Alimentos”, em 2008, constatou-se que
as ferramentas de intervenção do Estado no setor estavam desativadas, o que dificultou a
reação brasileira à crise.
O capítulo 4 é desdobramento da metodologia indutiva e propositiva que guiou a
construção deste trabalho acadêmico. Constatados no capítulo anterior os diferentes níveis do
ponto de estrangulamento e as técnicas jurídicas utilizadas para impulsionar o setor, busca-se
elencar três instrumentos para sua superação. O primeiro, ferramenta de planejamento, seria a
construção e execução do III Plano Nacional de Fertilizantes, com o objetivo de reconstruir os
instrumentos de atuação do Estado no setor e de definir as indicações ao setor privado, nos
termos do art. 174 da Constituição Federal. O segundo, de natureza financeira, seria a
ampliação dos investimentos em “Capital de Risco” como forma de desenvolvimento
tecnológico com sustentabilidade ambiental, medida que poderia ampliar a concorrência no
setor, ao mesmo tempo em que geraria novas técnicas, menos ofensivas ao meio ambiente. O
terceiro, de natureza regulatória, seria a reforma da legislação pertinente ao setor mineral,
buscando reforçar o tratamento jurídico dos minerais como bens públicos, aproximar as regras
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de acesso à exploração das jazidas minerais aos preceitos da Constituição de 1988 e ampliar a
concorrência no setor mineral, limitando o exercício abusivo dos direitos de pesquisa, lavra e
exploração, hoje regulados pelo Código de Mineração de 1967.
Essas propostas são construídas em um novo ambiente democrático, no qual não só o
papel do Estado na Economia vem se reformulando, como a própria relação do Estado com a
sociedade conhece novos atores e formas de interação.
Por fim, apresenta-se a conclusão da tese. Retomando os termos nos quais os
argumentos dos capítulos foram ou não confirmados, procura-se responder ao problema de
pesquisa. Como trabalho jurídico, não se guarda ilusão de que a solução para a “questão dos
fertilizantes” possa ser dada aqui de maneira integral; no entanto, conforme a conclusão do
trabalho indicará, pode-se afirmar, com elevado grau de convicção, que esse problema da
sociedade brasileira não será superado sem a organização racional de técnicas jurídicas,
colocadas em campo com o objetivo de reorganizar o ambiente institucional da produção e
consumo de fertilizantes.
Resta finalizar esta introdução com um convite à leitura da tese. O Brasil atingiu,
atualmente, a posição de terceiro maior exportador agrícola mundial16 e é reconhecido por
suas avançadas políticas públicas de Segurança Alimentar e combate à fome. Projeções para
2018/19 indicam o país como líder em exportação de produtos como açúcar, café, suco de
laranja, soja, álcool, carne bovina e carne de frango.

16

De acordo com dados da OMC (2010), o Brasil exportou, no ano de 2008, cerca de US$ 61,4 bilhões, atrás
apenas dos Estados Unidos, que exportaram US$ 139,97 bilhões, e da União Européia, que exportou US$ 127,63
bilhões.
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Tabela 2 – Posição relativa e participação do Brasil nas exportações mundiais (alimentos + etanol)
Produção

Participação nas Exportações
Mundiais (%)

Exportação

Principais produtos
2008/2009

2018/2019

2008/2009

2018/2019

2009/2010

2018/2019

Açucar

1°

1°

1°

1°

43,4

66,5

Café

1°

n/d

1°

n/d

27,2

27,2

Suco de Laranja

1°

n/d

1°

1°

85

n/d

Complexo Soja

2°

2°

2°

1°

35,4

38,5

Carne Bovina

2°

2°

1°

1°

29,3

42,7

Carne de Frango

3°

3°

1°

1°

48

70

Milho

4°

4°

3°

3°

10,1

12,7

Carne Suína

4°

4°

4°

2°

11,2

14,3

Etanol

2°

2°

1°

1°

n/d

n/d

Fonte: Elaboração própria a partir de MAPA (2010)

