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§ 4º Em caso de não emissão da nota fiscal de simples
remessa, o termo de coleta da amostra substituirá a nota fiscal para
transporte do produto.

Art. 7º Estabelecer que os fornecedores de objetos com con-
formidade avaliada, quando submetidos à Fiscalização ou Verificação
da Conformidade ou diante de denúncia devidamente fundamentada,
devem apresentar à Diretoria da Qualidade do Inmetro, quando so-
licitados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data
do recebimento da solicitação, todas as informações sobre o processo
de avaliação da conformidade do objeto, bem como sobre o controle
interno da qualidade exercido durante o processo produtivo, inde-
pendentemente da origem do objeto,.

Art 8º Determinar que, caso seja identificada alguma não
conformidade ou irregularidade durante as ações de acompanhamento
no mercado, considerada, pelo Inmetro, como de risco potencial à
saúde e à segurança do consumidor ou, ainda, ao meio ambiente, o
fornecedor do objeto deverá, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
propor ações de correção e prevenção, bem como adotar, de imediato,
ações objetivando a retirada do mercado dos produtos não conformes
ou irregulares na forma disposta na legislação vigente.

Art. 9º Estabelecer que sempre que determinado pela Di-
retoria da Qualidade do Inmetro, em caso de denúncia devidamente
fundamentada, o Organismo de Avaliação da Conformidade respon-
sável pela condução do processo de avaliação da conformidade do
objeto denunciado, deverá coletar, a qualquer tempo e hora, amostras
no mercado para realização de ensaios definidos no RAC, seguindo
os critérios de amostragem previstos, arcando com os custos re-
ferentes à coleta e aos ensaios.

Parágrafo único - A coleta de amostras poderá ser realizada
pelo Inmetro que providenciará a entrega das mesmas ao OAC.

Art. 10 Estabelecer que quando houver a necessidade da
realização de ensaios de produtos armazenados nas unidades adua-
neiras, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando as pres-
crições e orientações do Inmetro, irá coletar e encaminhar as amostras
para ensaios em laboratórios acreditados pelo Inmetro, ficando o
importador do produto responsável pelos custos referentes aos en-
saios.

Art. 11 Cientificar que as infrações aos dispositivos desta
Portaria e dos Requisitos de Avaliação da Conformidade específicos
de cada objeto com conformidade avaliada compulsoriamente, su-
jeitarão o infrator às penalidades previstas na Lei nº 9.933, de 20 de
dezembro de 1999 e na Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001.

Art. 12 Determinar que a fiscalização do cumprimento das
disposições contidas nesta Portaria e nos Requisitos aprovados nas
Portarias específicas de cada objeto com conformidade avaliada com-
pulsoriamente, em todo o território nacional, ficará a cargo do In-
metro e das entidades de direito público a ele conveniadas.

Art. 13 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

PORTARIA No- 334, DE 28 DE JUNHO DE 2012

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ME-
TROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no uso
de suas atribuições, conferidas no § 3º do artigo 4º da Lei n.º 5.966,
de 11 de dezembro de 1973, no inciso I do artigo 3º da Lei n.º 9.933,
de 20 de dezembro de 1999 e no inciso V do artigo 18, da Estrutura
Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n° 6.275, de 28 de
novembro de 2007;

Considerando a alínea ƒ do subitem 4.2 do Termo de Re-
ferência do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, apro-
vado pela Resolução Conmetro nº 04, de 02 de dezembro de 2002,
que atribui ao Inmetro a competência para estabelecer as diretrizes e
critérios para a atividade de avaliação da conformidade;

Considerando o disposto nos artigos 32, 33 e 34 da Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal;

Considerando as prescrições do Guia de Boas Práticas de
Regulamentação aprovado pelo Conmetro, bem como o preconizado
no âmbito do Acordo de Barreiras Técnicas da Organização Mundial
do Comércio - OMC;

Considerando o compromisso do Inmetro com a transpa-
rência do seu processo de regulamentação;

Considerando a necessidade de estabelecer procedimento de
conhecimento público para a realização e condução das consultas e
audiências públicas realizadas pelo Inmetro, resolve:

Art. 1º Aprovar o Regulamento Administrativo para rea-
lização de Consulta e Audiência Pública no âmbito do Inmetro.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua publicação.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

ANEXO

REGULAMENTO ADMINISTRATIVO PARA REALIZA-
ÇÃO DE CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA NO ÂMBITO DO
INMETRO.

