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SISTEMA GERAL DE PREFERÊNCIAS –
ESTADOS UNIDOS 2016
Abertura de prazo para comentários públicos

São Paulo, 22 de março de 2016.

 

Prezados (as) Senhores (as),

 

No âmbito do trabalho realizado pelo Departamento de Relações Internacionais e

Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Derex-

Fiesp) e da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham-Brasil) em

relação ao Sistema Geral de Preferências (SGP) dos Estados Unidos, informamos

que o Escritório de Representação Comercial Americano (USTR, United States

Trade Representative) publicou a Revisão Anual do SGP 2015/2016.

O SGP é um mecanismo unilateral de isenção de tarifas de importação concedido

pelos Estados Unidos para países em desenvolvimento e tem como objetivo

superar diferenças no intercâmbio comercial e facilitar o desenvolvimento dos

países beneficiados. O SGP tem validade até 31 de dezembro de 2017 e os itens

constantes na lista são adicionados ou retirados anualmente, permanecendo na

pauta até a solicitação de revogação no ano subsequente.

Com base na Revisão Anual, o USTR comunicou que receberá comentários

públicos relativos às listas de produtos que: (i) ultrapassaram os limites de

competitividade estabelecidos na legislação do Programa; (ii) são elegíveis para a

regra de minimis e (iii) perderam o benefício do SGP, mas que são elegíveis para

reintegração ao Programa. A lista completa de produtos para os quais podem ser

feitos comentários pode ser acessada aqui.

Destacamos que há, ao todo, 64 produtos brasileiros enquadrados na categoria

(iii), que podem ser reincluídos ao SGP, mediante envio de comentários ao

USTR.

Os comentários devem ser submetidos eletronicamente e em inglês somente até o

dia 1º de abril de 2016, às 17h00 (horário de Washington). Clique aqui para obter

mais informações sobre os formulários exigidos pelo USTR. A notificação oficial do

Federal Register sobre o período de comentários, contendo também instruções

sobre como elaborar uma petição, pode ser acessada aqui.

http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/2016/derex/comunicado/sistema_geral_preferencias/20160321/sistema_geral_preferencias-220316.html
https://ustr.gov/sites/default/files/2015-Import-Statistics-Relating-to-Competitive-Need-Limitations-for-GSP.pdf
https://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=USTR-2015-0013-0096
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-02-29/pdf/2016-04301.pdf
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Por fim, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas

pelos contatos:

negociacoesinternacionais@fiesp.com.br / (11) 3549-4493

caroline.ribeiro@amchambrasil.com.br / (11) 5180-3902

 

Atenciosamente,

http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/2016/derex/comunicado/sistema_geral_preferencias/20160321/%3C!--#OPT_OUT#-->
http://apps.fiesp.net/scn/ScnNet/pagina.aspx?idurl=5461
http://apps.fiesp.net/scn/ScnNet/pagina.aspx?idurl=5462
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