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11 DA RECOMENDAÇÃO

Uma vez verificada a existência de dumping nas exportações de tubos de aço inoxidável da
Malásia, Tailândia e Vietnã para o Brasil, e de dano à indústria doméstica decorrente de tal prática, propõe-
se a aplicação de medida antidumping definitiva, por um período de até cinco anos, na forma de alíquotas
específicas, fixadas em dólares estadunidenses por tonelada, nos montantes a seguir especificados:

Direito Antidumping Definitivo
País Produtor/Exportador Direito

Antidumping
Definitivo
(US$/t)

Malásia Pantech Stainless & Alloy Industries Sdn Bhd 367,56
Roland Gensteel Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd 740,02
Superinox Max Fittings Industry Sdn.Bhd 740,02
Superinox Pipe Industry Sdn. Bhd. 740,02
Demais 740,02

Ta i l â n d i a Thai-German Products Public Co., Ltd. 747,56
Viax International Co., Ltd. 747,56
Eastern Metal Treinding Co., Ltd. 747,56
Demais 747,56

Vi e t n ã Hoa Binh Production Trading Co., Ltd. (Inoxhoabinh Mill) 888,27
Inox Hoa Binh Joint Stock Company (Inoxhoabinh Mill) 888,27
Vinlong Stainless Steel (Vietnam) Co., Ltd. 7 8 2 , 11
Oss Daiduong International Joint Stock Company 806,14
Sonha International Corporation 806,14
Sonha Ssp Vietnam Sole Member Co., Ltd. 806,14
Tien Dat Trade Import & Export Company Limited 806,14
Demais 888,27

No caso da Malásia, o direito antidumping proposto para a Pantech equivaleu à margem de
dumping calculada conforme descrito no item 5.3.1. Para as demais empresas, identificadas e não
identificadas, o direito proposto baseou-se na melhor informação disponível, a saber, a margem de
dumping absoluta apurada para fins de início da investigação para a origem, apresentada no item 5.1.1,
porém ajustada conforme resultados das verificações in loco na indústria doméstica. Consoante já
mencionado, no caso da Malásia, apenas a Pantech participou do processo, a despeito de se ter solicitado
resposta ao questionário de todos os fabricantes identificados da origem.

No que se refere à Tailândia, atribuiu-se à TGPRO direito antidumping equivalente à margem
calculada conforme detalhado no item 5.3.2 deste documento. Esse mesmo direito também foi proposto, a
título de melhor informação disponível, para as demais empresas tailandesas, identificadas (selecionadas ou
não) e não identificadas. Recorde-se que, para a Tailândia, houve seleção, com fulcro no art. 28, II, do
Decreto no 8.058, de 2013, da TGPRO e da Eastern Metal Treinding Co., Ltd. No entanto, somente a
primeira apresentou resposta ao questionário do produtor/exportador.

Já para o Vietnã, atribuiu-se direito antidumping específico às empresas do grupo Hoa Binh e à
Vinlong de acordo com as margens de dumping apuradas conforme os itens 5.3.3.1 e 5.3.3.2 deste
documento, respectivamente. Para os produtores/exportadores identificados, mas não selecionados, o
direito antidumping proposto foi baseado na média ponderada das margens de dumping calculadas para as
empresas selecionadas (grupo Hoa Binh e Vinlong). O direito antidumping atribuído às demais empresas
produtoras/exportadoras não identificadas foi baseado na margem de dumping apurada para as empresas do
grupo Hoa Binh.

S E C R E TA R I A - G E R A L

RESOLUÇÃO Nº 36, DE 12 DE JUNHO DE 2018

Altera a Resolução nº 20, de 8 de novembro de 2017, do Conselho do Programa de
Parcerias de Investimentos da Presidência da República, que aprova as condições da
transferência do controle acionário detido pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. -
Eletrobras na Companhia Boa Vista Energia S.A., na Companhia Energética de
Alagoas, na Companhia Energética do Piauí, na Centrais Elétricas de Rondônia
S.A., na Companhia de Eletricidade do Acre S.A. e na Amazonas Distribuidora de
Energia S.A., de forma associada à outorga da concessão do serviço público de
distribuição de energia elétrica.