1. OBJETIVO
1.1. Este Regulamento estabelece o procedimento a ser ado-

tado no âmbito do Inmetro para realização e condução de Audiência
Pública ou realização de Consulta Pública, por força do artigo 34 da
Lei 9.784, de 1999, com vistas a propiciar ampla transparência no
processo de regulamentação da Instituição.

2. DEFINIÇÕES
Para fins deste Regulamento, consideram-se:

2.1. Consulta Pública: ato instrutório do processo adminis-
trativo utilizado quando a matéria envolver assunto de interesse geral,
destinada a colher manifestação de terceiros, por meio de documentos
escritos, e para apoiar as atividades das unidades organizacionais na
instrução dos processos de regulamentação.

2.2. Audiência Pública: modalidade de consulta pública, que
precede ou não, a expedição de atos administrativos, para fins de
participação e de controle popular da Administração Pública no Es-
tado Social e Democrático de Direito, utilizada quando da constatação
de assunto de grande relevância, propiciando ao particular a troca de
informações com o administrador, o exercício da cidadania e o res-
peito aos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, que regem a Administração Pú-
blica.

3. DA CONSULTA PÚBLICA
3.1 A Consulta Pública tem como objetivos:
3.1.1 Dar publicidade aos documentos normativos em de-

senvolvimento pelo Inmetro, mediante publicação no Diário Oficial
da União e disponibilização no site do Inmetro;

3.1.2 Coletar subsídios, informações ou críticas, por escrito,
aos documentos dispostos em consulta pública, dando ampla trans-
parência e legitimando o processo de elaboração da regulamentação
técnica;

3.1.3 Divulgar com maior antecedência a ideia do regu-
lamento;

3.1.4 Avaliar o tempo para que as partes impactadas se
adequem às prescrições regulamentares;

3.1.4 Prevenir e identificar conseqüências e efeitos não pre-
tendidos da regulamentação técnica;

3.1.5 Obter um comprometimento das partes interessadas
com o regulamento técnico e facilitar o processo de sua implemen-
tação;

3.2 A consulta pública deve ser anunciada por meio de um
ato formal, publicado no Diário Oficial da União (DOU), contendo:

3.2.1 o objeto da consulta, em seu inteiro teor;
3.2.2 o prazo para a apresentação de comentários, sugestões

ou críticas;
3.2.3 a forma de apresentação desses comentários e suges-

tões;
3.2.4 como serão tratados os comentários e sugestões.
Parágrafo Único - O ato de anúncio da consulta pode não se

fazer acompanhar do texto completo do seu objeto, desde que in-
dique, claramente, onde este esteja disponível, para acesso incon-
dicional.

3.3 Os comentários e sugestões colhidos na Consulta Pública
deverão ser registrados, consolidados e, após avaliados, admitidos ou
não, arquivados em conjunto com o objeto da consulta.

3.3.1 O responsável pelo documento colocado em Consulta
Pública deve dar ciência aos interessados da aceitação das sugestões
por eles encaminhadas, apresentando as justificativas para aquelas
não acatadas;

3.4 A Consulta Pública observará um período de até 60
(sessenta) dias corridos, a critério da autoridade regulamentadora.

4. DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
4.1. A Audiência Pública poderá ser utilizada independente

ou complementarmente à realização da Consulta Pública e quando:
4.1.1 Houver necessidade de se debater relevante matéria do

objeto em discussão;
4.1.2 A urgência requerida para a tramitação do projeto de

regulamento indicar período de consulta inferior a 30 dias;
4.1.3 Quando mais de uma entidade, pública ou privada,

interessadas no objeto da discussão, ou ainda, mais de 20 (vinte)
cidadãos sugerirem a sua realização;

4.1.4 Sempre que o responsável pela proposta de regula-
mentação entender relevante a sua realização.

4.2 As informações e manifestações colhidas durante a Au-
diência Pública subsidiarão a tomada de decisões pelo Inmetro, sem-
pre regida pelo respeito à legislação e aos princípios que regem a
Administração Pública.

4.3 A audiência pública deverá ser realizada em sessão so-
lene, em local designado no aviso correspondente, com entrada gra-
tuita para todos os interessados.