Como se buscará demonstrar, a consolidação desse cenário positivo depende do
aproveitamento das oportunidades geradas no ambiente de “Crise dos Alimentos” e da
superação do ponto de estrangulamento no setor de fertilizantes. Entender, aprofundar e
discutir alternativas para o enfrentamento desses desafios foi a empreitada a que se propôs esta
tese de doutorado, procurando contribuir academicamente para doutrina do Direito
Econômico, para o estudo do setor de fertilizantes e para a compreensão das relações entre
Direito e Desenvolvimento Econômico.
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CONCLUSÃO

Na Introdução desta tese de doutorado, apresentou-se a pergunta que moveu a
investigação realizada por esse trabalho acadêmico: pode o Direito Econômico, por meio de
técnicas de intervenção do Estado na Economia, contribuir para a superação do ponto de
estrangulamento no setor de fertilizantes? Nesta conclusão, apresenta-se a resposta a essa
pergunta desdobrada em duas frentes: a primeira a dedicada a responder se o Direito
Econômico pode contribuir. A segunda, destinada a responder como poderia se dar essa
contribuição à superação do ponto de estrangulamento.
Ao questionar o papel do Direito na reversão de um gargalo da economia brasileira,
colocaram-se dois desafios. O primeiro foi esclarecer as características e especificidades desse
ponto de estrangulamento, de modo a compreender o ambiente jurídico que o formata e as
restrições de ordem material que o compõem. O segundo, compreender o papel do Direito no
desenvolvimento do setor de fertilizantes no Brasil, e como as técnicas de intervenção do
Estado na Economia poderiam ser mobilizadas para a reversão de um quadro econômico
caracterizado por elevada dependência externa, problemas logísticos, estrutura tributária com
sinais contraditórios, necessidade de desenvolvimento tecnológico com sustentabilidade
ambiental, concentração regional e em determinados tipos de lavoura, além de baixa utilização
do potencial minerário brasileiro.
Iniciamos nossa jornada no capítulo 1, a partir da relação entre Estado, Direito e
Produção de Alimentos, configurada pela posição das nações na Divisão Internacional do
Trabalho, sendo caracterizada, nos países desenvolvidos, por objetivos “multifuncionais”
(extra-mercado), que consagram a Soberania Alimentar como elemento da Soberania estatal, e
nos países não desenvolvidos por promover a distribuição dos excedentes econômicos gerados
pela produção alimentar. Nesse caso, a intervenção é feita para garantir a distribuição das
rendas entre setores e grupos sociais internos, com o objetivo de perpetuar esta fonte de
riqueza e a conexão com o centro da economia mundial, ou é realizada de forma a buscar uma
reinserção, em outros termos, na Divisão Internacional do Trabalho, caso em que as rendas da
produção de commodities são transferidas para a sustentação do projeto de industrialização.
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Esses dois tipos estilizados de ordenação jurídica da produção de alimentos não são
estáticos; conforme os países vão acelerando o seu grau de desenvolvimento industrial e
econômico, maiores as possibilidades de construção de políticas públicas com o objetivo de
obter Soberania Alimentar. A conclusão mais importante da divisão proposta é que a
intervenção estatal sobre e na produção de alimentos tende a ser realizada de maneira intensa,
seja nos países que buscam alcançar sua Soberania Alimentar, seja no grupo de países que, em
posição inversa na Divisão Internacional do Trabalho, intervêm para guiar a distribuição dos
excedentes gerados com a produção de alimentos. Na verdade, o que muda de acordo com o
grau de desenvolvimento é a natureza da intervenção, não a sua existência ou intensidade.
Superada a etapa de compreender as forças sociais que agem para que técnicas de
intervenção do Estado na Economia incidam sobre a produção de alimentos, debruçamo-nos,
na sequência, sobre os próprios fundamentos da produção alimentar. O que se observou é que
existe hoje um fenômeno que se pode chamar de “Crise dos Alimentos”. Essa crise não se
deve apenas aos picos de preço observados em 2008 e, novamente, no biênio 2010/2011.
Também não se deve à falta de alimentos, que continuam sendo produzidos em quantidade
maior do que seria necessário para que toda a população do planeta pudesse alimentar-se com
