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RESUMO 
 

O presente artigo analisa o princípio da dignidade da pessoa humana como um dos 
fundamentos do Estado Democrático de Direito vinculado ao direito à alimentação adequada, 
prevista no art. 6º do Texto Constitucional, como um direito social. A produção de alimentos 
ocorre por meio da agropecuária, que deve ser estimulada e fomentada pelo Estado, para 
ordenar o abastecimento alimentar e o desenvolvimento social, econômico e ambiental do 
país. Isso ocorre porque ao Estado não é permitido produzir, pois esta é a competência do 
produtor rural que, no exercício de sua atividade “a céu aberto”, está sujeito a inúmeras 
adversidades e riscos e, portanto, a Política Agrícola deve ser eficaz. Sob este prisma, 
discorre-se acerca das disposições constitucionais que abarcam a dignidade da pessoa 
humana, a soberania, o direito à vida, à alimentação, ao desenvolvimento social e econômico 
e, principalmente, sobre a   Política Agrícola voltada ao produtor rural. Nesse sentido, 
examina-se se há ou não eficácia na implementação pelo Estado da Lei 8.171, de 17.01.1991, 
especialmente sobre os instrumentos do crédito rural e do seguro rural utilizados 
pontualmente pelo Estado. 

 
Palavras-chave: Direito à Alimentação. Produção Agrícola. Segurança Alimentar. 
 
 

A (IN)EFICÁCIA DA POLITICA AGRÍCOLA PARA A DIGNIDAD E DA PESSOA 
HUMANA 

 
ABSTRACT 

 
This article analyzes the principle of human dignity as one of the foundations of the Democratic 
State of Law related to the right of proper food, inserted in Article 6 of the Brazilian Constitution 
as a social right. Food production occurs through agriculture, which must be stimulated and 
encouraged by the State, to order food supply, as well as provide the social, economic and 
environmental development of the country. This is because the State is not allowed to produce, 
since this function is attributed to the rural producer who, in the exercise of his activity "in the 
open", is exposed to innumerable adversities and risks and, for that reason, the Agricultural 
Policy must be effective. From this point of view, the constitutional provisions that comprehend 
human dignity, sovereignty, the right to life, food, social and economic development and, above 
all, the Agricultural Policy for the rural producer, are discussed. In this sense, it is examined 
whether or not there is effectiveness in the implementation, by the State, of Law 8.171, dated 
17.01.1991, especially on rural credit instruments and rural insurance used punctually by the 
State. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O princípio da dignidade da pessoa humana é um valor nuclear do ordenamento 

jurídico brasileiro. Esse princípio está assentado no art. 1º, inc. III, da Constituição Federal de 

1988. 

Neste trabalho, parte-se do pressuposto de que o princípio da dignidade da pessoa 

humana exige do Estado uma Política Agrícola eficaz para assegurar a satisfação das 

necessidades alimentares dos indivíduos e de toda a população brasileira. 

Com efeito, é por meio da produção agropecuária realizada somente pelo produtor 

rural, já que esta atividade não é permitida ao Estado, que se assegura e se organiza o 

abastecimento alimentar do país. 

A discussão central desta pesquisa é a questão de se saber se há ou não eficácia da 

Política Agrícola em dois instrumentos: crédito rural e seguro rural. Para isso, a pesquisa foi 

estruturada em três tópicos, todos com viés normativos e algumas considerações 

extrajurídicas. 

O item inicial almeja descrever o princípio da dignidade humana e o direito à 

alimentação nos documentos internacionais e no ordenamento jurídico brasileiro. Ao final, 

apontam-se considerações sobre a soberania do Estado na produção agropecuária, pois 

“comida é poder”. 

As conclusões obtidas no primeiro item viabilizam o estudo desenvolvido nos três 

itens seguintes. Isso é, a partir do segundo item, passa-se a abordar a agricultura como uma 

questão de Estado, isto porque a agricultura é assegurada pela Constituição Federal e, assim, 

deve ser estimulada e fomentada. Em seguida, expõe-se que a agropecuária é uma atividade 

econômica diversa das atividades industriais e comerciais. 

No terceiro item, demonstra-se a eficácia da Lei 8.171, de 17.01.1991, denominada 

Lei da Política Agrícola, bem como os seus fundamentos, definições, objetivos, recursos e 

ações que são necessárias para as referidas atividades agrárias. 

A seguir, apresenta-se a importância do fomento realizado pelo Estado como 

imprescindível para a atividade agrícola e para o abastecimento alimentar de toda a sociedade 

urbana e rural. No último item, analisa-se o crédito rural e o seguro rural, instrumentos 

imprescindíveis para o agricultor, mas que apresentam possíveis desestímulos para a atividade 

rural.  

 A metodologia da pesquisa envolveu os métodos dedutivo, histórico e comparativo. O 

método histórico e a leitura do ordenamento jurídico levam em consideração o 
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desenvolvimento temporal do tema e suas eventuais transformações. Na elaboração da 

pesquisa foram selecionados artigos e livros da literatura especializada sobre agricultura, 

direito agrário, agronegócio, principalmente obras consagradas de Direito Constitucional, 

Agrário e Política Agrícola.  

 Em síntese, esse artigo tem por objetivo contribuir com o debate sobre a eficácia ou 

não da Política Agrícola e, ainda, demonstrar a relevância da produção agropecuária para que 

o Estado cumpra o seu dever constitucional de ordenar o abastecimento alimentar da 

população brasileira. 

 

2 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A ALIMENTAÇÃO COMO  DIREITO 

SOCIAL 

2.1 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

O princípio da dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito da República Federativa do Brasil, de acordo com o art. 1º, inc. III, da 

Constituição Federal de 1988. Esse princípio determina a prevalência do critério da dignidade 

da pessoa humana como núcleo de atuação de todos os poderes do Estado e, ainda, do modo 

de agir e de viver de cada indivíduo em sociedade.  

Nas palavras de Zulmar Fachin “trata-se de um valor nuclear do ordenamento jurídico 

brasileiro. Não por acaso, está localizado no pórtico da Constituição, evidenciando desde logo 

o conteúdo axiológico que a permeia”1. 

Nesse sentido, pode-se asseverar que o princípio da dignidade humana exige do 

Estado uma política agrícola que tenha por finalidade satisfazer as necessidades alimentares 

dos indivíduos e da sociedade de modo geral. 

Portanto, entende-se que a dignidade da pessoa humana está presente, inclusive, no 

âmbito dos princípios da ordem econômica e social, dessa forma 

[...] a dignidade humana se fez presente justamente no âmbito dos princípios da 
ordem econômica e social, mais precisamente no art. 115, o qual dispunha que “a 
ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça e as 
necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos uma existência 
digna. Dentro desses limites é garantida a liberdade econômica”, indicando que o 
constituinte da época atribuiu à dignidade uma função de fundamento mas também 
de limite da liberdade econômica2.  

 

                                                           
1FACHIN, Zulmar. Curso de direito constitucional. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 207. 
2SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 26. 
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2.2 DIREITO À ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO UNIVERSAL 

DOS DIREITOS HUMANOS DE 1948 E PACTOS DE DIREITOS INTERNACIONAIS 

O direito à alimentação encontra-se protegido desde a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948 e, ainda, em diversos pactos internacionais. 

Assim, dispõe a Declaração Universal dos Direito Humanos3, art. XXV, n.1, sobre o 

direito à alimentação: 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua 
família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 
médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de 
desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios 
de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 

Igualmente, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(1966)4, promulgado pelo Decreto (Presidencial) n.º 591, de 06.07.1992, reproduziu a referida 

Declaração Universal de 1948, em seu art. 11, n.1. Nesse sentido, 

Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível 
de vida adequando para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta 
e moradia adequadas, assim como a uma melhoria continua de suas condições de 
vida. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução 
desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação 
internacional fundada no livre consentimento.  

