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CIRCULAR No 50, DE 14 DE JULHO DE 2006 
(publicada no D.O.U. de 18/07/2006) 

 
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBSTITUTO, DO MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o disposto Anexo I 
do Decreto nº 5.532, de 6 de setembro de 2005, e no Anexo V da Portaria MDIC nº 14, de 20 de janeiro 
de 2006, no uso de suas atribuições, e tendo em vista que foi corrigida, pelo United States Trade 
Representative (USTR), a lista de produtos graduados em virtude do resultado da Revisão Anual 2005 do 
Sistema Geral de Preferências norte-americano, resolve: 

 
1. Tornar público o resultado final da Revisão Anual 2005 do SGP norte-americano publicado no 

Volume 71, nº 128 do Federal Register, em 5 de julho de 2006, por meio do documento Proclamation 
8033 - To Modify Duty-Free Treatment Under the Generalized System of Preferences by the President of 
the United States of America, acessível no sítio oficial do governo norte-americano, no seguinte endereço 
eletrônico: 
http://www.ustr.gov/assets/Document_Library/Federal_Register_Notices/2006/July/asset_upload_f
ile714_9621.pdf. 

 
2. Apresentar, de forma resumida e direcionada ao Brasil, em aditamento às informações 

publicadas na Circular SECEX nº 34, de 8 de julho de 2005, e na Circular SECEX nº 3, de 6 de janeiro 
de 2006, e de acordo com a Proclamação Presidencial norte-americana referida no parágrafo 1, as 
decisões relacionadas ao encerramento da Revisão Anual 2005 do SGP norte-americano, que passam a 
vigorar a partir de 1º de julho de 2006, dispostas a seguir: 

 
(a) Inclusão de novos produtos 
Não foi incluído no programa do SGP norte-americano qualquer novo produto. 
 
(b) Petições brasileiras de waiver dos Limites de Competitividade (CNL’s) 
No quadro abaixo consta petição enviada por entidade brasileira, analisada no âmbito da Revisão 

Anual 2005, para concessão de waiver de limite de competitividade e o seu resultado: 
Caso nº Código HTSUS Descrição do produto Decisão 
2005-11 4412.19.40 Madeira compensada de pinho amarelo  Negado 

 
(c) Produtos brasileiros que receberam waiver de minimis 
Foi concedido o waiver de minimis do limite de competitividade do SGP norte-americano para os 

seguintes produtos brasileiros: 
Código 
HTSUS 

Descrição Importações em 
2005* (US$) 

Participação 
% 

2008.30.10 Casca de laranja, tangerina, clementina, wilkings e 
qualquer outro híbrido similar de citrus 

269.826 52,9

2009.39.20 Suco de lima, cujo valor Brix exceda 20, próprio 
para beber, não fermentado. 

271.759 93,9

2915.35.00 Acetato de 2-etoxietila 112.352 54,9
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2917.14.10 Anidrido maléico derivado totalmente, ou em 
parte, de benzeno ou hidrocarbonetos aromáticos 

3.157.522 51,8

2918.21.50 Ácido salicílico e seus sais, exceto para uso 
medicinal 

2.416.662 87,5

2921.22.05 Adipato de hexametilenodiamina (sal nylon) 88.572 100,0
3703.10.30 Papéis fotográficos de haleto de prata, 

sensibilizados, não expostos, em rolos de largura 
superior a 610 mm 

5.763.873 55,4

4107.11.60 Couro de bovinos (mas não de búfalo) e de 
eqüinos, superior e de sola, plena flor, não 
dividido, não especificado nem compreendido em 
outra classificação, sem pêlo, preparado após 
curtimenta ou após secagem, exceto da posição 
41.14 

1.834.594 66,0

(*) Importações norte-americanas procedentes do Brasil em 2005 
 

(d) Redesignação de produtos 
Não foi reincluído no programa do SGP norte-americano qualquer produto brasileiro que fora 

anteriormente graduado. 
 
(e) Produtos brasileiros graduados 
Foram graduados (perderam a preferência tarifária no âmbito do SGP), por atingirem um ou os dois 

limites de competitividade (CNL’s), os seguintes produtos brasileiros: 
Código 
HTSUS 

Descrição do produto Importações em 
2005* (US$) 

Participação 
% 

1702.90.10 Certos tipos de açúcar, descritos e importados 
conforme Nota norte-americana adicional ao Cap. 
17 nº 5 

31.267 100,0

1702.90.35 Melados invertidos 4.125.441 69,2
2933.39.21 Fungicidas de compostos heterocíclicos 

exclusivamente de heteroátomo(s) de nitrogênio  
17.258.665 62,3

8503.00.95 Outras partes para motores elétricos, geradores, 
conjuntos geradores e conversores rotativos  

143.384.255 14,0

9613.80.40 Isqueiros para cigarros e acendedores similares 
(exceto de bolso ou de mesa), não elétricos, de 
metais preciosos (exceto prata), pedras 
preciosas/semipreciosas, ou associados 

33.909 50,6

 (*) Importações norte-americanas procedentes do Brasil em 2005 
 

3. Revogar a Circular SECEX nº 48, de 5 de julho de 2006, publicada no Diário Oficial da União 
de 6 de julho de 2006, Seção 1, página 92. 
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