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Nº 35, sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017
RESOLUÇÃO N o- 7, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017
Prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos,
aplicado às importações brasileiras de malhas de viscose, originárias da República Popular da China.
O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO - GECEX - DA CÂMARA DE COMÉRCIO
EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe conferem os §§ 4º, II, e 8º do art. 5º do Decreto nº 4.732,
de 10 de junho de 2003, e com fundamento no inciso XV do art. 2º do mesmo diploma,
Considerando o que consta dos autos do Processo MDIC/SECEX 52272.001734/2015-02, resolve ad referendum do Conselho:
Art. 1º Prorrogar a aplicação do direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco)
anos, às importações brasileiras de malhas de viscose, comumente classificadas nos subitens 6004.10.41,
6004.10.42, 6004.10.43, 6004.10.44, 6004.90.40, 6006.41.00; 6006.42.00; 6006.43.00; e 6006.44.00 da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da República Popular da China, a ser recolhido
sob a forma alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por quilograma, no montante abaixo
especificado:
Origem
Produtor/Exportador
República Popular da Todos os produtores/exportadores da ReChina
pública Popular da China

Direito Antidumping Definitivo
4,10 US$/kg

Art. 2º Tornar públicos os fatos que justificaram a decisão, conforme consta do Anexo a esta
Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS BEZERRA ABBOTT GALVÃO
Presidente do Comitê Executivo de Gestão
Interino

ISSN 1677-7042
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2.4 Das partes interessadas
De acordo com o § 2o do art. 45 do Decreto no 8.058, de 2013, foram identificadas como partes
interessadas, além da peticionária, os produtores domésticos do produto similar, os produtores/exportadores estrangeiros, os importadores brasileiros do produto objeto da revisão e o governo da
China.
Por meio dos dados detalhados das importações brasileiras, fornecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), do Ministério da Fazenda, foram identificadas as empresas produtoras/exportadoras do produto objeto da revisão durante o período de análise de continuação/retomada
de dumping. Foram identificados, também, por idêntico procedimento, os importadores brasileiros que
adquiriram o referido produto durante o mesmo período.
Os produtores domésticos do produto similar foram identificados pela própria peticionária,
entidade de classe que os representa.
2.5 Das notificações e das solicitações de informações às partes interessadas
De acordo com o art. 96 do Decreto no 8.058, de 2013, notificou-se sobre o início da revisão
a peticionária, o governo da China, os produtores/exportadores chineses e os importadores brasileiros de
malhas de viscose, identificados por meio dos dados oficiais de importação fornecidos pela RFB e os
outros produtores nacionais identificados pela peticionária. Constava da referida notificação o endereço
eletrônico em que poderia ser obtida cópia da Circular SECEX no 20, de 2016, que deu início à
investigação.
Os produtores/exportadores chineses cujos endereços encontravam-se indisponíveis para envio
de notificação de início de revisão foram identificados e repassados ao governo da China para indicação
dos endereços correspondentes, com destaque para o produtor selecionado Super Flow Holdings Ltd.
A todos os produtores/exportadores chineses e à representação diplomática da China no Brasil
foi disponibilizada por meio de endereço eletrônico cópia do texto completo não confidencial da petição
que deu origem à revisão, mediante acesso por senha específica fornecida por meio de correspondência
oficial.

ANEXO
Adicionalmente, atendendo ao disposto no § 3o do art. 15 do Decreto no 8.058, de 2013, as
partes interessadas foram informadas de que se pretendia utilizar a Coreia do Sul como terceiro país de
economia de mercado para apuração do valor normal, com possibilidade de manifestação a respeito de
tal escolha no prazo de 70 (setenta) dias, contado da data de início da investigação, já que a China não
é considerada economia de mercado para fins desta investigação de defesa comercial.

