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CIRCULAR Nº  4, DE  29  DE  JANEIRO  DE  2009 
(publicada no D.O.U. de 30/01/2009) 

 
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, no uso de suas atribuições, torna público que: 
 
l. Por meio do edital publicado no Federal Register em 21 de janeiro de 2009 (Vol. 74, Nº 12, pp. 

3657 a 3659),  sob o título “Generalized System of Preferences (GSP): Notice Regarding the Aceptance of 
Competitive Need Limitation Waiver and Further Review of Country Practice Petitions for the 2008 

Annual Review”, as autoridades norte-americanas divulgaram:  
 
(i) a lista das petições que foram aceitas para análise no âmbito do processo de Revisão Anual de 

2008 do Sistema Geral de Preferências (SGP) dos Estados Unidos da América;  
 
(ii) o cronograma para comentários e audiências públicas das petições aceitas; e  
 
(iii) os requisitos para solicitar a palavra nas audiências e para apresentar comentários prévios e 

posteriores às audiências. 
 
2. A cópia do referido edital pode ser obtida no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.ustr.gov/assets/Document_Library/Federal_Register_Notices/2009/January/asset_uploa

d_file175_15313.pdf. 
 
3. A lista das petições que foram aceitas para análise encontra-se disponível no endereço eletrônico: 

http://www.ustr.gov/assets/Trade_Development/Preference_Programs/GSP/GSP_2008_Annual_Re

view/asset_upload_file943_15314.pdf. 
 
4. A única petição encaminhada pelo Brasil e aceita para análise foi a referente aos produtos 

“amino-naftol, amino-fenol, seus ésteres, exceto os que contenham mais de um tipo de função oxigenada, 

e os sais desses produtos”, classificados na subposição do Sistema Harmonizado (SH) 2922.41. 
 
5. Conforme registra o parágrafo 1(ii) do Edital, o processamento da revisão observará o seguinte 

cronograma: 
 

Data Atividade 

13 de fevereiro de 2009 
(até as 17h de Washington DC) 

Data limite para envio ao Subcomitê do SGP de depoimentos e 
comentários prévios à audiência pública e para solicitar a realização 
de sustentação oral e comentários na audiência pública. 

26 de fevereiro de 2009 
Audiência pública em Washington, no Subcomitê do SGP, sobre as 
petições aceitas para análise no âmbito da Revisão Anual 2008 do 
SGP, às 9h. 

12 de março de 2009 
(até as 17h de Washington DC) 

Data-limite para apresentação de depoimentos e comentários pós-
audiência. 



(Fls. 2 da Circular SECEX nº  04, de  29/01/2009). 
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maio de 2009 

Publicação do relatório da United States International Trade 
Commission (USITC) sobre o impacto da eventual concessão de 
waiver para os produtos referentes às petições em análise. 
Comentários dos interessados a respeito desse relatório do USITC 
poderão ser encaminhados até o décimo dia após a divulgação desse 
parecer. 

30 de junho de 2009 Anúncio dos resultados da análise das petições (decisões). 
 
6. As solicitações e os depoimentos e comentários mencionados no quadro acima deverão ser 

encaminhados pelos interessados de acordo com os procedimentos previstos no Edital. 
 
7. Além do Edital, o governo norte-americano fez publicar relatório da USITC denominado “Advice 

concerning possible modifications to the U.S. Generalized System of Preferences, 2008 Review of 

Additions and Removals” (Investigation No. 332-500, USITC Publication 4057, January 2009), cujo 
relatório contém a análise de impactos econômicos da eventual: 

 
(a) inclusão dos seguintes produtos no SGP: 
- batatas congeladas (HTSUS 0710.10.00); 
- espinafre congelado (HTSUS 0710.30.00); 
- milho doce congelado (HTSUS 0710.40.00); 
- brócolis congelados (HTSUS 0710.80.9722, 0710.80.9724 e 0710.80.9726); 
- frutas em conserva (HTSUS 2008.92.9040); 
- suco de abacaxi (HTSUS 2009.41.20 e 2009.49.20); 
- polietileno de alta densidade (HTSUS 3901.20.10); e 
- painéis de madeiras compensadas e madeiras folheadas (HTSUS 4412.39.5030); e 
 
(b) exclusão dos produtos: 
- Resina PET (HTSUS 3907.60.00) da Índia e da Indonésia; e  
- Poliamida-6 (HTSUS 3908.10.00) da Tailândia.  
 
8. O referido relatório pode ser obtido no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.usitc.gov/publications/pub4057.pdf. 
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