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1.2. A data do início da revisão será a da publicação desta circular no Diário
Oficial da União - D.O.U.
2. A análise da probabilidade de continuação ou retomada do dumping que
antecedeu o início da revisão considerou o período de outubro de 2018 a setembro de
2019. Já a análise da probabilidade de continuação ou retomada do dano que antecedeu
o início da revisão considerou o período de outubro de 2014 a setembro de 2019.
3. A participação das partes interessadas no curso desta revisão de medida
de defesa comercial deverá realizar-se necessariamente por meio do Sistema DECOM
Digital (SDD), de acordo com a Portaria SECEX nº 30, de 7 de junho de 2018. O
endereço do SDD é http://decomdigital.mdic.gov.br.
4. De acordo com o disposto no § 3º do art. 45 do Decreto nº 8.058, de
2013, deverá ser respeitado o prazo de vinte dias, contado a partir da data da
publicação desta circular no D.O.U., para que outras partes que se considerem
interessadas e seus respectivos representantes legais solicitem sua habilitação no
referido processo.
5. A participação das partes interessadas no curso desta revisão de medida
de defesa comercial deverá realizar-se por meio de representante legal habilitado junto
à SDCOM, por meio da apresentação da documentação pertinente no SDD. A
intervenção em processos de defesa comercial de representantes legais que não estejam
habilitados somente será admitida nas hipóteses previstas na Portaria Secex nº 30, de
2018. A regularização da habilitação dos representantes que realizarem estes atos
deverá ser feita em até 91 dias após o início da revisão, sem possibilidade de
prorrogação. A ausência de regularização da representação nos prazos e condições
previstos fará com que os atos a que fazem referência este parágrafo sejam havidos por
inexistentes.
6. A representação de governos estrangeiros dar-se-á por meio do chefe da
representação oficial no Brasil ou por meio de representante por ele designado. A
designação de representantes deverá ser protocolada, por meio do SDD, junto à SDCOM
em comunicação oficial da representação correspondente.
7. Na forma do que dispõe o art. 50 do Decreto nº 8.058, de 2013, serão
remetidos questionários aos produtores ou exportadores conhecidos, aos importadores
conhecidos e aos demais produtores domésticos, conforme definidos no § 2º do art. 45,
que disporão de trinta dias para restituí-los, por meio do SDD, contados da data de
ciência. As notificações e demais comunicações realizadas no âmbito do processo
administrativo serão transmitidas eletronicamente, conforme Portaria Secex nº 20, de 30
de março de 2020. Presume-se a ciência de documentos transmitidos eletronicamente 3
(três) dias após a data de transmissão, conforme o art. 19 da Lei nº 12.995, de 18 de
junho de 2014.
8. Em virtude do grande número de produtores/exportadores da China e
Índia identificados nos dados detalhados de importação brasileira, de acordo com o
disposto no inciso II do art. 28 do Decreto no 8.058, de 2013, serão selecionados, para
o envio do questionário, os produtores ou exportadores responsáveis pelo maior
percentual razoavelmente investigável do volume de exportações do país exportador.
9. De acordo com o previsto nos arts. 49 e 58 do Decreto nº 8.058, de 2013,
as partes interessadas terão oportunidade de apresentar, por meio do SDD, os
elementos de prova que considerem pertinentes. As audiências previstas no art. 55 do
referido decreto deverão ser solicitadas no prazo de cinco meses, contado da data de
início da revisão, e as solicitações deverão estar acompanhadas da relação dos temas
específicos a serem nela tratados. Ressalte-se que somente representantes devidamente
habilitados poderão ter acesso ao recinto das audiências relativas aos processos de
defesa comercial e se manifestar em nome de partes interessadas nessas ocasiões.
10. Na forma do que dispõem o § 3º do art. 50 e o parágrafo único do art.
179 do Decreto nº 8.058, de 2013, caso uma parte interessada negue acesso às
informações necessárias, não as forneça tempestivamente ou crie obstáculos à revisão,
a SDCOM poderá elaborar suas determinações finais com base nos fatos disponíveis,
incluídos aqueles disponíveis na petição de início da revisão, o que poderá resultar em
determinação menos favorável àquela parte do que seria caso a mesma tivesse
cooperado.
11. Caso se verifique que uma parte interessada prestou informações falsas
ou errôneas, tais informações não serão consideradas e poderão ser utilizados os fatos
disponíveis.
12. À luz do disposto no art. 112 do Decreto nº 8.058, de 2013, a revisão
deverá ser concluída no prazo de dez meses, contado de sua data de início, podendo
esse prazo ser prorrogado por até dois meses, em circunstâncias excepcionais.
13. De acordo com o contido no § 2º do art. 112 do Decreto no 8.058, de
2013, as medidas antidumping de que trata a Resolução Camex nº 58, de 2015,
permanecerão em vigor, no curso desta revisão.
14. Conforme previsto no art. 6º da Portaria Secex nº 13, de 29 de janeiro
de 2020, a avaliação de interesse público será facultativa, mediante pleito apresentado
com base em Questionário de Interesse Público devidamente preenchido ou ex officio a
critério da SDCOM.
15. As partes interessadas no processo de avaliação de interesse público
disporão, para a submissão da resposta ao questionário de interesse público, do mesmo
prazo inicial concedido para a restituição dos questionários de importador da revisão de
final de período em curso.
16. O interesse público existirá, nos termos do art. 3º da Portaria Secex nº
13, de 2020, quando o impacto da imposição da medida antidumping sobre os agentes
econômicos como um todo se mostrar potencialmente mais danoso, se comparado aos
efeitos positivos da aplicação da medida de defesa comercial.
17. Os questionários de interesse público estão disponíveis no endereço
eletrônico
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/defesa-comercial/306interesse-publico/3888-questionario-de-interesse-publico.
18. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo para submissão do
questionário de interesse público, bem como respostas ao próprio questionário de
interesse público deverão ser protocolados no âmbito dos processos nº
19972.101017/2020-76 (confidencial) ou nº 19972.101016/2020-21 (público) do Sistema
Eletrônico de Informações do Ministério da Economia - SEI/ME, observados os termos
dispostos na Portaria SECEX nº 13, de 2020.
19. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos pelo telefone +55 61 20277770 ou pelo endereço eletrônico filmespet.dumping@mdic.gov.br.