1 DOS ANTECEDENTES
1.1 Da investigação original
No dia 30 de junho de 2009, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção,
doravante denominada simplesmente ABIT ou peticionária, e as empresas Lunelli Têxtil Ltda (Lunelli),
Pettenati S.A. Indústria Têxtil, Osasuna Participações Ltda. (Jangadeiro), Santa Constância Tecelagem
Ltda e Vicunha Têxtil S.A. protocolaram petição de abertura de investigação de dumping nas exportações para o Brasil de tecido de malhas de viscose, com ou sem elastano, originárias da República
Popular da China (China) e da República da Coreia (Coreia do Sul), e dano à indústria doméstica
decorrente de tal prática.
A investigação foi iniciada por meio da Circular SECEX no 60, de 3 de novembro de 2009,
publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) de 4 de novembro de 2009, e encerrada por meio da
Resolução CAMEX no 20, de 7 de abril de 2011, publicada no D.O.U. de 8 de abril de 2011, com
aplicação, por um prazo de até cinco anos, de direito antidumping definitivo, sob a forma de alíquota
específica fixa no valor de US$ 4,10/kg (quatro dólares estadunidenses e dez centavos por quilograma),
sobre as importações brasileiras de malhas de viscose, com ou sem elastano, originárias da China.
Tendo em vista que o volume das exportações da Coreia do Sul para o Brasil foi insignificante
nos três últimos períodos originalmente analisados, correspondendo a menos de 3% do total de tecidos
de malha de viscose importados pelo Brasil, nos termos do § 3o do art. 14 do Decreto no 1.602, de 23
de agosto de 1995, as exportações de malhas de viscose da Coreia do Sul para o Brasil não foram objeto
de investigação.
2 DA REVISÃO
2.1 Dos procedimentos prévios
Em 29 de maio de 2015, foi publicada no D.O.U. a Circular SECEX no 36, de 29 de maio de
2015, dando conhecimento público de que o prazo de vigência do direito antidumping aplicado às
importações brasileiras de malhas de viscose, com ou sem elastano, comumente classificadas nos
códigos 6004.10.41, 6004.10.42, 6004.10.43, 6004.10.44, 6004.90.40, 6006.41.00, 6006.42.00,
6006.43.00 e 6006.44.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da China,
encerrar-se-ia no dia 8 de abril de 2016.
Adicionalmente, foi informado que, conforme previsto no art. 111 do Decreto no 8.058, de 26
de julho de 2013, doravante Regulamento Brasileiro, as partes que desejassem iniciar uma revisão de
final de período deveriam protocolar petição, no mínimo, quatro meses antes da data de término do
período de vigência do direito antidumping.

Em virtude do número de produtores/exportadores identificados, de tal sorte que se tornaria
impraticável eventual determinação de margem individual de dumping para cada um dos produtores ou
exportadores conhecidos do produto objeto da revisão, e consoante o art. 28 do Decreto no 8.058, de
2013, selecionaram-se os exportadores responsáveis pelo maior percentual razoavelmente investigável do
volume de exportações da China para o Brasil do produto objeto da presente revisão de julho de 2014
a junho de 2015.
Assim sendo, segundo os dados da RFB, identificaram-se na referida seleção as seguintes
empresas produtoras e seus volumes exportados para o Brasil do produto objeto da revisão, de julho de
2014 a junho de 2015: Super Flow Holdings Ltd. - [CONF] kg ([CONF]% do volume exportado da
China para o Brasil nesse período); Shanghai Hansen Global Supply Co., Ltd. - [CONF]kg ([CONF]%
do volume exportado da China para o Brasil nesse período); Shaoxing County Giovanking Textile Co.
- [CONF]kg ([CONF]% do volume exportado da China para o Brasil nesse período); Shanghai Aba
Textile Co., Ltd. - [CONF] kg ([CONF]% do volume exportado da China para o Brasil nesse período);
Shanghai Joy-Tex Co., Ltd. - [CONF]kg ([CONF]% do volume exportado da China para o Brasil nesse
período); e Shaoxing Zhengfang Textile Co., Ltd. - [CONF]kg ([CONF]% do volume exportado da
China para o Brasil nesse período).
Foi concedido prazo de 10 (dez) dias para manifestação, contado da data de ciência da
notificação de início da revisão, para que as partes interessadas se manifestassem a respeito de tal
seleção, a qual não foi objeto de contestação.
Por ocasião da notificação de início da revisão e conforme o disposto no art. 50 do Decreto no
8.058, de 2013, foram disponibilizados os questionários aos produtores/exportadores da China selecionados com prazo de restituição de trinta dias, contado da data de ciência.
Os produtores/exportadores não selecionados foram informados de que o prazo para eventuais
respostas voluntárias seria de trinta dias, improrrogáveis, contados da data de ciência, em conformidade
com o caput do art. 50 do Decreto no 8.058, de 2013, e com o art. 19 da Lei no 12.995, de 18 de junho
de 2014.
Em relação aos importadores, foram disponibilizados questionários a todos aqueles identificados
com base nos dados detalhados das importações brasileiras fornecidos pela RFB.
Foram ainda disponibilizados no sítio eletrônico do MDIC questionários a produtores de terceiro
país de economia de mercado.