Da mesma forma, destaca-se a Convenção sobre os Direitos das Crianças (1989)5, art. 

24, n. 2, c, ratificado pelo Brasil, por meio do Decreto 99710, de 21.11.1990, que cuida do 

combate à destruição infantil:  

[...] combater as doenças e a desnutrição dentro do contexto dos cuidados básicos de 
saúde mediante, inter alia, a aplicação de tecnologia disponível e o fornecimento de 
alimentos nutritivos e de água potável, tendo em vista os perigos e riscos da 
poluição ambiental. 

A mais específica proteção à alimentação é à apresentada pelo Protocolo Adicional à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais (1989)6, Protocolo de San Salvador, em seu art. 12, que assim dispõe:  

Toda pessoa tem direito a uma nutrição adequada que assegure a 
possibilidade de gozar do mais alto nível de desenvolvimento físico, 
emocional e intelectual. 2. A fim de tornar efetivo esse direito e de eliminar a 
desnutrição, os Estados-partes comprometeram-se a aperfeiçoar os métodos 
de produção, abastecimento e distribuição de alimentos, para o que se 

                                                           
3ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. In: Unicef Brasil. Disponível: 
<https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm>. Acesso em: 12 set. 2018.  
4BRASIL. Decreto nº. 591, de 6 de julho de 1992. Pacto Internacional sobre Direito Econômico Social e 
Cultural. Disponível: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm>. Acesso em: 12 set. 
2018. 
5BRASIL. Decreto nº. 99.710 de 21 de novembro de 1990. Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm>. Acesso em: 12 de set. 2018.  
6COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Protocolo Adicional à Convenção Americana 
Sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, “Protocolo de San Salvador”. 
Disponível: <http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/e.Protocolo_de_San_Salvador.htm>. Acesso em: 12 set. 
2018. 
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comprometem a promover maior cooperação internacional, com vistas a 
apoiar as políticas nacionais sobre o tema.  

 

Nessa medida, verifica-se que o direito à alimentação se consolida em diversos países 

e, por consequência, nos diversos sistemas constitucionais, assim como em suas respectivas 

legislações infraconstitucionais. 

 

 

2.3 O DIREITO À ALIMENTAÇÃO SEGUNDO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – SISAN 

No Brasil, o direito à alimentação não foi assegurado expressamente com a 

promulgação da Constituição Federal em 1988. Contudo, esse direito foi garantido, 

implicitamente, em outros princípios constitucionais, como o direito à vida, o direito à saúde e 

à dignidade da pessoa humana e a garantia a um salário para o mínimo existencial7. 

Em 2010, por meio da Emenda n. 64, foi acrescentado ao art. 6º da Constituição 

Federal de 1988, o direito à alimentação, nestes termos: 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

Assim, a Constituição Federal proclamou o direito fundamental à alimentação a todos 

os indivíduos como um direito social. O reconhecimento desse direito é elementar, pois 

importa na própria existência humana.  

De outro lado, a falta de alimentação ou a subnutrição viola o direito à saúde, à 

integridade física e à vida humana, por essa razão o direito à alimentação constitui em um 

direito fundamental vital para dignidade de todos os indivíduos. 

É importante destacar que tanto a ingestão de água quanto de alimentos são 

indispensáveis à sobrevivência humana.  

A resistência do ser humano sem água e alimentos pode variar de acordo com as 

condições físicas de cada indivíduo. No entanto, em média, o ser humano consegue 

sobreviver sem água por, aproximadamente, três dias, e sem comer por cerca de cinco dias. 

Em grandes tragédias, por exemplo, como a do terremoto que ocorreu no Haiti em 2010, 

algumas pessoas resistiram de forma inusitada, como foi o caso de uma adolescente, que 

                                                           
7 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Op. cit. p. 638. 
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conseguiu sobreviver durante 15 dias, sob escombros de uma escola e, assim, viveu porque 

conseguiu beber água durante este período8. 

Diante do valor do direito à alimentação, antes mesmo da Emenda 64 de 14.02.2010, 

foi promulgada a Lei 11.346, de 15.09.2006, que criou o Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, o qual assegura o direito humano à alimentação adequada. 

Esta norma infraconstitucional prescreve as determinações para a composição e 

finalidade do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN e os meios 

pelos quais o Poder Público e a Sociedade Civil Organizada deverão assegurar o direito 

humano à alimentação adequada e, assim, define: 

Art. 2o A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à 
dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados 
na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se 
façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da 
população. 
§ 1o A adoção dessas políticas e ações deverá levar em conta as dimensões 
ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais. 
§ 2o É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, 
monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação 
adequada, bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade. 

Destarte, este marco regulamentar consagra ao Poder Público o dever, dentre outros, 

de prover e assegurar os mecanismos necessários para fomentar adequada alimentação para a 

população.  

Do mesmo modo, o art. 4º, inc. I e VI e art. 5º, dessa Lei 11.346/2006, prescreve que a 

segurança alimentar e nutricional abrange a produção, industrialização, comercialização, 

abastecimento e distribuição de alimentos, além da primazia, pelo país, de suas decisões sobre 

a produção e o consumo de alimentos9. 

                                                           
8RAVELLI, Juliana. Quanto tempo o corpo aguenta sem água e comida? Disponível: 
<https://www.dgabc.com.br/Noticia/109526/quanto-tempo-o-corpo-aguenta-sem-agua-e-comida>. Acesso em: 
06 nov. 2018. 
9BRASIL. Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006. Art. 4o A segurança alimentar e nutricional abrange: I – a 
ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da agricultura tradicional e 
familiar, do processamento, da industrialização, da comercialização, incluindo-se os acordos internacionais, do 
abastecimento e da distribuição dos alimentos, incluindo-se a água, bem como da geração de emprego e da 
redistribuição da renda; VI – a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de 
produção, comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas características culturais do País. 
Art. 5o A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional requer o 
respeito à soberania, que confere aos países a primazia de suas decisões sobre a produção e o consumo de 
alimentos. Disponível: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11346.htm>. Acesso 
em: 09 nov. 2018. 
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Portanto, entende-se que direito fundamental à alimentação assegura o “direito de estar 

livre da fome e o direito à alimentação adequada”10. Assim, o direito humano à alimentação 

assegura as quantidades e qualidades necessárias para a dignidade da vida humana.  

 

2.4 A SOBERANIA DO ESTADO NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PORQUE “COMIDA É 

PODER” 

A soberania é “a qualidade máxima do poder”, assevera Uadi Lammêgo Bulos,11 e nos 

termos do art. 1º, inc. I, da Constituição Federal de 1988, a soberania é um dos fundamentos 

do Estado Democrático de Direito.  

Desse modo, apresenta o referido autor12 dois aspectos da soberania, um externo e 

outro interno. Sob o ponto de vista externo, o Estado não fica sujeito às injunções 

internacionais ou estrangeiras, porquanto detém a independência nacional, nos termos do art. 

3º, inc. I, da Constituição Federal.  

De outro lado, a soberania interna confere a autoridade máxima de poder ao Estado e, 

assim, engloba “as capacidades de auto organização (poder do Estado de editar suas próprias 

normas), [...], autogerenciamento financeiro [...] (CF, art. 170, I) e autogoverno (poder do 

Estado de se autoadministrar)”. 