qualidade.
O sentido que se deu nesta tese ao vocábulo “crise” refere-se, na verdade, ao processo
de intensa competição entre os países desenvolvidos e outras economias, como Índia e China,
que passaram a disputar os primeiros lugares como destino das exportações de alimentos; e à
incorporação de dois novos fundamentos — financeirização e competição entre comida e
energia — para a compreensão da produção alimentar em nível global, fenômeno que vem
produzindo consequências ainda não totalmente conhecidas, mas que já sugerem ser
impossível analisar o tema nos mesmos termos que se fazia ao final do século passado.
De um lado, o ambiente de incerteza oferece oportunidades positivas. A se
confirmarem as previsões de crescimento real dos preços dos produtos agrícolas, abrir-se-ia
espaço para maior incentivo à agricultura e maior impulso econômico nas economias mais
dependentes da exportação dos produtos agrícolas. No entanto, caso não sejam criados canais
de distribuição mais equitativos e mecanismos para que as rendas obtidas nesse processo
permaneçam nos países produtores, o crescimento dos preços em termos reais pode gerar
efeitos desastrosos, seja sobre as economias mais dependentes da importação de alimentos,
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seja sobre aquelas em que a importação não é destacada, mas em que os alimentos compõem
parte importante dos índices de inflação.
Além disso, um movimento de crescimento dos preços sempre atinge a população mais
pobre, de todas as partes do planeta, de maneira mais severa. Confirmado o crescimento dos
preços sem uma ampliação das políticas de Segurança Alimentar, o combate à pobreza, que já
é tarefa complexa de crescimento econômico, torna-se uma missão ainda mais difícil com a
combinação entre recessão econômica e aumento dos preços dos alimentos.
As assimetrias de poder entre nações e os desequilíbrios em termos de apropriação dos
resultados econômicos, nesse novo ambiente de produção alimentar global, têm efeitos
dispersivos. O que se tem observado, desde 2008, é que os Estados nacionais têm reagido à
crise de maneira isolada, procurando proteger suas economias dos efeitos nocivos gerados pela
“Crise dos Alimentos”, controlando preços ou alterando as alíquotas de importação e de
exportação de alimentos, ao mesmo tempo em que se observam movimentos “expansivos”,
com o objetivo de capturar as rendas geradas pelo ambiente de crise ou mesmo ampliar a
existência dessas rendas por meio da limitação de exportação de produtos e de insumos
agrícolas.
Essa reação dos Estados nacionais permite apontar tendências de caráter universal
sobre o Direito. A primeira é o reforço dos controles diretos e indiretos sobre a produção de
alimentos, ou seja, os Estados nacionais tendem a criar ou a reforçar os chamados
“ordenamentos jurídicos dos preços” com o objetivo de não perder o controle sobre o processo
de produção alimentar. A segunda tendência é o aumento dos choques distributivos entre
camadas sociais e entre setores distintos das economias; em se tratando de um tema sensível
como o consumo de alimentos, a simples eliminação dos “perdedores” pelos mecanismos de
mercado não é solução viável. Nesse sentido, o Direito será chamado a organizar o ambiente
institucional da produção alimentar, de forma a reorganizar novos equilíbrios.
A terceira tendência é a perda de eficácia das normas de Direito Internacional. Nos
últimos anos, observou-se, de maneira nítida, que organizações internacionais como FAO e
OMC não exerceram, ainda que por motivos distintos, o papel de reversão de assimetrias entre
nações em suas áreas de competência. Em um momento de crise financeira internacional,
simultânea ao fenômeno que descrevemos como “Crise dos Alimentos”, a capacidade dessas
instituições para coordenar ações de reversão ou para liderar rotas alternativas de saída desse
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ambiente negativo está muito limitada. O que se tem observado é um abandono constante dos
compromissos assumidos nesses fóruns e a prevalência de soluções internas, gerando a perda
de eficácia das normas do Direito Internacional.
Um dos principais efeitos da “Crise dos Alimentos” foi o retorno do tema da Segurança
Alimentar como uma agenda prioritária das nações. Do ponto de vista jurídico, isso tende a
recuperar o papel das normas de planejamento — o que apontamos como quarta tendência —
