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Faz isso todo dia: 
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RESUMO (PORTUGUÊS) 

 

Este trabalho pretende situar, pelo método próprio ao Direito Econômico, o debate sobre a 

produção artesanal de queijo de leite cru, que vive atualmente uma situação sui generis do 

ponto de vista legal e econômico. Partimos do diagnóstico de que a legislação nacional 

que regula a produção de alimentos de origem animal privilegia a adoção de métodos 

industriais e controles sanitários para distintas realidades produtivas – tanto em escala, 

métodos de produção, valores culturais, prática de preços e mercados de consumo. Esta 

problemática será analisada tanto em função de seus elementos econômicos, como 

também preocupada com a proteção jurídica de outros bens adjacentes (ou contraditórios) 

ao processo de acumulação capitalista, tais como a preservação do patrimônio histórico-

cultural brasileiro e a superação das desigualdades regionais. Neste sentido, o trabalho 

traça o histórico no qual se insere a produção agroartesanal brasileira desde o século XVI 

até o início do século XXI. Essa reconstrução nos permitirá situar a regulação dos 

produtos de origem animal, principalmente a partir da edição da Lei 1.283/1950 e do 

Decreto 30.691/1952 (que cria o RIISPOA), que contêm regras de controle industrial e 

sanitário para a produção de alimentos, as quais afastaram práticas até então comuns da 

produção de queijo de leite cru no país. Essa reconstrução buscará analisar as perspectivas 

histórica, social, econômica e cultural em que se situa o texto jurídico, extraindo daí a 

economia política na qual se insere a regra jurídica. Por fim, a partir do método do estudo 

de caso, analisamos os efeitos desta regulação sobre a Região da Serra da Canastra, para 

em seguida propor sugestões legais que consideram e respeitam a produção artesanal de 

queijo local, harmonizando a legislação e promovendo sua maior sintonia com o pacto 

federativo cooperativista inserido na Constituição de 1988 e nos princípios de nossa 

política agrícola, reconhecendo e valorizando econômica e culturalmente a produção 

artesanal de queijo de leite cru. 

 

Palavras-chave: queijo artesanal, queijo de leite cru, regulação de produtos de origem 

animal, direito econômico, política agrícola, produção agroartesanal. 

  



 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to apply the Economic Law method for analyzing the 

artisanal raw-milk cheese production, which currently experiences a sui generis treatment 

from a legal and economic perspective in Brazil. Our initial diagnosis reveals a staggering 

slant of the Brazilian legal framework for food product of animal origin toward the 

fostering of similar industrial methods and sanitary controls for the most different 

production circumstances, regardless of production scale, cultural values, pricing and 

consumer markets. The research assesses the issue’s economic basis, as well as the legal 

protection of values close (or even contradictory) to the capitalist accumulation, such as 

the preservation of cultural heritages and the regional inequality overcome. In this sense, 

the work provides a historical background for the Brazilian agroartisanal production from 

the 16th century through the early 21th century. Such background permits a historical 

understanding of the animal origin products’ regulation, especially after the enactment of 

Law no. 1,283/1950 and Decree no. 30,691/1952, which establishes the “RIISPOA” and 

provide rules of industrial and sanitary control for food production, endangering the until-

then common practices of raw-milk cheese production in Brazil. The objective of the 

historical review is to enable an analysis on the social, economic and cultural basis of the 

legal wording, to understand the political economy in which the legal rule is embedded. 

In conclusion, by means of a case study method, we examine the effects of the current 

legal framework upon the Serra da Canastra region. As a result, the research provides 

legal suggestions for harmonizing the legal framework with the local cheese production, 

the federal cooperative pact inserted in the Federal Constitution from 1988 and the 

principles of the Brazilian agricultural policies, recognizing and promoting the raw-milk 

artisanal cheese production both economically and culturally. 

 

Keywords: raw-milk cheese, artisanal cheese, legal framework for food product of animal 

origin, economic law, agricultural policy, artisanal production. 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

Le but de cette étude est d'appliquer la méthode du droit économique sur l’analyse de la 

production artisanale du fromage au lait cru, lequel fait actuellement l'objet d'un 

traitement sui generis d'un point de vue juridique et économique au Brésil. Notre 

diagnostic initial révèle une orientation stupéfiante du cadre juridique brésilien pour les 

produits alimentaires d'origine animale vers la promotion de méthodes industrielles et de 

contrôles sanitaires similaires pour les conditions de production les plus différentes, 

indépendamment de l'échelle de production, des valeurs culturelles, des prix et des 

marchés consommateurs. La recherche évalue la base économique du problème, ainsi que 

la protection juridique des valeurs proches (voire contradictoires) de l'accumulation 

capitaliste, telles que la préservation des héritages culturels et l'inégalité régionale 

vaincue. En ce sens, le travail fournit un arrière-plan historique pour la production agro-

artisanale brésilienne du 16ème siècle au début du 21ème siècle. Un tel contexte permet 

une compréhension historique de la réglementation des produits d'origine animale, en 

particulier après la promulgation de la loi no. 1 283/1950 et le décret no. 30,691/1952, qui 

établissent le "RIISPOA" et fournissent des règles de contrôle industriel et sanitaire pour 

la production alimentaire, mettant en danger les pratiques jusqu'alors communes de la 

production de fromage au lait cru au Brésil. L'objectif de la reprise historique est de 

permettre une analyse sur la base sociale, économique et culturelle de la formulation 

juridique afin de comprendre l'économie politique dans laquelle la règle juridique est 

ancrée. Finalement, à travers une méthode d'étude de cas, nous examinons les effets du 

cadre juridique actuel sur la région de la Serra da Canastra. Par conséquent, la recherche 

fournit des suggestions juridiques afin d’harmoniser le cadre juridique et la production 

locale de fromage, le pacte de coopération fédéral inséré dans la Constitution de 1988 et 

les principes des politiques agricoles brésiliennes, tout en reconnaissant et promouvant la 

production de fromage artisanal au lait cru, à la fois économiquement et culturellement. 

 

Mots-clés : fromage au lait cru, fromage artisanale, cadre juridique pour les produits 

alimentaires d'origine animale, politique agricole, production agroartisanale. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Inicialmente, minha pesquisa de doutorado tinha outra estrutura e propósito, 

pois me propunha a pesquisar instrumentos legais adequados à promoção da Indústria da 

Defesa no Brasil e as discussões em torno do poder de compra do Estado como indutor do 

desenvolvimento tecnológico. Todavia, foi em uma visita a São Roque de Minas/MG que 

mudou os rumos desta pesquisa. Mais especificamente, entre os dias 20 a 22 de novembro 

de 2015, numa cidade integrante da Serra da Canastra e reconhecida por sua produção 

artesanal de queijo de leite cru há mais de dois séculos. Com o objetivo de observar tal 

produção, optei por alterar drasticamente os rumos da pesquisa e dedicar-me à essa 

questão.  

Convidado por um amigo a conhecer a Serra da Canastra e seus produtores 

rurais de queijo de leite cru, não imaginava que isso me conduziria por caminhos tão 

inusitados, a ponto de mudar o eixo de minha pesquisa de doutoramento, debruçando-me, 

assim, nas discussões sobre os meios de se produzir, de comercializar e de viver do 

queijo, ainda não reconhecidos adequadamente pelo Estado brasileiro em suas três esferas 

federativas – tornando-se, desse modo, uma das minhas justificativas acerca da mudança 

no tema.  

Durante aquele final de semana, as visitas às fazendas eram sempre regadas 

de produtos da região: seu café, seus queijos, seus doces de compota. No entanto, as 

prosas que acompanhavam as mesas fartas giravam em torno da “ilegalidade”, da “falta 

de reconhecimento” da “lei anacrônica” que interferia pesadamente na realidade daqueles 

produtores e seus produtos. Histórias que conviviam com uma cidade que, até pouco 

tempo atrás, “morria devagar” (CARVALHO; LEITE, 2004, p. 44). 