No entanto, segundo Zulmar Fachin13 a ideia de soberania tem sido relativizada, “em 

pelo menos dois campos: o da economia e o dos direitos humanos”. 

Esclarece o autor14 que, no sentido do campo econômico, os Estados, pelo menos os 

periféricos, são constrangidos a aceitarem decisões de organismos internacionais, como FMI e 

OMC e, no que tange aos direitos humanos, são impelidos a modificarem as legislações 

internas e, mesmo, as suas próprias constituições, para se adaptarem aos Tratados 

Internacionais. 

Diante dessa conjuntura, o Estado, para ser independente e soberano, deve ser 

autossuficiente, principalmente, na tutela dos direitos humanos e na área econômica. Nessa 

medida, a produção agrícola deve ser suficiente para atender tanto o abastecimento alimentar 

da população, quanto as atividades econômicas do país.  

                                                           
10GUEDES, Douglas Souza; RANGEL, Tauã Lima Verdan. O reconhecimento da interdimensionalidade do 
direito à alimentação adequada: primeiras reflexões. Disponível: 
<https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/artigo/4396/o-reconhecimento-interdimensionalidade-direito-
alimentacao-adequada-primeiras-reflexoes>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
11BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 387. 
12BULOS, Uadi Lammêgo. Op. cit. p. 388. 
13FACHIN, Zulmar. Op. cit. p. 206. 
14FACHIN, Zulmar. Op. cit. p. 206. 
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Desse modo, a Política Agrícola brasileira, regulamentada pela Lei n. 8.171 de 

17.01.1991, art. 1º, parágrafo único, define a atividade agrícola como “a produção, o 

processamento e a comercialização dos produtos, subprodutos e derivados, serviços e insumos 

agrícolas, pecuários, pesqueiros e florestais”.  

Nessa esteira, a referida norma15 dispõe que a Política Agrícola fundamenta-se, dentre 

outros, nos seguintes pressupostos:  

Art. 2° A política fundamenta-se nos seguintes pressupostos: I - a atividade agrícola 
compreende processos físicos, químicos e biológicos, onde os recursos naturais 
envolvidos devem ser utilizados e gerenciados, subordinando-se às normas e 
princípios de interesse público, de forma que seja cumprida a função social e 
econômica da propriedade; [...] IV - o adequado abastecimento alimentar é condição 
básica para garantir a tranquilidade social, a ordem pública e o processo de 
desenvolvimento econômico-social; 

O Estado, para ser soberano, precisa estimular a produção de alimentos para suprir as 

necessidades da população e, assim, garantir a tranquilidade social, a ordem pública e o 

fomento econômico para o desenvolvimento do país. 

Nas palavras de Lutero de Paiva Pereira16 

[...] seja pela ótica do food is power ou do ‘alimento nos dá influência’, qualquer que 
seja a escolha por esta ou aquela expressão, o fato é que produzir alimento, ainda 
mais para o homem, hoje mais do que ontem, e amanhã mais do que hoje, o Estado 
que puder se vangloriar de uma produção agrícola que satisfaça suas necessidades 
colaborando, inclusive, para satisfação das necessidades de outros, soberanamente 
mostrar-se-á poderoso e, como dito, com capacidades de ‘influenciar outros’. 

Portanto, “comida é poder”, haja vista que a produção agrícola é essencial para suprir 

as necessidades vitais da população e, por isso, provê a dignidade da pessoa humana, além de 

fomentar a economia e solidificar a soberania nacional. 

 

3 AGRICULTURA: UMA QUESTÃO DE ESTADO 

3.1 O STATUS CONSTITUCIONAL DA AGRICULTURA 

A produção de alimentos ocorre por meio da agricultura, que deve ser estimulada e 

fomentada pelo Estado, para atender o desenvolvimento social e econômico da coletividade.  

A expressão “agricultura” deriva do latim agricultura, e significa “arte de cultivar os 

campos; cultivo da terra; lavoura; cultura” e, ainda, “conjunto de operações que transformam 

o solo natural para produção de vegetais e animais úteis ao homem”17. 

                                                           
15BRASIL. Lei 8.171, de 17 de janeiro de 1991. Disponível: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8171.htm>. Acesso em: 10 nov. 2018. 
16PEREIRA, Lutero de Paiva. Agricultura e Estado: uma visão constitucional.  4. ed. Curitiba: Juruá, 2014. p. 41. 
17FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. Nova Fronteira: Rio de 
Janeiro, 1975. p. 53. 
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Nesse sentido, registre-se, também, que a palavra agricultura é entendida como: 

[...] um dos fundamentos para a organização e desenvolvimento econômicos de um 
povo, os poderes públicos olham-na com especial interesse, traçando normas de 
proteção e defesa e, ao mesmo tempo, de fomento à intensificação da produção 
agrícola. Há mesmo, em todos os povos politicamente organizados, departamentos, a 
que se cometem todos os serviços relativos à proteção, fiscalização e fomento da 
agricultura, e bem assim todas as iniciativas tendentes a estabelecer um regime 
agrícola favorável à coletividade18. 

O Texto Constitucional de 198819, dispõe sobre a Política Agrícola, no Título VII, 

quando trata da Ordem Econômica e Financeira e, mais especificamente, no Capítulo III, onde 

versa sobre a Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária, nestes termos:  

Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a 
participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores 
rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de 
transportes, levando em conta, especialmente: I–os instrumentos creditícios e fiscais; 
II–os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de 
comercialização; III–o incentivo à pesquisa e à tecnologia; IV–a assistência técnica e 
extensão rural; V–o seguro agrícola; VI–o cooperativismo; VII–a eletrificação rural 
e irrigação; VIII–a habitação para o trabalhador rural. § 1º. Incluem-se no 
planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e 
florestais. § 2º. Serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma 
agrária.  

Portanto, a Política Agrícola brasileira deve ser planejada e executada nos termos da 

Lei 8.171/91, a qual tem por finalidade implementar o desenvolvimento econômico, social e 

ambiental para toda a coletividade. 

É importante destacar que não é permitido ao Estado exercer diretamente a agricultura, 

nos termos do art. 173, da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe: “Ressalvados os 

casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só 

será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante 

interesse coletivo”20. 

Contudo, o próprio Estado, indiretamente, promove a produção agropecuária, 

conforme dispõe a Constituição Federal em seu art. 23, inc. VIII, que assim preceitua: “É de 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] VIII–

fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar”21.  

                                                           
18SILVA, De Plácido. Vocabulário jurídico. V. I, A-C. Rio, São Paulo: Forense, 1961. p. 94. 
19BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf>. Acesso em: 12 
nov. 2018. 
20BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf>. Acesso em: 12 
nov. 2018. 
21BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf>. Acesso em: 12 
nov. 2018. 
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Desse modo, compete à União, aos Estados Membros, ao Distrito Federal e aos 

Municípios fomentar a produção e o abastecimento alimentar. Em assim sendo, o Estado em 

todos os seus níveis: federal, estadual e municipal, depende diretamente dos produtores rurais, 

para cumprir o seu dever constitucional. 

Como não é possível, no Estado Democrático de Direito, obrigar ninguém a produzir 

alimentos, verifica-se que o Estado deve, sobretudo, a partir do conhecimento da realidade 

agrícola, fomentar ou promover, nos termos apontados na Lei de Política Agrícola, a 

organização e o abastecimento da produção agrícola do país.  

Nessa perspectiva, entende-se que, realmente, a agricultura é uma questão de Estado, 

pois ela constitucionalmente está conectada ao direito à vida (art. 5º), ao direito à alimentação 

(art. 6º), à soberania do Estado (art. 1º, inc. I) e, principalmente, à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, inc. III).  