4.4 No aviso de comunicação da audiência pública, obri-
gatoriamente publicado no Diário Oficial da União e em, pelo menos,
um jornal de grande circulação nacional, com antecedência de
15(quinze) dias, deverão constar as seguintes informações:

4.4.1 data, local e horário de realização da Audiência;
4.4.2 o objetivo da Audiência;
4.4.3 a forma de cadastramento e participação dos interes-

sados;
4.4.4 a programação;
4.4.5 outra informação que julgar necessária.
Parágrafo Único Em sendo decorrente de solicitação, a con-

vocação para a audiência pública deverá ser feita pelo Inmetro, por
meio de correspondência aos solicitantes, além da divulgação pres-
crita no item 4.5.

4.5 A audiência pública deverá ser realizada, preferencial-
mente, nas instalações do Inmetro ou em outro local, desde que,
acessível aos interessados.

4.5.1 Em função da localização geográfica dos solicitantes e
da complexidade do tema, poderá haver mais de uma audiência pú-
blica sobre o mesmo objeto.

4.6 A audiência pública deverá ser dirigida pelo represen-
tante do Inmetro que, após a exposição objetiva do assunto a ser
debatido, abrirá as discussões com os interessados presentes.

4.7 Cabe ao responsável pela condução da audiência, re-
presentante do Inmetro:

4.7.1 conduzir a audiência pública, cuidando para o seu bom
ordeiro andamento;

4.7.2 conceder e suspender a palavra de intervenientes in-
teressados;

4.7.3 determinar a retirada de pessoas que perturbem a or-
dem e a segurança;

4.7.4 decidir, conclusivamente, as questões de ordem e as
reclamações sobre os procedimentos adotados na audiência.

4.8 Deverá ser feito o registro de todos os presentes me-
diante lista de presença contendo, necessariamente, o telefone e o e-
mail de cada participante e, em havendo, a instituição que repre-
senta.

4.9 Após a realização da audiência deverá ser lavrada uma
ata sucinta da mesma e a ela deverão ser anexados todos os do-
cumentos escritos e assinados que forem entregues durante a seção.

4.9.1 A ata e seus anexos devem servir de base para análise
e decisão do regulamentador quanto ao tratamento a ser dado ao
objeto discutido na audiência.

4.9.2 A ata e a lista de presença deverão ser encaminhadas,
via e-mail, para os presentes na audiência em um prazo máximo de
30 contados da data de realização do evento.

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

CIRCULAR No- 30, DE 28 DE JUNHO DE 2012

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBSTI-
TUTO, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO EXTERIOR, nos termos do Acordo sobre a Im-
plementação 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 52100.006489/2011-60 e do Parecer no 19,
de 28 de junho 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 ex-
portações da República Popular da China, dos Estados Unidos da
América e dos Estados Unidos Mexicanos 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 dum-
ping nas exportações da República Popular da China, dos Estados
Unidos da América e dos Estados Unidos Mexicanos para o Brasil de
refratários básicos, usualmente classificados nos itens 6902.10.18 e
6902.10.19 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.

1.3. Tendo em vista que, para fins de procedimentos de
defesa comercial, em princípio, a República Popular da China não é
considerada um país de economia predominantemente de mercado, o
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 os Estados Unidos Mexicanos
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 me-
todologia utilizada, deverão apresentar nova metodologia, explici-
tando 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 an-
tecedeu 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.

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, con-
tado 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 represen-
tantes legais.

4. Na forma do que dispõe o art. 27 do Decreto no 1.602, de
1995, à exceção dos governos do países exportadores, serão remetidos
questionários às partes interessadas identificadas, que disporão de
quarenta dias para restituí-los, contados a partir da data de sua ex-
pedição. 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 apre-
sentar, 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 infor-
mações necessárias, não as faculte no prazo estabelecido ou impeça
de forma significativa a investigação, poderão ser estabelecidas con-
clusões, positivas ou negativas, com base nos fatos disponíveis, em
conformidade com o disposto no § 1o do art. 66 do Decreto no 1.602,
de 1995.

7. Caso se verifique que uma parte interessada prestou in-
formações falsas ou errôneas, tais informações não serão consideradas
e poderão ser utilizados os fatos disponíveis.
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