A dualidade do cenário – de aparente abundância e velada ilegalidade – 

dialogava com aspectos estudados durante as disciplinas da pós-graduação. Nas aulas dos 

professores Bercovici e Massonetto em torno das dimensões do Estado Intervencionista, 

chamava minha atenção a discussão em torno das formas como o direito lida com a 

intertemporalidade e com o espaço. Embora retomaremos a tal discussão nos próximos 

capítulos, ressalto um possível devaneio traçado por suas trilhas: colocar os produtores da 
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Canastra para dialogar com Arrighi, Braudel e Furtado não seria muita loucura, pois uma 

série de aspectos daquela realidade vivida se encontravam com a realidade estudada. 

Logo, estava clara para mim a oportunidade de relacionar os debates em torno da 

intervenção do Estado na regulação daquela atividade econômica, relacionando seus 

efeitos na realidade daquele campo e seus produtores.  

Assim, estava clara para mim a oportunidade de relacionar os debates em 

torno da intervenção do Estado na regulação daquela atividade econômica, relacionando 

seus efeitos na realidade daquele campo e seus produtores.  

Na manhã de domingo, 22 de novembro, visitamos a fazenda Roça da Cidade 

para ouvir a história de João Carlos Leite, conhecido como Joãozinho, produtor 

reconhecido nacionalmente por seu trabalho em defesa de São Roque de Minas e do 

cooperativismo de crédito. Foi um dos fundadores do banco cooperativo da cidade na 

década de 1990, o SICOOB-Saromcredi, responsável por uma verdadeira revolução no 

acesso ao crédito e pelo consequente renascimento da cidade – que experimentou um dos 

maiores crescimentos do PIB em todo Brasil durante o período. Seu histórico de luta em 

defesa da cidade e de sua economia se iniciou após o fechamento do posto avançado do 

banco Bradesco, que retirou o dinheiro de circulação da cidade, agravou a escassez de 

crédito e fez com que, em cerca de 10 anos, a cidade tipicamente agrícola tivesse sua 

população reduzida de 12.000 para cerca de 6.000 (CARVALHO; LEITE, 2004, p. 107-

120). 

Naquele encontro, depois de degustarmos os queijos de leite cru produzidos 

na fazenda há três gerações, tivemos uma aula sobre a relação do queijo com a história 

das civilizações: de maneira simples e à moda mineira, o produtor rural nos narrou a 

descoberta casual do talho do leite quando em contato com o estômago dos animais, cerca 

de 2.000 anos antes de Cristo; explorou a relação do queijo com a alimentação das tropas 

romanas; a sua importância nas navegações para a conquista das Américas; o papel de D. 

João VI e dos jesuítas para dar início à sua produção nacional ao longo do século XIX; as 

cruzadas de Saint-Hilaire pelo Brasil daquele século e o reconhecimento da sua qualidade 

nacional; a solução dada por Louis Pasteur para a produção industrial do leite e do queijo 

em largas escalas; a criação do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal (RIISPOA) por Getúlio Vargas em 1952; os detalhes por trás 

da “tolerância” às variedades de queijo “Minas” trazido em seu artigo 928; a influência do 
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movimento sanitarista na regulação da produção de alimentos no Brasil; a truculência da 

ditadura militar durante a formação do Parque Nacional da Serra da Canastra na década 

de 1970; e, mais recentemente, os percalços enfrentados pelos produtores agroartesanais 

de queijo em todo Brasil para ver reconhecido o seu modo de produzir e comercializar 

alimento. 

O imbróglio, de forma bastante objetiva, pode ser resumido da seguinte 

forma: desde 1952, com a edição do RIISPOA, para se produzir e comercializar queijo no 

Brasil é preciso adotar práticas industriais de produção incompatíveis com a tradição 

artesanal. Até o início do século 2000, o leite e o queijo só poderiam ser legalmente 

comercializados se passassem por processos industriais descritos no RIISPOA que 

envolvessem necessariamente sua pasteurização. As demais práticas, de acordo com o 

artigo 928 do RIISPOA, seriam toleradas. Ou seja, fazer queijo sem métodos tipicamente 

industriais ou fazer queijo utilizando leite cru eram formas que, na década de 1950, 

seriam toleradas – e não reguladas, protegidas ou fomentadas pelo Estado. 

Aquilo que se revelava da história do queijo podia ser sentido nas interações 

com os produtores artesanais e seus produtos. A palestra do Presidente da APROCAN, 

João Carlos Leite, trouxe contornos muito além dos esperados, mostrando que as relações 

jurídicas entre a produção e consumo daquele alimento encetavam questões mais 

profundas em torno de disputas econômicas e políticas, pelos sentidos do 

desenvolvimento econômico, pelas formas de proteção à nossa cultura e pelo modo como 

o direito se relacionava com a intertemporalidade da história brasileira concernente ao 

tema – relações que pareciam remotas ou até mesmo desconectadas inicialmente. Isso se 

via também no debate ardiloso e emocionado que o tema revelava, colocando reguladores 

contra produtores, Estado contra consumidores. Enfim, visões de Estado e da forma como 

este se relaciona com o ambiente produtivo, merecendo, dessa forma, uma análise mais 

aprofundada e criteriosa. 

Além disso, a narrativa indicava para mim que os desafios daquela 

comunidade de produtores agroartesanais permitiam extrapolar para questões jurídicas 

mais amplas, conectadas de forma prática, diária e real com a forma como o direito se 

relaciona com a proteção ou destruição de determinados modos de vida e suas culturas. 

Essas histórias de vida, o convívio com os produtores e as questões jurídicas que surgiam 
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a partir da análise daquela realidade conduziram-me a essa guinada na pesquisa 

acadêmica para dedicar-me ao estudo da política agrícola brasileira, especificamente 

quanto à legislação e problemas jurídico-econômicos decorrentes da regulação histórica 

da produção agroartesanal do queijo de leite cru.  

Com a decisão tomada e os rumos da pesquisa alterados, envolvi-me mais 

diretamente com os produtores agroartesanais da Canastra, pois passei a advogar pro-

bono para a APROCAN e conviver com seus problemas associativos, legislativos e na 

relação com os órgãos públicos. Tive a oportunidade também de acompanhar parte da 

premiação dos queijos brasileiros em 2017 durante o Mondial du Fromage de Tours na 

França durante a temporada de pesquisa que realizei em Paris.  

Logo, é importante destacar desde já que meu papel como pesquisador do 

tema e militante na defesa da produção agroartesanal do queijo de leite cru muitas vezes 

se confunde. 

Mais recentemente, o assunto ganhou ainda mais destaque após a notícia da 

apreensão e destruição de cerca de 160 quilos de produtos agroartesanais de origem 

animal durante o Rock in Rio de 2017, que fez os olhos da mídia se voltarem para o 

debate da proibição da circulação de produtos artesanais em nosso território.1 Em função 

do ocorrido, em novembro do mesmo ano, participei da organização de um abaixo-

assinado em defesa da produção agroartesanal no Brasil, que alcançou 25 mil assinaturas 

em pouco mais de 10 dias.2 

Nesse contexto, pesquisar um assunto em voga nos meios de comunicação 

trouxe um novo desafio à pesquisa, pois foi necessário refinar, da profusão de 

informações, aquilo que merecia ser analisado e que estaria, de certa forma, conectado ao 

meu objeto. Além disso, a notoriedade trouxe consigo uma aceleração da agenda política 

junto aos poderes legislativo e executivo federais, bem como nos principais Estados 

brasileiros, trazendo incertezas momentâneas em torno da validade metodológica do 

recorte inicialmente proposto. Permeia o trabalho a dúvida e a inquietude de querer 

                                                 

1 As apreensões de queijos são recorrentes no Brasil, mas ganhou destaque após ter ocorrido com uma 

grande chef de cozinha, Roberta Sudbrack, que tem um extenso trabalho de apoio a pequenos produtores 

artesanais. O assunto foi tema do Bial, capa do Paladar, objeto de debates em todo o país. 

