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Nº 33, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016
No que diz respeito às empresas mexicanas Productora y Distribuidora de Espejos, S.A. de C.V.
e Guardian Industries V.P.S. de R.L. de C.V., que tampouco responderam ao questionário do produtor/exportador, o direito antidumping proposto baseou-se na margem de dumping calculada com base
na melhor informação disponível, conforme o item 4.3.2.3.3.
No caso das empresas produtoras/exportadoras chinesas, identificadas como partes interessadas
no processo, mas que não foram selecionadas para responder ao questionário do produtor/exportador, o
direito antidumping proposto baseou-se na margem de dumping calculada na determinação preliminar.
Em relação aos demais produtores/exportadores chineses não identificados, o direito antidumping proposto baseou-se na melhor informação disponível, qual seja, a margem calculada para os
produtores/exportadores chineses selecionados que não responderam ao questionário.
No caso das empresas produtoras/exportadoras mexicanas, identificadas como partes interessadas no processo, mas que não foram selecionadas para responder ao questionário do produtor/exportador, o direito antidumping proposto baseou-se na margem de dumping apurada para a Vitro.
Em relação aos demais produtores/exportadores mexicanos não identificados, o direito antidumping proposto baseou-se na melhor informação disponível, qual seja, a margem calculada para os
produtores/exportadores mexicanos selecionados que não responderam ao questionário.
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DA REVISÃO

2.1 Do histórico
Em 29 de maio de 2014 foi publicada a Circular SECEX no 26, de 28 de maio de 2014, que
tornou público que o prazo de vigência do direito antidumping aplicado pela Resolução CAMEX no 24,
de 2010, se encerraria no dia 29 de abril de 2015. Adicionalmente, foi informado que, conforme previsto
no art. 111 do Decreto no 8.058, de 26 de julho de 2013 (doravante, também citado como "Regulamento
Brasileiro"), as partes que desejassem iniciar uma revisão deveriam protocolar petição de revisão de final
de período, no mínimo, quatro meses antes da data de término do período de vigência do direito
antidumping.
2.2 Da petição
Em 22 de dezembro de 2014, a BIC protocolou petição de revisão do direito antidumping
aplicado às importações de canetas esferográficas originárias da China, com base no art. 106 do
Regulamento Brasileiro.
Após exame preliminar da petição, foi solicitado à peticionária, nos dias 14 e 22 de janeiro de
2015, com base no §2o do art. 41 do Regulamento Brasileiro, informações complementares àquelas
fornecidas na petição, as quais foram apresentadas no dia 2 de fevereiro de 2015, após ter sido
concedido, a pedido e mediante justificativa, prorrogação do prazo para apresentação de tais dados.
2.3 Do início da revisão

RESOLUÇÃO No 11, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016
Prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos,
aplicado às importações brasileiras de canetas esferográficas originárias da
China.

Tendo sido apresentados elementos suficientes que indicavam que a extinção do direito antidumping aplicado às importações mencionadas levaria muito provavelmente à continuação do dumping
e à retomada do dano dele decorrente, foi elaborado o Parecer DECOM no 23, de 24 de abril de 2015,
propondo o início da revisão do direito antidumping então em vigor.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS 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,

Com base no parecer supramencionado, por meio da Circular SECEX no 29, de 27 de abril,
publicada no Diário Oficial da União de 28 de abril de 2015, foi iniciada a revisão em tela. De acordo
com o contido no § 2o do art. 112 do Regulamento Brasileiro, enquanto perdurar a revisão, o direito
antidumping de que trata a Resolução CAMEX no 24, de 28 de abril de 2010, publicada no D.O.U. de
29 de abril de 2010, permanecerá em vigor.

Considerando o que consta dos autos do Processo MDIC/SECEX 52272.002723/2014-51, resolve, ad referendum do Conselho:

2.4 Das notificações de início de revisão e da solicitação de informações às partes

Art. 1o Prorrogar a aplicação do direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco)
anos, aplicado às importações brasileiras de canetas esferográficas fabricadas a base de resinas plásticas,
de corpo único tipo monobloco ou desmontável, retrátil ou não, com ou sem grip, com tinta gel ou a
base de óleo, comumente classificadas no item 9608.10.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL NCM, originárias da China, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixa de US$ 14,52/kg
(catorze dólares estadunidenses e cinquenta e dois centavos por quilograma).

De acordo com o art. 96 do Regulamento Brasileiro, foram notificados sobre o início da revisão
a peticionária; os demais produtores nacionais de canetas esferográficas; o governo da China; os
produtores/exportadores estrangeiros; e os importadores brasileiros de canetas esferográficas, identificados por meio dos dados oficiais de importação fornecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), do Ministério da Fazenda. Cabe ressaltar que nas notificações encaminhadas aos demais
produtores nacionais, aos produtores/exportadores estrangeiros e aos importadores constavam os endereços eletrônicos nos quais o texto da petição que deu início à revisão estava disponível, assim como
os questionários destinados à revisão e os prazos para apresentação de respostas.

