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11. Caso se verifique que uma parte interessada prestou informações falsas ou
errôneas, tais informações não serão consideradas e poderão ser utilizados os fatos
disponíveis.
12. A avaliação de interesse público será facultativa, a critério da SDCOM ou
com base em questionário de interesse público apresentado por partes interessadas.
13. As partes interessadas no processo de avaliação de interesse público
disporão do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Circular, para a
submissão da resposta ao questionário de interesse público.
14. O interesse público existirá, nos termos do art. 3º c/c art. 30 da Portaria
SECEX nº 13, de 2020, quando o impacto da imposição da salvaguarda sobre os agentes
econômicos como um todo se mostrar potencialmente mais danoso, se comparado aos
efeitos positivos da aplicação da medida de defesa comercial.
15. Os questionários de interesse público estão disponíveis no endereço
eletrônico
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/defesa-comercial/306interesse-publico/3888-questionario-de-interesse-publico.
16. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo para submissão do questionário
de interesse público, bem como respostas ao próprio questionário de interesse público
deverão ser protocolados no âmbito dos processos nº 19972.100227/2020-47
(confidencial) ou nº 19972.100226/2020-01 (público) do Sistema Eletrônico de Informações
do Ministério da Economia - SEI/ME, observados os termos dispostos na Portaria SECEX nº
13, de 2020.
17. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos pelo telefone +55 61 20277770 ou pelo endereço eletrônico naotecidos@mdic.gov.br.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
ÁREA DE REGULAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO
ATO Nº 27, DE 12 DE MARÇO DE 2019
O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA,
torna público que, no exercício da competência delegada pelo art. 1º da Resolução ANA nº
123, de 16 de dezembro de 2019, considerando o disposto no art. 7º, da Lei nº 12.334, de
20 de setembro de 2010, na Resolução CNRH nº 143, de 10 de julho de 2012, e na
Resolução ANA nº 132, de 22 de fevereiro de 2016, resolveu aprovar o ato de classificação
de barragens quanto ao Dano Potencial Associado:
Silbert Sildo Muller, Barragem Colônia Nova Esperança, código SNISB 12072,
município Hulha Negra/RS.
O inteiro teor da Classificação de Barragem, bem como as demais informações
pertinentes, está disponível no site www.ana.gov.br.
RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES

Ministério da Economia

LUCAS FERRAZ

SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO
EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

