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PORTARIA N o- 36, DE 30 DE MARÇO DE 2012
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INSTITUTO
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - IN-o
CRA, no estado da Bahia, nomeado pela Portaria INCRA/ N 698/2011, publicada no D.O.U. do dia 22 de dezembro de 2011, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo nº 22 da
Estrutura Regimental, aprovado pelo Decreto nº 6.812, de 03 de Abril
de 2009, combinado com o artigo 132o do Regimento Interno do
INCRA, aprovado pela Portaria/MDA/ N - 20 de 08 de Abril de 2009,
publicada no D.O.U. de 09 de Abril de 2009, resolve:
Art. 1º Na PORTARIA/INCRA/SR-05/ N o- 15 de 17 de Setembro de 2002, publicado no DOU 186 de 25 de Setembro de 2002,
Seção 1, pág. 113, que criou o PA Reunidas Cambuí, Código SIPRA
N° BA0331000, no terceiro parágrafo, item I, onde se lê: "com área
de 1.438,0000 (mil, quatrocentos e trinta e oito hectares)..."; leia-se:
"com área de 1.440,0644 (mil, quatrocentos e quarenta hectares, seis
ares e quarenta e quatro centiares)...".
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS ANTONIO SILVA NERY
o-

PORTARIA N 38, DE 30 DE MARÇO DE 2012
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INSTITUTO
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - IN-o
CRA, no estado da Bahia, nomeado pela Portaria INCRA/ N 698/2011, publicada no D.O.U. do dia 22 de dezembro de 2011, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo nº 22 da
Estrutura Regimental, aprovado pelo Decreto nº 6.812, de 03 de Abril
de 2009, combinado com o artigo 132o do Regimento Interno do
INCRA, aprovado pela Portaria/MDA/ N - 20 de 08 de Abril de 2009,
publicada no D.O.U. de 09 de Abril de 2009, resolve:
Art. 1º Na PORTARIA/INCRA/SR-05/ N o- 04 de 29 de Janeiro de 2010, publicado no DOU 26 de 08 de Fevereiro de 2010,
Seção 1, pág. 45, que criou o PA Fazenda Maravilha, Código SIPRA
N° BA0881000, no terceiro parágrafo, item II, onde se lê: "Criar o
Projeto de Assentamento PA Fazenda Maravilha..."; leia-se: "Criar o
Projeto de Assentamento PA Boa Esperança Maravilha...".
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS ANTONIO SILVA NERY

SUPERINTENDÊNCIA EM SERGIPE
RETIFICAÇÃO
Na Portaria INCRA/SE-23/ N o- 06, DE 25 DE ABRIL DE
2012, publicado no DOU 2, de 25 de abril de 2012, Seção 1 Página
159 e, que criou o Projeto de Desenvolvimento Sustentável Território
Quilombola Mocambo, código no SIPRA SE0217000, no município
de Porto da Folha/SE, onde se lê, "... a ser implantado por esta
Superintendência, "... leia-se e que prevê a criação de 140 (Cento e
quarenta) unidades agrícola familiares a ser implantado por esta Superintendência Regional".

Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
.

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
CIRCULAR N o- 19, DE 2 DE MAIO DE 2012
A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, nos termos do Acordo sobre a Implementação do
Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994,
aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de 1994,
e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, de
acordo com o disposto no art. 3o do Decreto no 1.602, de 23 de agosto
de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo MDIC/SECEX
52100.004703/2011-43 e do Parecer no 12, de 20 de abril de 2012,
elaborado pelo Departamento de Defesa Comercial - DECOM desta
Secretaria, e por terem sido apresentados elementos suficientes que
indicam a prática de dumping nas exportações da República da África
do Sul, da Austrália, da República da Coreia, da República Popular
da China, da Federação da Rússia e da Ucrânia para o Brasil do
produto objeto desta circular, e de dano à indústria doméstica resultante de tal prática, decide:
1. Iniciar investigação para averiguar a existência de dumping nas exportações da República da África do Sul, da Austrália, da
República da Coreia, da República Popular da China, da Federação
da Rússia e da Ucrânia para o Brasil de produtos laminados planos de
baixo carbono e baixa liga provenientes de lingotamento convencional ou contínuo, podendo ser processados através de laminação
convencional ou controlada e tratamento térmico, de espessura igual
ou superior a 4,75 milímetros (mm), podendo variar em função da
resistência, e largura igual ou superior a 600 mm, independentemente
do comprimento (chapas grossas), comumente classificados nos itens
7208.51.00 e 7208.52.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM, de dano à indústria doméstica e de relação causal entre esses.
