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Nº 124, quinta-feira, 1 de julho de 2010
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
o-

PORTARIA N 1.016, DE 30 DE JUNHO DE 2010
Dispõe sobre os procedimentos a serem
adotados para a representação e a defesa
extrajudicial dos órgãos e entidades da Administração Federal junto ao Tribunal de
Contas da União, e dá outras providências.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, XIII e XVIII do art. 4o da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o
disposto no art. 5o do Decreto no 7.153, de 9 de abril de 2010, e

§ 2o Nos casos em que dois ou mais órgãos ou entidades da
Administração Federal tenham que apresentar teses perante o Tribunal de Contas da União, em um mesmo processo de interesse da
União, ou sobre um mesmo tópico, as teses formuladas pelos órgãos
deverão ser avaliadas, previamente, pelo CI-TCU, quanto à compatibilidade delas com os fundamentos jurídicos adotados pela Advocacia-Geral da União e com as políticas públicas estabelecidas para
o tema.
§ 3o Os órgãos da Advocacia-Geral da União prestarão, em
caráter prioritário, o apoio necessário ao desenvolvimento das atividades do CI-TCU.

Considerando as deliberações do Comitê InterministerialTCU na 2ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de maio de 2010,
devidamente consignadas na Ata de Reunião, resolve:

Art. 5o A Consultoria-Geral da União da Advocacia-Geral da
União, por intermédio do Departamento de Assuntos Extrajudiciais
(DEAEX/CGU/AGU), é o órgão responsável por exercer a representação e a defesa extrajudicial da União e dos órgãos e entidades da
Administração Federal perante o Tribunal de Contas da União, com
base nas deliberações do CI-TCU.

Art. 1o A representação e a defesa extrajudicial da União e
dos órgãos e entidades da Administração Federal junto ao Tribunal de
Contas da União serão efetuadas nos termos desta Portaria.

Art. 6o O Consultor-Geral da União poderá delegar competências à Consultoria Jurídica ou órgão equivalente, em relação a
cada processo declarado de interesse da União, para a interlocução e
a respectiva representação junto ao Tribunal de Contas da União

Art. 2o O Secretário Executivo ou o ocupante de cargo equivalente no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Federal
deverá encaminhar ao Comitê Interministerial-TCU (CI-TCU) relação
dos processos em curso perante o Tribunal de Contas da União
classificados como prioritários.

Parágrafo único. Em caso de delegação, deverão ser encaminhadas ao DEAEX/CGU/AGU, no prazo de cinco dias, para fins
de registro e monitoramento, cópia de todas as peças processuais
protocoladas junto ao Tribunal de Contas da União, bem como um
breve relatório sobre eventuais audiências realizadas com servidores
ou integrantes daquela Corte.

§ 1o A relação deverá ser acompanhada de breve relatório
sobre cada processo, o qual conterá as seguintes informações:
I - as providências porventura já adotadas, com cópia dos
documentos, se produzidos;
II - as providências a serem adotadas, com previsão da cronologia da sua adoção;
III - os pontos de discordância com as afirmações, orientações ou determinações do Tribunal de Contas da União e suas
justificativas;
IV - a existência de eventual procedimento judicial sobre o
objeto do processo;
V - a existência de eventual procedimento administrativo
sobre o objeto do processo, instaurado pelo Ministério Publico Federal ou Estadual; e
VI - o motivo para a necessidade de acompanhamento prioritário do processo.
§ 2o Para os fins deste artigo, consideram-se prioritários os
processos relacionados com a execução de políticas públicas, objetivos, diretrizes e metas estabelecidas pela Administração Federal.
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§
A relação de que trata o caput deverá ser atualizada,
somente em relação aos processos declarados de interesse da União,
nos termos do art. 3o, sempre que houver modificações nas informações prestadas.
§ 4o Em caso de urgência, poderá ser requerida a atuação em
processo em curso no Tribunal de Contas da União, devendo a respectiva solicitação estar instruída com as informações previstas no §
1o deste artigo.
§ 5o A relação, o breve relatório e as suas atualizações
deverão ser encaminhadas, por meio digital, para o endereço eletrônico ci-tcu@agu.gov.br.
§ 6o O CI-TCU poderá requisitar informações relativas a processos não integrantes da relação referida no caput, para fins de análise
quanto à conveniência de serem declarados de interesse da União.
Art. 3o O CI-TCU, após a análise dos relatórios, proporá ao
Advogado-Geral da União os processos para fins de declaração expressa do interesse da União, conforme previsto no art. 1o do Decreto
no 7.153, de 2010.
§ 1o O CI-TCU poderá propor, de ofício, processos para fins
de declaração expressa do interesse da União.
§ 2o A relação dos processos declarados de interesse da
União, pelo Advogado-Geral da União, será divulgada no endereço
eletrônico www.agu.gov.br.