2Disponível em: < https://www.change.org/p/presidente-da-rep%C3%BAblica-produtos-agroartesanais-

sem-fronteiras>. Acesso em 10 fev de 2018.  

https://www.change.org/p/presidente-da-rep%C3%BAblica-produtos-agroartesanais-sem-fronteiras
https://www.change.org/p/presidente-da-rep%C3%BAblica-produtos-agroartesanais-sem-fronteiras
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extrapolar o campo de análise para todos os projetos, iniciativas e debates em torno da 

produção agroartesanal: mel, charcutaria, queijo artesanal de leite pasteurizado, processos 

de maturação de carnes, regulação sanitária de restaurantes e uma outra infinidade de 

temas.   
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1. INTRODUÇÃO  

 

O debate sobre “queijo artesanal” ganhou destaque nacional nos últimos anos 

por uma situação sui generis vivida pela produção e comercialização de produtos 

agroartesanais de origem animal no Brasil. Atualmente, a legislação nacional regula esse 

mercado privilegiando a adoção de métodos industriais e controles sanitários para 

realidades produtivas cuja escala, métodos, preços e mercados destoam completamente 

daqueles utilizados pela agroindústria tradicional,3 como é o caso da produção 

agroartesanal brasileira. 

O método de produção de queijo é muito semelhante em todo o mundo (FOX, 

2008), pois implica essencialmente em um processo de desidratação da massa láctea na 

qual a gordura e a caseína do leite se concentram, algo entre seis e doze vezes, 

dependendo da variedade do queijo. A maior parte dos queijos do mundo é processada 

por meio da coagulação enzimática (coalhada) que emprega enzimas coagulantes. Assim, 

independente da região do globo onde aquela produção se concentra, o que cria a extensa 

variedade de queijos de leite cru que conhecemos, pode ser vinculado ao terroir: o capim 

que alimenta a vaca, a água da região, as enzimas o clima do local, os fungos que compõe 

o ambiente, o processo de maturação4 etc.  

                                                 
3 Utilizaremos nesta tese o conceito de Geraldo Müller (1989a, p. 45–6) para definir o complexo 

agroindustrial: “Em termos formais, o complexo agroindustrial, CAI, pode ser definido como um conjunto 

formado pela sucessão de atividades vinculadas à produção e transformação de produtos agropecuários e 

florestais. Atividades, tais como: a geração destes produtos, seu beneficiamento/transformação e a produção 

de bens de capital e de insumos industriais para as atividades agrícolas; ainda: a coleta, a armazenagem, o 

transporte, a distribuição dos produtos industriais e agrícolas; e ademais: o financiamento, a pesquisa e a 

tecnologia, e a assistência técnica. As atividades são interdependentes, mas assimétricas, pois há aquelas 

cujas funções possuem um maior grau de importância na reprodução do complexo. Tais atividades 

constituem o núcleo do CAI e dizem respeito à capacidade de controle que os interesses socioeconômicos aí 

localizados exercem sobre a reprodução do mesmo. Assim, a agricultura, em que pese ser uma atividade 

principal, pode estar subordinada a setores industriais ou, até mesmo, a setores comerciais, como por 

exemplo, os supermercados. Do ponto de vista do conhecimento da estrutura e da dinâmica do complexo 

agroindustrial, o emprego dessa definição formal implica que se examinem as estruturas produtivas da 

agricultura, da indústria voltada para a agricultura e da indústria consumidora de matérias-primas agrícolas. 

Além disso, implica o estudo dos tipos de mercado dos vários setores que compõe o CAI e os mecanismos 

que provocam a expansão e o bloqueio do conjunto de atividades. Em síntese, o CAI é uma unidade de 

análise do processo socioeconômico que envolve a geração de produtos agrícolas, o beneficiamento e sua 

transformação, os serviços financeiros, técnicos e comerciais correspondentes, e os grupos sociais.” Para 

uma revisão histórica do conceito, cf. BELIK, 2007.  

4 O termo maturação por vezes é substituído pela palavra “cura”. Em entrevista realizada, João Carlos Leite 

não concorda com o uso do termo “cura” para designar o estágio de maturação do queijo (queijo meia cura 
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Como destacam Villegas de Gante e Cervantes Escoto (2011, p. 150), o 

processo de produção do queijo artesanal extrapola em muito a simples coalhada do leite, 

visto que representa um bem cultural alimentício, suportando uma rede ou cadeia 

agroalimentar local de importância econômica, que pode contribuir para o 

desenvolvimento regional. Os autores lembram que a elaboração de um queijo artesanal 

também pode incorporar outros elementos vinculados a diferentes recursos que se 

encontram no território onde se produz o queijo, tais como (i) o saber tradicional, 

patrimonial, que se transmite dentro de uma determinada comunidade; (ii) a reputação 

vinculada a uma região reconhecida como produtora de um queijo particular, com 

determinada qualidade (sensorial e/ou identitária), que torna instransferível o saber fazer, 

territorializando a produção; (iii) a qualidade de leite e da microflora láctea vinculadas 

aos recursos naturais e à especialização pecuária.; (iv) a cultura de produção e o uso do 

queijo; (v) saberes relacionais que permitem o bom funcionamento de toda a cadeia 

produtiva. Trabalhadas em conjunto, essas práticas originam uma série de outros bens 

imateriais com características patrimoniais: paisagens, cultura, organização social, relação 

com a terra, organização da propriedade rural, fluxos monetários etc. 

De um assunto que circulava em algumas rodas de conversa e meios 

especializados – como mistura de indignação e curiosidade com a situação5 –, a questão 

eminentemente jurídica começou a ganhar grandes proporções, até se tornar de fato um 

problema da agenda legislativa e política do Estado brasileiro, tanto no nível federal 

quanto nos Estados e Municípios. Destacam-se três fatores recentes, expostos em seguida, 

que contribuíram para que o tema ganhasse relevância nacional, todos eles decorrentes da 

movimentação política dos setores relacionados à produção e à comercialização do queijo 

artesanal no Brasil, em especial no Estado de Minas Gerais.  

Em 2008, após pressão dos produtores de queijo artesanal, o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN reconheceu o “Modo Artesanal de 

Fazer Queijo de Minas nas regiões do Serro, da Serra da Canastra e do Salitre” como 

patrimônio cultural e imaterial brasileiro.6 Este reconhecimento veio na esteira da pressão 

                                                                                                                                                  
ou curado), pois cura daria a entender que inicialmente o produto estaria estragado e precisaria deste 

período para não causar danos, o que, no entendimento do entrevistado, está equivocado. 

5 Conferir, neste sentido, Ratton (2011). 

6 Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/mg/pagina/detalhes/65>. Acesso em: 10 dez. 2018. 

http://portal.iphan.gov.br/mg/pagina/detalhes/65
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política dos produtores de queijo artesanal do Estado de Minas pela legalização de sua 

produção, que sofria, à época, constantes apreensões por parte da Vigilância Sanitária.7 

Anos mais tarde, em 2015, o queijo artesanal Capim Canastra, produzido por 

Guilherme Ferreira em São Roque de Minas/MG, ganhou a medalha de prata no Mondial 

du Fromage et des Produits Laitiers de Tours, na França – a primeira medalha 

internacional de um queijo brasileiro8; dois anos mais tarde e na esteira da primeira 

conquista, 11 queijos brasileiros foram premiados no mesmo concurso (com 12 

medalhas), das regiões do Serro, Araxá, Serra do Salitre e Canastra, o que ampliou o 

reconhecimento em meios especializados internacionalmente a respeito da qualidade do 

queijo artesanal brasileiro. 