NCM
2933.49.90
3003.90.79
3004.90.69
5603.12.10

Descrição
Ex 005 - Atracúrio
Ex 012 - Contendo atracúrio
Ex 067 - Contendo atracúrio
Ex 001 - Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, de polietileno
de alta densidade, com peso superior a 25 g/m², mas não superior a 70 g/m²
8525.80.29 Ex 001 - Câmera termográfica própria para medição de temperatura combinando a imagem térmica
com a imagem óptica, composta por sensor óptico com resolução de imagem de 2 MP, 5 MP ou 8
MP e resolução de vídeo de 640 x 480 elementos de imagem (pixels) ativos e por módulo térmico,
com resolução de 160 x 120 elementos de imagem (pixels) ativos, que capta imagens no espectro
infravermelho de comprimento de onda igual
ou superior a 8 micrômetros (mícrons) e inferior ou igual a 14 micrômetros (mícrons).
9018.90.99 Ex 031 - Circuito para anestesia extensível, estéril e de uso único, com tubo extensor de 180 cm, para
conduzir gases medicinais do sistema de anestesia ao paciente
Ex 032 - Filtro respiratório plissado trocador de calor e umidade (HME) pediátrico, estéril e de uso
único, apresentado em embalagem individual com uma camada plástica e outra camada de papel
grau cirúrgico, para uso em sistema de anestesia ou em circuito respiratório de ventilação
mecânica
Ex 033 - Filtro respiratório, estéril e de uso único, apresentado em embalagem individual com uma
camada plástica e outra camada de papel grau cirúrgico, para uso em sistema de anestesia ou em
circuito respiratório de ventilação mecânica

(*) Republicação da Resolução Nº 51, de 17 de junho de 2020, por ter constado incorreção
na numeração do ato, quanto ao original, na Edição do Diário Oficial da União de 18 de
junho de 2020, Seção 1.
RESOLUÇÃO Nº 52, DE 17 DE JUNHO DE 2020(*)
Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul, os
códigos tarifários que compõem a Tarifa Externa
Comum - TEC, conforme estabelecido nas
Resoluções nº 55/19 e nº 56/19, do Grupo
Mercado Comum do Mercosul.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no
uso das atribuições que lhe confere o 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 4 de
outubro de 2019, e considerando o disposto na Decisão nº 31/04 do Conselho do
Mercado Comum do Mercosul, nas Resoluções números 55 e 56 de 2019, do Grupo
Mercado Comum e na Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de
Comércio Exterior, e tendo em vista a deliberação de sua 171ª reunião, ocorrida em
10 de junho de 2020, resolve:
Art. 1º Ficam alterados os códigos tarifários da Nomenclatura Comum do
Mercosul, que compõem a Tarifa Externa Comum - TEC, de que trata o Anexo I da
Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior,
conforme quadro a seguir:
SITUAÇÃO ATUAL
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NCM