Afirma, Lutero de Paiva Pereira, que a “agricultura é uma questão de estado”, ao 

comentar que “[...] a agricultura deve ser vista, e diferentemente não pode ser pensada, como 

uma questão de Estado, quando seu alcance transcende o campo de interesse eminentemente 

privado para chegar com facilidade ao espaço do interesse público”22. 

Portanto, o fundamento da soberania do Estado está de certa maneira vinculado à 

quantidade e qualidade da sua produção agrícola, mesmo porque o Estado não pode produzir, 

diretamente, alimentos, pois só lhe é permitido fomentar, promover, organizar conforme 

estabelecido na Lei de Política Agrícola. Desse modo, constata-se que o Estado depende dos 

agricultores para abastecer o mercado e, por isso, deve protege-los sob todas as formas, 

inclusive contra o endividamento pessoal.  

 

3.2 AGROPECUÁRIA COMO ATIVIDADE ECONÔMICA 

A atividade agropecuária não se compara com outras atividades econômicas, como a 

industrial ou comercial, por exemplo, contudo é a única atividade econômica que o legislador 

constituinte prestou atenção, conforme se infere do art. 50, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias de 1988, nos seguintes termos:  

Lei agrícola a ser promulgada no prazo de um ano disporá, nos termos da 
Constituição, sobre os objetivos e instrumentos de política agrícola, prioridades, 

                                                           
22PEREIRA, Lutero de Paiva. Op. cit. p. 167. 
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planejamento de safras, comercialização, abastecimento interno, mercado externo e 
instituição de crédito fundiário23. 

De outro lado, o art. 187 da Constituição Federal de 1988 determina que a Política 

Agrícola será planejada e executada na forma da lei.  Destarte, a atividade agrícola está ligada 

umbilicalmente com a Lei 8.171/91, que trata da Política Agrícola. Em assim sendo, a 

atividade agrícola está fundamentada diretamente ao texto constitucional.  

Nessa esteira, é importante destacar o conhecimento da ciência econômica, pois a 

atividade agropecuária abarca uma série de variáveis relativas a essa área.  

Com efeito, entende-se que a economia foi dividida em setores primário, secundário e 

terciário. De modo geral, esses setores estão enquadrados das seguintes formas e atribuições: 

a) setor primário: cabe ao setor primário o envolvimento com a extração ou a 
produção de produtos da natureza na sua forma original, contando apenas com o 
trabalho humano, sendo esses produtos matéria-prima para o setor secundário; b) 
setor secundário: no setor secundário, as matérias-primas que são adquiridas do setor 
primário, são então manufaturadas e transformadas em bens industriais; c) setor 
terciário: além de distribuir a produção de bens produzidos pelos setores primário e 
secundário, o setor terciário envolve o comercio de bens e a prestação de serviços 
para pessoas, famílias, empresas e governos24. 

Portanto, o desenvolvimento econômico, conhecido pelo nome dos economistas que 

criaram esses setores, primário (produção agrícola), secundário (indústria) e terciário 

(comércio e serviços) ficou conhecido como Clark-Fisher, 194025.  

Através de comprovações empíricas, verificou-se que os países em que predominava o 

setor primário, onde havia mais atividade agrícola, ou seja, de produção in natura, eram os 

mais atrasados, já os que exploravam a produção industrial eram os mais avançados. 

No entanto, essa teoria está desatualizada, em razão da mudança dos instrumentos de 

produção agrícola como, por exemplo, biotecnologia, plantadeiras, pulverizadores e 

colheitadeira, já que a produção passou a ser muito maior do que a decorrente da natureza e 

da labuta humana. Desse modo, surgiu uma nova maneira de promover a agricultura, que não 

pode mais ser considerada como sendo do setor primário, haja vista que os produtos altamente 

especializados, como máquinas, fármacos, químicos, dentre outros, são consumidos pelo setor 

primário e, com isso, a cadeia produtiva não se inicia na agricultura26. 

Assim, a alta tecnologia existente no mundo contemporâneo alterou, radicalmente, as 

relações entre os setores primário, secundário e terciário, que deixaram de existir, para se 

tornarem uma relação não hierarquizada de setores, mas sim inter-relações setoriais. Desse 
                                                           
23BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf>. Acesso em: 12 
nov. 2018. 
24LUZ, Antônio da. A relação entre a agricultura e a economia em um mundo globalizado. In: PARRA, Rafaela 
Aiex. Direito Aplicado ao Agronegócio: uma abordagem multidisciplinar. Londrina: Thoth, 2018. p.114. 
25LUZ, Antônio da. Op. cit. p.116. 
26LUZ, Antônio da. Op. cit. p.121. 
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modo, verifica-se que há um fluxo setorial circular entre serviços, agricultura, indústria, 

agricultura, serviços e, assim, sucessivamente, numa relação intersetorial da economia 

contemporânea27. 

Registre-se que a integração intersetorial alterou a forma da produção agrícola e 

agropecuária, diante da utilização de diversas tecnologias e das mais variadas ferramentas 

disponíveis para a produção agrária. De tal modo, que a há uma grande demanda no setor 

agropecuário por produtos da indústria e do comércio. Esse fato confere valor agregado aos 

produtos in natura gerados pela agropecuária. Desse modo, essa produção não pode mais ser 

considerada como primária e classificada como causadora do atraso econômico, muito pelo 

contrário, atualmente, a produção agropecuária fomenta a economia, pois gera riquezas, 

empregos e impostos, ou seja, alavanca o desenvolvimento do país. 

Nessa esteira, há que se observar, conforme afirma Carlos José Caetano Bacha28, que a 

literatura sobre desenvolvimento econômico considera relevante a agropecuária, basicamente, 

por cinco funções:  

[...] fornecer alimentos para a população total; fornece capital para a expansão do 
setor não agrícola; fornece mão-de-obra para o crescimento e diversificação de 
atividades na economia; fornece divisas para a compra de insumos e bens capitais 
necessários ao desenvolvimento de atividades econômicas; constituir-se em 
mercados consumidor para os produtos do setor não agrícola[...]. 

Segundo o referido autor, a essas funções, descritas acima, pode-se acrescentar o 

grande valor da agropecuária, porque esta oferece matéria prima ao desenvolvimento da 

indústria e do comércio, dentre outros. Por outro lado, a agropecuária é, também, responsável 

pelo abastecimento de alimentos para toda a população rural e urbana. Dessa forma, a 

importância se sobrepõe, pois 

[...] os alimentos constituem-se em bem-salário e a alta de seus preços implica 
aumento dos salários. Isso causa o aumento dos custos de produção e a redução dos 
lucros, o que diminui o ritmo de desenvolvimento econômico. A situação desejada é 
que a oferta de alimentos cresça, no mínimo, igual a demanda[...]29. 

Diante desse quadro, sobreleva a atuação da agropecuária, responsável pela produção 

in natura e pecuária do país, já que é essencial para o abastecimento alimentar da população e 

por fomentar o desenvolvimento econômico e social, com a geração de riquezas, empregos e 

impostos e, assim, concretizar a soberania do país na produção de alimentos.   

 

                                                           
27LUZ, Antônio da. Op. cit. p.122. 
28BACHA, Carlos José Caetano. Economia e política agrícola no Brasil. São Paulo: Atlas, 2004. p. 30. 
29BACHA, Carlos José Caetano. Op. cit. p. 30. 
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3 A (IN) EFICÁCIA DA POLÍTICA AGRÍCOLA COMO MEIO PA RA 

CONCRETIZAR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

3.1 POLÍTICA AGRÍCOLA 

As atividades vinculadas à agropecuária, à agroindústria, à pesca e à floresta do país 

estão estabelecidas pela Lei n. 8.171, de 17.01.9130, a qual é denominada de Política Agrícola. 

