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DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA
DE SEGUROS PRIVADOS
PORTARIA Nº 1.070, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018
O DIRETOR DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE
SEGUROS PRIVADOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS
PRIVADOS - SUSEP, no uso da competência delegada pelo
Superintendente da Susep, por meio da Portaria Susep n. 6.523, de 20
de maio de 2016, considerando o disposto no artigo 12 da Lei
Complementar n. 126, de 15 de janeiro de 2007, com base no artigo
18 do Anexo I da Resolução CNSP n. 330, de 9 de dezembro de 2015
e o que consta do Processo Susep 15414.603865/2016-11, resolve:
Art. 1º Suspender o cadastro de W. R. BERKLEY
INSURANCE (EUROPE) LIMITED, sociedade organizada e
existente de acordo com as leis do Reino Unido, como ressegurador
eventual, concedido pela Portaria Susep n. 3.301, de 20 de agosto de
2009, com fulcro na alínea d do inciso II do artigo 40 do Anexo I da
Resolução CNSP n. 330, de 9 de dezembro de 2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
MARCELO AUGUSTO CAMACHO ROCHA
PORTARIA Nº 1.072, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018
O DIRETOR DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE
SEGUROS PRIVADOS da SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS
PRIVADOS - SUSEP, no uso da competência delegada pelo
Superintendente da Susep, por meio da Portaria n. 6.523, de 20 de
maio de 2016, tendo em vista o disposto no artigo 3º da Resolução
CNSP n. 53, de 3 de setembro de 2001 e o que consta do processo
Susep 15414.610921/2018-28, resolve:
Art. 1º Aprovar a eleição de administradores de UPOFA UNIÃO PREVIDENCIAL, CNPJ n. 76.678.101/0001-88, com sede
na cidade de Curitiba - PR, conforme deliberado nas reuniões do
conselho deliberativo realizadas em 29 de março de 2018 e 7 de
agosto de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
MARCELO AUGUSTO CAMACHO ROCHA
RETIFICAÇÃO
Na publicação da Portaria Susep/Diorg n. 1.060, de 5 de
setembro de 2018, publicada no DOU de 6 de setembro de 2018,
Seção 1, página 38, onde se lê: "... realizada em 17 de julho de 2018."
leia-se: "... realizada em 25 de julho de 2018."

Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA
DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL
PORTARIA Nº 142, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018
O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), no exercício da
delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro,
por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12 de novembro de 1991,
conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b", da
regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 08, de 22 de
dezembro de 2016, do Conmetro.
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
instrumentos de pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria
Inmetro nº 236/1994;
E considerando os elementos constantes do Processo Inmetro
SEI nº 52600.003636/2018 e do sistema Orquestra nº 1156173, resolve:
Incluir o modelo WT21-LCD PLUS de dispositivo indicador,
marca Weightech, Classe de Exatidão III, com 10000 divisões de
verificação, com gabinete em Aço Inoxidável, ABS ou Hibrido ( frente
em alumínio e traseira em ABS) na portaria Inmetro / DIMEL nº 062, de
13 de maio de 2004, de acordo com as condições especificadas na íntegra
da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do
Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/
MAURICIO EVANGELISTA DA SILVA
Substituto

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
CIRCULAR Nº 36, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018
O
SECRETÁRIO
DE
COMÉRCIO
EXTERIOR,
SUBSTITUTO, DO MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO
EXTERIOR E SERVIÇOS, 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
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30 de dezembro de 1994, de acordo com o disposto no art. 5o do
Decreto no 8.058, de 26 de julho de 2013, e tendo em vista o que
consta do Processo MDIC/SECEX 52272.001738/2018-25 e do
Parecer no 23, de 12 de setembro de 2018, elaborado pelo
Departamento de Defesa Comercial - DECOM desta Secretaria de
Comércio Exterior - SECEX, considerando existirem elementos
suficientes que indicam que a extinção do direito antidumping
aplicado às importações do produto objeto desta Circular levaria,
muito provavelmente, à continuação ou retomada do dumping e do
dano à indústria doméstica dele decorrente, decide:
1. Iniciar revisão do direito antidumping instituído pela
Resolução CAMEX nº 71, de 12 de setembro de 2013, publicada no
Diário Oficial da União (D.O.U.) de 13 de setembro de 2013,
aplicado às importações brasileiras de cartões semirrígidos para
embalagens, revestidos, dos tipos duplex e triplex, de gramatura
igual ou superior a 200g/m2, comumente classificadas nos códigos
4810.13.89, 4810.19.89 e 4810.92.90 da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL - NCM, originárias da República do Chile.