Ainda em 2017, houve a apreensão de produtos artesanais de gênero 

alimentício da cozinha da chef Roberta Sudbrack durante a realização do Festival Rock in 

Rio, no Rio de Janeiro, levando ao descarte de mais de 80 quilos de queijo e 80 quilos de 

linguiça que não continham registro válido junto ao Serviço de Inspeção Federal – SIF ou 

o selo do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI-POA.9  

Durante todo esse período, ganhou destaque no debate nacional, inclusive na 

mídia de massa, a seguinte pergunta: afinal, quais são os problemas sanitários e legais que 

                                                 
7 Neste sentido: “Fiscalização apreende quase 97 kg de queijo com rótulo adulterado em Santos Dumont, 

MG | Zona da Mata | G1. Disponível em https://glo.bo/2KevmOV, acesso em 05/01/2018; “Operação 

apreende cerca de 7,5 toneladas de queijo em Ouro Fino, MG | Sul de Minas | G1. Disponível em 

https://glo.bo/2wsoDic, acesso em 21/06/2017; “200 quilos de queijos sem nota e certificação de qualidade 

são apreendidos em Cruzeiro; carga de São Lourenço | Mix Vale. Disponível em http://bit.ly/2IrZdGv, 

acesso em 06/04/2017; “PMDF apreende uma tonelada de queijo sem nota fiscal. Disponível em 

http://bit.ly/2KeUllp, acesso em 22/06/2016; “PM de MG apreende 8 toneladas de queijo impróprio para 

consumo que ia para SP” – Notícias, Cotidiano. Disponível em http://bit.ly/2KfkzUv ,17/11/2015; 

“ENTERRADOS VIVOS: 13 mil queijos de leite cru da Serra da Canastra – Sertãobras. Disponível em 

http://bit.ly/2IuDo9b, acesso em 20/08/2017; “Mais de 6 mil quilos de queijo apreendidos em Minas Gerais 

– Sertãobras. Disponível em http://bit.ly/2KcQNzM, acesso em 10.01.2018. 

8 O queijo premiado foi do produtor Guilherme Ferreira, da Estância Capim Canastra, de São Roque de 

Minas/MG, filiado à APROCAN. O convite para participar do concurso internacional foi feito por Débora 

Pereira, da SerTãoBras, que se encarregou da compra do queijo no Mercado Central de Belo Horizonte por 

meio de um comerciante e afinador de queijos, João Belo, que o levou dentro da mala para a França. À 

época, o queijo não possuía registro no SISBI-POA, apenas no IMA: “Na mala. Ilegal, meu queijo não tinha 

nem rótulo. Não tinha nem SISBI essa época. Tinha o IMA, mas não tinha o rótulo, igual eu te falei. Aí 

cara, bombou. Do dia pra noite. Ela [Débora] me falou por Whatsapp, num grupo. ‘Ah, então pessoal, um 

queijo brasileiro ganhou, acho que é do Guilherme. Mas só vou ficar sabendo 6 horas da tarde’. Isso era 6 

horas da manhã. Ah, nem almocei. Passei o dia inteiro louco, passando mal. Aí, cara... Saiu! Não é por 

nada, mas eu acho que deu um up na Canastra, um up no queijo artesanal brasileiro.” (2018). 

9 Disponível em: <http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,estande-de-roberta-sudbrack-e-retirado-do-

rock-in-rio-apos-apreensao-de-alimentos,70002002627>. Acesso em: 04 abr. 2018. 

https://glo.bo/2KevmOV
https://glo.bo/2wsoDic
http://bit.ly/2IrZdGv
http://bit.ly/2KeUllp
http://bit.ly/2KfkzUv
http://bit.ly/2IuDo9b
http://bit.ly/2KcQNzM
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,estande-de-roberta-sudbrack-e-retirado-do-rock-in-rio-apos-apreensao-de-alimentos,70002002627
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,estande-de-roberta-sudbrack-e-retirado-do-rock-in-rio-apos-apreensao-de-alimentos,70002002627
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levam à proibição da produção e comercialização dos produtos artesanais? Esta pergunta 

se desdobra em outras, dentre as quais: como classificar um produto como artesanal? Ou 

então: como garantir que os controles de sanidade dos produtos não impeçam que 

produtos que preservem a cultura regional ou determinada produção artesanal cheguem ao 

consumidor? 

O debate acerca da regulação da produção de queijo artesanal no Brasil se 

estende às questões jurídicas que permeiam também outras cadeias de produtos de origem 

animal – como a charcutaria e a produção do mel, por exemplo. Contudo, por conta da 

importância que o queijo tem na formação de parte de nossa cultura e da culinária 

regional, temos nele a possibilidade de enfrentar questões de uma forma mais ampla do 

que seria possível com outros gêneros alimentícios de origem animal. Nesse caminho, 

sustentaremos a expressão dessa cultura e de sua sociabilidade a partir da formação 

econômica do Brasil e seus ciclos de produção agrícola, tendo em vista que, apesar de 

nunca terem sido objeto de regulação específica por sempre ficarem à margem do que se 

entende como produção de alimentos, a cultura do queijo artesanal se moldou às 

limitações e constrangimentos impostos pela mesma regulação nacional que a desprezou 

enquanto elemento da produção – seja como expressão econômica ou mesmo o caráter de 

“ilegal” que recai sobre parte da reflexão acadêmica sobre o tema10 – preocupada desde o 

início do século XX com a questão do abastecimento do país. 

Entendemos que, na forma como abordamos a produção do queijo artesanal 

de leite cru no curso desta tese, duas questões compõem nosso pano de fundo: a primeira, 

relaciona-se ao fato de que o queijo artesanal, enquanto expressão da organização de sua 

produção, não é um alimento essencial para o consumo das famílias, mas sim uma 

expressão cultural essencial à determinada forma de sociabilidade; em segundo lugar, a 

discussão em torno de sua regulação e sua produção artesanal é uma expressão bastante 

real da forma como o direito regula determinadas expressões culturais e, como tal, forma 

ou destrói mercados. Afinal, por que não podemos produzir, comercializar e comer queijo 

artesanal de leite cru em todo o país? Por que se nega acesso ao mercado “legalizado” a 

produtores de parte de nossa cultura alimentar, como os queijos mineiros artesanais? Por 

                                                 
10 Cf.,CINTRÃO, Rosângela (2016). Sua tese debate a segurança, a qualidade e os riscos na regulação 

sanitária e a forma como essa legislação interpreta a produção de alimentos e os processos de (i)legalização 

dos queijos artesanais de leite cru em Minas Gerais. 
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que não podemos fazer de nossa produção agroartesanal um elemento que valorize e 

dinamize a vida no campo, fixe as famílias naquela região e potencialize, assim, outras 

formas de exploração da terra e do trabalho no Brasil? 

