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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

N°3(;5~ DE 2018

(Do Sr. ALCEU MOREIRA)

Requer informações acerca das negociações
no â.mbito do Mercosul e União Europeia
relativas ao setor olivícola.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., com base no art. 50 da Constituição
Federal, e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno que, ouvida a
Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços, no sentido de esclarecer esta Casa quanto ao andamento das
negociações comerciais entre o Mercosul e a União Europeia, em especial quanto

à taxação da importação de azeites e azeitonas dos países do bloco europeu.
Solicito que informem o seguinte:
1) A liberação da importação de azeites e azeitonas da União
Europeia consta entre as propostas a serem apresentadas
pelo Mercosul no âmbito das negociações?
2) Quais medidas estão sendo tomadas pelo governo brasileiro
para salvaguardar os interesses dos produtores olivícolas
nacionais?

JUSTIFICAÇÃO
Apesar de o Brasil possuir pouca tradição na produção
olivícola, nos últimos anos o país vem expandindo a produção de azeites e
azeitonas. Apenas no Rio Grande do Sul, em 2017, foram produzidos mais de 58
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mil litros de azeite em uma área de cerca de 3.500 hectares. A área plantada
aumenta a cada safra e, considerando o prazo para início de produção comercial
de um olival, é de se esperar que a produção apresente grande crescimento nos
próximos anos.
Contudo, o desenvolvimento dessa cultura no País parece
estar sob ameaça, tendo em vista as notícias a respeito do avanço das
negociações comerciais entre o Mercosul e a União Europeia e da possibilidade
de que se concretize a abertura irrestrita do mercado nacional para os produtos
olivícolas europeus, que gozam de elevados subsídios.
Diante do exposto, solicitamos ao Exmo. Sr. Ministro da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços esclarecimentos acerca dos itens
elencados neste requerimento, necessários ao nosso trabalho parlamentar.

11 JUL 2018
Sala das Sessões, em

2018-7373

de

de 2018.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA PRIMEIRA-VICE-PRESIDÊNCIA

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO No 3650/2018
Autor:

Deputado Alceu Moreira - MDB/RJ.

Destinatário:

Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços.

Assunto: .

Requer informações acerca das negociações no âmbito
do Mercosul e União Europeia relativas ao setor
olivícola.

Despacho:

O presente requerimento de informação está de
acordo com a Constituição Federal, artigo 50, § 2°, e
com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
artigos 115 e 116. Dispensado · o relatório em
conformidade com o § 1o do artigo 2° do Ato da
n°
11/1991,
o
parecer
é
pelo
Mesa
encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, em 08 de agosto, de 2018.
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Primeiro-Vice-Presidente

Câmara dos Deputados

RIC 3.650/2018
Autor:

Alceu Moreira

Data da
Apresentação:

11/07/2018

Ementa:

Requer informações acerca das negociações no âmbito do
Mercosul e União Europeia relativas ao setor olivícola.

Forma de
Apreciação:
Texto
Despacho:

Aprovação pelo Presidente, Dep. Rodrigo Maia, "ad referendum"
da Mesa, do parecer do senhor Deputado Fábio Ramalho,
Primeiro Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Regime de
tramitação:
Em

28/08/2018
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MAIA
Presidente da Cã , ara dos Deputados
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Ofício 18 Sec/RI/E/n° c2469 /18

Brasília, (0 de setembro de 2018.

. A Sua Excelência o Senhor
MARCOS PEREIRA
Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Assunto: Requerimento de Informação

Senhor Ministro,

Nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição Federal, encaminho a
Vossa Excelência cópia(s} do(s} seguinte(s} Requerimento(s) de Informação:

Por oportuno, solicito, na eventualidade de a informação requerida
ser de natureza sigilosa, seja enviada também cópia da decisão de classificação proferida
pela autoridade competente, ou termo equivalente, contendo todos os elementos elencados
no art. 28 da Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), ou, caso se trate de outras
hipóteses legais de sigilo, seja mencionado expressamente o dispositivo legal que
fundamenta o sigilo. Em qualquer caso, solicito ainda que os documentos sigilosos estejam
acondicionados em invólucro lacrado e rubricado, com irrdicação ostensiva do grau ou
espécie de sigilo.
Atenciosamente,

-NOTA: os Requerimentos de In ormação, quando de autorias diferentes, devem ser
respondidos separadamente.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
GABINETE DO MINISTRO
Esplanada dos Ministérios, Bloco J 1 Brasília-DF,
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A Sua Excelência o Senhor
DEPUTADO FERNANDO LÚCIO GIACOBO
.-- ::Jt::Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados, Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três P Li-:~"'li;;d'&f-..-..70160-900- Brasília/DF
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Assunto: Requerimento de Informação n!l! 3650/2018- Deputado Alceu Moreira.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 52020.101179/2018-14.

Senhor Primeiro-Secretário,

1.

Cumprimentando-o, reporto-me ao Ofício 1ª Sec/RI/E/nº 2469/18, de 10 de setembro de
2018, que encaminhou o Requerimento de Informação nº 3650/2018, de autoria do Deputado Alceu
Moreira, pelo qual solicita informações acerca das negociações no âmbito do Mercosul e União Europeia
relativas ao setor olivícola.
2.
Em atenção, encaminho a Vossa Excelência a anexa Nota Informativa
CGNE/DEINT/SECEX, de 20/09/2018, da Secretaria de Comércio Exterior.

nº 5/2018-SEI-

Atenciosamente,
".

