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Instrução Normativa XX – __ de _____________ de 20071 

        
 

Dispõe sobre criação, finalidade, competências, 
composição e funcionamento do Sistema Brasileiro de 

Comércio Justo e Solidário. 
 
 

 
O(s) MINISTRO(s) DE ESTADO DA(O) (s) _____________, no uso de suas atribuições, de acordo com 
o disposto na Portaria n._____.  
 
Considerando a distribuição mais equitativa dos valores gerados ao longo das cadeias produtivas  
como elemento estratégico para o desenvolvimento nacional, especialmente em países como o 
Brasil, que apresenta ao mesmo tempo profundas desigualdades sócio-econômicas e importantes 
mercados domésticos; 
 
Considerando a importância do Comércio Justo e Solidário para o equilíbrio das relações 
comerciais entre produtores, transformadores, comerciantes e consumidores, em escala local, 
regional e internacional, para o fortalecimento das ações coletivas entre aqueles que produzem e 
aqueles que consomem; 
 
Considerando a importância crescente das ações cooperativas para o bom funcionamento das 
cadeias produtivas e das ações coletivas entre quem produz e quem consome como fator de 
redução da intermediação; 
 
Considerando a importância do diálogo construtivo e equitativo nas transações entre quem 
produz, transforma, comercializa e consome, para a restauração da qualidade ética nas 
transações comerciais; 
 
Considerando a importância da construção de relações de longo prazo fundamentadas na 
confiança, na aproximação entre produtores e consumidores, na distribuição mais equitativa de 
valores ao longo das cadeias produtivas para a consolidação de processos de desenvolvimento 
local sustentáveis;  
 
Considerando  os efeitos negativos diretos da coordenação pura de mercado como a distribuição 
desigual da riqueza gerada nas trocas e a concentração do poder econômico, e, indiretos, como a 
violência urbana, a desagregação social, a tensão no campo, a devastação cultural e ambiental; 
 
Considerando a proliferação de iniciativas no Brasil e no mundo, no campo do Comércio Justo e 
Solidário ou com conceitos afins (Comércio Justo, Comércio Ético, Economia Solidária, Agricultura 
Familiar, Consumo Responsável, Agroecologia, Agricultura Orgânica, Responsabilidade Social 
Empresarial, entre outros); 
 
Considerando que a denominação brasileira Comércio Justo e Solidário é o resultado da 
deliberação dos atores brasileiros que atuam nesta área e corresponde ao que se convencionou 
chamar em outras línguas: comércio justo em países de língua espanhola, commercio equo e 
solidale na Itália, commerce equitable na França ou fair trade nos países de língua inglesa, 
servindo para as transações comerciais realizadas no mercado interno brasileiro, como também 
para as exportações; 

                                                 
1 Documento elaborado para consulta pública, pelo GT Interministerial, criado em Audiência Pública do MTE de 08 de abril 
de 2006, composto de dois membros de cada uma das seguintes articulações da sociedade civil: FACES do Brasil, 
Articulação OPFCJS e FBES, e, de representantes da SENAES (MTE), MDA (SAF e SDT), e, Sebrae Nacional.  
 