Esta norma dispõe, em seu art. 1º, sobre os fundamentos, as definições e os objetivos da 

política agrícola e determina as competências institucionais, além de definir os recursos e as 

ações necessárias das referidas atividades agrárias no país.  

Desse modo, a Política Agrícola (art. 2º, I) fundamenta-se nos pressupostos de que a 

atividade agrícola se subordina às normas e aos princípios de interesse público, com a 

finalidade de se cumprir a função social e econômica da propriedade rural.  

De outro lado, o Estado promove o setor agrícola para que este responda às políticas 

públicas, como os demais e diversos setores da economia (art. 2º, II, III). É importante 

destacar, neste texto, que a agricultura é uma atividade econômica e, portanto, deve 

proporcionar aos produtores rurais rentabilidade compatível como acontece com os outros 

setores da economia (art. 2º, II). Do mesmo modo, verifica-se que o adequado abastecimento 

alimentar e a segurança alimentar são essenciais para garantir a tranquilidade social, a ordem 

pública e até mesmo o processo de desenvolvimento econômico e social do país (art. 2º, V). 

Convém observar que a produção agrícola advém de propriedades heterogêneas em diversos 

sentidos: condições climáticas, infraestrutura, tecnologias, dentre outras. Além das diferenças 

de condições sociais, econômicas e culturais dos seus produtores rurais (art. 2º, V). Destaca-

se, também, que o produtor rural deve ter acesso aos serviços essenciais como saúde, 

educação, habitação, dentre outros benefícios sociais, para desempenhar a contento as suas 

funções no campo (art. 2º, VI). 

Tem-se, portanto, que a Política Agrícola revela que a agricultura não é, simplesmente, 

um meio de sobrevivência do produtor rural, mas, sim, uma atividade econômica e social 

essencial à dignidade humana do homem do campo. Dessa forma, assevera Lutero de Paiva 

Pereira31: 

A ideia romântica que aprisionou o campo por muito tempo a um gueto sufocante e 
condenou socialmente o produtor rural a um estilo de vida rústico, como se não lhe 
fosse lícito beneficiar-se do próprio trabalho, visto que deveria ficar condenado ou 

                                                           
30BRASIL. Lei 8.171, de 17 de janeiro de 1991. Disponível: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8171.htm>. Acesso em: 10 nov. 2018. 
31 PEREIRA, Lutero de Paiva. Agronegócio: questões jurídicas relevantes. Curitiba: Juruá, 2014. p. 31. 
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confiscado a uma vida subdesenvolvida, já não encontra espaço na 
contemporaneidade fática, menos ainda jurídica. 

Após tratar dos pressupostos da Política Agrícola, a norma enumera os seus objetivos 

de forma extensa, visando a garantir o desenvolvimento do setor agropecuário em benefício 

da coletividade. 

Assim, inicia (art. 3º, I) com os objetivos do Estado, que são os seguintes:  

[...] exercerá função de planejamento, que será determinante para o setor público e 
indicativo para o setor privado, destinado a promover, regular, fiscalizar, controlar, 
avaliar atividade e suprir necessidades, visando assegurar o incremento da produção 
e da produtividade agrícolas, a regularidade do abastecimento interno, especialmente 
alimentar, e a redução das disparidades regionais32; 

Os objetivos da Política Agrícola estão delineados em dezessete incisos do art. 3º da 

Lei 8.171, de 17.01.91. Destarte, de forma abrangente, pode-se afirmar que os objetivos são 

os seguintes: sistematizar a atuação do Estado; planejar as ações e investimentos para um 

melhor desempenho da agricultura a médio e a longo prazo; proteger o meio ambiente; 

compatibilizar as ações com a reforma agrária; estimular a ciência e a tecnologia agrícola; 

prestar apoio ao produtor rural; garantir a segurança e a qualidade dos produtos 

agropecuários; e melhorar a renda e a qualidade de vida no meio rural. 

Por outro lado, as ações e instrumentos da Política Agrícola estão enumeradas no art. 

4º, e incisos, assim, entende-se que os principais instrumentos de uma política agrária são 

resultantes de outras políticas estatais.33 Portanto, são necessárias as seguintes políticas:  para 

o fornecimento de crédito e de estímulos fiscais, que demandam uma política de preços 

competitivos; para a inovação e tecnologias; para o seguro da produção rural; para o 

cooperativismo e relações do trabalho rural; para a infraestrutura rural e produção 

agropecuária. 

A eficiência do produtor rural não é condição suficiente para se obter uma boa 

produção agrícola. Isto porque a agricultura é produzida “a céu aberto”, além de depender das 

condições climáticas, tecnologias, dentre outras condições que podem ocorrer durante o 

plantio e a colheita, independentemente, da gestão do agricultor. 

Diante deste fato, é conveniente conhecer as especificidades das atividades 

agropecuárias, para justificar as prerrogativas da Política Agrícola, em razão das situações 

fáticas que ocorrem com a indústria agrícola. Portanto, a atividade agrícola tem as seguintes 

especificidades: 

                                                           
32BRASIL. Lei 8.171, de 17 de janeiro de 1991. Disponível: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8171.htm>. Acesso em: 10 nov. 2018.  
33CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.) 
Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 1890. 
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1.sazonalidade da produção devido a dependência dos fenômenos climáticos, meio 
ambiente e dos processos biológicos vegetais e animais; 2.produtos agropecuários 
são perecíveis; 3.elevado número de produtores que atuam em concorrência perfeita, 
entre mercados concentrados à montante (oligopólio da indústria de insumos e 
máquinas) e à jusante (oligopsônio das agroindústrias); 4.acentuada distribuição 
espacial da produção no território brasileiro e; 5.rigidez da produção no curto prazo, 
com períodos bem demarcados de contratação dos custos e de apuração da receita 
(comercialização), exigindo volume de capital de giro mais elevado do que em 
outros setores34. 

Dessa forma, a atividade agropecuária apresenta uma forma de produção especial, pois 

os riscos e incertezas são as suas características e por isso diferencia-se das atividades 

industrial e comercial. Por essa razão, a eficácia da política agrícola é essencial para que haja 

o cumprimento do princípio da dignidade da pessoa humana, que é a alimentação adequada e 

essencial para a sadia qualidade de vida da população. 

 

3.2 O FOMENTO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA O ABASTECIMENTO 

ALIMENTAR 

O fomento para a atividade agrícola é imprescindível para o abastecimento alimentar 

de toda sociedade urbana e rural do país.  

A valor do fomento acontece, principalmente, diante dos riscos que envolvem a 

produção agropecuária, riscos decorrentes da ação humana em razão, por exemplo, da 

variação do preço no mercado interno e externo e, também, dos riscos, dentre outros, 

climatológicos.  

Por isso, o Estado deve fomentar a agricultura e pecuária para que o produtor rural 

tenha ânimo, ou seja, condições psicológicas e financeiras para empreender e, assim, atender a 

demanda da população e o dever constitucional de Estado. 

Para Lutero de Paiva Pereira35 o fomento ou o impulso que o Estado proporciona às 

atividades agropecuárias divide-se em fomento “ativo” e “passivo”. Segundo o autor, o 

fomento “ativo” são os instrumentos que o Estado dispõe para induzir a atividade produtiva, 

do agricultor ou dos que desejam iniciar essa atividade. Já o fomento “passivo” são os meios 

utilizados pelo Estado para manter o produtor rural nas suas atividades agropecuárias. Desse 

modo, o fomento ativo procura levar o homem para o campo e o passivo serve para manter o 

agricultor no campo, principalmente, durante os períodos de crises no setor agrário. 

