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1. Acordos da Organização Mundial 
do Comércio - OMC

1. Os Acordos da OMC constituem-se no fundamento
jurídico do sistema internacional de comércio para
a maioria das nações mercantis do mundo;

2. Os países membros da OMC deverão utilizar
padrões internacionais como base para
Regulamentação Técnica;

3. Toda medida deve ser fundamentada
cientificamente;

4. Toda regulamentação técnica deve ser amplamente
divulgada e submetida a comentários
internacionais.



2. Barreiras

Barreiras comerciais podem ser entendidas, de forma
geral, como qualquer medida ou prática, de origem
pública ou privada, que tenha o efeito de restringir o
acesso de bens e serviços de origem estrangeira a um
mercado, tanto no estágio da importação, como no da
comercialização (CARREAU & JUILLARD, 1998).



Negociações Internacionais do Agronegócio

Aumento da complexidade das negociações

Acordo Barreiras Técnicas 
ao Comércio (TBT)

+ 
Acordo Sanitário e 
Fitossanitário (SPS)

(2ª geração)

Ambientais, Sociais, 
Éticas

(3ª geração)

Cotas e Tarifárias

(1ª geração)



• Objetivo principal:
• Reafirmar o direito soberano de

todo governo garantir o nível de
proteção sanitário que estime
apropriado e ao mesmo tempo
evitar um mal uso desse direito, com
fins protecionistas, que traduza-se
em obstáculos desnecessários ao
comércio internacional.

3. Acordo sobre Aplicação de Medidas 
Sanitárias Fitossanitárias – MSF 

(Sanitary and PhytoSanitary Measures – SPS )



• Mudança de Filosofia no Comércio Internacional
(baseado em normas e não em poder);

• O Comércio não pode ser proibido sem justificativas;

• Devem ser usadas evidências científicas (normas
internacionais elaboradas pelos países);

• Barreiras desnecessárias ao comércio não devem ser
estabelecidas.

3. Acordo sobre Aplicação de Medidas 
Sanitárias Fitossanitárias – MSF 

(Sanitary and PhytoSanitary Measures – SPS )



Vida Humana

• Risco de toxinas, 
contaminantes*, 
aditivos alimentares, 
ou organismos 
causadores de 
doenças em 
alimentos e bebidas;

• Doenças veiculadas 
por animais, plantas
ou produtos
originários dos 
mesmos;

Medidas SPS (Proteção)
Vida animal, incluindo 

peixes e fauna 
selvagem

• Risco de toxinas, 
contaminantes*, 
aditivos alimentares, 
ou organismos 
causadores de 
doenças em rações;

• Entrada, 
estabelecimento ou 
disseminação de
doenças ou 
organismos 
veiculadores ou 
causadores de 
doenças;

Vida vegetal, incluindo 
florestas e flora 

selvagem

• Entrada, 
estabelecimento ou 
disseminação de 
pragas*, doenças, ou 
organismos 
veiculadores ou 
causadores de 
doenças;

* Contaminantes incluem 
pesticidas, drogas e resíduos 
veterinários, matérias 
estranhas

*Pragas incluem plantas daninhas

O território de um país 
ou região

• Danos causados pela 
entrada, 
estabelecimento ou 
disseminação de 
pragas e doenças.



Membros
deverão

assegurar-se 
que qualquer

MSF é:

Justificação científica (Artigo 2.2)

Aplicadas apenas o necessário para 
proteger a vida e a saúde humana, 
animal ou vegetal (comercialmente 
menos restritiva)

baseadas em princípios científicos

Não seja mantida sem evidência 
científica suficiente

Exceto de acordo com o Artigo 5.7



Evidência científica 
insuficiente (Artigo 5.7)

• Nos casos em que a evidência científica for insuficiente, um
Membro pode provisoriamente adotar medidas sanitárias
ou fitossanitárias com base em informação pertinente que
esteja disponível, incluíndo-se informação oriunda de
organizações internacionais relevantes, assim como de
medidas sanitárias ou fitossanitárias aplicadas por outros
Membros.

• Em tais circunstâncias, os Membros buscarão obter a
informação adicional necessária para uma avaliação mais
objetiva de risco e revisarão, em conseqüência, a medida
sanitária ou fitossanitária em um prazo razoável.



Organizações que 
estabelecem as normas

Inocuidade 
alimentar
CODEX

Sanidade vegetal

CIPF
Saúde animal

OIE

Codex = FAO/OMS Comissão Codex Alimentarius
OIE = Organização Mundial para a Saúde Animal
CIPF = Convenção Internacional para a Proteção Fitossanitária (FAO)

Harmonização
Artigo 3



Transparência
Artigo 7 e Anexo B

Os Membros 
deverão

Estabelecer um Serviço de Informação
E

Designar uma Autoridade de 
Notificação

Notificar MSF novas ou modificadas quando…

Normas internacionais não 
existem

OU
A nova regulamentação é 

diferente da norma internacional

Regulação poderá 
impactar 

significativamente 
no comércio

E



O Comitê de MSF
• Comitê Especial da OMC para intercâmbio de 

informações entre funcionários de Governos;

O que faz?

- Implementação do Acordo de MSF;
- Rever o seu cumprimento;
- Possíveis impacto ao comércio;
- Cooperação com organizações
técnicas.

