
Nº 60, quarta-feira, 28 de março de 2018 25ISSN 1677-70421

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico h t t p : / / w w w. i n . g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l ,
pelo código 00012018032800025

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
com dumping do produto objeto da investigação, subcotados em relação aos preços da indústria doméstica,
continuaram ocorrendo.

Nos termos do § 1o do art. 78 do Decreto no 8.058, de 2013 e tendo em conta que a subcotação da Panel
Rey foi superior à margem de dumping calculada para esse produtor/exportador, sugere-se a aplicação da
margem de dumping absoluta calculada para essa empresa.

Em relação à empresa USG, cujas informações relativas ao valor normal e ao preço de exportação não
foram aceitas para fins de determinação preliminar, em atendimento ao estabelecido no §3o do art. 50 do Decreto
no 8.058, de 2013, o direito antidumping proposto se baseou na melhor informação disponível, qual seja, a
margem de dumping apurada quando do início da investigação.

Em relação aos demais exportadores mexicanos não identificados, o direito antidumping proposto
baseou-se também na margem de dumping calculada quando do início da investigação, considerando-se apenas
que houve pequena alteração no preço de exportação em relação àquele apurado quando do início de
investigação, tendo em vista as alterações na depuração dos dados de importação para fins de determinação
p r e l i m i n a r.

Ressalte-se que, de forma a permitir a aplicação do direito antidumping provisório pelo prazo de seis
meses, de acordo com o disposto no § 8o do art. 66 do Decreto no 8.058, de 2013, o direito proposto com base
na margem de dumping apurada nesta determinação preliminar e o direito baseado na melhor informação
disponível foram calculados aplicando-se um redutor de 10% às respectivas margens de dumping.

Referência: Processo nº 52100.100595/2018-13 SEI nº 0296653

Criado por Marcelo.Reis, versão 3 por valeria.barbosa em 26/03/2018 16:17:44.

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 27 DE MARÇO DE 2018

Instaura processo de avaliação de interesse público, pelo Grupo Técnico de
Avaliação de Interesse Público - GTIP, referente à aplicação de direito antidumping
definitivo sobre as importações brasileiras de eletrodos de grafite menores,
originárias da República Popular da China.

O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, tendo
em vista a deliberação de sua 154ª reunião, realizada em 22 de março de 2018, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 5°, § 4°, inciso II do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, e com fundamento no art. 3°, § 5°
do Decreto n° 8.058, de 26 de julho de 2013 e no art. 11 da Resolução CAMEX n° 29, de 7 de abril de 2017,

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CAMEX nº 5, de 28 de janeiro de 2015, e o que consta do
processo SAIN/MF n° 12120.100066/2018-59, resolve, ad referendum do Conselho:

Art. 1° Instaurar processo de avaliação de interesse público pelo Grupo Técnico de Avaliação de
Interesse Público - GTIP, referente à aplicação de direito antidumping definitivo, por até 5 (cinco) anos, às
importações brasileiras de eletrodos de grafite menores, com diâmetro de até 450mm (18 polegadas), de
qualquer comprimento, usinados ou não usinados, montados ou desmontados, dos tipos utilizados em fornos
elétricos, comumente classificados nos itens 8545.11.00 (eletrodos de grafite usinados) e 3801.10.00 (eletrodos
de grafite não usinados) da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da República Popular
da China.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

YANA DUMARESQ
Presidente do Comitê

Interina

RESOLUÇÃO Nº 21, DE 27 DE MARÇO DE 2018

Altera a Lista Brasileira de Exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul.

O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no
uso das atribuições que lhe conferem os arts. 2º, inciso XIV, e 5º, § 4º, inciso II, do Decreto nº 4.732, de
10 de junho de 2003, e tendo em vista a deliberação de sua 154ª reunião, ocorrida em 22 de março de
2018, e o disposto nas Decisões nº 58/10 e nº 26/15 do Conselho Mercado Comum do MERCOSUL, na
Resoluções nº 92, de 24 de setembro de 2015, e nº 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de
Comércio Exterior, resolve, ad referendum do Conselho de Ministros:

Art. 1º O Ex-tarifário 001 relativo ao código 4703 .21.00 da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL, constante na Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum de que trata o Anexo II da
Resolução nº 125, de 2016, da Câmara de Comércio Exterior, inserido pela Resolução nº 137, de 28 de
dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior, passa a vigorar com a seguinte alteração:

. NCM DESCRIÇÃO

. 4703.21.00 -- De coníferas

. Ex 001 - Qualquer produto classificado no código 4703.21.00, exceto pasta química
de madeira, à soda ou ao sulfato, branqueada, tipo "fluff", de coníferas de fibras
longas, em bobinas de 22 a 50 cm de largura, com umidade entre 3 e 8%.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

YANA DUMARESQ
Presidente do Comitê

Interina

RESOLUÇÃO Nº 22, DE 27 DE MARÇO DE 2018

Altera para 0% (zero por cento) as alíquotas do Imposto de Importação
incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações, na condição de Ex-
Ta r i f á r i o s .