                                                           
34FAESP. Política Agrícola. Disponível: <https://faespsenar.com.br/leitura-conteudo/00000038/M00018>. 
Acesso em: 10 nov. 2018.  
35PEREIRA, Lutero de Paiva. Agricultura e Estado: uma visão constitucional.  4. ed. Curitiba: Juruá, 2014. p. 
126. 
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Desse modo, o fomento “ativo” se consubstancia, principalmente, no crédito rural, 

além da política de preços, da política fiscal e, com algumas ressalvas, na Cédula de Produto 

Rural – CPR.  De outro lado, o fomento “passivo”, que tem por objetivo resguardar o 

produtor de riscos superveniente à produção, são os seguintes: mútuo rural; seguro agrícola; e 

programa de garantia de atividade agropecuária36. 

É imprescindível ressaltar que os instrumentos da Política Agrícola, enumerados no 

art. 4º da Lei 8.171, de 17.01.91, são de fato implementados pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – MAPA. Por meio desses “instrumentos promovem os 

investimentos, criam incentivos e/ou desestímulos para as atividades agropecuárias e devem 

sinalizar o caminho de expansão do setor”37. 

Registre-se que o MAPA altera, por meio de publicações, os parâmetros desses 

instrumentos da Política Agrícola, na condução das atividades do setor agropecuário, por 

meio do Plano Agrícola e Pecuário – PAP e de Resoluções expedidas pelo Conselho 

Monetário Nacional. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA utiliza os seguintes 

instrumentos para fomentar as atividades agropecuárias: Crédito rural; Zoneamento agrícola; 

Seguro rural; Comercialização e Programas especiais de fomento setorial38. 

O crédito rural é um dos instrumentos da Política Agrícola e é regulamentado pela Lei 

4.829/1965 e a Lei 8.171/1991, que trata da Política Agrícola. 

 

3.3 CRÉDITO RURAL  

Ressalta-se que, antes de surgir a Lei 4.829 05.11.1965, que criou o Sistema Nacional 

de Credito Rural – SNCR, o Banco do Brasil, em 1935, instituiu a Carteira de Crédito 

Agrícola e Industrial (CREAI), e esta começou a operar em 1937, portanto esse crédito já 

existia, aproximadamente, três décadas antes da referida lei, com o objetivo precípuo de 

fomentar a agropecuária39. 

Destarte, o crédito rural, de acordo com o art. 1º da Lei 4.829/1965, deverá ser 

distribuído e aplicado conforme a política de desenvolvimento da produção rural visando ao 

bem-estar do povo. E, conforme o art. 2º da referida Lei, crédito rural é “o suprimento de 
                                                           
36PEREIRA, Lutero de Paiva. Agricultura e Estado: uma visão constitucional.  4. ed. Curitiba: Juruá, 2014. p. 
128-129. 
37FAESP. Política Agrícola. Disponível: <https://faespsenar.com.br/leitura-conteudo/00000038/M00018>. 
Acesso em: 10 nov. 2018. 
38FAESP. Política Agrícola. Disponível: <https://faespsenar.com.br/leitura-conteudo/00000038/M00018>. 
Acesso em: 10 nov. 2018. 
39BACHA, Carlos José Caetano. Op, cit. p.62. 
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recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a 

produtores rurais ou a suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se 

enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor”40. 

Saliente-se que, de acordo com o Manual de Crédito Rural, art. 14 da Lei 4829/1965, 

os termos, prazos, juros e demais condições das operações de crédito rural serão estabelecidas 

pelo Conselho Monetário Nacional. 

Por outro lado, assevera Lutero de Paiva Pereira41 que 

Para que o crédito rural cumpra seu objetivo institucional de fomentar a atividade 
agropecuária, houve por bem o legislador em colocar o mútuo então sob a bandeira 
do dirigismo contratual, e isto para que sua operacionalização, em todos os sentido, 
inclusive quanto à estipulação de cláusulas, não ficasse sob o arbítrio do 
emprestador, sabidamente a parte mais forte da relação. 

Portanto, não há dúvidas que com o surgimento dessa norma o agricultor “passou a ter 

acesso a financiamentos regrados para o custeio, investimento, comercialização e 

agroindustrialização, houve a possibilidade de investir em tecnologias mais eficazes para a 

produção agropecuária”42.  

Por conseguinte, segundo José Caetano Bacha, a ideia básica do crédito rural é 

[...] a de dar à agropecuária recursos a custos inferiores aos que teriam de ser pagos 
no mercado livre. Isso ocorre com base na argumentação de que os agricultores não 
fixam o preço de seus produtos, mas apenas tomam o preço de mercado. Isto é, a 
curva de demanda pelo produto de um agricultor é uma reta horizontal, ao preço 
fixado no mercado. A esse nível de preço, o produtor apenas decide o quanto quer 
vender. Consequentemente, custos financeiros elevados não podem ser repassados 
aos preços de produtos agrícolas, como é mais factível no caso de produtos 
industriais. Por isso, procura-se manter linhas de crédito à agropecuária a taxas reais 
menores43. 

Assim, esse fomento tem por finalidade proporcionar o abastecimento alimentar e, 

também, o desenvolvimento econômico do país, para satisfazer o bem-estar do povo e, 

consequentemente, atende mais aos interesses da atividade agropecuária e do produtor rural, 

ou seja, do tomador, do que das instituições financeiras ou cooperativas, o emprestador.  

De outro lado, os objetivos específicos do crédito rural, de acordo com o no art. 3º da 

Lei 4.829/65, são: 

I - estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para 
armazenamento beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, 
quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural; II - 

                                                           
40BRASIL. Lei 4.829, de 05 de novembro de 1965. Disponível: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4829.htm>. Acesso em: 10 nov. 2018. 
41PEREIRA, Lutero de Paiva. Agricultura e Estado: uma visão constitucional.  4. ed. Curitiba: Juruá, 2014. p. 
137. 
42TORMA, Francisco. Endividamento Rural: Renegociações de dívidas do crédito rural e suas consequências 
para o produtor. In: PARRA, Rafaela Aiex. Direito Aplicado ao Agronegócio: uma abordagem multidisciplinar. 
Londrina: Thoth, 2018. p.301-302. 
43BACHA, Carlos José Caetano. Op. cit. p.66. 
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favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização de 
produtos agropecuários; III - possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores 
rurais, notadamente pequenos e médios; IV - incentivar a introdução de métodos 
racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão 
de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo; 

De fato, essa norma cumpriu muito bem os seus objetivos até a década de 1980, pois 

houve um crescimento vertiginoso da produção de grãos no país. Contudo, observa-se que 

durante esse período “houve forte subsídio estatal à produção, responsabilizando-se o Estado 

pela diferença apurada entre a inflação e a taxa de juros praticada nos contratos”44.  

Convém enfatizar que, na década de 1970, foi sancionada a Lei 5.969, de 12.12.1973, 

que instituiu o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), com a finalidade 

de exonerar o produtor rural de obrigações financeiras relativas a operações de crédito, cuja 

liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que 

atinjam bens, rebanhos e plantações (art. 1º). Esse programa foi criado pelo Poder Público 

diante das diversas falhas de implementação do seguro rural, pela iniciativa privada, no 

Brasil. Verifica-se que o Proagro não é um seguro agrícola idêntico ao operado pela iniciativa 

privada, visto que, na realidade o Proagro é um programa governamental de apoio à 

agricultura. No entanto, esta, Lei 5.969 de 12.12.1973, foi revogada pela Lei 12.058, de 

13.10.2009. 