Art. 7o Ao DEAEX/CGU/AGU caberá:
I - Requisitar junto aos órgãos e entidades da Administração
Federal os elementos de fato e de direito necessários ao desempenho
de suas atividades;
II - Atuar nos processos declarados de interesse da União
mediante a realização de audiências, elaboração de petições, recursos,
sustentações orais, memoriais e demais peças processuais pertinentes;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS

CONSELHO DE GOVERNO
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
RESOLUÇÃO N o- 48, DE 30 DE JUNHO DE 2010
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no exercício da atribuição que lhe confere o § 3o do art. 5o do Decreto no 4.732, de 10
de junho de 2003, com fundamento no que dispõe o inciso XV do art.
2o do mesmo diploma legal, e tendo em vista o que consta nos autos
do processo MDIC/SECEX 52000.002826/2009-53,
RESOLVE, ad referendum do Conselho:
Art. 1o Prorrogar o direito antidumping definitivo, por um
prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de
carbonato de bário, originárias da República Popular da China, comumente classificadas no item 2836.60.00 da Nomenclatura Comum
do MERCOSUL - NCM, a ser recolhido sob a forma de alíquota
específica de US$ 105,17/t.
Art. 2o Tornar públicos os fatos que justificaram a decisão
conforme o Anexo a esta Resolução.
Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MIGUEL JORGE
ANEXO
1. Do processo
1.1. Dos antecedentes

Art. 8o A atuação da Advocacia-Geral da União, nos processos declarados de interesse da União, não dispensa os agentes
públicos de prestarem as informações solicitadas pelo Tribunal de
Contas da União, diretamente àquele Órgão e no prazo assinalado.
Parágrafo único. Cópia das informações prestadas ou peças protocoladas devem imediatamente ser encaminhadas ao DEAEX/CGU/AGU.
Art. 9o A defesa dos gestores pela Advocacia-Geral da
União, junto ao Tribunal de Contas da União, dar-se-á mediante
solicitação do interessado dirigida ao DEAEX/CGU/AGU.
§ 1o A solicitação deverá vir acompanhada obrigatoriamente
de parecer jurídico da respectiva unidade da Advocacia-Geral da
União, atestando, conclusivamente, que:
I - os atos foram praticados pelo gestor no exercício de suas
atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União e de suas entidades da administração
indireta; e
II - os atos foram praticados em observância dos princípios
elencados no caput do art. 37 da Constituição.
§ 2o O DEAEX/CGU/AGU pronunciar-se-á a respeito do pedido no prazo de dez dias, contado do recebimento do requerimento.
§ 3o Caso o DEAEX/CGU/AGU manifeste-se pelo indeferimento do pedido caberá recurso, no prazo de cinco dias, ao Consultor-Geral da União, que terá dez dias para decidir.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PORTARIA N o- 504, DE 29 DE JUNHO DE 2010
Atribui à Procuradoria Federal no Estado
do Amapá a consultoria e o assessoramento
jurídicos do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio, pelo prazo de 180 dias.
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§ O processo que não for declarado de interesse da União
continuará integralmente sob responsabilidade do órgão ou entidade
da Administração Federal interessado no mesmo.
Art. 4o O CI-TCU definirá as providências a serem adotadas
nos processos declarados de interesse da União.
§ 1o O CI-TCU poderá convidar para participar das reuniões
representantes de outros órgãos ou entidades da Administração Federal, para prestarem informações e emitirem pareceres.

Art. 1º Atribuir à Procuradoria Federal no Estado do Amapá
a consultoria e o assessoramento jurídicos do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio,
observada a sua competência territorial, pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar de 1º de julho de 2010.

III - Convocar representantes da área técnica e jurídica dos
órgãos e entidades diretamente relacionadas com o objeto do processo, para subsidiar sua atuação; e
IV - Nos casos de urgência, devidamente justificada, adotar
as medidas julgadas cabíveis para defender os interesses da União,
devendo submetê-las ao CI-TCU, na primeira reunião subsequente.
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O PROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e VIII do § 2º do art. 11 da Lei
nº 10.480, de 2 de julho de 2002, e considerando o teor do processo
administrativo nº 00407.005223/2010-71, resolve:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012010070100019

Por meio da Circular DECEX no 27, de 15 de janeiro de
1992, foi aberta investigação para averiguar a existência de dumping
nas exportações de carbonato de bário da República Popular da China
- doravante referida também como China - para o Brasil, solicitada
pela empresa Química Geral do Nordeste - doravante referida também
como QGN ou indústria doméstica, única produtora no Brasil de
carbonato de bário.
Em decorrência da investigação, tendo sido constatada a prática de dumping e o dano à indústria doméstica decorrente de tal
prática, foi aplicado direito antidumping às importações de carbonato
de bário originárias da China na forma de alíquota ad valorem de
92%, por meio da Portaria MEFP no 511, de 7 de julho de 1992, com
prazo de vigência de até cinco anos.
1.2. Da primeira revisão
Em 20 de dezembro de 1996 a QGN requereu a prorrogação
do prazo de vigência do direito antidumping aplicado às importações
de carbonato de bário originárias da China. Sendo os elementos de
prova considerados suficientes e indicativos de que a extinção do
direito levaria muito provavelmente à retomada do dumping e do
dano decorrente de tal prática, a SECEX, por meio da Circular no 25,
de 2 de julho de 1997, tornou pública a abertura de revisão do direito
requerida pela QGN.
Cumpridos os requisitos previstos no Decreto no 1.602, de 23
de agosto de 1995, por meio da Portaria Interministerial MICT/MF no
14, de 29 de junho de 1998, foi encerrada a revisão com a prorrogação do direito antidumping definitivo de 92% aplicado às importações brasileiras de carbonato de bário originárias da China.
1.3. Da segunda revisão
Em 1o de julho de 2003, por meio da publicação no D.O.U.
da Circular SECEX no 47, de 30 de junho de 2003, foi aberta nova
revisão para fins de prorrogação do direito antidumping aplicado às
importações de carbonato de bário originárias da China.
Cumpridos os requisitos previstos no Decreto no 1.602, de
1995, por meio da Resolução CAMEX no 19, de 30 de junho de 2004,
publicada no D.O.U. de 1o de julho de 2004, a revisão foi encerrada
com a prorrogação do direito antidumping aplicado às importações de
carbonato de bário originárias da China na forma de alíquota específica de US$ 105,17/t.
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