O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no
uso das atribuições que lhe conferem os arts. 2º, inciso XIV, e 5º, § 4º, inciso II, do Decreto nº 4.732, de
10 de junho de 2003, e tendo em vista a deliberação de sua 154ª reunião, ocorrida em 22 de março de
2018, e o disposto nas Decisões nºs 33/03, 39/05, 13/06, 27/06, 61/07, 58/08, 56/10, 57/10 e 25/15 do
Conselho do Mercado Comum do Mercosul e na Resolução nº 66, de 14 de agosto de 2014, da Câmara
de Comércio Exterior, resolve, ad re f e re n d u m do Conselho de Ministros:

Art. 1º Fica alterada para 0% (zero por cento), até 31 de dezembro de 2019, as alíquotas ad
v a l o re m do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Informática e Telecomunicação,
na condição de Ex-Tarifários:

. NCM DESCRIÇÃO

. 8443.32.99 Ex 028 - Máquinas de impressão e de personalização de cartões plásticos para identificação
de bens e pessoas em aplicações de alta segurança, por meio do processo de retransferência
de difusão de corante, para impressão sem bordas colorida ou monocromática de cartões,
por meio de fitas ("ribbons") com etiqueta RFID, e opcionalmente ultravioleta (UV), para
evitar possíveis falsificações, com resolução de impressão de 304dpi, velocidade máxima
de impressão de 190cartões/h (em uma face do cartão), velocidade máxima de impressão
e

. laminação de 180cartões/h (frente e verso do cartão) e espessura máxima do cartão de 0,76
a 1,02mm, transferência térmica de resina sólida ("Dye Sublimation") para película de
retransferência no sentido das bordas curtas do cartão, dotadas de alimentador de cartão
com capacidade para 150 cartões (30mil), reservatório de cartão rejeitado com capacidade
para 15 cartões (30mil), recipiente de saída de cartão com capacidade para 100 cartões
(30mil) e tela do operador de LCD com 21 caracteres x 6 linhas e teclas programáveis

. configuráveis, e podendo conter um ou mais dos seguintes opcionais: módulo para
laminação sem resíduos (com apenas um único rolo) de um lado ou dos dois lados do
cartão plástico, em uma única passada, utilizando laminados transparente, fita magnética,
"Smart Card", papel de parede holográfico (com posição aleatória) e holográfico com
registros (posição fixa); codificação de cartões, por meio de porta USB e Ethernet,
utilizando codificador de tarja magnética (AAMVA e ISO 7811), estação de contato para
"Smart

. Card" (ISO 7816) e/ou codificador ISO 14443 A e B (13,56MHz) sem contato e ISO 7816
"Contact Encoder"; programas específicos para criação de cartões e de crachás; interface de
comunicação sem fio 802.11b/g.

. 8443.32.99 Ex 029 - Máquinas de impressão e de personalização de cartões plásticos para identificação
de bens e pessoas, por meio dos processos de sublimação de cores ("Dye Sublimation") e
transferência térmica monocromática, de borda a borda do cartão, por meio de fitas
("ribbons") com etiqueta RFID, e opcionalmente ultravioleta (UV), para evitar possíveis
falsificações, com resolução de impressão de 300dpi, capacidade de impressão
monocromática máxima de 1.375cartões/h (em um lado do cartão), impressão a cores

. (YMCKO) máxima de 300cartões/h (em um lado do cartão) e de 270cartões/h (em um lado
do cartão e com laminação) e espessura do cartão de 0,25mm a 1,27mm, com calibração
automática da espessura, dotadas de alimentador de cartão com capacidade para 200 cartões
(30 mil), recipiente de rejeição de cartão com capacidade para 15 cartões (30 mil),
recipiente de saída de cartão com capacidade para 100 cartões (30 mil) e tela do operador
de LCD com 21 caracteres x 6 linhas e teclas programáveis configuráveis, e podendo
conter

. um ou mais dos seguintes opcionais: módulo para laminação sem resíduos (com apenas um
único rolo) de um lado ou dos dois lados do cartão plástico, em uma única passada,
utilizando laminados transparente, fita magnética, "Smart Card", papel de parede
holográfico (com posição aleatória) e holográfico com registros (posição fixa); codificação
de cartões, por meio de porta USB e Ethernet, utilizando codificador de tarja magnética
(AAMVA e ISO 7811), estação de contato para "Smart Card" (ISO 7816), codificador

. ISO 14443 A e B (13,56MHz) sem contato e ISO 7816 "Contact Encoder" e/ou codificador
RFID UHF; programas específicos para criação de cartões e de crachás; módulo
empilhador automático de saída com capacidade para 200 cartões; interface de
comunicação sem fio 802.11b/g.