e a estimular a criação ou o fortalecimento das instituições e normas de suporte ao setor
agrícola (quinta tendência). Por fim, em uma reversão do processo de “inflação” ou de
especialização normativa, aponta-se, como sexta tendência para o Direito, uma maior
integração entre as normas jurídicas que ordenam os setores de energia, de produção de
alimentos e a legislação de proteção ambiental.
No capítulo 2, ao analisar a trajetória do setor em termos globais, o que se constatou foi
que os fertilizantes são tratados como produtos estratégicos, e que estes ocupam espaço
privilegiado na agenda diplomática, comercial e normativa dos Estados nacionais que possuem
reservas significativas dos recursos naturais, ou empresas de grande porte que realizam a
transformação das matérias-primas minerais em fertilizantes.
Esse tratamento estratégico levou a uma configuração do mercado global assimétrica e
com elevado poder de mercado por parte das principais produtoras de matérias-primas,
especialmente nos mercados de fosfatados e de potássicos, nos quais o domínio sobre as
reservas naturais é ainda mais importante que no caso dos nitrogenados. A existência de
cartéis legais, como o CANPOTEX, o BELARUSSIAN e o PHOSCHEM, e a elevada
presença de empresas estatais, como OCP e ICL, são características do setor.
Em resumo, os países que possuem reservas estratégicas de agrominerais não hesitam
em construir instituições para se apropriarem das rendas geradas por essa vantagem,
controlando inclusive preços e quantidades disponibilizadas. Por sua vez, os países que não
possuem reservas ou empresas produtoras veem-se diante de um grave ponto de
estrangulamento na economia e da imposição de transferir rendas para os países e empresas
que detêm poder de mercado.
Constatou-se, também, que a ampliação de utilização de fertilizantes químicos possui
uma contradição. Se, de um lado, ela aumenta a produtividade dos solos, seu uso de forma
ineficiente tem efeitos danosos ao meio ambiente e à própria produção agrícola. O aumento
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das restrições ambientais tem forçado uma corrida pelo desenvolvimento de técnicas mais
sustentáveis e a produção de normas jurídicas mais severas quanto ao uso eficiente de
fertilizantes químicos.
No capítulo 3, a análise da trajetória normativa brasileira no setor de fertilizantes levou
à divisão em seis fases marcadas por um movimento pendular que vai da utilização de técnicas
indutivas modestas, chega ao extremo da planificação, retorna a um momento de indução
reativa e inicia, nos últimos anos, retorno ao modelo predominante de indução transformadora.
A primeira fase (1850 e 1922) foi o embrião da indústria, com o nascimento das
primeiras fábricas e uma pequena difusão do consumo pelos produtores agrícolas. Nesse
momento, o protagonismo é integralmente do setor privado e o Estado atua por meio de
técnicas indutivas, reagindo à construção das primeiras plantas e à necessidade de importação
de matérias-primas. Por conta disso, o período foi classificado como de intervenção por
indução ordenadora/reativa. A segunda fase (1923-1964) foi marcada pela ampliação do
parque nacional para a produção de fertilizantes, ainda sob destacado protagonismo do setor
privado. Essa fase, no entanto, destacou-se pela “tomada de consciência” a respeito da questão
dos fertilizantes e pela organização racional de técnicas jurídicas, com o objetivo de
transformar a realidade do setor, como as diferenciações cambiais e a inserção do tema no
“Plano de Metas”. Dessa forma, esse período foi classificado como de intervenção por
indução transformadora/pró-ativa.
A terceira fase (1965-1973) caracteriza-se pela forte iniciativa do Estado em estimular
o consumo de fertilizantes. Esse estímulo, porém, não foi feito apenas por meio de indução,
como nos períodos anteriores. Nessa fase, por meio da reorganização do Sistema Nacional de
Crédito Rural (SNCR) e da criação de Fundos (FUNFÉRTIL e FUNAG) para financiar a
aquisição de fertilizantes, o Estado passou a exigir comportamentos de forma compulsória, ao
vincular a concessão de crédito à aquisição dos chamados produtos da agricultura moderna.
Além disso, por meio do Contingenciamento das importações, mecanismo utilizado para
garantir a venda total da produção nacional, o Estado reorganizou o setor, caracterizando um
