
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152018111200003

3

Nº 217, segunda-feira, 12 de novembro de 2018ISSN 1677-7042Seção 1

Art. 9º Fica garantida à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário, a qualquer tempo, realizar visita técnica ao beneficiário para
verificação dos padrões e normas de uso da imagem.

CAPÍTULO III - DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO,
RENOVAÇÃO E CANCELAMENTO

Art. 10 A solicitação e a renovação do Selo na modalidade principal ou
associada será realizada por intermédio da plataforma digital denominada Vitrine da
Agricultura Familiar, sendo exigido os seguintes requisitos:

I- Cadastramento de dados pessoais do agricultor familiar ou sua forma
associativa da agricultura familiar para obtenção de login e senha;

II- Indicação da modalidade de Selo pretendido, principal ou associado;

III- Aceitação das condições de uso do respectivo Selo, disponibilizado
eletronicamente; e

IV- Cadastramento das informações relacionadas aos produtos a serem
identificados pelo Selo.

§ 1º A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário
terá um prazo de até trinta dias para análise do pedido de solicitação original ou de
renovação do Selo.

§2º O deferimento da solicitação original ou de renovação do Selo gerará
automaticamente as imagens, em alta resolução, para cada produto cadastrado.

§3º Será indeferida a solicitação original ou de renovação em caso de
desconformidade entre os dados e/ou documentos apresentados pelo beneficiário.

§4º Poderá ser incluído novo produto, mediante prévio cadastramento na
plataforma digital, a qualquer tempo no período de validade do Selo Nacional da
Agricultura Familiar.

Art. 11 O Selo Nacional da Agricultura Familiar, seja na modalidade principal
seja nas modalidades associadas, terá validade de dois anos.

§1º Caberá ao beneficiário solicitar a renovação do Selo a partir de 60 dias
antes do término da validade, na respectiva plataforma digital.

§ 2º Decorrido o prazo sem que haja a solicitação de renovação, ficará o
beneficiário automaticamente impedido do uso do Selo Nacional da Agricultura Familiar

Art. 12 Ficará impedido o beneficiário do uso do Selo Nacional da Agricultura
Familiar, seja na modalidade principal seja na modalidade associada que, entre outros
aspectos, incorrer nas seguintes condutas:

I- Descumprir as regras de uso do Selo Nacional da Agricultura Familiar;

II- Inobservar os prazos de renovação do Selo Nacional da Agricultura Familiar;

III- Realizar alteração no quadro social da pessoa jurídica sob a forma associativa
da agricultura familiar que descumpra os requisitos mínimos previstos no art. 5°;

IV- Apresentar DAP cancelada ou suspensa ou ainda ser considerado cancelado
ou suspenso no CAF; e

V- Deixar de ostentar os requisitos específicos para a modalidade principal ou
associada do Selo Nacional da Agricultura Familiar.

§1º Na hipótese do beneficiário incorrer em quaisquer das situações elencadas
nos incisos será encaminhada notificação pela Subsecretaria de Agricultura Familiar da
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, observado o
disposto no artigo 26 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda contendo os
seguintes elementos:

I - prazo de quinze dias para que o beneficiário responda à notificação; e

II - descrição da conduta que ensejou a notificação;

§2º Caberá à Subsecretaria de Agricultura Familiar aferir a tempestividade da
defesa, eventualmente apresentada ou ainda informar a ausência de apresentação de
defesa e exarar decisão deferindo ou indeferindo a defesa apresentada, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias.

§3º Será notificado o beneficiário do desfecho da defesa apresentada.

§4º Da decisão de indeferimento da defesa caberá recurso para o Secretário
Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da regular notificação do beneficiário, conforme §2º.

§5º Com o deferimento da defesa será restaurado sem restrições o uso do Selo
Nacional da Agricultura Familiar.

§6º Com o indeferimento da defesa ficará impedido o beneficiário do uso do
Selo Nacional da Agricultura Familiar, até que seja sanada a causa do impedimento.

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13 Ficará automaticamente renovado o uso do Selo aos beneficiários
preteritamente autorizados pela Portaria nº 129, de 07 de março de 2018, desde que
procedam à renovação mediante cadastramento na plataforma digital denominada Vitrine
da Agricultura Familiar.