. 8471.30.19 Ex 007 - Máquinas automáticas portáteis para processamento de dados utilizadas em
controle de máquinas, indústria da construção, controle de produção e qualidade em
terraplenagem, capazes de funcionar com bateria interna ou fonte de energia externa,
capacidade de estabelecer comunicação de dados com ou sem fio, unidade processamento
igual ou superior a 1,6GHz, memória interna superior a 128GB de estado sólido, tela
colorida de 7,0" altamente visível em contraste com o sol, câmera digital de 5Mp e GPS

. integrado, interface de comunicação de HDMI, USB, botões programáveis e de direção.

. 8471.30.19 Ex 008 - Máquinas automáticas portáteis para processamento de dados utilizadas em
controle de máquinas, indústria da construção, controle de produção e qualidade em
terraplenagem, capazes de funcionar com bateria interna ou fonte de energia externa,
capacidade de estabelecer comunicação de dados sem fio, unidade processamento igual ou
superior a 800MHz, memória interna superior a 8GB, tela colorida de 4,2" altamente
visível em contraste com o sol, câmera digital de 5Mp e GPS integrado, interface de
comunicação

. de RS232, USB, teclado alfanumérico e botões programáveis e de direção.

. 8471.30.19 Ex 009 - Máquinas automáticas portáteis para processamento de dados utilizadas em
controle de máquinas, indústria da construção, controle de produção e qualidade em
terraplenagem, capazes de funcionar com fonte de energia externa, capacidade de
estabelecer comunicação de dados com ou sem fio, unidade processamento e memória
interna superior entre 450Mb e 3,7GB, tela colorida de entre 4,3 e 7,0" LCD, opção de
barras de luzes indicadoras internas ou externa, interface de comunicação USB, botões

. programáveis e de direção e configuração.

. 8517.70.99 Ex 019 - Módulos para conversão de sinais de rádio frequência (RF) em sinais de fibra
óptica, utilizados em estações base de telecomunicações (BTS) para transmissão ou
recepção de sinais, com capacidade de gerenciar até 4 unidades remotas.

. 8517.70.99 Ex 020 - Pentaplexadores de sinais de Rádio Frequência, utilizados em estações base de
telecomunicações (BTS) para compartilhamento de sinais de até 5 frequências simultâneas,
entre 850, 1.800, 2.100 e 2.600MHz, em alumínio e com elementos de conexão.

. 8517.70.99 Ex 021 - Módulos Eletrônicos de Supervisão, para estações base de telecomunicações
(BTS) com gerenciamento de cobertura de sinal de rádio frequência (RF), de 4 portas de
entrada e 4 portas de saída (input e output) e suporte via SNMP v3 para monitoramento e
gerenciamento da rede.

. 8517.70.99 Ex 022 - Triplexadores de sinais de Rádio Frequência, utilizados em estações base de
telecomunicações (BTS) para compartilhamento de sinais de até 3 frequências simultâneas,
entre 1.800 e 2.600MHz, em alumínio e com elementos de conexão.

. 8517.70.99 Ex 023 - Fontes de interface ativa (APOI), utilizadas para combinação de sinais de rádio
frequência (RF), nas faixas de 850, 1.800, 2.100 ou 2.600MHz, dotados de elementos de
conexão (4.3-10 Femea) e atenuadores remotos-controlados para "Downlink" e "Uplink".

. 8517.70.99 Ex 024 - Suportes de cartão NANO SIM, com ou sem encaixe para cartão MICRO SD,
fabricados em plástico, moldados em formato específico para uso exclusivo em aparelhos
portáteis de telefonia celular.

. 8517.70.99 Ex 025 - Apontadores montados para comando de telas sensíveis ao toque de terminais
portáteis de telefonia celular, construídos a partir de materiais metálicos e plásticos e com
ponteira de contato com material condutivo a base de silicone, em formato e dimensão
específicos para integração em "smartphones".
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