período de intervenção por direção organizadora.
A quarta fase (1974-1987) foi um período no qual o protagonismo do setor foi
amplamente estatal. Diante dos sinais de esgotamento do modelo criado a partir de 1965, o
Governo Militar decidiu controlar todas as variáveis econômicas da produção de fertilizantes,
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operando uma “planificação” do setor. Essa planificação envolveu novos investimentos para o
aumento da produção nacional, o controle de preços dos fertilizantes, o controle das
importações e também dos preços dos produtos agrícolas, a concessão de crédito subsidiado,
enfim, um arsenal de medidas jurídicas para, ao mesmo tempo, aumentar a produção nacional
e o consumo de fertilizantes. A partir de 1980, com a deterioração macroeconômica, os
instrumentos que sustentavam a “planificação” são, pouco a pouco, retirados, mas até 1987
persistem traços do modelo criado pelo II PND e pelo I PNFCA. Esse período foi classificado
como de intervenção por direção planificadora.
A quinta fase (1988-2008) é marcada pela desestruturação do período de
“planificação” e pelo retorno a uma postura reativa. Com as mudanças promovidas pelas
privatizações, o setor passou a ter, como principal ferramenta de intervenção, o controle de
condutas e estruturas realizado pelo SBDC e a administração das alíquotas de importação.
Nesse período, observou-se a desnacionalização do setor de fertilizantes, combinada a um
forte movimento de concentração de mercado, do qual o controle da holding FOSFÉRTIL foi
o palco onde se travaram as principais batalhas comerciais. Classificamos, por conseguinte,
esse período como de intervenção por indução ordenadora/reativa.
A partir de 2008, o choque entre esse modelo de intervenção e o contexto de “Crise dos
Alimentos” levou a uma percepção mais clara dos diferentes níveis do ponto de
estrangulamento em fertilizantes e gerou uma mobilização por novas ferramentas. Ao se
defrontar como a ausência de instrumentos capazes de lidar com a fragilidade brasileira no
setor de fertilizantes, o Governo Federal colocou em andamento uma série de medidas com o
objetivo de reverter esse quadro. Os novos investimentos da PETROBRAS inseridos no PAC,
o Plano Nacional de Mineração 2030, a discussão de uma reforma na legislação mineral e,
principalmente, o acompanhamento direto da questão pela Presidência da República são sinais
de que a postura reativa vem dando lugar a uma intervenção por indução transformadora/próativa.
Os elementos trazidos pela análise normativa permitem concluir que o Direito teve
papel destacado para a implantação e para a expansão do setor de fertilizantes no Brasil.
Principalmente nos momentos de impasse, como a partir de 1922, em 1965, em 1974 e em
2008, a criação ou ativação de ferramentas de intervenção no domínio econômico alteraram o
ambiente institucional da produção e do consumo de fertilizantes e foram essenciais para a
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reversão do quadro de estagnação ou de paralisia que ameaçava o setor. Mais ainda,
concluímos que a ampliação da produção e do consumo no Brasil recebeu, do Direito, uma
contribuição positiva. Por meio da criação de normas jurídicas, foi possível estimular a
produção industrial e conectá-la ao produtor agrícola. Sem essas intervenções racionalmente
organizadas, essa conexão manter-se-ia em um estado de equilíbrio muito abaixo das
necessidades e da potencialidade da agricultura brasileira.
Desse modo, com os elementos reunidos até o final do capítulo 3, é possível delinear
uma conclusão parcial. Tendo visto que as forças sociais da Divisão Internacional do
Trabalho e dos novos fundamentos da produção de alimentos, em nível global, levam os
Estados nacionais a ordenar juridicamente a produção alimentar; sendo os fertilizantes
produtos estratégicos e conhecendo o importante papel cumprido pelo Direito para o
desenvolvimento da indústria no Brasil, já se poderia responder afirmativamente à pergunta
que motivou a tese.
A resposta à pergunta anunciada na Introdução desta pesquisa, no entanto, necessitaria
ainda de análise sobre as ferramentas jurídicas necessárias para uma contribuição efetiva à
superação do ponto de estrangulamento. Em outras palavras, com os elementos dos três
primeiros capítulos já se poderia responder o se – faltaria, agora, responder o como.