A peculiaridade dessas duas questões torna a problemática da regulação da 

produção e comércio do queijo distantes de uma discussão genuína em torno da segurança 

alimentar ou do direito de acesso ao alimento – conforme previsão dos direitos sociais 

inscritos no artigo 6º da Constituição Federal. Entendemos, diferentemente, que sua 

regulação jurídica deveria estar mais atenta às previsões de proteção e fomento à cultura 

nacional, tal qual previsto no artigo 23, III, IV e V, artigo 24, VII e IV, artigo 30, IX e, 

em especial, aos artigos 215 e 216. Nesse sentido, entendemos que tratar o alimento pela 

perspectiva tradicional de segurança alimentar, orientada como direito social, é 

anacrônica e merece ser reformulada adequadamente. Essas ponderações são necessárias 

tendo em vista que nosso trabalho não se situa como uma reflexão estrita sobre as 

questões de segurança alimentar de acesso ao alimento (food democracy), mas estejam 

vinculadas enquanto resistência alimentar daqueles que não produzem queijos nos 

mesmos moldes do que se faz na agroindústria. Ou seja, não há uma questão de combate à 

fome ou mesmo de regras de mercado para produção alimentar em massa, mas sim 

discutir quais seriam os critérios de proteção (food safety) que tal produção merece ter 

para viabilizar sua existência enquanto expressão cultural e histórica, que organizam 

determinada sociabilidade. 

Tais questionamentos, adequadamente historicizados, serão de fundamental 

importância para analisarmos os desdobramentos da legislação que regula a produção de 

queijo no Brasil, em especial quando observamos certa clivagem entre o modelo 

industrial – que se baseia na pasteurização e no controle dos custos de produção para 

disponibilizar alimento barato e com alta capacidade de circulação em todo território 

nacional – daquele modelo artesanal/tradicional – voltado para cadeias de curto alcance,11 

relacionado a métodos culturalmente preservados de produção de alimento. 

                                                 
11 É interessante observar que nas entrevistas realizadas com os Deputados Federais Alceu Moreira (RS), Zé 

Silva (MG) e Evair de Melo (ES), a referência à necessidade de se estabelecer uma legislação sanitária que 

protegesse de alguma forma as cadeias produtivas de curto alcance foi assunto constante das intervenções, 

visto que, na visão dos deputados, a forma como a vigilância sanitária e a defesa agropecuária se estruturam 
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Na região da Serra da Canastra, as distorções jurídicas do modelo brasileiro 

de regulação do produto agroartesanal ganham contornos impressionantes. Se, de um 

lado, o “Modo Artesanal de Fazer Queijo de Minas nas regiões do Serro, da Serra da 

Canastra e do Salitre” é reconhecido pelo IPHAN como patrimônio cultural e imaterial 

brasileiro desde 2008, por outro, a falta de reconhecimento sanitário da forma de se fazer 

o queijo artesanal, principalmente ao longo das três últimas décadas, foi tamanha que fez 

o número de produtores conhecidos minguar de cerca de 2000 no início da década de 

1990 para 793 atualmente, conforme mapeamento realizado (SEBRAE; SICOOB; 

APROCAN, 2014). Desse modo, uma das razões para esse fato está intrinsicamente 

relacionado ao direito é: por ser tido como “ilegal” e ser “tolerado” desde a década de 

1950, o produto é majoritariamente comercializado a preços muito baixos, inviabilizando 

o sustento das famílias de produtores rurais, que acabam por abandonar sua produção para 

se ocupar de outras atividades no campo, ou mesmo migrando para as cidades.  

Na busca por respostas às perguntas colocadas anteriormente, esta tese tem 

como objetivo somar a análise legislativa e a documental ao tema, entrevistas com atores-

chave envolvidos na regulação da produção agroartesanal no Brasil e análise bibliográfica 

de economia política, direito econômico e da regulação sanitária nacional e estrangeira. 

Assim, a discussão proposta insere-se nos estudos da política agrícola brasileira e está 

intrinsicamente conectada a temas bastante caros ao direito econômico, tais como a 

relação entre norma jurídica e soberania alimentar; debates em torno do desenvolvimento 

regional e dos sentidos do desenvolvimento econômico; as formas jurídicas que 

interferem no processo de formação e distribuição de renda; a leitura dogmática em torno 

das funções de abastecimento e controle sanitário, entre outros.  

Pretendemos, com isso, compreender a estrutura e a função dos instrumentos 

jurídicos que organizam a produção agrícola brasileira, em momentos históricos 

específicos, bem como utilizar o ferramental do direito econômico “como instrumento de 

influência, manipulação e transformação da economia, vinculado a objetivos sociais ou 

coletivos, incorporando, desse modo, os conflitos entre a política e a economia” 

(BERCOVICI, 2009, p. 518). Com efeito, pretendemos, ao final, estruturar modelo 

jurídico que possa ser utilizado para tratar a heterogeneidade do sistema produtivo 

                                                                                                                                                  
no país afastam a agroindústria de pequeno porte e o produtor agroartesanal de mercados potenciais em 

função de barreiras sanitárias impostas por nossas instituições. Cf., neste sentido, CRUZ (2009). 
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brasileiro a partir das contribuições que caibam ao direito, e que possa ser posteriormente 

estendido para outros setores de nossa produção agrícola. Logo, partimos do pressuposto 

da capacidade do Estado brasileiro de utilizar das técnicas de planejamento e intervenção 

no domínio econômico (GRAU, 1981a) para promover os objetivos garantidos pela 

Constituição Federal, em especial o combate às desigualdades regionais, a agregação e 

distribuição de renda, a efetivação de nossa política agrícola e a proteção e valorização de 

nosso patrimônio cultural.  

Desde a perspectiva do Direito Econômico, raros foram os trabalhos que 

analisaram criticamente a política agrícola brasileira, seja em sua atual dimensão ou 

quanto à sua perspectiva histórica. 12 A partir dos objetivos e hipóteses elencados, esta 

tese procura contribuir para a supressão de tal lacuna. Entendemos que a análise aqui 

proposta permitirá transpor para esse campo da atuação do Estado uma reflexão que alie 

não apenas a dimensão histórica e o mapeamento do quadro regulatório atual, mas 

também a problematização dos instrumentos à disposição do Estado para participar, 

absorver, induzir ou dirigir o desenvolvimento do setor – e fazê-lo a partir dos sentidos 

pretendidos de forma legítima e democrática por seus agentes políticos e econômicos. Em 

outras palavras, o trabalho contribui de forma inovadora com o direito econômico por 

pretender analisar a evolução legislativa da regulação dos produtos de origem animal, 

funcionalizando seus instrumentos aos sentidos de nossa política econômica no período 

analisado, isto é, buscamos articular a evolução legislativa a partir da primeira edição do 

RIISPOA ao projeto nacional-desenvolvimentista da década de 1950. Além disso, 

remontado o quadro histórico-institucional, analisaremos criticamente a estrutura 

regulatória instalada pelo Regulamento à luz dos princípios que passaram a orientar nossa 

                                                 
12 Esta constatação é fruto da somatória de três frentes. A primeira foi a busca na Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e na 

Biblioteca Digital da FAPESP, utilizando a palavras-chave “direito econômico” associada em pares com 

“política agrícola”, “produção agrícola”, “regulação sanitária”. A segunda frente foi a busca no catálogo 

geral da Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), utilizando as 

combinações “política agrícola”, “produção artesanal”, “regulação sanitária”, “queijo artesanal” e a palavra-

chave “direito econômico”. Por fim, levamos em consideração as pesquisas realizadas e o conhecimento 

acumulado graças à nossa banca de exame de qualificação. Foram encontrados apenas as teses de Flávia 

Venturini, de 2006, intitulada “Denominação de origem: elemento fundamental às atuais empresas rurais”, 

de Diogo Sant’Ana, de 2012, intitulada “Estado, direito e produção de alimentos: análise a partir do ponto 

de estrangulamento no setor de fertilizantes” e artigo de Fabiana de Menezes Soares e Letícia Camilo dos 

Santos intitulado “Diagnóstico e Análise do Sistema Normativo de Defesa Agropecuária Brasileiro”, 

publicado na Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, n. 

