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RESOLUÇÃO No 16, DE 31 DE MARÇO DE 2015

ANEXO

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

CÁLCULO DO DIREITO ANTIDUMPING PROVISÓRIO
Nos termos do art. 78 do Decreto no 8.058, de 2013, direito antidumping significa um montante
em dinheiro igual ou inferior à margem de dumping apurada. De acordo com os §§ 1o e 2o do referido
artigo, o direito antidumping a ser aplicado será inferior à margem de dumping sempre que um montante
inferior a essa margem for suficiente para eliminar o dano à indústria doméstica causado por importações
objeto de dumping, não podendo exceder a margem de dumping apurada na investigação.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO
EXTERIOR - CAMEX, no uso da atribuição que lhe confere o § 3o do art. 5o do Decreto no 4.732, de
10 de junho de 2003, e com fundamento no inciso XIV do art. 2o do mesmo diploma legal,

Conforme consta da Circular SECEX no 14, de 13 de março de 2015, os cálculos desenvolvidos
indicaram a existência de dumping nas exportações da Alemanha, África do Sul e Taipé Chinês para o
Brasil, de US$ 584,00/t, US$ 650,42/t e US$ 155,64/t, respectivamente.

Considerando o disposto no Decreto no 6.500, de 2 de julho de 2008, e no Decreto no 8.278, de
27 de junho de 2014, que dispõem sobre a execução do Trigésimo Oitavo e Quadragésimo Protocolos
Adicionais ao Acordo de Complementação Econômica no 14, entre os governos da República Argentina
e da República Federativa do Brasil, resolve, ad referendum do Conselho:

Foi, então, verificado se as margens de dumping apuradas foram inferiores à subcotação
observada nas exportações das empresas das origens mencionadas para o Brasil, em P5. A subcotação é
calculada com base na comparação entre o preço médio de venda da indústria doméstica no mercado
interno brasileiro e o preço CIF das operações de exportação de cada origem, internado no mercado
brasileiro.

Art. 1o Incluir os códigos da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM abaixo descritos
na lista de autopeças constante no Anexo I, da Resolução CAMEX no 116, de 18 de dezembro de
2014:

Entretanto, conforme prevê o § 3o do art. 78 do Decreto no 8.058, de 2013, o direito antidumping a ser aplicado corresponderá necessariamente à margem de dumping no caso de produtores ou
exportadores cuja margem de dumping tenha sido apurada com base na melhor informação disponível.
Dessa forma, cálculo de subcotação não foi realizado para nenhuma das empresas participantes desta
investigação, tendo em vista suas margens de dumping, para fins de determinação preliminar, terem sido
apuradas em tal condição, conforme também evidenciado nos itens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 da mencionada
Circular SECEX.

NCM
9032.89.21

Uma vez verificada, preliminarmente, a existência de dumping nas exportações de acrilato de
butila da Alemanha, África do Sul e Taipé Chinês para o Brasil, e de dano à indústria doméstica
decorrente de tal prática, foi proposta a aplicação de medida antidumping provisória, por um período de
até seis meses, na forma de alíquotas específicas, fixadas em dólares estadunidenses por tonelada, nos
montantes abaixo especificados.
A proposta de aplicação da medida antidumping provisória, nos termos do art. 66 do Decreto no
8.058, de 2013, visa impedir a ocorrência de dano no curso da investigação, considerando que as
importações a preços de dumping do produto objeto da investigação, subcotado em relação aos preços
da indústria doméstica, continuaram ocorrendo.

9032.89.29

O direito antidumping proposto para todas as empresas identificadas baseou-se nas margens de
dumping calculadas de acordo com os itens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 da mencionada Circular SECEX, as
quais, por sua vez, foram apuradas com base na melhor informação disponível.
Em relação aos demais exportadores alemães, sul-africanos e taiwaneses não identificados, o
direito antidumping proposto baseou-se nas margens de dumping calculadas para as empresas identificadas dos respectivos países.

9032.89.29

Ressalte-se que, de forma a permitir a aplicação do direito antidumping provisório pelo prazo
de 6 meses, de acordo com o disposto no § 8o do art. 66 do Decreto no 8.058, de 2013, os direitos
propostos com base nas margens de dumping apuradas na investigação, foram calculados aplicando-se
um redutor de 10% às respectivas margens de dumping.
RESOLUÇÃO No 15, DE 31 DE MARÇO DE 2015
Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às
importações brasileiras de ácido adípico, originárias da Alemanha, dos EUA,
da França, da Itália e da China.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTRO DA CÂMARA DE COMÉRCIO
EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o § 3o do art. 5o do Decreto no 4.732, de 10 de junho
de 2003, e com fundamento no art. 6o da Lei no 9.019, de 30 de março de 1995, no inciso XV do art.
2o do Decreto no 4.732 de 2003, e no inciso I do art. 2o do Decreto no 8.058, de 26 de julho de
2013,

9032.89.29

Considerando o que consta dos autos do Processo MDIC/SECEX no 52272.003677/2013-26,
resolve, ad referendum do Conselho:
Art. 1o Encerrar a investigação com aplicação de direito antidumping definitivo, por um prazo
de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de ácido adípico, comumente classificado no item
2917.12.10 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da Alemanha, dos EUA, da
França, da Itália e da China, a ser recolhido sob a forma de alíquotas específicas, fixadas em dólares
estadunidenses por tonelada, nos montantes a seguir especificados:

