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Fitossanitárias - SPS 



Introdução 
O desenvolvimento do comércio agrícola necessita 

de garantias quanto à segurança dos alimentos. 

 

Produção agropecuária requer medidas de proteção 

contra enfermidades em animais e pragas em culturas 

vegetais. 

 

Riscos para a saúde humana também devem ser 

considerados, pois enfermidades podem ser 

transmitidas de animais a pessoas. 



Introdução 

A aplicação de medidas de proteção sanitária pode ter impacto 
restritivo no comércio internacional. 

 

Objetivos de proteção sanitária estão entre as mais frequentes 
justificativas apresentadas para restrições ao comércio de produtos 
agropecuários. 

 

Necessidade de regras para impedir o uso arbitrário e/ou 
discriminatório dessas medidas. 

 

Importância de base científica e análise de risco na adoção de 
medidas sanitárias e fitossanitárias. 



Sistema Multilateral do Comércio 

Essas preocupações foram gradativamente incorporadas 
às regras do comércio internacional. 

 

Artigo XX do GATT-1947 admite restrições ao comércio 
para a proteção da saúde humana, animal ou vegetal. 

 

Veda, contudo, medidas aplicadas de forma 
discriminatória ou com o objetivo de restringir, 
disfarçadamente, o comércio internacional. 



Artigo XX(b) do GATT-1947 

“Artigo XX: Exceções Gerais 

Disposição alguma do presente acordo será interpretada 

como impedindo a adoção ou aplicação, por qualquer 

Parte Contratante, das medidas necessárias à proteção da 

saúde e da vida das pessoas e dos animais e à preservação 

dos vegetais, desde que essas medidas não sejam aplicadas 

de forma a constituir quer um meio de discriminação 

arbitrária, ou injustificada, entre os países onde existem as 

mesmas condições, quer uma restrição disfarçada ao 

comércio internacional.”  



Rodada Uruguai 

A criação da OMC em 1995, após a Rodada Uruguai, veio 

acompanhada de diversos Acordos para temas específicos 

do comércio internacional. 

 

O Art. XX do GATT-1947 foi expandido no atual 

Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS, da 

sigla em inglês). 

 

Para administrar esse Acordo, instituiu-se também o 

Comitê SPS da OMC.  



Acordo SPS 

O Acordo detalha os princípios, contidos no 
Artigo XX, da não discriminação e da 
inexistência de restrições disfarçadas ao 
comércio internacional. 

 

Contém, além disso, definição de medidas SPS e 
regras sobre base científica de medidas, uso de 
padrões internacionais, equivalência, análise de 
risco, regionalização, transparência.  



Definição de Medidas SPS 

 

 

Medidas SPS são definidas no Anexo A do Acordo SPS. 

Com base nessas definições, podemos diferenciar o 

escopo do Acordo SPS do escopo de Acordos próximos, 

como Agricultura e TBT. 

 

 



Definição de Medidas SPS 
As medidas cobertas pelo Acordo SPS são quaisquer medidas aplicadas 
com os seguintes fins: 

 

“(a) para proteger, no território do Membro, a vida ou a saúde animal ou 
vegetal dos riscos resultantes da entrada, do estabelecimento ou da 
disseminação de pragas, doenças ou organismos patogênicos ou 
portadores de doenças; 

(b) para proteger, no território do Membro, a vida ou a saúde humana ou 
animal dos riscos resultantes da presença de aditivos, contaminantes, 
toxinas ou organismos patogênicos em alimentos, bebidas ou ração 
animal; 

(c) para proteger, no território do Membro, a vida ou a saúde humana ou 
animal de riscos resultantes de pragas transmitidas por animais, vegetais 
ou por produtos deles derivados, ou da entrada, estabelecimento ou 
disseminação de pragas; ou 

(d) para impedir ou limitar, no território do Membro, outros prejuízos 
resultantes da entrada, estabelecimento ou disseminação de pragas .” 



Definição de Medidas SPS 

Diferença com o Acordo de Agricultura: 

 

 O Acordo SPS não trata de questões de acesso tarifário a 
mercados, apoio doméstico e subsídios à exportação. 

 

Diferença com o Acordo de Barreiras Técnicas ao Comércio 
(TBT): 

 

 Para serem cobertas pelo Acordo SPS, as medidas técnicas 
devem possuir as finalidades indicadas no Anexo A. O 
Acordo TBT trata de medidas técnicas relativas a questões 
de qualidade, características físicas do produto, informação 
nutricional, etc. 



Princípios do Acordo SPS 

 Países têm soberania para definir seus respectivos níveis 

de proteção sanitária ou fitossanitária adequada. 

 

 Medidas não podem ser aplicadas de forma 

discriminatória ou constituir restrições disfarçadas ao 

comércio. 

 



Princípios do Acordo SPS 

Desses princípios decorrem outros, mais específicos: 

 

 Necessidade das medidas para a proteção da vida ou da saúde 
humana, animal ou vegetal (Art. 2.2). 