MODIFICAÇÃO APROVADA

DESCRIÇÃO

TEC %

NCM

DESCRIÇÃO

Polimixinas e seus sais

2

2941.90.81

Polimixinas e seus sais, exceto sulfato
de colistina

2

9021.90.19

Outros

0

9021.90.12

Implantes expansíveis (stents), mesmo
montados sobre cateter do tipo
balão

0

9021.90.13

Oclusores interauriculares constituídos 0
por uma malha de fios de níquel e
titânio preenchida com

.

tecido de poliéster, mesmo
apresentados com seu respectivo
cateter

.

9021.90.19

Outros

0

9021.90.80

Outros

14

0

9021.90.81

SUPRIMIDO

Oclusores interauriculares constituídos 0
por uma malha de fios de níquel e
titânio preenchida com tecido de
poliéster,

9021.90.82

SUPRIMIDO

9021.90.89

SUPRIMIDO

.

.

.

.

9021.90.8

Outros

9021.90.81

Implantes expansíveis (stents), mesmo
montados sobre cateter do tipo balão

9021.90.82

mesmo apresentados
respectivo cateter

.

.

TEC %

2941.90.81

9021.90.89

Outros

com

seu
14

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no dia 1º de julho de 2020.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Presidente do Comitê-Executivo de Gestão
Substituto
(*) Republicação da Resolução Nº 52, de 17 de junho de 2020, por ter constado
incorreção na numeração do ato, quanto ao original, na Edição do Diário Oficial da
União de 18 de junho de 2020, Seção 1.

LUCAS FERRAZ

SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO
EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

ANEXO
1. DOS ANTECEDENTES
1.1. Da investigação original
Em 23 de novembro de 2007, a Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.,
doravante denominada peticionária, ou simplesmente BD, protocolou no então
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior petição de início de
investigação de dumping nas exportações para o Brasil de seringas descartáveis de uso
geral, de plástico, com capacidade de 1ml, 3ml, 5 ml, 10 ml ou 20 ml, com ou sem
agulhas, quando originárias da China, de dano à indústria doméstica e de nexo causal
entre esses.
A investigação antidumping foi iniciada por meio da Circular SECEX no 37, de
18 de junho de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 19 de junho de 2008 e
foi encerrada por meio da Resolução CAMEX no 53, de 17 de setembro de 2009,
publicada no D.O.U. de 18 de setembro de 2009, com aplicação, por 5 anos, de direito
antidumping definitivo na forma de alíquota específica de US$ 7,73/kg para a empresa
chinesa Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co. Ltd., e de US$ 10,67/kg para
as demais empresas da China.
1.2. Da primeira revisão
Em 27 de novembro de 2013 foi publicada a Circular SECEX no 73, de 26 de
novembro de 2013, que tornou público que o prazo de vigência do direito antidumping
aplicado pela Resolução CAMEX no 53 se encerraria no dia 18 de setembro de 2014.
Adicionalmente, foi informado que, conforme previsto no art. 111 do Decreto no 8.058,
de 2013, 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.

CIRCULAR Nº 39, DE 19 DE JUNHO DE 2020
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, DA SECRETARIA ESPECIAL DE
COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, nos
termos do Acordo sobre a Implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio - GATT 1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de
1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, de acordo com
o disposto no art. 5o do Decreto no 8.058, de 26 de julho de 2013, e tendo em vista
o que consta do Processo Secex no 52272.004304/2020-00 e do Parecer no 18 de 18 de
junho de 2020, elaborado pela Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público SDCOM desta Secretaria de Comércio Exterior - Secex, considerando existirem
elementos suficientes que indicam que a extinção do direito antidumping aplicado às
importações do produto objeto desta Circular levaria, muito provavelmente, à
continuação ou retomada do dumping e do dano à indústria doméstica dele decorrente,
decide:
1. Iniciar revisão do direito antidumping instituído pela Resolução Camex no
58, de 19 de junho de 2015, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) de 22 de
junho de 2015, aplicado às importações brasileiras de seringas descartáveis de uso geral,
comumente classificadas nos subitens 9018.31.11 e 9018.31.19 da Nomenclatura Comum
do MERCOSUL - NCM, originárias da República Popular da China.
1.1. Tornar públicos os fatos que justificaram a decisão de início da revisão,
conforme o anexo à presente circular.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020062200020
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