1.1. Tornar públicos os fatos que justificaram a decisão de
abertura da investigação, conforme o anexo à presente circular.
1.2. A data do início da investigação será a da publicação
desta circular no Diário Oficial da União - D.O.U.
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1.3. Tendo em vista que, para fins de procedimentos de
defesa comercial, de início, a República Popular da China não é
considerada pais de economia predominantemente de mercado, o respectivo valor normal foi determinado com base no valor normal do
produto similar em um terceiro país de economia de mercado. O país
de economia de mercado adotado foi a República da Coreia, atendendo ao previsto no art. 7o do Decreto no 1.602, de 1995. Conforme
o § 3o do mesmo artigo, dentro do prazo para resposta ao questionário, de 40 dias a contar da data de sua expedição, as partes
poderão se manifestar a respeito e, caso não concordem com a metodologia utilizada, deverão apresentar nova metodologia, explicitando razões, justificativas e fundamentações, indicando, se for o
caso, terceiro país de economia de mercado a ser utilizado com vistas
à determinação do valor normal.
2. A análise dos elementos de prova de dumping que antecedeu a abertura da investigação considerou o período de julho de
2010 a junho de 2011. Já o período de análise de dano que antecedeu
a abertura da investigação considerou o período de julho de 2006 a
junho de 2011. Após o início da investigação, esses períodos serão
atualizados para janeiro a dezembro de 2011 e janeiro de 2007 a
dezembro de 2011, respectivamente, atendendo ao disposto nos parágrafos 1o e 2o do art. 25 do Decreto no 1.602, de 1995.
3. De acordo com o disposto no § 2o do art. 21 do Decreto
no 1.602, de 1995, deverá ser respeitado o prazo de vinte dias, contado a partir da data da publicação desta circular no D.O.U., para que
outras partes que se considerem interessadas no referido processo
solicitem sua habilitação, com a respectiva indicação de representantes legais.
4. Na forma do que dispõe o art. 27 do Decreto no 1.602, de
1995, serão remetidos questionários à indústria doméstica, aos produtores/exportadores e aos importadores identificados, que disporão
de quarenta dias para restituí-los, contados a partir da data de sua
expedição. Em virtude do grande número de produtores/exportadores
da República Popular da China identificados nas estatísticas de importação do Brasil, de acordo com o disposto na alínea "b" do § 1o do
art. 13 do Decreto no 1.602, de 1995, será selecionado, para o envio
do questionário, o maior percentual razoavelmente investigável do
volume de exportações para o Brasil. As respostas aos questionários
da investigação, apresentadas no prazo original de 40 (quarenta) dias,
serão consideradas para fins de determinação preliminar com vistas à
decisão sobre a aplicação de direito provisório, conforme o disposto
no art. 34 do citado diploma legal.
5. De acordo com o previsto nos artigos 26 e 32 do Decreto
no 1.602, de 1995, as partes interessadas terão oportunidade de apresentar, por escrito, os elementos de prova que considerem pertinentes.
As audiências previstas no art. 31 do referido decreto deverão ser
solicitadas até 180 (cento e oitenta) dias após a data de publicação
desta circular.
6. Caso uma parte interessada recuse o acesso às informações necessárias, não as faculte no prazo estabelecido ou impeça
de forma significativa a investigação, poderão ser estabelecidas conclusões, positivas ou negativas, com base nos fatos disponíveis, em
conformidade com o disposto no § 1o do art. 66 do Decreto n.o 1.602,
de 1995.