1.1. Tornar públicos os fatos que justificaram a decisão de
início da revisão, conforme o anexo à presente circular.
1.2. A data do início da revisão será a da publicação desta
circular no Diário Oficial da União - D.O.U.
2. A análise da probabilidade de continuação ou retomada
do dumping que antecedeu o início da revisão considerou o período
de janeiro a dezembro de 2017. Já a análise da probabilidade de
continuação ou retomada do dano que antecedeu o início da revisão
considerou o período de janeiro de 2013 a dezembro de 2017.
3. A participação das partes interessadas no curso desta
revisão de medida de defesa comercial deverá realizar-se
necessariamente por meio do Sistema DECOM Digital (SDD), de
acordo com a Portaria SECEX nº 58, de 29 de julho de 2015. O
endereço do SDD é http://decomdigital.mdic.gov.br.
4. De acordo com o disposto no § 3o do art. 45 do Decreto
no 8.058, de 2013, 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 e seus respectivos
representantes legais solicitem sua habilitação no referido processo.
5. A participação das partes interessadas no curso desta
revisão de medida de defesa comercial deverá realizar-se por meio
de representante legal habilitado junto ao DECOM, 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 58, de 2015. A regularização da habilitação dos
representantes que realizarem estes atos deverá ser feita em até 91
dias após o início da revisão, 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 ao DECOM em
comunicação oficial da representação correspondente.
7. Na forma do que dispõe o art. 50 do Decreto no 8.058,
de 2013, serão remetidos questionários aos produtores ou
exportadores conhecidos, aos importadores conhecidos e aos demais
produtores domésticos, conforme definidos no § 2o do art. 45, que
disporão de trinta dias para restituí-los, por meio do SDD, contados
da data de ciência. Presume-se que as partes interessadas terão
ciência de documentos impressos enviados pelo DECOM 5 (cinco)
dias após a data de seu envio ou transmissão, no caso de partes
interessadas nacionais, e 10 (dez) dias, caso sejam estrangeiras,
conforme o art. 19 da Lei 12.995, de 18 de junho de 2014.
8. De acordo com o previsto nos arts. 49 e 58 do Decreto
no 8.058, de 2013, as partes interessadas terão oportunidade de
apresentar, por meio do SDD, os elementos de prova que considerem
pertinentes. As audiências previstas no art. 55 do referido decreto
deverão ser solicitadas no prazo de cinco meses, contado da data de
início da revisão, e as solicitações deverão estar acompanhadas da
relação dos temas específicos a serem nela tratados. 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.
9. Na forma do que dispõem o § 3o do art. 50 e o parágrafo
único do art. 179 do Decreto no 8.058, de 2013, caso uma parte
interessada negue acesso às informações necessárias, não as forneça
tempestivamente ou crie obstáculos à revisão, o DECOM poderá
elaborar suas determinações finais com base nos fatos disponíveis,
incluídos aqueles disponíveis na petição de início da revisão, o que
poderá resultar em determinação menos favorável àquela parte do
que seria caso a mesma tivesse cooperado.
10. Caso se verifique que uma parte interessada prestou
informações falsas ou errôneas, tais informações não serão
consideradas e poderão ser utilizados os fatos disponíveis.
11. À luz do disposto no art. 112 do Decreto no 8.058, de
2013, a revisão deverá ser concluída no prazo de dez meses, contado
de sua data de início, podendo esse prazo ser prorrogado por até dois
meses, em circunstâncias excepcionais.
12. De acordo com o contido no § 2º do art. 112 do Decreto
no 8.058, de 2013, as medidas antidumping de que trata a Resolução
CAMEX nº 71, de 2013, permanecerão em vigor, no curso desta
revisão.
13. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos pelo
telefone +55 61 2027-8264/7613 ou pelo endereço eletrônico
cartaosemirigido@mdic.gov.br.
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RENATO AGOSTINHO DA SILVA

Nº 177, quinta-feira, 13 de setembro de 2018
ANEXO
1. DOS ANTECEDENTES
As exportações para o Brasil de cartões semirrígidos para
embalagens, revestidos, dos tipos duplex e triplex, de gramatura
igual ou superior a 200g/m², comumente classificadas nos códigos
4810.13.89, 4810.19.89 e 4810.92.90 da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL - NCM, foram objeto de investigações de dumping
anteriores conduzidas pelo Departamento de Defesa Comercial
(DECOM).