País de Origem
Alemanha
EUA
França
Itália
China

Produtor/Exportador
LANXESS Deutschland GmbH, BASF SE, Radici Chimica
Deutschland GmbH e demais
Invista S.à.r.l.
Ascend Performance Materials LLC
Demais
Rhodia Operations S.A.S. e demais
Radici Chimica S.P.A., Gamma Chimica S.P.A. e demais
Shandong Haili Chemical Industry Co., Ltd., Shandong Tianxiu
Chemical Trading Co., Ltd., Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co., Ltd. e demais

Direito
Antidumping
Definitivo
(US$/t)
375,88

Art. 3o Tornar públicos os fatos que justificaram a decisão, conforme consta do Anexo.
Art. 4o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
IVAN RAMALHO
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, Interino
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012015040100010

Alíquota
16BIT
2%

16BIT
2%

16BIT
2%

16BIT
2%

Art. 2o Incluir o código da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM abaixo descrito na
lista de autopeças constante no Anexo II, da Resolução CAMEX no 116, de 18 de dezembro de
2014:
NCM
8543.20.00

405,92
405,92
405,92
184,63
287,24
321,05

Art. 2o O disposto no art. 1o não se aplica aos ésteres de ácido adípico.

Descrição
De sistemas antibloqueantes de freio (ABS)
Ex 002 - Módulos hidráulicos com unidade eletrônica e motor acoplados, que quando conectados aos sensores de guinada, de ângulo de
volante e de velocidade destinam-se ao controle autônomo da estabilidade de veículos sendo capazes de modular, independentemente da
ação do motorista, a pressão hidráulica nos circuitos de freio bem como
controlar o torque do motor de veículos de passageiros,
conhecidos como ESP, ESC ou VSC, de peso igual ou inferior a 2,5kg,
contendo microcontroladores eletrônicos e conector elétrico, 12 válvulas solenóides (2 posições, tipo 2 vias), sensor de pressão, memória,
software dedicado com funções de auto-diagnóstico, modo de segurança, emissão de código de falha de comunicação com equipamento de
diagnóstico do sistema, motor elétrico (12V, 4 pólos
DC), bomba hidráulica tipo pistões radiais, reservatórios e outros componentes do controlador.
Outros
Ex 019 - Unidades de controle eletrônico de gerenciamento do sistema
suplementar de segurança (SRS) que controla o acionamento das bolsas
de ar (airbag) e o pré-tensionador do cinto de segurança, peso igual ou
inferior a 0,368kg, contendo placa de circuito impresso, conectores
elétricos, unidade eletrônica, circuito elétrico de disparo, função de
autodiagnostico.
Outros
Ex 020 - Módulos eletrônicos para o gerenciamento de múltiplos sistemas de caminhões (V.M.C.U - Vehicle Master Control Unit), com
peso aproximado de 0,5kg, com 11 portas de conexão para aproximadamente 161 entradas e saídas de dados, com software dedicado para
gerenciar múltiplos sistemas do veículo, sendo: sistemas de alimentação
de combustível, sistemas de conforto interno, sistemas
de direção assistida, sistemas de entretenimento, sistemas de freios e
antibloqueios (ABS), sistemas de gerenciamento do motor, sistemas de
transmissão eletrônica, sistemas de ignição, sistemas de iluminação,
sistema de lavagem do para-brisa, sistema de lavagem dos faróis, sistemas de diagnóstico do veículo, sistemas de alerta e segurança e
comando da central de relés e fusíveis (FRC), em tensão padrão de
24V, com comunicação em protocolos CAN/LIN, com função de autodiagnóstico e modo de segurança integrado.
Outros
Ex 021 - Módulos eletrônicos para o gerenciamento de sistemas relacionados à carroçaria de caminhões (B.B.M. - Body Builder Module),
com peso igual ou inferior a 0,4kg, com 4 conexões para aproximadamente 78 entradas e saídas de dados, com software dedicado para
o gerenciamento de sistemas de carroçaria do veículo, sendo: sistema
de alimentação de combustível, sistema de ignição,
sistemas de freios e antibloqueios (ABS), sistemas de gerenciamento do
motor, sistemas de transmissão eletrônica e sistema de autobloqueio,
com dispositivo de gravação e disponibilização de dados em protocolos
CAN/LIN em rede local ou externa, com função de autodiagnóstico e
modo de segurança integrado.

Descrição
- Geradores de sinais
Ex 009 - Sensores indutivos de movimento equipados com cabo elétrico com soquete-conector de 2 pinos, para envio dos sinais elétricos
gerados pela rotação do anel metálico dentado instalado nas rodas
direcionais ou de tração de veículos comerciais para a unidade de
controle eletrônico (ECU) do sistema antibloqueante de freios (ABS)
para monitoramento do processo de frenagem.

Alíquota
14BK
2%

Art. 3o O Ex-tarifário no 001 da NCM 8507.90.10, constante no Anexo I, da Resolução CAMEX
no 116, de 18 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2014,
passa a vigorar com a seguinte redação:
NCM
8507.90.10

Descrição
Separadores
Ex 001 - Componente denominado separador, cortado em dimensão
apropriada, aplicado a acumuladores elétricos, e destinado a isolar eletricamente os eletrodos positivo e negativo, garantindo a permeabilidade
iônica do eletrólito de ácido sulfúrico, possuindo resistência química à
oxidação com perda de massa em meio oxidante não superior a 5%.
Contêm na formulação polietileno de peso

Alíquota
16%
2%

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