7. Caso se verifique que uma parte interessada prestou informações falsas ou errôneas, tais informações não serão consideradas
e poderão ser utilizados os fatos disponíveis.
8. Na forma do que dispõe o § 4o do art. 66 do Decreto no
1.602, de 1995, se uma parte interessada fornecer parcialmente ou
não fornecer a informação solicitada, o resultado poderá ser menos
favorável àquela parte do que seria caso a mesma tivesse cooperado.
9. Os documentos pertinentes à investigação de que trata esta
Circular deverão ser escritos no idioma português, devendo os escritos em outro idioma vir aos autos do processo acompanhados de
tradução feita por tradutor público, conforme o disposto no § 2o do
art. 63 do referido decreto.
10. Todos os documentos referentes à presente investigação
deverão indicar o produto, o número do Processo MDIC/SECEX
52100.004703/2011-43 e ser dirigidos ao seguinte endereço: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EXTERIOR, SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, DEPARTAMENTO DE DEFESA COMERCIAL - DECOM - Esplanada dos
Ministérios - Bloco J, sala 103-B, CEP 70.053-900 - Brasília (DF),
telefones: (0XX61) 2027-7770 e 2027-7693 - Fax: (0XX61) 20277445.
TATIANA LACERDA PRAZERES
ANEXO
1 - Do processo
1.1 - Da petição
Em 26 de dezembro de 2011, a empresa Usinas Siderúrgicas
de Minas Gerais S.A. - USIMINAS, doravante também denominada
simplesmente USIMINAS ou peticionária, protocolizou no Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) petição
de abertura de investigação de dumping nas exportações para o Brasil
de laminados planos (chapas grossas), de ferro ou aço não ligado, de
largura igual ou superior a 600 milímetros (mm), não folheados ou
chapeados, nem revestidos, não enrolados, simplesmente laminados a
quente, sem apresentar motivos em relevo, de espessura igual ou
superior a 4,75 mm, comumente classificados nos itens 7208.51.00 e
7208.52.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), originárias da República da África do Sul (África do Sul), da Austrália,
da República da Coreia (Coreia do Sul), da República Popular da
China (China), da Federação da Rússia (Rússia), e da Ucrânia e do
correlato dano à indústria doméstica.
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Nº 85, quinta-feira, 3 de maio de 2012
Após exame preliminar da petição, solicitaram-se à peticionária informações complementares àquelas fornecidas na petição,
com base no caput do art. 19 do Decreto no 1.602, de 1995 (Regulamento brasileiro). A peticionária apresentou tais informações em
2 de fevereiro de 2012.
Em 10 de abril de 2012, após a análise das informações
apresentadas, a peticionária foi informada de que a petição estava
devidamente instruída, em conformidade com o § 2o do art. 19 do
Decreto no 1.602, de 1995.
1.2 - Da notificação aos Governos dos países exportadores
Em 18 de abril de 2012, em atendimento ao que determina o
art. 23 do Decreto no 1.602, de 1995, os governos da África do Sul,
da Austrália, da China, da Coreia do Sul, da Rússia e da Ucrânia
foram notificados da existência de petição devidamente instruída,
com vistas à abertura de investigação de dumping de que trata o
presente processo.
1.3 - Da representatividade da peticionária e do grau de
apoio à petição
A USIMINAS responde por, aproximadamente, 99% da produção de chapas grossas tal qual definido no item 2 desta Circular,
sendo o restante produzido pela Aperam South America. Em 16 de
abril de 2012, o Instituto Aço Brasil IABr corroborou essa informação.
Dessa forma, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 20 do Decreto
no 1.602, de 1995, considerou-se que a petição foi apresentada pela
indústria doméstica.
1.4 - Das partes interessadas
De acordo com o § 3o do art. 21 do Decreto no 1.602, de
1995, foram identificadas como partes interessadas, além da peticionária e da Aperam South America, os governos da África do Sul,
da Austrália, da China, da Coreia do Sul, da Rússia e da Ucrânia, os
produtores/exportadores estrangeiros e os importadores brasileiros do
produto alegadamente objeto de dumping.