Art. 2o O disposto no art. 1o não se aplica aos produtos: (i) canetas de maior valor agregado,
comercializadas, na condição FOB, a partir de US$ 0,50/unidade (cinquenta centavos de dólares estadunidenses por unidade); (ii) canetas dotadas de corpo metálico; (iii) canetas que agregam outras
funções além da escrita; e (iv) canetas cujas descrições as identificam como canetas de luxo.
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.
FERNANDO DE MAGALHÃES FURLAN
Interino
ANEXO
1. DOS ANTECEDENTES
1.1 Da investigação sem aplicação de direito
Em 7 de outubro de 2003, foi protocolada, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, petição encaminhada pela empresa BIC Amazônia S.A., solicitando abertura de
investigação de dumping, dano e nexo causal entre estes nas exportações para o Brasil de canetas
esferográficas originárias da China.
no

A investigação foi encerrada por meio da Circular SECEX
77, de 7 de dezembro de 2005,
publicada no D.O.U. de 12 de dezembro de 2005, sem aplicação de medidas, considerando que não foi
caracterizado dano material à indústria doméstica.
1.2 Da investigação original
Em 11 de julho de 2008, a empresa BIC Amazônia S.A., doravante denominada peticionária, ou
simplesmente BIC, protocolou no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior petição
de início de investigação de dumping nas exportações para o Brasil de canetas esferográficas fabricadas
a base de resinas plásticas de corpo único tipo monobloco ou desmontável, retrátil ou não, com ou sem
grip, com tinta gel ou a base de óleo, comumente classificadas no item 9608.10.00 da Nomenclatura
Comum do MERCOSUL, originárias da China, de dano à indústria doméstica e de nexo causal entre
esses.
A investigação foi iniciada por meio da Circular SECEX no 71, de 28 de outubro de 2008,
publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) de 30 de outubro de 2008, e foi encerrada por meio da
Resolução CAMEX no 24, de 28 de abril de 2010, publicada no D.O.U. de 29 de abril de 2010, com
aplicação, por 5 anos, de direito antidumping definitivo na forma de alíquota específica de US$ 14,52/kg
às importações do produto definido no parágrafo anterior.
Posteriormente, a Resolução CAMEX no 57, de 5 de agosto de 2010, publicada no D.O.U de 6
de agosto de 2010, alterou o item 2.2 do Anexo I da Resolução CAMEX no 24, de 2010, dando nova
redação às exclusões do escopo do produto objeto de investigação. Por fim, a Resolução CAMEX no 56,
de 7 de agosto de 2012, publicada no D.O.U. de 8 de agosto de 2012, alterou novamente a redação do
item 2.2 do Anexo I da Resolução CAMEX no 24, de 2010, e esclareceu o escopo do direito antidumping. De acordo com o previsto no referido ato normativo, estão excluídos do escopo os seguintes
tipos de canetas esferográficas: (i) canetas de maior valor agregado, comercializadas, na condição FOB,
a partir de US$ 0,50/unidade (cinquenta centavos de dólares estadunidenses por unidade); (ii) canetas
dotadas de corpo metálico; (iii) canetas que agregam outras funções além da escrita; e (iv) canetas cujas
descrições as identificam como canetas de luxo.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016021900043

Consoante o que dispõe o art. 28 do Regulamento Brasileiro, e o artigo 6.10 do Acordo sobre
a Implementação do Artigo VI do GATT 1994 (Acordo Antidumping) da Organização Mundial do
Comércio (OMC), em razão do elevado número de produtores/exportadores da China que exportaram o
produto objeto da investigação para o Brasil durante o período de investigação, decidiu-se limitar o
número de empresas àquelas que correspondessem ao maior volume razoavelmente investigável das
exportações para o Brasil (87,1% do volume de exportações da China para o Brasil), de acordo com o
previsto no item II do mesmo artigo. Dessa forma, com base nos dados de importação fornecidos pela
RFB, foram selecionados, incialmente, dez produtores/exportadores para responderem ao questionário.
Com relação à seleção realizada dos produtores/exportadores da China, foi comunicado ao
governo e aos produtores/exportadores desse país que respostas voluntárias ao questionário do produtor/exportador não seriam desencorajadas, mas que não garantiriam inclusão na seleção e nem cálculo
da margem de dumping individualizada. Foram também informados de que o prazo para eventuais
respostas voluntárias seria o mesmo concedido aos produtores/exportadores selecionados, mas sem a
possibilidade de prorrogação. Na mesma ocasião, o governo e os produtores/exportadores foram informados de que poderiam se manifestar a respeito da seleção realizada, no prazo de 10 (dez) dias
contados a partir da ciência da notificação de início da investigação. Registre-se que não foram
apresentadas manifestações contrárias à seleção realizada.
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 França como terceiro país de
economia de mercado para apuração do valor normal, já que a China não é considerada economia de
mercado para fins de investigação de defesa comercial.
Dessa forma, também foi notificado do início da revisão o governo francês, bem como o
produtor/exportador francês Societé Bic, empresa indicada na petição pela indústria doméstica para a
apuração do valor normal.
2.5 Do recebimento das informações solicitadas
2.5.1 Do produtor nacional
A BIC apresentou suas informações na petição de início da presente investigação, as quais
foram complementadas após terem sido solicitados esclarecimentos adicionais ao pleito inicial.
2.5.2 Dos demais produtores nacionais
As empresas A.W. Faber-Castell S/A, Cia de Canetas Compactor, Pilot Pen do Brasil S.A. Ind.
e Com., Newpen do Brasil Ind. e Com. Ltda., Injex Pen Ind. e Com. de Art. Plast. Ltda. não solicitaram
prorrogação do prazo para resposta, nem responderam aos questionários solicitados quando do início da
revisão.
2.5.3 Dos importadores
As empresas Foxlux Ltda., Scania Latin America Ltda., Tilibra Produtos de Papelaria Ltda., e
TP-Link Tecnologia do Brasil Ltda. solicitaram a prorrogação do prazo para restituição do questionário
do importador, tempestivamente e acompanhada de justificativa, segundo o disposto no § 1o do art. 50
do Regulamento Brasileiro. Os questionários dessas empresas foram apresentados tempestivamente, mas
não foram considerados, pois não houve a regularização da habilitação dos representantes que apresentaram as respostas desses questionários, conforme disposto na Circular SECEX no 29, de 2015.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