3 reuniões por ano em Genebra



• 3. Preocupações Comerciais Específicas

– Os membros podem apresentar preocupações 
comerciais específicas, por exemplo quando seus 
produtos estão sofrendo com obstáculos sanitários 
ou fitossanitários que impedem a entrada nos 
mercados de outros membros.

– Os países têm usado ao máximo o mecanismo de 
reuniões bilaterais durante as sessões do comitê 
SPS e esgotado todas as formas de negociação 
bilateral antes de apresentar preocupações 
comerciais especificas contra um determinado país.

Agenda de Reunião do Comitê SPS  



• 4. Monitoramento das normas internacionais

Neste ponto da agenda pode-se apresentar problemas 
comerciais devido a uma norma internacional inadequada
ou que não se utiliza, ou devido a inexistência de tal 
norma. 

Exemplo: ausência de um LMR de uma substância que 
é usada em produtos que são objeto de comércio 
internacional.

Agenda de Reunião do Comitê SPS  



• Objetivo principal:
• Reafirmar o direito soberano de todo país tomar

medidas necessárias a assegurar a qualidade de suas
exportações, nos níveis que considere apropriados, à
condição de que não sejam aplicadas de maneira que
constitua discriminação arbitrária ou uma restrição
disfarçada ao comércio internacional.

4. Acordo sobre Barreiras Técnicas ao 
Comércio – TBT (Technical Barriers to 
Trade) ou OTC – Obstáculos Técnicos 

ao Comércio

Aplica-se a todos os produtos industriais e agrícolas



• Harmonização (participação ativa em organizações
internacionais);

• Não discriminação (assegurar tratamento nacional aos
produtos importados);

• Transparência (notificar a OMC propostas de
regulamentação);

• Equivalência (aceitar regulamentos técnicos de outros
membros, mesmo que difiram dos seus, desde que
satisfaçam plenamente os objetivos pretendidos);

• Tratamento Especial e Diferenciado (dispensar tratamento
diferenciado e mais favorável aos países em
desenvolvimento).

Princípios do acordo TBT



Vida Humana

• Especificações para 
proteger os 
manipuladores de 
agrotóxicos de 
possíveis danos 
derivados desse 
trabalho.

Medidas TBT (Proteção)
Vida animal, incluindo 

peixes e fauna 
selvagem

• Condições de bem 
estar animal.

Meio Ambiente

• Especificações para 
proteger o meio 
ambiente de 
contaminação por 
agrotóxicos;

Práticas Enganosas

• Requisitos de 
Rotulagem para 
que evitem a 
indução de erro
pelo consumidor.



 Risco provindo de alimentos à 

saúde humana ou animal;

 Risco à saúde humana de 

doenças transmitidas por 

animais ou plantas;

 Prevenção às pragas e doenças

em animais e plantas;

 Exemplos:

 Resíduos de pesticidas

 Aditivos em alimentos

• Controle de doenças humanas

(exceto as relacionadas aos

alimentos);

• Requisitos nutricionais;

• Embalagem de alimentos e 

qualidade, e.g.:

– rotulagem (exceto sobre

inocuidade alimentar)

• Manuseio de pesticidas;

• Cintos de segurança;

MSF Medidas TBT

MSF ou TBT?



• Estabelecimento de requisito de maturação com
base na coloração da casca da laranja;

• Adoção de limite máximo de resíduos para
Piraclostrobina no café;

• Estabelecimento de norma com eliminação de
plantéis avícolas (pintos de um dia) com
positividade para Salmonella;

• Proibição do uso de ractopamina;
• Cotas x Requisito sanitário: Exportações de carne

de frango.

5. Casos ilustrativos



CODEX – Color de la piel de 
naranja

• Requisito de madurez



Caso: Café 

País Importador: 
Piraclostrobina 0,01 ppm

Codex: Piraclostrobina –
0,3 ppm



Ejemplo de propuesta de norma 
codex como amenaza

CONTROL DE SALMONELA 
EN CARNE DE POLLO

Propuesta: Eliminación de 
los planteles de un día con 

salmonella.



JECFA
The Joint FAO/WHO Expert 

Committee on Food Additives

2004 2006

2009

2010 2012

JECFA
The Joint FAO/WHO Expert 

Committee on Food Additives

JECFA
The Joint FAO/WHO Expert 

Committee on Food Additives

Aprovado*

Aprovação da ractopamina - Codex

FC 1

FC 2

FC 3

* 69 X 67 (EU-27) = 40



Exportações de Carne de Frango para a 
UE principais produtos in natura

Extra-cota: 
€1.024 t

Proibição para
2600 tipos de Salmonella

Proibição para
2 tipos de Salmonella

Ano 2016 2017

Sem sal
US$ 108 
milhões

US$ 118 
milhões

Ano 2016 2017

2% de sal
US$ 396 
milhões

US$ 317 
milhões

Cota ao Brasil: 
21.600 ton; 

Imposto 0%

Cortes de frango
in natura

Cota ao Brasil: 
170.807 ton; 
Imposto 15,4%

Cortes de frango
in natura

(com 2% de sal)

Com o pagamento
da tarifa extra-cota,
a restrição sanitária
passa de 2600 tipos
de salmonela para 2



Obrigado!

Esplanada dos Ministérios, Bloco D, 3º andar.
E-mail: sri@agricultura.gov.br

Fone: 61 3218 2287

Secretaria de Relações 
Internacionais do Agronegócio -

SRI


