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Art. 1º Ficam convalidados os seguintes atos praticados pelo Secretário-

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

Executivo do Ministério da Economia:

RESOLUÇÃO Nº 619, DE 18 DE MAIO DE 2021

I - Portaria nº 843, de 24 de maio de 2019;

Termo de Retificação da Resolução SUDENE nº 614,
de 26 de abril de 2021, da Diretoria Colegiada da
Sudene.

II - Portaria nº 10.874, de 19 de novembro de 2019;
III - Portaria nº 4.047 de 12 de fevereiro de 2020;

A DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO
NORDESTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo inciso III, do artigo 11, da
Lei Complementar Nº 125, de 3 de janeiro de 2007; pelo inciso III, do artigo 6º, do Anexo
I, ao Decreto Nº 8.276, de 27 de junho de 2014, e inciso VI, do artigo 8º, do Anexo ao
Decreto Nº 7.838, de 9 de novembro de 2012,
CONSIDERANDO o Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 59336.001875/2020-31; resolve:
Art. 1º Retificar a Resolução da Diretoria Colegiada da Sudene nº 614, de 26 de
abril de 2021, que passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 2º .....................................................................................
I-.................................................................................................
...................................................................................................
b) Consulta às anotações nas licenças de importação, realizadas pela
Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior (SUEXT), do Ministério da Economia;
c) Atestado de inexistência de similar nacional emitido pela Secretaria Especial
de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SEINT), do Ministério da Economia;
........................................................................................." (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

IV - Portaria nº 12.509 de 19 de maio de 2020;
V - Portaria nº 12.749 de 22 de maio de 2020;
VI - Portaria nº 12.888 de 25 de maio de 2020; e
VII - Portaria nº 13.307 de 1º de junho de 2020.
Art. 2º Fica revogado o art. 2º da Portaria de nº 79, de 28 de fevereiro de 2019.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO GUEDES
PORTARIA Nº 5.934, DE 20 DE MAIO DE 2021
Altera a Portaria nº 386, de 30 de agosto de 2018,
do extinto Ministério da Fazenda, que estabelece
normas e critérios para o reajuste e a revisão das
tarifas e dos preços públicos praticados pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT nos serviços
postais prestados em regime de exclusividade.

EVALDO CAVALCANTI DA CRUZ NETO
Superintendente
ALUÍZIO PINTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração
RAIMUNDO GOMES DE MATOS
Diretor de Planejamento e Articulação de Políticas

O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, resolve:

SÉRGIO WANDERLEY SILVA
Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de
Investimentos

Art. 1º A Portaria nº 386, de 30 de agosto de 2018, do extinto Ministério da
Fazenda, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Ministério da Economia

"Art. 4º-A O prazo de que trata o caput do art. 2º fica, excepcionalmente e

GABINETE DO MINISTRO

exclusivamente para o ano de 2021, alterado para até o último dia útil do mês de
maio.

PORTARIA Nº 5.913, DE 20 DE MAIO DE 2021

Parágrafo único. O reajuste referido no caput do art. 2º considerará

Convalida atos praticados pelo Secretário-Executivo do
Ministério da Economia para adequarem-se ao disposto no
art. 5º do Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007.

exclusivamente o percentual acumulado IPCA no ano de 2020, aplicando-se o Fator de
Produtividade especificado no Anexo a esta Portaria."

O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA no uso da atribuição que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 6º
e 8º do Decreto nº 6.029, de 1º fevereiro de 2007, no art. 3º da Resolução da Comissão
de Ética Pública da Presidência nº 10, de 29 de setembro de 2008, e nas demais
informações que constam do Processo nº 12100.101054/2021-85;, resolve:

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO GUEDES

CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO
RESOLUÇÃO GECEX Nº 203, DE 20 DE MAIO DE 2021
Prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado às
importações brasileiras de Filme PET, com espessuras entre 5 a 50 microns, comumente
classificadas nos subitens 3920.62.19, 3920.62.91 e 3920.62.99, originárias do Egito, Índia e China,
com imediata suspensão após a sua prorrogação para Egito e China.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 7º, inciso VI, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de
2019, e considerando o que consta dos autos do Processo SECEX no 52272.004280/2020-81 conduzido em conformidade com o disposto no Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013 e
do Processo SEI/ME no 19972.100835/2020-51 conduzido em conformidade com a Portaria SECEX nº 13, de 29 de janeiro de 2020, e tendo em vista a deliberação em sua 182ª Reunião,
ocorrida no dia 19 de maio de 2021, resolve:
Art. 1º Prorrogar a aplicação do direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de Filme PET, com espessuras entre 5 a
50 microns, comumente classificadas nos subitens 3920.62.19, 3920.62.91 e 3920.62.99 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias do Egito, Índia e China, a ser recolhido
sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por tonelada, nos montantes abaixo especificados:
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País
Egito*
Egito*
Índia
Índia
Índia
Índia
Índia
Índia
Índia
China*

Produtor/Exportador
Flex P. Films (Egypt) S.A.E
Demais
Ester Industries Ltd.
Jindal Polyester Ltd.
Polypacks Industries
Garware Polyester
Vacmet India
Polyplex Corporation Ltd.
Demais
Todas

Direito Antidumping (US$/Kg)
0,26
0,48
0,00
0,00
0,23
0,23
0,25
0,26
0,85
0,65

*Prorrogação com imediata suspensão, nos termos do art. 109 do Decreto nº 8.058, de 2013.
Art. 2º O disposto no art. 1º não se aplica a:
a) filmes de PET com espessura inferior a 5mm e superior a 50mm e, portanto, fora da faixa especificada;
b) películas fumê automotiva;
c) filmes de acetato de celulose;
d) filmes de poliéster com silicone;
e) rolos para painéis de assinatura;
f) filtros para iluminação;
g) telas, filmes, cabos de PVC;
h) filmes, chapas, placas de copoliéster PETG;
i) filmes, películas, etiquetas e chapas de policarbonato;
j) folhas esponjadas de politereftalato de etileno;
k) placas de polimetacrilato de metila;
l) etiquetas de poliéster;
m) lâminas e folhas de tinteiro;
n) telas de reforço de poliéster;
o) filmes e fios de poliéster microimpressos;
p) filmes de poliéster magnetizados;
q) fitas para unitização de carga;
r) filmes de PET já processados para outros fins (produto acabado);
s) filmes "tracing and drafting";
t) filmes "transfer metalized; e
u) filmes de PET com coating de EVA e os filmes de PET com coating de PE.
Art. 3º Suspender a aplicação do direito antidumping imediatamente após a sua prorrogação para Egito e China, em razão da existência de dúvidas quanto à provável evolução futura
das importações do produto objeto de direito antidumping, nos termos do art. 109 da Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013, conforme justificativa apresentada no item 11 do Anexo I.
§ 1o A cobrança do direito deverá ser imediatamente retomada caso o aumento das importações ocorra em volume que possa levar à retomada do dano, conforme disposto no
parágrafo único do art. 109 do Decreto nº 8.058, de 2013, após a realização de monitoramento do comportamento das importações pela Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse
Público (SDCOM).
§ 2o Esse monitoramento será efetuado mediante a apresentação de petição protocolada pela parte interessada contendo dados sobre a evolução das importações brasileiras
de Filme PET, com espessuras entre 5mm e 50mm, originárias do Egito e China nos períodos subsequentes à suspensão do direito, para avaliação da SDCOM.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152021052100009
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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.