Por meio das estatísticas oficiais brasileiras fornecidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), do Ministério da
Fazenda, foram identificadas as empresas produtoras/exportadoras do
produto alegadamente objeto de dumping durante o período de análise. Foram identificados, também, pelo mesmo procedimento, os
importadores brasileiros que adquiriram o referido produto durante o
mesmo período.
2 - Do produto
2.1 - Do produto sob análise
O produto sob análise são as chapas grossas, de espessura
igual ou superior a 4,75 mm, podendo variar em função da resistência, e largura igual ou superior a 600 mm, independentemente
do comprimento, doravante também denominadas apenas chapas
grossas, originárias da África do Sul, Austrália, República da Coreia,
República Popular da China, Federação da Rússia e Ucrânia. Doravante, o produto sob análise será designado simplesmente como
chapas grossas.
Essas chapas são produtos laminados planos de aço baixo
carbono e baixa liga provenientes de lingotamento convencional ou
contínuo, podendo ser processadas por intermédio de laminação convencional ou controlada e tratamento térmico. Ademais, esses produtos têm facilidade de conformação, seja por dobramento, por usinagem, soldagem, trefilação, etc. Os aços de baixo teor de carbono
são os mais utilizados sendo, usualmente, denominados aços comuns
ao carbono.
As chapas grossas listadas a seguir não estão incluídas no
escopo do pedido de investigação, uma vez que não foram produzidas
pela indústria doméstica durante o período de análise de dano. São
elas:
1) chapas grossas de aço carbono, de qualquer grau da Norma API 5L, com requisitos para atender a testes de resistências à
corrosão ácida, conforme Norma NACE-TM 0177, soluções A ou B,
ou Norma NACE-TM 0284, solução A;
2) chapas grossas de aço carbono de Norma API 5L de grau
superior a X60, com requisitos para atender a testes de resistências à
corrosão ácida, conforme Norma NACE-TM 0284, solução B;
3) chapas grossas de aço carbono, de qualquer grau da Norma DNV-OS-F101, com requisitos para atender a testes de resistências à corrosão ácida, conforme Norma ISO 15156 ou Norma
NACE-TM-0284, solução A; e
4) chapas grossas de aço carbono para produção de tubos
conforme norma ANSI/API 5L Nível PSL2 44a, com laminação termomecânica controlada com resfriamento acelerado, com as seguintes
especificações: API X70M, com resistência mecânica mínima de
485MPa e com espessura acima de 25,4 mm; e API X80M, com
resistência mecânica mínima de 555MPa e com espessura acima de
19,05 mm.
O produto sob análise é utilizado em estruturas para diversos
fins, tais como: estrutura geral, construção civil e naval, produção de
tubos de grande diâmetro, produção de equipamentos rodoviários,
agrícolas, tratores, caldeiras e vasos de pressão. No que se refere a
normas ou regulamentos técnicos, a USIMINAS esclareceu que as
chapas grossas não estão submetidas a qualquer regulamento técnico
aprovado por órgão governamental. O produto, entretanto, segue normas técnicas internacionais (ABNT, ASTM, ABS, entre outras) e ou
especificações técnicas de clientes, sendo que, na fabricação de aços
para aplicações navais, há homologações de entidades como o ABS,
DNV, GL, BV, entre outras. Estas normas e especificações de clientes
são referenciadas em documentos como ordem de vendas, certificado
de inspeção, nota fiscal e ou fatura.
2.2 - Do produto fabricado no Brasil
As chapas grossas produzidas pela peticionária são de aços
de baixo carbono e baixa liga, com espessura igual ou superior a 4,75
mm, podendo ser processadas via laminação convencional ou controlada e tratamento térmico. Essas chapas também podem ser obtidas
por intermédio do desbobinamento e desempeno (produto laminado
plano em rolo colocado na forma plana) e corte de bobinas grossas
em comprimentos específicos.
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