57, p. 321-434, jul./dez. 2010 
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ordem econômica e pacto federativo adotado com a Constituição de 1988, atualizando os 

desafios colocados sobre a produção agroartesanal do queijo de leite cru. Logo, esse 

percurso nos permitirá vislumbrar, ao final, a criação de novos parâmetros para a 

construção do ordenamento jurídico para a regulação dessa produção, situando-a como 

eixo fundamental de nossa política agrícola e como item de grande relevância de nosso 

patrimônio cultural. 

Com vistas a contribuir com o debate sobre os sentidos da intervenção do 

Estado na economia da produção e da cultura do queijo artesanal do Brasil, periférico e 

subdesenvolvido, o estudo de caso permitiu alcançar dois objetivos centrais. O primeiro é 

marcado pela proposição de um panorama do ordenamento jurídico que estrutura a 

produção e a cultura do queijo artesanal no Brasil desde o final do Império até a atual 

regulação federal sobre a questão. Assim, esse primeiro objetivo se faz necessário tendo 

em vista a escassa produção jurídica sobre a questão do queijo artesanal no Brasil, bem 

como a ausência de uma sistematização detalhada e menos emocionada do conjunto de 

normas que integram sua regulação – em especial após a série de eventos que jogou a 

questão em um embate pouco produtivo para a equalização da questão. O segundo 

objetivo é, a partir do método próprio ao direito econômico, sistematizar o imbróglio 

existente em torno da produção artesanal de queijo no Brasil, buscando apontar para uma 

regulação que consiga explicitar na sua forma jurídica uma economia política interessada 

na preservação de critérios seguros de produção do ponto de vista sanitário e de saúde 

pública, ao mesmo tempo que permitam a promoção de um bem imaterial de nossa 

cultura, como é o caso do Queijo Minas Artesanal.  

Portanto, entenderemos as relações estabelecidas entre as formas manejadas 

pela regulação (e proibição) da produção do queijo artesanal no Brasil e a estrutura que 

essa regulação conforma, principalmente quanto aos seus aspectos econômicos e 

culturais. Elaborado o panorama histórico e identificados seus principais problemas, 

buscamos ao final analisar as principais propostas legislativas em curso para a 

regularização dos pequenos produtores de queijo artesanal de todo o Brasil.  

Este caminho será realizado partindo da breve análise sobre a produção do 

queijo artesanal no mundo e o desenvolvimento de sua cultura, visando elucidar sua 

relação com o modo de produção mundial de alimentos desde a descoberta da 

pasteurização e a revolução provocada na indústria alimentícia, proposta pelos Estados 
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Unidos a partir da Segunda Guerra Mundial. Procuraremos, nesse ponto, identificar o 

momento histórico em que a produção artesanal começou a concorrer com a produção 

industrial – com claros impactos em sua regulação. 

Como justificativa, não encontramos registros que dão conta de unir essas 

duas frentes de análise, com foco na história da regulação do queijo artesanal no Brasil. 

Nesse caminho, é fundamental que a pesquisa possa promover tal estruturação histórica, o 

que permitirá uma visão mais ampla das questões jurídicas e políticas que envolvem a 

regulação da atividade no país. Organizado esse panorama, será possível proceder a 

conexão entre o Direito posto e as atuais dificuldades para a exploração dessa atividade 

econômica de forma condizente com sua importância para a cultura e economia 

brasileiras. 

Assim, o objeto deste trabalho é analisar o processo de regulamentação de 

produtos agroartesanais no Brasil nos séculos XX e XXI, tendo como foco central a 

produção do queijo de leite cru na Serra da Canastra, mais especificamente em São Roque 

de Minas/MG. Em respeito às necessidades impostas pelo rigor científico, justifica-se o 

recorte metodológico pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, porque a região da 

Canastra é uma referência nacional na produção de queijo artesanal de leite cru. Além 

disso, os trabalhos da Cooperativa de Crédito de São Roque de Minas (SAROMCREDI) e 

da Associação dos Produtores de Queijo da Canastra (APROCAN) são referência para 

outras regiões produtoras de queijo artesanal – seja em Minas Gerais ou em outros 

Estados brasileiros –, servindo como vanguarda para diversas iniciativas de organização 

de mercado e sua regulação em torno da produção queijeira. Ainda, vale destacar que esse 

foi o locus de onde partiram os primeiros movimentos pela legalização da produção do 

queijo artesanal de leite cru, influenciando o debate na Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais e no Ministério da Agricultura para revisão da legislação aplicável ao tema há 

mais de quinze anos. Soma-se a isso o fato de que a APROCAN reunia, até a conclusão 

desta pesquisa, número expressivo de pequenos produtores organizados, bem como uma 

diretoria atuante e articulada com os órgãos públicos responsáveis pela gestão política e 

administrativa do tema, tais como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 

Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 
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Gerais (EPAMIG) e outras associações de produtores e cooperativas de produtores rurais 

dedicadas  ao queijo artesanal.13  

A escolha desse recorte, porém, é consciente dos desafios e limites que ele 

acarreta. Justamente por seu protagonismo, a Serra da Canastra (e, especialmente, São 

Roque de Minas) também é motivo de grande discórdia entre aqueles que se dedicam à 

questão. Isso pode ser sintetizado nas frases ouvidas em debates sobre o tema: a Canastra 

não é o Brasil, querendo fazer crer – com razão – que aquela realidade não pode, nem 

deve, ser extrapolada acriticamente para outras (micro)regiões produtoras. É preciso 

cuidado ao tomar essa realidade como paradigma, em especial por estarmos lidando com 

um tema sensível ao Direito, que é a possibilidade de se regular um conceito abstrato 

como o “artesanal” em um país de dimensões culturais e territoriais tão grandes como o 

Brasil.  

Por mais particular que possa parecer – uma cidade circunscrita pela Serra da 

Canastra, com menos de 10.000 habitantes e pouco mais de 300 produtores de queijo 

artesanal de leite cru –, a opção pelo estudo de caso permite uma aproximação 

diferenciada com o objeto de pesquisa, sem encerrá-lo ou limitar o produto final do 

trabalho a ele. Como método complementar de análise, permite buscar caminhos para 

conectar o tema com as discussões mais amplas proporcionadas pelas questões abordadas, 

além de permitir um diálogo mais direto e crítico com o campo teórico. Ou seja, a partir 

do caso concreto da produção agroartesanal de queijo de leite cru de São Roque de Minas, 

permite-se abstrair questões mais amplas da análise do direito econômico sobre a 

regulação da produção agroartesanal brasileira. 

Por mais particular que possa parecer – uma cidade circunscrita pela Serra da 

Canastra, com menos de 10.000 habitantes e pouco mais de 300 produtores de queijo 

artesanal de leite cru –, a opção pelo estudo de caso permite uma aproximação 

diferenciada com o objeto de pesquisa, sem encerrá-lo ou limitar o produto final do 

trabalho a ele. Como método complementar de análise, permite-se buscar caminhos para 

conectar o tema com as discussões mais amplas proporcionadas pelas questões abordadas, 

                                                 
13 São 62 filiados de um total de 793 produtores cadastrados pelo IMA. Até a finalização desta pesquisa, 

não encontramos registro de outra associação de produtores de queijo artesanal dessa magnitude, tanto em 

nível de organização e frentes de trabalho, como em relação à quantidade de associados por total de 

produtores conhecidos. 
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além de permitir um diálogo mais direto e crítico com o campo teórico. Ou seja, a partir 

do caso concreto da produção agroartesanal de queijo de leite cru de São Roque de Minas, 

é possível abstrair questões mais amplas da análise do direito econômico sobre a 

regulação da produção agroartesanal brasileira. 

