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• Pedra angular

• as medidas sanitárias e fitossanitárias
devem estar cientificamente
fundamentadas

• não podem ser mantidas sem
evidência científica suficiente

Acordo sobre Medidas Sanitárias e 
Fitossanitárias – SPS



•Garantir que as medidas sanitárias
e fitossanitárias, elaborados por
países-membros da OMC, não se
transformem em obstáculos
desnecessários ao comércio.

Acordo sobre Medidas Sanitárias e 
Fitossanitárias – SPS



• Proteger a vida animal e vegetal dentro
do território do país membro dos riscos
surgidos da entrada, contaminação e
disseminação de pestes, doenças,
organismos contaminados ou
causadores de doenças;

Acordo sobre Medidas Sanitárias e 
Fitossanitárias – SPS



• Princípios

• não discriminação 

• inexistência de restrições
disfarçadas ao comércio
internacional

Acordo sobre Medidas Sanitárias e 
Fitossanitárias – SPS



• DECRETO Nº 5.759, DE 17 DE ABRIL DE 2006.

• Promulga o texto revisto da Convenção
Internacional para a Proteção dos Vegetais (CIVP),
aprovado na 29a Conferência da Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação -
FAO, em 17 de novembro de 1997.

Convenção Internacional para a Proteção dos 
Vegetais - CIPV



• Tratado Multilateral

• Objetivo: impedir a propagação e a introdução de
pragas das plantas e dos produtos derivados

• Promover medidas apropriadas para controlá-las

• O Instrumento global para a harmonização das
medidas fitossanitárias no comércio internacional.

Convenção Internacional para a Proteção dos 
Vegetais - CIPV



• Comissão de Medidas Fitossanitárias (CMF)

• governa a Convenção e aprova as Normas
Internacionais para Medidas
Fitossanitárias (NIMF).

Convenção Internacional para a Proteção dos 
Vegetais – CIPV
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NIMF 02 – Estrutura para a ARP 

NIMF 11 – ARP (para pragas quarentenárias 
incluindo os riscos ambientais

NIMF 21 - ARP para pragas não quarentenárias 
regulamentadas

NIMF 32 – categorização do risco

NIMF XX – Movimento internacional de Flores de 
Corte



Como estabelecer os requisitos fitossanitários?

Requisitos fitossanitários

ARP



• É um dos princípios da Convenção Internacional 
de Proteção dos Vegetais – CIPV/FAO;

• É um instrumento aceito e reconhecido pela 
CIPV/FAO e SPS/OMC, e utilizado pelos países 
signatários, para estabelecer ou retirar medidas 
fitossanitárias relacionadas ao comércio de 
vegetais;

• Processo que inclui a identificação, avaliação e o 
manejo do risco associado a pragas.

ANÁLISE DE RISCO DE PRAGAS (ARP)



ONPF (país
importador)

ONPF (país
exportador)



GT – Quarentena Vegetal

Comissão de Sanidade Vegetal

SGT – 8 (Agricultura)

Grupo Mercado Comum (GMC)

Requisitos Regionais - Mercosul



Instrução Normativa Nº 29, de 25 de julho de 2013

• Estabelece os procedimentos e os critérios para emissão do 
Certificado Fitossanitário – CF

• O CF será emitido observado os requisitos fitossanitários 
estabelecidos pela Organização Nacional de Proteção 
Fitossanitária - ONPF do país importador.



Certificado 
Fitossanitário

Permissão de 
Importação, 

Autorização 
Fitossanitária de 

Importação, 

cópia da legislação, 
regulamento ou 

outro documento 
oficial do país 
importador,

Acordo bilateral



Na ausência de informações 
sobre os requisitos 
fitossanitários do país 
importador, poderá ser 
emitido poderá ser emitido o 
Certificado Fitossanitário, 
sem Declaração Adicional

Exportador  Consulta 
prévia à ONPF do país 
importador (30 dias).
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