1.1. Da investigação original
Em 15 de maio de 2000, por meio da Circular SECEX no
14, de 11 de maio de 2000, foi iniciada investigação para averiguar
a existência de prática de dumping nas exportações para o Brasil de
cartões semirrígidos, revestidos, para embalagens, tipos duplex e
triplex, de gramatura igual ou superior a 200g/m2, originárias da
República do Chile e classificadas nos códigos 4810.12.90,
4810.29.00 e 4810.91.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM.
Em 4 de junho de 2001, publicou-se no Diário Oficial da
União (DOU) a Circular SECEX no 31, de 31 de maio de 2001, que
concluiu por determinação preliminar positiva de dumping, e de
dano por ele causado, nas importações brasileiras de cartões duplex
e triplex originários do Chile, sem a aplicação de direito provisório.
Com base nas disposições previstas no art. 35 do Decreto no 1.602,
de 23 de agosto de 1995, a produtora/exportadora chilena Cartulinas
CMPC S.A. apresentou proposta de assumir voluntariamente
compromisso de preços.
Assim, o Conselho de Ministros da Câmara de Comércio
Exterior - CAMEX, por meio da Resolução no 34, de 30 de outubro
de 2001, publicada no DOU em 31 de outubro de 2001, suspendeu
a investigação e homologou o compromisso de preços proposto pela
empresa chilena Cartulinas CMPC, com prazo de vigência até 30 de
outubro de 2006.
1.2. Da primeira revisão
A Circular SECEX no 13, de 16 de fevereiro de 2006,
publicada no DOU em 17 de fevereiro de 2006, tornou público que
o compromisso de preços firmado pela produtora/exportadora chilena
para amparar as exportações para o Brasil de cartões duplex e triplex
originárias do Chile teria vigência até o dia 30 de outubro de 2006
e que, conforme o disposto nos §§ 2o e 5o do art. 57 do Decreto no
1.602, de 23 de agosto de 1995, as partes interessadas teriam o prazo
de cinco meses, antes da data do término da vigência do
compromisso, para se manifestarem, por escrito, sobre o interesse
em ser iniciada revisão.
Em 28 de julho de 2006 as empresas Companhia Suzano de
Papel e Celulose, Klabin S.A. e Papirus Indústria de Papel S.A.
protocolaram no Departamento de Defesa Comercial do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior petição de
revisão de fim de período da medida em vigor. Com base no Parecer
DECOM no 26, de 25 de outubro de 2006, que concluiu pela
existência de elementos suficientes que justificassem a abertura, foi
publicada no DOU de 30 de outubro de 2006 a Circular SECEX no
72, de 27 de outubro de 2006, por intermédio da qual foi dado início
à revisão de final de período.
Por meio da Circular SECEX no 48, de 6 de setembro de
2007, publicada no DOU em 10 de setembro de 2007, concluiu-se
por uma determinação preliminar positiva de retomada de dumping
e de dano à indústria doméstica dele decorrente, na hipótese de
eliminação da medida em vigor. A determinação teve por objetivo
permitir que o produtor/exportador chileno avaliasse a conveniência
de assumir novo compromisso de preços.
A Cartulinas CMPC apresentou então proposta de assumir
voluntariamente compromisso de preços, homologado pela
Resolução CAMEX no 46, de 10 de outubro de 2007, publicada no
DOU de 11 de outubro de 2007. A revisão de fim de período,
portanto, foi suspensa, e o compromisso de preços então assumido
teria vigência de até 5 (cinco) anos.
1.3. Da segunda revisão
Em 10 de novembro de 2011, por intermédio da Circular
SECEX no 55, de 8 de novembro de 2011, foi tornado público que
o prazo de vigência da medida antidumping aplicada às importações
de cartões duplex e triplex originárias do Chile encerrar-se-ia em 11
de outubro de 2012. Conforme o disposto no § 2o, do art. 57, do
Decreto no 1.602, de 1995, as partes interessadas teriam o prazo de
cinco meses antes da data do término da vigência do direito para se
manifestarem, por escrito, sobre o interesse na revisão.
Em 10 de julho de 2012, as empresas Klabin S/A, Papirus
Indústria de Papel S/A e Suzano Papel e Celulose S/A protocolaram
petição de abertura de revisão do direito antidumping, aplicado às
importações brasileiras de cartões duplex e triplex, quando
originárias do Chile, consoante o disposto no § 1o do art. 57 do
Decreto no 1.602, de 1995.
Após análise das informações prestadas e presentes os
elementos de prova que justificariam o início da revisão conforme o
Parecer DECOM no 33, de 3 de outubro de 2012, a investigação foi
iniciada por meio da Circular SECEX no 52, de 5 de outubro de
2012, publicada no DOU de 8 de outubro de 2012.
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