De forma concreta, desenvolvemos a pesquisa empírica por meio de 

observações participantes, resultantes do envolvimento que passamos a ter com a região e 

seus produtores. Acompanhamos diversas assembleias mensais da APROCAN, bem 

como reuniões na FAEMG e debates ao lado dos produtores, em fóruns que se 

estabeleceram a partir de 2016 para discutir os entraves da legislação e questões sanitárias 

relacionadas ao tema. Esse envolvimento permitiu também a abertura do diálogo com 

outras regiões produtoras, como a Serra do Salitre e o Serro, além da recém fundada 

Associação Paulista de Queijos Artesanais (APQA) e da Associação ComerQueijo, que 

reúne comerciantes especializados em produtos artesanais de origem animal de todo o 

país. 

Desse modo, partindo da reflexão de Favret-Saada (2005) a respeito dos 

impactos da experiência da pessoa pesquisadora e do descompasso do tempo da análise 

teórica com o tempo da vivência, a realização das observações participantes assimilou os 

ensinamentos de Schritzmeyer (2007, p. 119) de que a experiência etnográfica não pode 

ser uma busca por encaixar-se em modelos teóricos, mas sim de permitir vivências e 

percepções que compõem uma dentre várias narrativas possíveis. 

Foi por meio da pesquisa de campo, que entramos em contato prático e direto 

com a realidade da Associação, combinada ao estudo da legislação, que se revelou a 

intrincada cadeia de problemas jurídicos relacionados à produção agroartesanal brasileira 

de alimentos de origem animal sobre a qual discorreremos ao longo desta tese.  

Com relação à pesquisa documental e bibliográfica, realizamos um 

mapeamento rigoroso da legislação brasileira a partir de 1920, visto que, de nosso ponto 

de vista, as análises que se proliferam encontram-se fragmentadas ou enviesadas a um ou 

outro lado da disputa, sem possuir elementos históricos e políticos que possam auxiliar à 

resolução da questão. Ademais, pelo crescimento do movimento político em torno do 

objeto da pesquisa, recorremos também a entrevistas com atores-chave que se dedicam à 
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questão, tanto no poder público como nos movimentos políticos e associativos vinculados 

à legalização da produção agroartesanal de queijo.  

Aplicado a esse substrato, o método do direito econômico foi propício para 

extrair as questões que necessitavam análise aprofundada e criteriosa, com vistas a 

identificar as relações de poder e os sentidos de cada disputa identificada. Por fim, o 

estudo de caso nos serviu como elemento aglutinador entre teoria e pesquisa empírica, 

permitindo uma comunicação e inter-relacionamento ao longo de todo trabalho para 

avaliar os desdobramentos e contornos das questões analisadas. 

Destarte, foi necessário comparar e recorrer à experiência francesa de 

regulação da produção de queijo artesanal – que enfrentaram questões semelhantes ao 

caso brasileiro ao longo das décadas de 1980, 1990 e 2000. Para isso, realizamos uma 

breve temporada de pesquisa na França, na cidade de Paris, que nos permitiu mapear a 

forma como aquele país atravessou desafios semelhantes em torno da regulação da 

produção queijeira especialmente quando da constituição da zona do Euro, nos últimos 30 

anos, tornando possível extrair semelhanças e identificar as diferenças dos modelos de 

regulação de cada país, essencial para evitarmos a replicação de modelos de forma 

acrítica e descontextualizada. Em suma, o objeto desta tese será analisado mediante (i) 

pesquisa de campo, (ii) pesquisa documental e bibliográfica; (iii) o método do direito 

econômico; e (iv) referências pontuais ao direito comparado. 

Da análise crítica do objeto de pesquisa e do estudo de caso, escolhemos 

organizar nossa reflexão em torno de três capítulos: (i) a análise da economia política 

presente na história da regulação da produção agroartesanal no Brasil nos séculos XIX e 

XX e sua relação com o projeto nacional desenvolvimentista de Getúlio Vargas, 

circunstanciado aqui na forma como se regulou, em 1952, a produção alimentar de origem 

animal (RIISPOA); (ii) entender, a partir do RIISPOA, a forma como o Estado brasileiro 

se organizou para regular a produção alimentar de origem animal e identificar os 

principais entraves jurídicos à regulação da produção de queijo artesanal de leite cru no 

Brasil; e, por fim, (iii) avaliar, pelo estudo de caso da Canastra, como o direito econômico 

pode servir como instrumento para enfrentar as contradições do processo de 

desenvolvimento local e como serviria para harmonizar as diferentes formas (industrial e 

artesanal) de se produzir queijos no país. A partir da realidade atual dessa cadeia 

produtiva e de suas normas jurídicas, o primeiro capítulo pretende explorar as raízes e 
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problemas oriundos acerca da economia política praticada ao longo dos séculos XIX e 

XX que merecem ser exploradas para uma correta colocação das questões atuais. Para a 

análise dessas questões, recorremos ao mapeamento da bibliografia especializada, que 

permeia uma análise histórica, sociológica, econômica e legislativa do período. Mais 

especificamente, os capítulos se estruturarão da seguinte forma: 

Num primeiro momento, buscaremos identificar os elementos de economia 

política que conformam essa realidade no Brasil, trazendo na história dos séculos XIX e 

XX os contornos e transtornos de se regular a produção de alimentos de origem animal tal 

qual se fez no RIISPOA, visando entender quais foram os desafios que uma economia 

agrário-exportadora e escravocrata, de grandes latifúndios, encetou para o projeto 

nacional-desenvolvimentista de Vargas entre as décadas de 1930 e 1950. A partir deste 

marco, procuraremos compreender a forma como a regulação do queijo se relaciona com 

isso e quais os desafios são colocados para a formação econômica do Brasil que se 

conformava até então. 

No segundo capítulo, remontaremos a legislação brasileira que regula os 

produtos de origem animal desde o início da década de 1920. Essa organização da 

legislação brasileira foi necessária tendo em vista dois propósitos específicos: lidar 

diretamente com os temas decorrentes de nossa forma federativa de organização do 

Estado, bem como buscar organizar, sistematizar e dar alguma linearidade à normas que 

lidam com a regulação industrial e sanitária de produtos de origem animal no país. Esse 

ponto merece especial atenção, pois notamos a necessidade de uma delimitação 

conceitualmente adequada dos sujeitos e objetos da regulação agroartesanal de origem 

animal brasileira – demasiadamente fragmentada e fonte de grande parte dos problemas 

experimentados na atualidade. Nesse mesmo capítulo, descreveremos a forma como o 

Estado brasileiro se organizou para regular e fomentar a indústria brasileira de laticínios 

desde 1950, preocupado com o abastecimento da população que migrava para as cidades 

fruto do processo de industrialização – em um dos maiores movimentos de êxodo rural 

conhecidos no mundo. A partir deste marco, será possível identificar os sentidos do 

desenvolvimento da indústria de laticínios, aliado à uma leitura sobre a dogmática das 

funções de abastecimento e de controle sanitário pretendidos pelo Estado desde 1950 até 

os dias de hoje. 
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Esta reconstrução, desse modo, nos permitirá enfrentar algumas dificuldades 

do direito econômico, justamente relacionada à dificuldade de se integrar (regular) o 

produto e a produção artesanal dentro do sistema produtivo tal qual o conhecemos e, 

consequentemente, lidar com as dificuldades decorrentes disso – como a pressão da 

grande indústria pela apropriação daqueles valores subjetivos; a forma de controle 

sanitário sobre um método de produção diferenciado; a pressão sobre a urbanização das 

cidades produtoras; a preservação da cultura enquanto patrimônio imaterial etc. 