Esta análise não poderia ser feita de forma dedutiva, somente a partir da construção de
silogismos que, por conta de premissas anunciadas, levassem a uma conclusão quase
matemática sobre os caminhos a serem seguidos. Além da dificuldade metodológica de
anunciar conclusões nesses termos em trabalhos de ciências humanas, a simples dedução
poderia incorrer em dois equívocos: o de repetir erros cometidos no passado e o de
desconsiderar que o novo momento de intervenção por indução transformadora/pró-ativa
acontece em um ambiente de intensa transformação do papel do Estado na Economia,
momento no qual novas políticas e ferramentas, que têm como objetivo explícito alterar o
protagonismo do papel do Estado, estão em construção ou andamento. A conexão entre estes
dois elementos – ambiente de intervenção predominante por indução transformadora/pró-ativa
e alteração do papel do Estado na Economia em um contexto pós-neoliberal – guiaram as
proposições indutivas do capítulo 4.
O primeiro instrumento defendido foi a elaboração e a execução do III Plano Nacional
de Fertilizantes. As diferentes dimensões do ponto de estrangulamento no setor de fertilizantes
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e a necessidade da combinação de medidas voltadas para a mobilização de recursos, o
desenvolvimento de novos padrões tecnológicos e a reorganização institucional da indústria
indicam que, sem uma ferramenta agregadora, positivamente legitimada, os diferentes vetores
que contribuem para a formação do ponto de estrangulamento tendem a dispersar os esforços
governamentais e a criar “pontos cegos” institucionais.
Em outros termos, sem uma ferramenta de conexão entre as diferentes dimensões do
problema e das diferentes medidas para enfrentá-los, a tendência é a concentração dos esforços
nas medidas que preveem a mobilização de recursos, como as obras logísticas e a construção
de novas plantas industriais, que, apesar de serem extremamente relevantes, não são capazes
de, de maneira isolada, de levar à superação desse gargalo na economia brasileira. Tanto a
mobilização para alcançar um padrão tecnológico ambientalmente sustentável como as
medidas institucionais, destinadas a atacar o problema tributário e a concentração regional da
utilização de fertilizantes, por exemplo, são condições necessárias para que se alcance maior
autonomia no suprimento de fertilizantes ao produtor agrícola.
O Plano também tem uma dimensão democrática relevante. Nas duas experiências
anteriores, a construção da estratégia brasileira no setor concentrou-se na burocracia estatal,
com consultas à sociedade apenas de forma residual. Na forma como se propõe nesta tese, a
construção do Plano teria de ser um momento de intensa abertura, com o objetivo de colher,
com mais precisão, a visão da sociedade brasileira sobre o problema e, ao mesmo tempo,
engajar atores não estatais na execução de seus objetivos, consagrando o disposto no art. 174
da Constituição brasileira.
A ideia central do Plano seria, portanto, organizar, sob a formatação jurídica e com a
participação da sociedade, as normas-objetivo que definirão a estratégia brasileira para o setor
de fertilizantes, bem como qualificar as técnicas de intervenção no domínio econômico que
reorganizarão o ambiente institucional do setor na passagem de uma intervenção por indução
ordenadora/reativa para uma intervenção por indução transformadora/pró-ativa.
O segundo instrumento, de natureza financeira, seria a criação de programa específico
de investimentos de “Capital de Risco” para o setor de fertilizantes. A formatação jurídica
desse programa responderia a três desafios simultâneos detectados ao longo da tese. O
primeiro é aumentar os investimentos para descoberta de alternativas tecnológicas menos
ofensivas que os fertilizantes químicos. Como se constatou, as restrições ambientais têm
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diminuído a margem de utilização ineficiente de fertilizantes, estando em andamento uma
corrida para a descoberta de novas soluções. Como a fertilização demanda conhecimento
específico sobre climas e solos, o investimento em empresas nascentes de base tecnológica
pode estimular o nascimento de tecnologias com base local.
O segundo desafio é aumentar a concorrência no setor. O incentivo ao
desenvolvimento de novas tecnologias e de empresas pode estimular uma nova dinâmica, na