2.2 Da petição
Em 28 de outubro de 2015, de acordo com a Portaria SECEX no 58, de 29 de julho de 2015,
a ABIT protocolou no Sistema DECOM Digital (SDD), utilizado para as tramitações referentes ao
presente processo administrativo, petição para revisão de final de período com o fim de prorrogar o
direito antidumping aplicado às importações brasileiras de malhas de viscose, com ou sem elastano,
quando originárias da China, consoante o disposto no art. 106 do Decreto no 8.058, de 2013.
No dia 13 de janeiro de 2016, por meio do Ofício no 219/2016/CGMC/DECOM/SECEX, foram
solicitadas à peticionária informações complementares àquelas fornecidas na petição. A peticionária
apresentou tais informações tempestivamente no dia 28 de janeiro de 2016.

Considerando as informações suplementares submetidas pela peticionária em 24 de março de
2016, por meio do Ofício no 2.548/2016/CGMC/DECOM/SECEX, foram solicitadas, no dia 27 de abril
de 2016, informações adicionais àquelas prestadas até então. A peticionária apresentou as respostas
requeridas tempestivamente no dia 12 de maio de 2016.
No intuito de verificar a composição do mercado brasileiro de malhas com predominância de
viscose, os produtores domésticos do produto similar identificados pela peticionária foram questionados
sobre o valor e a quantidade das suas respectivas vendas no mercado interno, bem como as quantidades
produzidas e aquelas utilizadas para consumo cativo.
2.6 Do recebimento das informações solicitadas

No mesmo dia 28 de janeiro de 2016, foi expedido o Ofício no 582/2016/CGMC/DECOM/SECEX, pelo qual se solicitaram novas informações complementares, as quais foram prestadas tempestivamente pela peticionária no dia 11 de fevereiro de 2016.
Ainda em 3 de fevereiro de 2016, por meio do Ofício no 898/2016/CGMC/DECOM/SECEX,
foram solicitados esclarecimentos adicionais sobre os dados disponibilizados até aquele momento, tendo
sido a resposta protocolada tempestivamente pela peticionária no dia 18 de fevereiro de 2016.
2.3 Do início da revisão
no

Considerando o que constava do Parecer DECOM
15, de 6 de abril de 2016, e tendo sido
verificada a existência de elementos suficientes que justificavam a abertura, a revisão foi iniciada por
o
meio da Circular SECEX n 20, de 6 de abril de 2016, publicada no D.O.U. de 7 de abril de 2016.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012017021700165

As empresas produtoras/exportadoras e os importadores brasileiros do produto objeto da revisão
não apresentaram respostas aos respectivos questionários nem qualquer tipo de manifestação ao longo de
todo o presente processo.
Tampouco foram apresentadas respostas voluntárias ao questionário do terceiro país de economia de mercado para efeitos de cálculo do valor normal.
Em 5 de maio de 2016, as empresas Base Tecidos e Malhas Ltda. e NCA Têxtil Ltda.
comunicaram, por meio do endereço eletrônico institucional malhasdeviscose@mdic.gov.br, constante da
Circular SECEX no 20, de 6 de abril de 2016, que não produziram o produto similar de P1 a P5. Na
mesma data, a empresa Fiação e Tecelagem Gaúcha Ltda. informou não importar fibras e fios de viscose
oriundos da China nem fabricar produto similar ao produto objeto da revisão.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