Parágrafo único. Será concedido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados
da publicação desta Portaria, para que seja realizada a renovação do Selo, sob pena de
impedimento do uso do Selo Nacional da Agricultura Familiar na modalidade principal ou
associada.

Art. 14 A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrário poderá celebrar convênios, contratos, termos de cooperação ou outros
instrumentos para a realização dos procedimentos relativos à solicitação, permissão,
manutenção e cancelamento de uso do selo principal e dos selos associados.

Art. 15. Os casos omissos serão objeto de apreciação da Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário.

Art. 16. Fica revogada a Portaria nº 129, de 07 de março de 2018.

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO

RESOLUÇÃO Nº 83, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2018

Instaura processo de avaliação de interesse público,
pelo Grupo Técnico de Avaliação de Interesse Público -

Gtip, referente à aplicação de direito antidumping
definitivo e investigação em curso para aplicação de
medida compensatória sobre as importações
brasileiras de corpos moedores em ferro fundido e/ou
aço ligado ao cromo, para aplicação em moinhos,
originárias da Índia.

O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso
da atribuições que lhe conferem o art. 2º, VIII, e o art. 5º, § 4º, inciso II, ambos do Decreto nº
4.732, de 10 de junho de 2003, com fundamento no art. 3º, § 5º, do Decreto nº 8.058, de 26 de
julho de 2013, no art. 73, § 3º, do Decreto nº 1.751, de 19 de dezembro de 1995, e no art. 7º
da Resolução CAMEX n° 29, de 7 de abril de 2017, tendo em vista a deliberação de sua 161ª
reunião, realizada em 23 de outubro de 2018, o que consta Nota Técnica SEI nº
25/2018/COPOL/SUREC/SAIN-MF, de 19 de setembro de 2018, resolveu, ad referendum do
Conselho de Ministros:

Art. 1º Fica instaurado processo de avaliação de interesse público pelo Grupo Técnico
de Avaliação de Interesse Público - Gtip, referente à aplicação de direito antidumping e investigação
em curso para aplicação de medida compensatória sobre as importações brasileiras de corpos
moedores em ferro fundido e/ou aço ligado ao cromo, para aplicação em moinhos, com percentual

de cromo de 17,6 a 22 e diâmetro de 57 a 64 mm, percentual de cromo de 22 a 28 e diâmetro de
11 a 28 mm, e percentual de cromo de 28 a 32 e diâmetro de 22 a 35 mm, comumente classificados
no subitem 7325.91.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da Índia.

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

MARCOS JORGE DE LIMA
Presidente do Comitê Executivo de Gestão

RESOLUÇÃO Nº 84, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2018

Altera a lista de autopeças constante dos Anexos I
e II da Resolução CAMEX no 116, de 18 de
dezembro de 2014.

O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no
uso das atribuições que lhe conferem os arts. 2o, inciso XIV, e 5o,  § 4o, inciso II, do
Decreto no 4.732, de 10 de junho de 2003, e tendo em vista a deliberação de sua 161a

reunião, ocorrida em 23 de outubro de 2018, e o disposto no Decreto no 6.500, de 2
de julho de 2008, no Decreto no 8.278, de 27 de junho de 2014, e no Decreto no 8.797,
de 30 de junho de 2016, e a Resolução no 61, de 23 de junho de 2015, da Câmara de
Comércio Exterior, resolveu, ad referendum do Conselho de Ministros:

Art. 1o Ficam incluídos no Anexo I da Resolução no 116, de 18 de dezembro
de 2014, da Câmara de Comércio Exterior, os seguintes Ex-Tarifários de autopeças:

. NCM
(SH 2012)

D ES C R I Ç ÃO A L Í Q U OT A

. 3926.90.90 Outras 18%

. Ex 008 - Anel de travamento dos fios do induzido
fabricado em resina termofixa "baquelite" sem adição de
amônia através do processo de injeção aplicado em
motores de partida utilizados para dar ignição em
veículos equipados com motores de combustão interna.