ANEXO I
1. DO PROCESSO
1.1. Do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e o Estado de Israel
O Mercosul (Mercado Comum do Sul) e o Estado de Israel, considerando os
objetivos de reforçar suas relações econômicas e promover a cooperação econômica; em
particular o desenvolvimento de comércio e investimentos, bem como a cooperação
tecnológica e de promover o desenvolvimento do comércio que leve em conta as
condições de livre concorrência, resolveram estabelecer uma área de livre comércio por
meio da remoção de barreiras comerciais.
O Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e o Estado de Israel (ALC ou ALC
Mercosul-Israel) foi assinado em Montevidéu, em 18 de dezembro de 2007.
O Congresso Nacional o aprovou, por meio do Decreto Legislativo nº 936, de 17
de dezembro de 2009, tendo o Governo brasileiro notificado o Governo da República do
Paraguai, depositário do referido Acordo, da referida aprovação, em 4 de março de
2010.
Em 29 de abril de 2010, foi publicado no Diário Oficial da União (D.O.U.) o
Decreto nº 7.159, de 27 de abril de 2010, por meio do qual foi promulgado o ALC
Mercosul-Israel.
O ALC engloba 8.000 linhas tarifárias ofertadas por Israel e 9.424 itens pelo
Mercosul, com cronogramas de desgravação de, respectivamente, oito e dez anos,
contados da entrada em vigor do acordo. A estrutura da desgravação está organizada em
cinco categorias, a saber:
¸ Categoria A - tarifas aduaneiras eliminadas na entrada em vigência do ALC;
¸Categoria B - tarifas aduaneiras eliminadas em quatro partes iguais - a primeira
na vigência do ALC, e as outras no dia primeiro de janeiro de cada ano subsequente;
¸ Categoria C - tarifas aduaneiras eliminadas em oito partes iguais - a primeira
na vigência do ALC, e as outras no dia primeiro de janeiro de cada ano subsequente;
¸Categoria D - tarifas aduaneiras eliminadas em dez partes iguais - a primeira na
vigência do ALC, e as outras no dia primeiro de janeiro de cada ano subsequente; e
¸ Categoria E - tarifas aduaneiras sujeitas a preferências, conforme especificada
para cada item tarifário, na entrada em vigência do ALC, mediante condições especificadas
para cada item tarifário.
O produto analisado neste procedimento, descrito no item 2.1, foi incluído na
lista de concessões do Mercosul na categoria C, o que implica que as tarifas aduaneiras
seriam eliminadas em oito partes iguais - a primeira na vigência do ALC, e as outras no dia
primeiro de janeiro de cada ano subsequente.
O Capítulo V do ALC disciplina o mecanismo de salvaguardas entre as Partes ou
Partes Signatárias, prevendo dois mecanismos distintos, quais sejam, as medidas de
salvaguarda bilateral, disciplinadas no Artigo 1º do Capítulo V; e as medidas emergenciais
globais, disciplinadas no Artigo 2º do Capítulo V.
As medidas de salvaguarda bilateral referem-se aos direitos e às obrigações
decorrentes do ALC Mercosul-Israel, enquanto as medidas emergenciais globais referem-se
aos direitos e às obrigações sob o Artigo XIX do GATT 1994, o Acordo sobre Salvaguardas
da Organização Mundial do Comércio (OMC).
De acordo com o disposto no Artigo 1.11 do Capítulo V do ALC, a investigação
relacionada a salvaguardas bilaterais terá o propósito de avaliar: (i) as quantidades e as
condições sob as quais os bens sob investigação estão sendo importados; (ii) a existência
de dano grave ou ameaça de dano grave à indústria doméstica; e (iii) o nexo causal entre
o aumento das importações dos bens em questão e o dano grave ou ameaça de dano
grave à indústria doméstica.
1.2. Da petição
Em 15 de agosto de 2019, a Associação Brasileira das Indústrias de Nãotecidos
e Tecidos Técnicos (ABINT) protocolou, no Sistema Decom Digital (SDD), petição de início
de investigação de salvaguarda bilateral, em decorrência de dano grave causado à indústria
doméstica decorrente do aumento preferencial das importações de nãotecidos para
aplicação em produtos de higiene pessoal, normalmente classificados nos subitens
5603.11.30, 5603.12.30, 5603.91.20, e 5603.92.20 da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), originárias de Israel, consoante o disposto no Capítulo V do ALC Mercosul-Israel.
Em
20
de
agosto
de
2019,
por
meio
do
Ofício
nº
3.964/2019/CGSA/SDCOM/SECEX, solicitou-se à ABINT o fornecimento de informações
complementares àquelas constantes da petição. A peticionária apresentou
tempestivamente as informações complementares requeridas, no prazo prorrogado para
resposta.
Em
11
de
outubro
de
2019,
por
meio
do
Ofício
nº
5.299/2019/CGSA/SDCOM/SECEX, solicitou-se à ABINT o fornecimento de novas
informações complementares àquelas constantes da petição. A peticionária apresentou
tempestivamente as informações complementares requeridas.
Com vistas a subsidiar a tomada de decisão, a Secretaria de Comércio Exterior
solicitou a elaboração de estudo à Subsecretaria de Inteligência e Estatística de Comércio
Exterior (SITEC) sobre a correlação entre a evolução da desgravação tarifária, que chegou
a 0% em 2017, e o crescimento das importações.
O referido estudo resultou na elaboração da Nota Informativa SITEC (SEI
5248090), a qual foi encaminhada à ABINT, em 5 de dezembro de 2019, por meio do Ofício
nº 5.973/2019/CGSA/SDCOM/SECEX. A peticionária apresentou tempestivamente resposta
ao referido ofício. Os comentários da ABINT estão reproduzidos no item 6.3 infra.
1.3. Da representatividade da(s) peticionária(s) e do grau de apoio à petição
De acordo com as informações constantes na petição, a indústria doméstica é
composta pelas empresas Companhia Providência Indústria e Comércio (Berry) e Fitesa
Nãotecidos S/A (Fitesa), que representam 84,7% da produção nacional de nãotecidos para
aplicação em produtos de higiene pessoal.
A peticionária, apresentou a estimativa de produção das demais produtoras
nacionais para o período de análise de dano: Fibertex Nãotecidos Ltda. (Fibertex),
Freudenberg Nãotecidos Ltda & Cia. (Freudenberg), Polystar Indústria e Comércio de
Produtos Sintéticos Ltda. (Polystar) e Suominen Brasil Indústria e Comércio de Nãotecido
Ltda. (Suominen).
A ABINT ressaltou, no entanto, que a empresa Fibertex interrompeu a produção
de nãotecidos para aplicação em produtos de higiene pessoal em julho de 2016, e a
empresa Polystar teria encerrado suas atividades de forma definitiva em maço de 2018.
Com vistas a ratificar essa informação, a SDCOM enviou os Ofícios nos 03.965 a
03.968/2019/CGSA/SDCOM/SECEX, de 20 de agosto de 2019, às empresas acima identificadas,
solicitando que as mencionadas empresas apresentassem os volumes de produção e de venda do
referido produto no mercado nacional, durante o período de janeiro de 2016 a dezembro de 2018.