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA E O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso da atribuição que lhes
confere o art. 1º da Resolução nº 21, de 8 de novembro de 2017 do Conselho do Programa de Parcerias de
Investimentos, resolvem, ad referendum:

Art. 1º A Resolução nº 20 de 8 de novembro de 2017, do Conselho do Programa de Parcerias de
Investimentos da Presidência da República - CPPI, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 3º ......................................................................................................................................................
...................................................................................................

II - Ceron: R$ 1.832.929.668,66 (um bilhão, oitocentos e trinta e dois milhões, novecentos e vinte e
nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos);

...................................................................................................

§ 4º A desverticalização da Amazonas Distribuidora deverá ser realizada de acordo com as condições
estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL." (NR)

"Art. 10 ......................................................................................................................................................
...................................................................................................

II - Ceron: R$ 253.844.157,06 (duzentos e cinquenta e três milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil,
cento e cinquenta e sete reais e seis centavos);

........................................................................................................................................................" (NR)

"Art. 11. Aos empregados e aposentados da respectiva distribuidora será oferecido o direito de compra
do total das ações detidas pela Eletrobras, após a aquisição do controle acionário da distribuidora pelo novo
controlador, ressalvado o disposto no art. 2º, § 1º.

........................................................................................................................................................." (NR)

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO FONSECA
Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República

W. MOREIRA FRANCO
Ministro de Estado de Minas e Energia

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

GABINETE DO MINISTRO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 25, DE 29 DE MAIO DE 2018

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo
em vista o disposto na Lei Nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, no
Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004, no Decreto Legislativo nº
188, de 15 de dezembro de 1995, no Decreto nº 1.901, de 9 de maio
de 1996, na Decisão nº 6/96 do MERCOSUL, e o que consta do
Processo nº 21000.005566/2018-35, resolve:

Art. 1º Fica incorporado ao ordenamento jurídico nacional o
Glossário MERCOSUL de Terminologia de Sementes, aprovado pela
Resolução MERCOSUL/GMC/RES Nº 21/17, na forma do Anexo a
esta Instrução Normativa.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

BLAIRO MAGGI

ANEXO

MERCOSUL/GMC/RES. Nº 21/17
GLOSSÁRIO MERCOSUL DE TERMINOLOGIA DE

SEMENTES
(REVOGAÇÃO DAS RES. GMC Nº 70/98 e 71/99)
TENDO EM VISTA: O Tratado de Assunção, o Protocolo

de Ouro Preto, a Decisão Nº 06/96 do Conselho do Mercado Comum
e as Resoluções Nº 70/98 e 71/99 do Grupo Mercado Comum.

CONSIDERANDO:
Que é necessário atualizar o Glossário MERCOSUL de

Terminologias de Sementes, para facilitar o comércio de sementes
entre os Estados Partes.

O GRUPO MERCADO COMUM
R E S O LV E :
Art. 1° - Aprovar o "Glossário MERCOSUL de

Terminologias de Sementes", que consta como Anexo e faz parte da
presente Resolução.

Art. 2º - Os Estados Partes indicarão, no âmbito do
Subgrupo de Trabalho N° 8 "Agricultura" (SGT N° 8), os órgãos
nacionais competentes para a implementação da presente
Resolução.

Art. 3° - Revogar as Resoluções GMC Nº 70/98 e 71/99.
Art. 4° - Esta Resolução deverá ser incorporada ao

ordenamento jurídico dos Estados Partes antes de 31/XII/2017.
XLVIII GMC EXT - Mendoza, 19/VII/17
ANEXO
GLOSSÁRIO MERCOSUL DE TERMINOLOGIA DE

SEMENTES
1 - ÂMBITO
O presente Glossário de Terminologia de Sementes aplica-

se, no âmbito do MERCOSUL, nas suas etapas de obtenção,
produção, certificação e comercialização de sementes.

2 - REFERÊNCIAS
-Lei de Proteção de Cultivares nº 9.456/97. Decreto nº

2.366/97 - BRASIL
-Lei de Sementes nº 10.711/2003. Decreto nº 5.153/2004 -

BRASIL
-Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas nº

20.247/73.Decreto Regulamentario nº 2.183/91 - ARGENTINA
-Ley de Semillas y Protección de Cultivares nº 385/94.