2%

. 4016.93.00 Juntas, gaxetas e semelhantes 16%

. Ex 005 - Anel de vedação dinâmica e estática em forma
de "X", de borracha flúor-carbono com 60 Shore-A de
dureza, ponto de transição vítrea <= -15°C, TR test
(ASTM) <= -24°C, dimensões: diâm.interno 4,6+/-0,1mm,
diâm.externo 9+/-0,1mm e comprimento 4+/-01mm todas
medidas com CpK >1,33.

2%

. Ex 006 - Junta de borracha butílica de alta densidade não
vulcanizada, auto-adesiva para redução de ruído e
amortecimento de vibração, para aplicação em
polipropileno e alumínio, cortadas conforme tamanho e
forma requerido para a "unidade de aquecimento,
ventilação e condicionamento do ar automotivo"
( H V AC ) .

2%

. 4016.99.90 Outras 16%

. Ex 007 - Amortecedor limitador de porta automotiva,
produzido com borracha natural e butadieno, coberta
com flúor a-C5301, espessura da membrana mínima de 6
mm e condições de secagem 80°C x 30 minutos, altura
comum de 11,6 mm capaz de suportar carga de 750 N a
22°C e compressão máxima de 7,3 mm.

2%

. 6813.89.10 Disco de fricção para embreagens 14%

. Ex 001 - Revestimento de embreagem (disco de fricção)
composto por dupla camada, sendo uma camada base
estrutural que garante integridade e resistência, e uma
camada de atrito, fabricado em processo livre de
solventes químicos, funcionando como elemento de
transmissão de torque pelo atrito com o volante do
motor e a placa de

2%

. pressão do platô para discos de embreagem.

. Ex 002 - Revestimento de Embreagem (disco de fricção),
fabricado com fios metálicos e polímeros trançados,
formando uma fita com resina impregnada por processo
de extrusão a quente, livre de solventes químicos, com
diâmetro externo de 252mm até 430mm, funcionando
como elemento de transmissão de torque pelo atrito
com

2%

. o volante do motor e a placa de pressão do platô para
disco de embreagem automotiva.

. 7306.50.00 Outros, soldados, de seção circular, de outras ligas de
aço

14%

. Ex 001 - Tubo bruto de aço laminado com costura
comprimentos entre 247,55mm +/- 0.1 à 360,50mm +/-
0.1, diâmetro interno de 18mm +/- 0.04, diâmetro
externo de 24.5mm +/-0.03, rugosidade superficial de
Ra1.6, batimento axial de 0.15mm, batimento radial de
0.05mm, dois chanfros nas extremidades finais internas
de 45graus

2%

. +/-2 e 15graus +/- 2 e um chanfro nas extremidades
finais externas de 15graus +/- 2, para árvore de cames
integrada à tampa de cabeçote.

. 8301.70.00 Chaves apresentadas isoladamente 16%

. Ex 001 - Blank de chave (Inserto de metal) sem segredo,
em liga de cobre níquel (CuNi7Zn30Pb1), espessura de
3,0 ± 0,06 mm, planicidade de 0,1 mm e acabamento
superficial niquelado com espessura de camada entre 2 a
6 mm, para aplicação em fechadura de portas de veículos
automotores.

2%

. 8409.91.14 Válvulas de admissão ou de escape 16%

. Ex 002 - Válvula de escape de gases oriundos da
combustão interna de motores de ignição por centelha
(ciclo Otto), naturalmente aspirados, de veículos
automotores, com região de assentamento em liga de
CoMo400, dureza HV min 600, dureza do cerne interno
entre 30 a 40 HRC, massa de 41,4g, temperatura de
trabalho entre 795°C a 870°C, pressão de trabalho de 89
a 110bar.

2%

. 8409.91.90 Outras 16%

. Ex 038 - Eixo do balancim em aço STKM13C, sem
costura, processo de montagem de tubo interno através
de Interferência de 0,009mm no diâmetro, com 4 furos
perpendiculares descentralizados ao longo do eixo,
contendo pluges laterais de vedação do lado direito e
esquerdo e junta do balancim de material NA6G, para
acionamento variável de

2%

. abertura e fechamento das válvulas de admissão e
escape para aplicação em motores de pistão de ignição
por centelha com sistema de sincronização e abertura
variável de válvulas (Variable Valve Timing & Lift
Electronic Control System - VTEC) de veículos
automotivos.
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