Com o início da crise financeira na década de 1980, o Estado reduziu drasticamente 

tanto o crédito rural quanto o subsídio, deixando o produtor rural em dificuldades financeiras, 

pois 

 [...] o crédito disponível passou de R$ 20,03 bilhões em 1983 para 7,09 bilhões em 
1995.  Ademais, o governo brasileiro passou a elevar a taxa de juros como tentativa 
de combater a inflação, o que, somado ao corte dos subsídios, diminuiu 
substancialmente a lucratividade do produtor rural. Neste novo cenário, o produtor 
buscava a todo custo ter acesso ao dinheiro, mas acabava tendo dificuldades para 
adimplir suas obrigações, já que não tinha experiência em trabalhar com crédito 
rural nestas novas condições. Assim, o caminho para o endividamento era largo45.  

Por conseguinte, ao longo do período de 1980, diante da intensa refração ao crédito, a 

Política Agrícola que passou a ser adotada foi a Política de Garantia de Preços Mínimos, que 

junto com a Política de Formação de Estoques Reguladores pelo Governo Federal procurou 

estabilizar o mercado agrícola, diante das variações de preços determinados e estipulados pelo 

Estado. 

Há que se considerar que, durante as décadas de 1980 e 1990, o endividamento na 

agropecuária decorreu, também, dos desastrosos planos econômicos, denominados Plano 

                                                           
44TORMA, Francisco. Op. cit. p. 302-303. 
45TORMA, Francisco. Op. cit. p. 302-303. 
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Cruzado e Plano Collor, que foram implementados no Brasil. Nesse sentido, verifica-se que 

esses planos contribuíram em muito para o endividamento do agricultor 

No Plano Cruzado, por exemplo, a crise gerada foi tão grande que o Governo 
Federal determinou a desapropriação de gado gordo [...] o gado magro de pequenos 
produtores foi desapropriado, sem o pagamento prévio da indenização [...]. Já o 
Plano Collor trouxe prejuízos aos produtores rurais que até hoje repercutem na 
sociedade. Em março de 1990, os contratos de financiamento rural tiveram correção 
de até 84,32%, quando o índice correto a ser aplicado era de 41,28%. Até hoje 
muitos produtores ainda buscam ser indenizados dos prejuízos que sofreram à época. 
O Estado, quando tenta consertar um problema, frequentemente causa outro, pior 
ainda46. 

Desse modo, a situação ficou crítica para os produtores rurais, com enorme 

endividamento, como demonstra o relatório final da CPMI de 1993, da Câmara dos 

Deputados47. Nestes termos, 

[...] é fundamental que se compreenda que o endividamento junto ao Sistema 
Financeiro não é só aquele apresentado como inadimplente (1,7 bilhão de dólares) 
mas, principalmente, o volume ainda maior (certa de 5 bilhões de dólares) que se 
acha embutido nas fraudulentas operações mata-mata e nas renegociações, altamente 
onerosas, cuja impossibilidade de pagamento é reconhecida pelo Presidente do 
Banco do Brasil [...]  Tudo isso resultou numa descapitalização dos agricultores, 
obrigando-os a vender seus bens para não só para cobrir a deficiência de capital 
como para atender aos excessivos custos financeiros. Questão fundamental, ainda, 
cujo passivo é inquantificável é a dívida dos agricultores com suas famílias e com 
aqueles que mais diretamente estão ligados à sua atividade, os empregados, eis que o 
agravamento da crise impede-os de cumprir com ambos atendimento das 
necessidades básicas para uma vida digna. 

Por conseguinte, diante desse passivo absurdo no setor rural brasileiro, o governo 

federal, na época, resolveu a situação com a securitização das dívidas dos agricultores. Assim, 

a securitização foi disciplinada pelas Leis 9.138/1995, 9.866/1999 e 10.437/2002. Por meio 

desse programa, o produtor rural que estava endividado passou a ter direito a renegociar seus 

débitos até duzentos mil, com prazo de 7 a 10 anos, pagando variação de preços mínimos 

(VPM) mais 3% ao ano48. 

Desse modo, constata-se que a Política Agrícola brasileira foi sendo resolvida por 

instrumentos pontuais e de curto prazo e não voltada necessariamente aos interesses do 

produtor rural que desenvolve diuturnamente a atividade agrícola.  

                                                           
46TORMA, Francisco. Op. cit. p. 304. 
47BRASIL. Câmara dos Deputados. Relatório Final da CPMI do Endividamento. Requerimento nº 92/1993. 
Relator: Senador Garibaldi Alves Filho. Brasília, 1993. p. 203. Disponível: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/89568/CPMIEndividAgricola.pdf?sequence=3>. Acesso 
em: 10 nov. 2018. 
48TÁVORA, Fernando Lagares. Renegociação de dívida rural: reflexões sobre o financiamento da agricultura 
brasileira. Senado: Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa. abr./2014. Disponível: 
<https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-146-
renegociacao-de-divida-rural-reflexoes-sobre-o-financiamento>. Acesso em: 10 nov. 2018. 
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Em 2003, foi promulgada a Lei 10.823, de 19.12.2003, que dispõe sobre a Subvenção 

Econômica ao Prêmio do Seguro Rural, que tem como objetivo tornar o seguro rural 

franqueado aos produtores rurais. 

Os riscos climáticos é um dos principais riscos que o produtor rural enfrenta no 

desenvolvimento de suas atividades agrícolas. Os fenômenos da natureza decorrem de uma 

relação de causalidade do universo. Assim, para tentar reduzir os riscos financeiros do 

empreendimento, que é a “céu aberto”, o agricultor poderá recorrer à contratação do seguro 

rural, que prevê indenização dos custos da lavoura e, em ocorrendo o sinistro, estará protegido 

dos riscos da natureza. 

Contudo, ocorre que o seguro rural não é um instrumento eficaz, porque 

[...] falta uma política pública adequada para sua implementação em larga escala. 
Um exemplo prático desta situação é o Programa de Subvenção ao Prêmio do 
Seguro Rural (PSR), mantido pelo Governo Federal há mais de uma década e que se 
destina a pagar parte do custo do seguro, entre 40% e 70% do prêmio total. Embora 
seja uma importante ferramenta de estímulo à contratação do seguro rural, o PSR 
representa uma parcela muito pequena dos gastos públicos da União com a 
agropecuária, normalmente 1,51% do empenho. Os beneficiários, que chegaram a 
73.532 em 2014 foram reduzidos para somente 27.706 em 201549. 

Diante desse quadro, pode-se dizer que são indispensáveis políticas específicas para a 

atividade agrícola, haja vista a situação de risco que ocorre nessa atividade, além dos fatores 

climáticos, o ataque de pragas e doenças, os riscos do mercado com oscilações de preços na 

época da entrega da safra, as variações cambias que influem nos preços dos insumos e, ainda, 

os planos econômicos, dentre outros fatores que alteram as condições econômicas do país. 

Portanto, é inegável a importância do seguro rural para a sustentação da atividade rural. Sendo 

assim, são necessárias políticas públicas eficientes para que de fato esse instrumento seja 

aperfeiçoado. 