Documento assinado eletronicamente por YANA DUMARESQ SOBRAL ALVES, Ministro( a) de Estado
da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Substituto(a), em 24/09/2018, às 18:24, conforme
o
ass.lootura L!J horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6!:'!, § 1!:'!, do Decreto n!:'! 8.539, de 8 de outubro de
el!ru'Õnlu
..............._ __,2015.
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Referência: Caso responda este Offcio, indicar expressamente o Processo n!! 52020.101179/2018·14

SEI n!! 0424992

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS

NOTA INFORMATIVA Nº 5/2018-SEI-CGNE/DEINT/SECEX

PROCESSO N2 52020.101179/2018-14
INTERESSADO: DEPUTADO ALCEU MOREIRA
1.

ASSUNTO

1.1.
Prestação de informações sobre a situação de azeites e azeitonas nas negociações
comerciais do Acordo de Associação Birregional entre Mercosul e União Europeia

2.

REFERÊNCIAS

2.1.
Trata-se de· análise e manifestação, em forma de Nota Informativa, acerca do
Requerimento de Informação nº 3650/2018, de autoria do Deputado Alceu Moreira, que solicita
informações acerca das negociações no âmbito do Mercosul e União Europeia relativas ao setor olivícola.

3.

ANÁLISE

3.1.
O governo brasileiro está engajado na ampliação do acesso a mercados para os produtos e
serviços brasileiros. A negociação de acordos comerciais com parceiros estratégicos a é um dos principais
instrumentos para esse objetivo.
3.2.
A União Europeia é um importante parceiro comercial do Brasil, e a balança comercial com
os países da UE é tradicionalmente superavitária para o Brasil. Em 2017, as exportações brasileiras para
UE somaram US$ 34,9 bi (16,03% do total), enquanto as importações US$ 32,07 bi (21,28% do total).
Como resultado, houve um superávit de US$ 2,83 bi. Em 2017, as exportações brasileiras foram
compostas por: 33,9% de produtos manufaturados, 17,3% de semimanufaturados e 47,9% de básicos. Os
principais produtos exportados foram: minérios de ferro e seus concentrados (8,1%), farelo e resíduos da
extração de óleo de soja (7,7%), café cru em grão (7%), soja mesmo triturada (5,6%) e celulose (5,6%).
Por sua vez, as importações foram compostas por: 1,94% de produtos básicos, 3,24% de
semimanufaturados e 94,8% de manufaturados. Entre os produtos importados da UE, destacam-se os
seguintes itens: medicamentos para medicina humana e veterinária (10%), demais produtos
manufaturados (7,4%) e partes e peças para veículos automóveis e tratores (4,8%).
As negociações entre Mercosul e União Europeia foram plenamente retomadas desde
3.3.
maio de 2016, quando as partes trocaram ofertas de acesso a seus respectivos mercados de bens,
serviços e estabelecimento, e compras governamentais. Destaca-se que essa foi a primeira troca de
ofertas desde 2004. Os Grupos Negociadores têm avançado nas negociações em clima construtivo, com
abandono de posições principistas e engajamento substantivo dos dois lados, mas ainda há questões
fundamentais de textos normativos e de oferta de bens a serem acordadas entre as partes.
3.4.
O processo negociador tem com baliza o compromisso de concluir um acordo com
cobertura de bens "próxima a 90%" do comércio birregional, assumido por ocasião do relançamento das
negociações em 2010, durante a Cúpula Mercosui-UE, em Madri. Como forma de garantir o tratamento
equilibrado em relação a todos os setores da economia, não houve exclusões de setores da oferta do
Mercosul e buscou-se, na medida do possível, a proporcionalidade nas contribuições setoriais.
De fato, dentro de sua esfera de competência, o MDIC tem buscado conduzir as
3.5.
negociações do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia em cooperação constante e
direta com o setor privado industrial brasileiro. Como exemplo, o MDIC realizou duas consultas públicas e
reuniões com os setores produtivos mais representativos da indústria, com objetivo de avaliar os
interesses ofensivos e defensivos do setor privado industrial. As contribuições dos representantes desses
setores industriais foram levadas em consideração pelo MDIC no trabalho de elaboração da oferta
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brasileira e nos movimentos negociadores de melhora da distribuição da oferta do Mercosul ao longo do
processo.
Por sua vez, em relação a produtos agrícolas, o posicionamento acerca da construção da
3.6.
oferta brasileira é de competência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Desse
modo, MAPA é órgão do governo brasileiro responsável por prestar informações sobre a situação de
azeites e azeitonas na oferta de bens do Mercosul para a União Europeia na referida negociação
comercial.

4.

CONCLUSÃO

4.1.
Por meio desta Nota informativa, prestam-se as informações de competência deste MDIC
sobre as negociações comerciais do Acordo de Associação Birregional entre Mercosul e União Europeia.
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Documento assinado eletronicamente por carlos Biavaschi Degrazia, Analista de Comércio Exterior·
ACE, em 20/09/2018, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
assinatura
...._e•_etro_mm
_ __, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

titrrtrd~~. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mdic.gov.br/validador,
fl~~lil~ informando o código verificador 0423113 e o código CRC E5942B26.
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Brasília, a%'

de setembro de 2018.

Exmo.SenhorDep~ado

ALCEU MOREIRA
Gabinete 238 -Anexo 4

Assunto: resposta a Requerimento de Informação

Senhor Deputado,
Encaminho a Vossa Excelência cópia do Ofício n° 477/2018-SEIGM, 25 de setembro de 2018, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, em resposta ao Requerimento de Informação n° 3.650/2018, de
sua autoria.

Atenciosamente,

R·ECEBI NESTA DArA A
PRESENTE DOCUMENTAÇÃO.
EM
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