medida em que as soluções específicas para solos e climas não necessariamente dependem da
utilização, em larga escala, dos produtos das grandes empresas de fertilizantes. Essa condição
é bem-vinda, não só por seu aspecto ambiental, de redução da ineficiência na aplicação dos
fertilizantes, mas, principalmente, para conter os potenciais abusos de posição dominante e
outras condutas anticoncorrenciais em um mercado caracterizado por existência de barreiras
significativas à entrada e de estrutura oligopolizada.
O terceiro desafio é agregar as iniciativas públicas em um único programa. Ao longo
da pesquisa, detectou-se a existência de diferentes linhas de pesquisa e de formas de
financiamento que não necessariamente se combinam. É certo que a reunião, em um programa
único, não significa a exclusão da participação de diversos órgãos; seria importante que as
políticas com foco semelhante fossem reunidas, como forma de fortalecer as iniciativas e de
criar opções diversificadas de linhas de financiamento, que variem conforme cresça a
complexidade da empresa de base tecnológica incentivada. Além disso, a criação de programa
específico pode conectar a produção científica, as linhas de financiamento e o
desenvolvimento de produtos inovadores em escala empresarial, três pontos que não se
conectam automaticamente.
Por fim, foi apresentada uma proposta de natureza regulatória, respondendo ao
problema da baixa utilização do potencial minerário brasileiro. Discutindo os rumos de uma
possível reforma na legislação mineral, defende-se nesta tese que a exploração virtuosa do
potencial minerário brasileiro depende, hoje, da adaptação dos preceitos da legislação mineral
à Constituição de 1988 e à premissa de que os minerais são Bens Públicos e, dessa forma,
devem ser tratados pelas normas jurídicas incidentes sobre o setor mineral. Essa adaptação
passa pelo fim do “Regime de Prioridade” definido no Código de Mineração de 1967, pela
introdução de certames competitivos para exploração de minas estratégicas e pela definição
dos métodos e controles dessa exploração em contratos de concessão, instrumentos jurídicos
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mais transparentes nos quais estariam definidas, com mais clareza, as obrigações dos
concessionários e os deveres de fiscalização do Poder Público.
Isso ocorre porque o atual regime jurídico do setor mineral levou a um anacronismo.
Os alvarás de pesquisa e concessões de exploração tornaram-se títulos públicos utilizados
como reserva de valor e como forma de controlar a disponibilidade de matérias-primas no
mercado. Com a baixa fiscalização, em virtude das anomias do marco legal, os direitos
minerários tornaram-se relevante barreira à entrada no setor, com implicações concorrenciais
e, ainda mais importante para o tema desta pesquisa, obstáculo importante para a exploração
dos agrominerais disponíveis no território brasileiro e, por consequência, para a reversão do
ponto de estrangulamento no setor de fertilizantes.
Com a apresentação das ferramentas, completa-se a resposta que perseguimos ao longo
deste trabalho acadêmico: sim, o Direito Econômico, por meio de técnicas de intervenção do
Estado na Economia, pode contribuir para superação do ponto de estrangulamento no setor de
fertilizantes. O meio para realizar essa tarefa é combinar ferramentas de planejamento —
elaboração e execução do III Plano Nacional de Fertilizantes —, de financiamento —
desenvolvimento de alternativas tecnológicas ambientalmente sustentáveis apoiadas em
“Capital de Risco” — e regulatórias — adaptação da legislação mineral aos preceitos da
Constituição de 1988 —, de forma a atacar simultaneamente os diferentes níveis do ponto de
estrangulamento do setor de fertilizantes — dependência das importações; problemas
logísticos internos e externos; questão tributária; tecnológico/ambiental; concentração regional
e em culturas insumo-intensivas; e utilização do potencial minerário brasileiro — por meio de
técnicas de intervenção predominantemente indutivas transformadoras/pró-ativas, que
combinem a mobilização de recursos, a superação dos padrões tecnológicos e medidas
institucionais, de forma a reorganizar o ambiente institucional do setor.
Munidos dessa resposta, que confirma a hipótese proposta no início deste trabalho,
podemos anunciar, de maneira sintética, o conteúdo da tese que se defende como forma de
contribuição acadêmica original:

A depender da posição relativa da nação em relação à Divisão Internacional do
Trabalho, o Direito ordena as atividades econômicas relacionadas à produção de alimentos
de forma a consagrar a Soberania Alimentar como parte da Soberania estatal ou com vistas a
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distribuir os excedentes econômicos gerados por esta produção. A competição entre a
produção de comida e de energia e a financeirização dos mercados agrícolas alteraram os
fundamentos da produção alimentar. Em um cenário de “Crise dos Alimentos”, o Direito é
chamado a responder às mudanças geradas por esses novos fundamentos, de modo a gerar
“proteção” em relação aos seus efeitos negativos e “expansão” das atividades econômicas
por meio das quais o país pode aproveitar as oportunidades desse ambiente de crise. O setor
de fertilizantes, no Brasil, apresenta um grave ponto de estrangulamento, com diferentes
dimensões, e que decorre, em parte, da desorganização das ferramentas de intervenção sobre
o setor, durante o período de intervenção por indução ordenadora/reativa entre 1987 e 2008,
ferramentas estas que, ao longo da história, apresentaram uma contribuição positiva para o
desenvolvimento da indústria. A combinação dessa desmobilização com os efeitos negativos
da “Crise dos Alimentos” gerou um choque sobre o mercado de fertilizantes, ao qual reagiu o
Governo Federal buscando reverter o gargalo no setor. Com os elementos colhidos por essa
pesquisa, podemos concluir que essa reversão não pode prescindir da reorganização do
ambiente institucional do setor de fertilizantes, por meio de utilização de ferramentas de
planejamento (elaboração e execução do III Plano Nacional de Fertilizantes), financiamento
(investimento de “Capital de Risco” para o desenvolvimento de inovações tecnológicas
sustentáveis) e regulação (adaptação da legislação mineral aos ditames da Constituição de
1988). Dessa forma, os sinais de que está em andamento uma nova forma de relação entre
Estado e Economia — em um ambiente pós-neoliberal — conectam-se aos indícios de que o
modelo de intervenção reativa vem sendo substituído por uma intervenção indutiva
transformadora/pró-ativa, e o Direito Econômico pode, recuperando o protagonismo perdido
entre 1987 e 2008, informar a intervenção do Estado na Economia que leve à superação do
ponto de estrangulamento no setor de fertilizantes, contribuindo, dessa forma, para que o país
aproveite as oportunidades positivas geradas pela “Crise dos Alimentos”.
Mais de cem anos após o discurso de Willian Crookes sobre o “problema do trigo”, a
humanidade continua diante dos impasses de gerar o pão de cada dia, como alertava Josué de
Castro. Estimativas indicam que em 2050 teremos, na Terra, cerca de 9,1 bilhões de
habitantes, consumindo 70% mais alimentos do que consumimos atualmente (FAO, 2009a, p.
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2). O Direito formatará as instituições que influenciarão o modo pelo qual a riqueza ou a
miséria gerada por este contexto serão distribuídas.
A Constituição do país impõe a todos brasileiros, em especial aos juristas, a construção
de uma nação desenvolvida economicamente e de uma sociedade livre, justa e solidária. A
afirmação da necessidade de uma estratégia que recupere o protagonismo do Direito
Econômico e de suas ferramentas no enfrentamento do grave problema brasileiro no setor de
fertilizantes é a semente que se espera plantar com a tese para ver florescer esse objetivo
maior.
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