 

 Não discriminação de parceiros comerciais onde prevaleçam 
condições semelhantes (Art. 2.3) ou restrições disfarçadas ao 
comércio. 

 

Harmonização, i.e., medidas têm de ser fundamentadas nos 
padrões internacionais (Art. 3.1). 

 

Base científica das medidas SPS (Arts. 2.2 e 3.3), em especial no 
caso das exceções ao Art. 3.1. 



Princípios do Acordo SPS 
 

 Precaução - países podem atuar, em caráter provisório, quando ainda 
não há evidências científicas suficientes a respeito de riscos à vida ou à 
saúde humana, animal ou vegetal (Art. 5.7). 

 

 Regionalização – deve-se considerar características sanitárias de 
determinadas áreas ao aplicar medidas SPS (Art. 6). 

 

 Equivalência – Medidas de outros países devem ser reconhecidas como 
equivalentes se demonstrado que atendem ao nível adequado de proteção 
do país importador (Art. 4). 

 

 Transparência – países devem notificar suas medidas SPS (Art. 7 e 
Anexo B). 



Padrões Internacionais 

Padrões internacionais são as regras relativas a 

medidas de proteção sanitária e/ou fitossanitária 

definidas pelas organizações de referência do 

Acordo SPS. 

 

O Anexo A também define essas organizações, de 

acordo com sua área de atuação: Codex 

Alimentarius, OIE e CIPV (as “Três Irmãs”).  



Codex Alimentarius 

É a organização de referência para alimentos; aditivos; 
resíduos de remédios veterinários e defensivos agrícolas 
em alimentos; contaminantes; métodos de controle e 
amostragem; higiene. 

 

Sustentado pela FAO e pela OMS, tem Secretariado em 
Roma, mas a CAC reúne-se alternadamente em Genebra e 
em Roma. 

 

Busca definir padrões guias e recomendações de forma 
científica 



OIE 

A Organização Mundial da Saúde Animal (OIE, da sigla de 
seu nome anterior em francês) está sediada em Paris. 

 

Define padrões, guias e recomendações para saúde animal e 
zoonoses, inclusive medidas de controle.  

 

Prepara Códigos para orientar a atuação dos países em 
relação a saúde animal e zoonoses, como o Código de 
Animais Terrestres e o Código de Animais Aquáticos. 

 

Para determinadas zoonoses, estabelece classificações de 
risco sanitário de países. 



CIPV 

O Secretariado da Convenção Internacional para a 

Proteção dos Vegetais (CIPV) está sediado em Roma e é a 

organização de referência para sanidade vegetal.  

 

Define padrões guias e recomendações para a aplicação de 

defensivos agrícolas e controle da disseminação de pragas. 



Padrões Internacionais 

Países que seguem os padrões definidos pelas 
organizações de referência beneficiam-se da presunção de 
que suas medidas SPS cumprem com as regras do Acordo 
SPS (Art. 3.2). 

 

Devem seguir esses padrões (princípio da harmonização 
do Art. 3.1), exceto se houver justificação científica para 
tanto. 

 

As exceções devem ser justificadas cientificamente ou à 
luz da necessidade de se adotar nível de proteção 
diferenciado (Art. 3.3 e Art. 5). 



Comitê SPS 

O Comitê SPS da OMC tem as seguintes funções 
primordiais: 

 

 Administra o Acordo SPS, podendo discutir temas de 
interesse em matéria SPS. 

 

 Foro para consultas entre os Membros da OMC a 
respeito de questões comerciais específicas. 

 

 Coordenação de esforços com Codex Alimentarius, 
OIE e CIPV. 



Processo de Abertura de Mercado 

A autorização da entrada de produtos agropecuários depende da 
decisão do país importador de que não haverá risco sanitário ou 
fitossanitário. 

 

Normalmente, essa avaliação faz-se mediante Análises de Risco de 
Importação (ARI) ou Análises de Risco de Pragas (ARP). 

 

Concluída a análise, definem-se os requisitos sanitários ou 
fitossanitários para o produto de determinado país. 

 

Com base nos requisitos, acordam-se os Certificados Sanitários, 
Fitossanitários ou Zoossanitários Internacionais que acompanharão 
o produto. 



Questões Comerciais Recentes 

 Caso de EEB no Brasil 

 Não reconhecimento do princípio da 

regionalização – febre aftosa 

 Não reconhecimento de padrões internacionais 

ou decisões de alguma das “Três Irmãs” – EEB, 

aftosa, beta-agonistas 

 ARIs e ARPs conduzidas como medidas 

protecionistas disfarçadas 

 Padrões Privados 



Obrigada! 

 

 

Email:   dpb@itamaraty.gov.br 

Divisão de Agricultura e Produtos de Base (DPB) 

Ministério das Relações Exteriores 


