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···ro ~ ~•.. 
Tem a presente exposição o condão de 

racionalização do instrumento jurídico 
pela Lei n. 8.929/94, o qual instituiu a 
Rural que tem por fim precípuo consti 
ferramenta eficaz de concessão de crédito e 
da produção no âmbito do agronegócio 
de sua concepção, tal segmento da economHi 
recia de mecanismos jurídicos que pudessem 
caráter profissional, a fim de superar o 
dantes predominava. 

O estudo da CPR demonstra que tal 
trouxe alento ao agronegócio brasileiro, 
seu advento, a economia brasileira, contandct 
lumosas transações deste setor econômico 
mamente rentável, tanto para o homem do 
para os agentes comprometidos com o 
do setor, transcendeu o patamar em que se 
trazendo desenvolvimento para o país e 
forma significativa para a geração de 
até mesmo os críticos que afirmavam que 
deveria ser exportador de commodities, mas 
produtos industrializados. 

Perceberam estes críticos que 
fortes, profissionais e comprometidas com 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