CIRCULAR Nº 19, DE 30 DE MARÇO DE 2020
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO
EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, nos termos do
Acordo de Livre Comércio Mercosul-Israel, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 936, de 17
de dezembro de 2009, e promulgado pelo Decreto nº 7.159, de 27 de abril de 2010, e
tendo em vista o que consta do Processo SECEX 52272.003700/2019-78 e do Parecer no 4,
de 31 de janeiro de 2020, elaborado pela Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse
Público - SDCOM desta Secretaria, e por terem sido apresentados elementos suficientes
que indicam a existência de dano grave causado à indústria doméstica decorrente do
aumento preferencial das importações do produto objeto desta circular, decide:
1. Iniciar investigação para averiguar a existência de dano grave causado à
indústria doméstica decorrente do aumento preferencial das importações de nãotecidos
para aplicação em produtos de higiene pessoal, normalmente classificados nos subitens
5603.11.30, 5603.12.30, 5603.91.20, e 5603.92.20 da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), originárias de Israel, consoante o disposto no Capítulo V do Acordo de Livre
Comércio Mercosul-Israel.
1.1. Tornar públicos os fatos que justificaram a decisão de abertura da
investigação, conforme o anexo à presente circular.
1.2. Tornar públicos os prazos que servirão de parâmetro para a presente
investigação:
Prazos
Datas previstas
Prazo para habilitação de outras partes interessadas
20/04/2020
Data máxima para solicitar realização de audiência
30/07/2020
Expedição, pela SDCOM, do parecer de determinação preliminar
27/08/2020
Audiência
18/09/2020
Encerramento da fase probatória da investigação
27/10/2020
Encerramento da fase de manifestação sobre os dados e as informações 16/11/2020
constantes dos autos.
Divulgação da nota técnica contendo os fatos essenciais que se 16/12/2020
encontram em análise e que serão considerados na determinação final
Encerramento do prazo para apresentação das manifestações finais 18/01/2021
pelas partes interessadas e encerramento da fase de instrução do
processo
Expedição, pela SDCOM, do parecer de determinação final
08/02/2021
1.3. A data do início da investigação será a da publicação desta circular no
Diário Oficial da União - D.O.U.
2. A análise dos elementos de prova de aumento das importações preferenciais
e de grave dano considerou o período de janeiro de 2016 a dezembro de 2018.
3. A participação das partes interessadas no curso desta investigação de defesa
comercial deverá realizar-se necessariamente por meio do Sistema DECOM Digital (SDD),
de acordo com a Portaria SECEX nº 30, de 8 de junho de 2018. O endereço do SDD é
http://decomdigital.mdic.gov.br.
4. Estabelece-se o prazo de 20 de abril de 2020, contado a partir da data da
publicação desta circular no D.O.U., para que outras partes que se considerem interessadas
solicitem, por meio do SDD, sua habilitação no referido processo, com a respectiva
indicação de representantes legais.
5. A participação das partes interessadas no curso desta investigação de defesa
comercial deverá realizar-se por meio de representante legal habilitado junto à SDCOM,
por meio da apresentação da documentação pertinente no SDD. A intervenção em
processos de defesa comercial de representantes legais que não estejam habilitados
somente será admitida nas hipóteses previstas na Portaria SECEX nº 30, de 2018. A
regularização da habilitação dos representantes que realizarem estes atos deverá ser feita
em até 91 dias após o início da investigação, sem possibilidade de prorrogação. A ausência
de regularização da representação nos prazos e condições previstos fará com que os atos
a que fazem referência este parágrafo sejam havidos por inexistentes.
6. A representação de governos estrangeiros dar-se-á por meio do chefe da
representação oficial no Brasil ou por meio de representante por ele designado. A
designação de representantes deverá ser protocolada, por meio do SDD, junto à SDCOM
em comunicação oficial da representação correspondente.
7. As partes interessadas terão oportunidade de apresentar, por meio do SDD,
os elementos de prova que considerem pertinentes. Poderá ser realizada audiência, cujo
pedido motivado para sua realização deve ser apresentado até o dia 30 de julho de 2020.
Caso venha a ser realizada, a audiência ocorrerá no dia 18 de setembro de 2020, salvo se
nova data for divulgada. Ressalte-se que somente representantes devidamente habilitados
poderão ter acesso ao recinto das audiências relativas aos processos de defesa comercial
e se manifestar em nome de partes interessadas nessas ocasiões.
8. As partes interessadas conhecidas serão notificadas da realização da
audiência com antecedência mínima de 30 dias, que serão realizadas em Brasília. O
comparecimento às audiências é facultativo e a ausência de qualquer parte interessada
não será utilizada em seu prejuízo. As partes interessadas deverão enviar, por escrito, com
pelo menos dez dias de antecedência, os argumentos que desejam tratar e indicar, com
pelo menos três dias de antecedência, os representantes legais que estarão presentes à
audiência, podendo as partes interessadas apresentar informações adicionais oralmente na
audiência. As informações apresentadas oralmente durante a audiência somente serão
consideradas pela SDCOM, caso reproduzidas por escrito e protocoladas no SDD no prazo
de dez dias após a sua realização.
9. Serão remetidos questionários às partes interessadas identificadas, que
disporão de (30) trinta dias para restituí-los, contados do prazo de ciência, conforme
prevista no art. 19 da Lei 12.995, de 2014.
10. Caso uma parte interessada negue acesso às informações necessárias, não
as forneça tempestivamente ou crie obstáculos à investigação, a SDCOM poderá elaborar
suas determinações preliminares ou finais com base nos fatos disponíveis, incluídos aqueles
disponíveis na petição de início da investigação, o que poderá resultar em determinação
menos favorável àquela parte do que seria caso a mesma tivesse cooperado.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020033100019
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