Em relação ao terceiro capítulo, analisaremos especificamente como as 

discussões e conclusões dos capítulos anteriores se projetam na pesquisa empírica 

proposta. Por meio de entrevistas com produtores rurais, membros do poder público e 

atores que se relacionam com o queijo da Canastra, buscaremos identificar as formas de 

melhor intermediar os conflitos entre o direito e a produção agroartesanal do queijo de 

leite cru. 

Com esse panorama, será possível compreender de forma mais objetiva o 

papel do direito e problematizar sua vinculação estrita à eficiência do processo de 

acumulação, sendo necessário buscar bens de outra grandeza que estejam articulados à 

acumulação e mereçam dessa área um tratamento protetivo (de bens culturais, do 

desenvolvimento regional e do meio ambiente, entre outros). Ou seja, a partir da 

constatação de que existem duas realidades distintas típicas de nossa dualidade 

estrutural14 na forma de se produzir alimentos de origem animal, o passo seguinte é 

buscarmos os ajustes ou concessões a serem feitas pelo direito para a convivência mais 

harmoniosa desses dois sistemas, sem perder de vista a necessidade de lidar com as 

consequências da regulação da produção agroartesanal inserida na circulação capitalista 

sem desconfigurar seus elementos diferenciadores. 

Assim, os elementos sociais, culturais e econômicos identificados na 

produção do queijo artesanal de leite cru serão fundamentais à identificação das formas 

jurídicas do direito econômico que potencialmente podem proteger ou promover uma 

                                                 
14 Novamente recorremos à análise de Müller (1989a, p. 48): “Há, sem sombra a dúvidas, uma desigualdade 

na difusão do progresso técnico na agricultura brasileira tomada em seu conjunto, assim como desigualdade 

nas formas de organização da produção, no acesso a financiamento, na organização institucional dos 

interesses sociais associados às atividades agrícolas. Mas pensamos que se pode subscrever tais 

qualificações apenas na medida em que elas permitem identificar o que há de novo na ‘dualidade 

estrutural’, na ‘modernização localizada’, na ‘heterogeneidade estrutural’ e que este novo dá a direção dos 

processos em curso no agro nacional”  
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harmonização na aparente guerra instalada no mercado lácteo brasileiro, de modo a 

permitir a convivência dessas duas formas de se produzir e comercializar o queijo no 

Brasil, ao propor uma regulação que consiga diminuir o grau conflitivo e emocionado 

sobre qual tema é atualmente debatido no Brasil.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Ao longo desta pesquisa, vimos que as características da produção agrícola 

brasileira foram modificadas na medida em que a América Latina passou a adotar 

políticas econômicas orientadas à intensificação do processo de industrialização 

capitalista e, com isso, almejavam alterar o sentido de seu desenvolvimento 

socioeconômico. Este período e os processos políticos, sociais e econômicos nele 

incutidos foram objeto de amplos e dedicados estudos, aqui parcialmente mapeados. 

Assim, o que nos interessa marcar, fundamentalmente, é a mudança de orientação do 

processo econômico e, a partir dele, a problemática adaptação instrumental que passou a 

ser feita na legislação dedicada à regulação da produção de alimentos de origem animal, 

carentes de uma reorganização política típica de um planejamento agrícola, que enfrente 

adequadamente as múltiplas tensões existentes no campo, dando-lhes respostas 

institucionais e legais adequadas. A produção agroartesanal, neste sentido, parece-nos 

apresentar elementos importantes para a alteração do processo de acumulação por meio 

da estratégia que Sunkel denominou “desarrollo desde dentro”.  

Se não for possível criar condições de se agregar valor à produção do queijo 

artesanal de leite cru nos padrões aqui propostos, entendemos que restarão inviabilizadas 

formas valorosas de se fixar dignamente as pessoas na terra, além de se abrir mão da 

proteção de nosso mercado interno e, portanto, de nosso patrimônio. Agregar valor – e 

mantê-lo –, numa produção com as características do queijo artesanal, pode recompor a 

médio-longo prazo a pressão feita pela expansão de culturas agrícolas pensadas 

exclusivamente na perspectiva dos lucros. Por conseguinte, os fins do controle sanitário 

devem estar articulados à política agrícola e aos princípios de nossa ordem econômica. 

Apesar de termos modernizado a forma de organização de nossa produção 

agrícola, continuamos, de certa maneira, presos aos mesmos quadros da economia 

colonial na produção de queijos de leite cru, justamente porque a forma de utilização da 

terra continua a se fazer “não em função da população que nela trabalha e exerce suas 

atividades, e sim essencialmente e em primeiro lugar, em função de interesses comerciais 

e necessidades inteiramente estranhas àquela população” (PRADO JUNIOR, 1979, p. 50), 

conforme vimos pela inadequação da legislação sanitária ao aparato agroartesanal. 
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Continuamos, também, presos aos quadros coloniais com relação ao exercício da 

atividade de se produzir queijo artesanal de leite cru, visto que ainda não incorporamos 

decente e maciçamente os 30.000 produtores agroartesanais atualmente mapeados no 

Brasil. 

A regularização da produção agroartesanal de queijo de leite cru, como dos 

demais itens vinculados à cadeia de produtos de origem animal, possibilitaria o 

fortalecimento de cadeias secundárias em função do aumento do mercado consumidor a 

que teriam acesso. Ademais, a adoção de determinadas práticas de produção e sua 

regularização dá acesso a mercados consumidores que remuneram o produto três a quatro 

vezes mais do que o mercado estabelecido para o queijo irregular, materializado na figura 

do queijeiro tradicional. Dar acesso ao mercado nacional e internacional a um produto 

com as características do queijo de leite cru brasileiro proporcionaria um incremento de 

renda significativo àquela população rural, o que pode fortalecer tais cadeias produtivas a 

ponto de tirá-las da sombra da agricultura primária.  

A cada passo que demos neste trabalho, restou evidente que o esforço para se 

equacionar a questão da regulação da produção artesanal de queijo de leite cru demanda o 

desenvolvimento de mais pesquisas, tanto no Direito quanto em outras ciências, a fim de 

aclarar questões relativas à sua cadeia produtiva, às relações com a grande indústria de 

laticínios, às delimitações adequadas dos riscos sanitários e formas modernas para seu 

controle, às questões relativas ao crédito e assistência técnica, ao aprofundamento da 

discussão em torno da autorregulação ou certificação do setor, à função do associativismo 

e cooperativismo, aos impactos no desenvolvimento regional, enfim, para resolver 

questões que os juristas, sanitaristas, historiadores e sociólogos ainda não se ocuparam 

detidamente. Em nosso percurso, esperamos ao menos ter aberto oportunidade para estes 

novos questionamentos.  

Buscamos, nesse ínterim, ser objetivos nas medidas que nos parecem ser mais 

adequadas para viabilizar e harmonizar um determinado tipo de produção social e cultural 

de alimento às regras de controle sanitário, que continuam válidas e extremamente 

importantes para a vida em sociedade e garantia do direito à saúde. Nesse sentido, 

esforçamo-nos para demonstrar que processos de produção artesanal de alimento possuem 

valores que merecem proteção efetiva pelo Direito. Exemplo disso é o que vem sendo 
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feito com a utilização da indicação de procedência e a denominação de origem controlada 

em diversas regiões do globo, incluindo a Serra da Canastra.  

Ao nosso ver, aplicar métodos distintos de controle sanitário aos dois modelos 

de produção de queijos é tautológico. É possível alcançar a mesma finalidade por formas 

diferentes de controle e contribuir, assim, com o desenvolvimento brasileiro. Esse passo 

ainda precisa ser dado, mas aparentamos estar no caminho certo, ao menos em termos de 

ampliação do escopo dos debates em torno da temática. Se esta conclusão encerra o 

processo de redação desta tese, não encerrará a mobilização no sentido de preservar e 

valorizar a cultura do queijo artesanal de leite cru no país. 
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