Decreto Reglamentario nº
7797/2000 - PARAGUAI
-Ley de Semillas nº 16.811/97 y su modificatoria, Lei nº

18.467/2009. Decreto
Reglamentario nº 438/004 y sus modificaciones, por

Decretos nº 140/008 e 219/010
- URUGUAI
-Associação Internacional de Análise de Sementes - ISTA
-Comitê Regional de Sanidade Vegetal (COSAVE) - Atas
-União Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais

(UPOV). Ata 1978.
-Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)
-FAO, 1995; revisado CIPV, 1997; NIMF 2, 2007; NIMF 5

(produzida pela Secretaria da CIPV, adotada e publicada em
2015).

-Normas ISO 8402, ISO 65 e Guia ISO/CEI 2
3 - DESCRIÇÃO
O presente Glossário harmoniza os termos utilizados na

obtenção, produção, certificação, proteção, comercialização e
qualidade de sementes entre os Estados Partes.

4 - DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS
ALOGAMIA: Fenômeno que consiste na polinização de

uma flor por meio do pólen de outra flor.
AMOSTRA: Porção representativa de um lote de sementes,

obtida por um método de amostragem prescrito, suficientemente
homogênea e corretamente identificada.

ANÁLISE DE RISCO DE PRAGAS: Processo de avaliação
das evidências biológicas ou outras evidências científicas e
econômicas para determinar se um organismo é uma praga, se deve

ser regulamentado e a intensidade de quaisquer medidas
fitossanitárias que devem ser adotadas contra ela.

ANÁLISE DE SEMENTES: Conjunto de técnicas utilizadas
em laboratório para determinar a qualidade de uma amostra de
sementes.

ÁREA: Um país, parte de um país, ou a totalidade ou partes
de diversos países, oficialmente definidos.

ARMAZENAMENTO: Processo de conservação de
sementes em condições adequadas que não modifiquem suas
características e/ou qualidades.

ARTIGO REGULAMENTADO: Qualquer planta, produto
vegetal, local de armazenamento, embalagem, meio de transporte,
contêiner, solo e qualquer outro organismo, objeto ou material capaz
de abrigar ou dispersar pragas, sujeitos a medidas fitossanitárias,
particularmente quando envolve o transporte internacional.

ASPECTOS FÍSICOS: Conjunto de atributos físicos que
afetam diretamente a produtividade dos cultivos.

ASPECTOS FISIOLÓGICOS: Conjunto de atributos
fisiológicos que afetam diretamente a produtividade dos cultivos.

ATRIBUTOS: Características e condições de um produto
que somados definem a qualidade do mesmo.

AUDITORIA: Verificação e controle das entidades e
pessoas credenciadas para a execução de determinadas normas e
tarefas.

AUTOGAMIA: Fenômeno que consiste na polinização de
uma flor por meio de seu próprio pólen.

BENEFICIAMENTO: Toda operação que, mediante meios
físicos, químicos ou mecânicos, conduz ao melhoramento da
qualidade de um lote de sementes.

BIOTECNOLOGIA: Toda aplicação tecnológica que utiliza
sistemas biológicos e organismos vivos ou seus derivados para a
criação ou modificação de produtos ou processos para usos
específicos.

BIOTECNOLOGIA MODERNA: A aplicação de:
a. Técnicas de ácido nucléico in vitro, incluindo ácido

desoxirribonucléico (DNA) recombinante e injeção direta de ácido
nucléico em células ou organelas; ou

b. Fusão de células além da família taxonômica, que
ultrapassa as barreiras fisiológicas naturais da reprodução ou da
recombinação e que não são técnicas usadas na reprodução e seleção
tradicionais.

BLOCO/LOTE/CAMPO DE PRODUÇÃO: Parcela com
limites definidos onde se cultiva um conjunto de plantas originadas
por multiplicação de Material Inicial e mantidas em condições
fitossanitárias e de isolamento tais que permitam garantir as
condições fitossanitárias e a identidade genética.

CATEGORIA: Classificação dentro de uma classe de
sementes tendo em vista a origem genética, a qualidade e o número
de gerações, quando corresponda.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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