Nessa trilha, é oportuno destacar que há uma lacuna entre a Lei 8.171, de 17.01.91, de 

Política Agrícola brasileira e a Política Agrícola implementada pelos governos, pois verificou-

se que o país sempre preferiu utilizar instrumentos pontuais como, por exemplo, o crédito 

rural e o seguro rural, mas que não trazem segurança efetiva para o produtor rural. É claro 

que, a exemplo o crédito rural, pode-se trazer um resultado a curto prazo, com a capitalização 

do produtor, mas a médio e a longo prazo pode transformar-se em dívida e, até mesmo, na 

perda da propriedade rural. Ainda, o seguro rural, que é um instrumento eficaz, é tratado pelo 

Poder Público de maneira inconsistente e irrefletida diante da multifacetariedade da atividade 

agropecuária do país. 

                                                           
49TORMA, Francisco. Op. cit. p. 304-305. 
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Isso ocorre porque a Política Agrícola implementada no Brasil difere da disciplinada 

na Lei 8.171, de 17.01.1991, que afirma em seu art. 3º, inc. III e XVII que os seus objetivos 

são eliminar as distorções que afetam as funções econômicas e sociais da agricultura e, 

também, melhorar a renda e a qualidade de vida do meio rural e, assim, viola a dignidade da 

pessoa do campo e da cidade. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O princípio da dignidade humana consagrado na Constituição Federal de 1988, 

determina que o Estado satisfaça as necessidades alimentares dos indivíduos e da sociedade. 

O direito à alimentação foi acrescentado ao art. 6º da Constituição Federal de 1988, 

por meio da Emenda Constitucional nº 64 de 2010, como direito social e, portanto, essencial à 

dignidade da pessoa humana. 

Esse direito encontra-se protegido desde a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948 e, ainda, por diversos pactos internacionais, como: Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, promulgado no Brasil, pelo Decreto n. 591, 

de 06.07.1992; Convenção sobre os Direitos das Crianças de 1989, retificado pelo Decreto 

99710 de 21.11.1990; e com a mais específica proteção à alimentação o Protocolo Adicional à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais de 1989. 

Por conseguinte, o direito à alimentação encontra-se disciplinado nos documentos 

internacionais e, também, nos diversos sistemas constitucionais e infraconstitucionais de 

diversos países. 

No Brasil, o direito à alimentação está consagrado na Lei 11.346, de 15.09.2006, ou 

seja, antes mesmo da Emenda Constitucional n. 64 de 2010. Essa Lei criou o Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, onde assegura o direito humano à 

alimentação adequada e consagra o dever do Poder Público para prover e assegurar os 

mecanismos necessários para fomentar adequada alimentação a toda população brasileira. 

Por conseguinte, o Estado soberano demonstra a sua independência e autossuficiência, 

quanto melhor for a sua produção agrícola, pois “comida é poder”, para atender ao 

abastecimento alimentar da população e ao desenvolvimento social e econômico do país. 

A agricultura e a agropecuária são uma questão de Estado, pois estão vinculadas ao 

direito à vida (art. 5º, CF), ao direito à alimentação (art. 6º, CF), à soberania do Estado (art. 

1º, inc. I, CF) e, principalmente, à dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III CF). 
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Também encontram-se disciplinadas no art. 187 da Constituição Federal de 1988, a 

qual determina que a política agrícola será planejada e executada na forma da lei. A Lei que 

regulamenta esse dispositivo constitucional é a Lei 8171de 17.01.1991, chamada de Política 

Agrícola, que tem por finalidade implementar o desenvolvimento econômico, social e 

ambiental para toda a coletividade.  

Por outro lado, não é permitido ao Estado produzir alimentos, conforme art. 173 da 

Constituição Federal de 1988, contudo o Estado deve fomentar a produção agropecuária e 

organizar o abastecimento alimentar, nos seus três níveis: federal, estadual e municipal, de 

acordo com o art. 23, inc. VIII, da Magna Carta. 

Assim, o produtor rural deve ser protegido pelo Estado na implementação da Política 

Agrícola, pois é ele quem enfrenta todos os tipos de intempéries da natureza, inseguranças 

econômica e de mercado na produção de alimentos.  

A agropecuária é uma atividade econômica a “céu aberto”, portanto é diversa da 

atividade industrial e comercial. A alta tecnologia existente no mundo contemporâneo alterou 

radicalmente as antigas relações entre os setores primário, secundário e terciário que existiam 

para explicar a econômica. Atualmente, verifica-se que há uma integração intersetorial, de tal 

modo que há uma grande demanda no setor agropecuário por produtos da indústria e do 

comércio. Esse fato confere valor agregado aos produtos in natura gerados pela agropecuária. 

Portanto, a produção agropecuária não pode ser mais considerada como primária e 

classificada como resultado do atraso e do subdesenvolvimento, muito pelo contrário, a 

produção agropecuária fomenta a economia, pois gera riquezas, empregos e impostos e, 

assim, alavanca o desenvolvimento do país.  

A atividade agropecuária se subordina às normas e princípios de interesse público, 

com a finalidade de se cumprir a função social e econômica da propriedade rural e, 

principalmente, a dignidade da pessoa humana, pois a produção de alimentos é essencial para 

o consumo e existência humana. 

Desse modo, o planejamento e a execução da Política Agrícola pelo Estado é 

fundamental para a concretização da dignidade da pessoa humana das áreas rurais e urbanas. 

Mesmo porque, a agropecuária não é, simplesmente, um meio de sobrevivência do produtor 

rural, mas sim uma atividade econômica e social essencial para toda a coletividade.  

Portanto, o fomento da atividade agropecuária é imprescindível para o abastecimento 

alimentar, isto porque a atividade envolve inúmeros riscos decorrentes da ação humana, como 

variação de preço no mercado interno e externo e, também, riscos decorrentes da natureza, 

como pragas, chuvas de granizo, dentre outros. 
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Apesar da Lei 8171de 17.01.1991, que trata da Política Agrícola, estabelecer os 

fundamentos, objetivos, recursos, ações e competências institucionais para o setor agrário, 

verifica-se que a sua implementação não ocorre conforme esta norma. 

O crédito rural, que é um dos instrumentos da Política Agrícola, regulamentado pela 

Lei 4.829/1965, permitiu ao agricultor ter acesso a financiamentos regrados para o custeio da 

produção, além de investimento, comercialização e agroindustrialização, o que tornou a 

atividade mais proveitosa. No entanto, esse resultado a curto prazo, embora benéfico ao 

produtor pelo poder de capitalização, a médio e a longo prazo, pode se transformar em dívida 

e, como isso, o produtor pode perder, inclusive, a sua propriedade. Portanto, há carência de 

coordenação e apoio ao agricultor, quando está diante da inadimplência em decorrência dos 

riscos sofridos com a atividade agrícola. 

Por outro lado, o seguro rural, regulamentado pela Lei 10.823, de 19.12.2003, que tem 

por objetivo tornar o seguro franqueado aos produtores rurais, e que realmente se configura 

em um instrumento eficaz, pois o agricultor enfrenta em suas atividades vários riscos, como: 

fatores climáticos, pragas, doenças na lavoura, riscos do mercado com oscilações de preços, 

variações cambiais, planos econômicos, dentre outros, é tratado pelo Poder Público de forma 

inconsistente e irrefletida, diante da multifacetariedade da atividade agropecuária no país. 

Assim, verifica-se a inconsistência de regulamentação da matéria e a falta de um programa 

eficaz para esse setor. 

Por todo o exposto, conclui-se que a Política Agrícola implementada no Brasil é 

realizada por instrumentos como, por exemplo, o crédito rural e o seguro rural. Contudo, são 

utilizados de forma pontual e, assim, torna-se ineficaz, porque não é aplicada de modo 

integral, conforme determina a Lei 8.171, de 17.01.1991, que tem por objetivos eliminar as 

distorções que afetam as funções econômicas e sociais da agricultura e, também, melhorar a 

renda e a qualidade de vida do meio rural. 
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