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1 INTRODUÇÃO 

A proposta deste documento é instruir o usuário a interagir com o sistema, apresentando-o 

funcionalidades básicas do sistema de modo prático. 

2 ABRANGÊNCIA DO SISTEMA 

O sistema DECOM DIGITAL tem como principais funções: 

• Autenticar um usuário para utilização do sistema através de certificado digital; 

• Criar petições de investigação antidumping; 

• Anexar documentos à uma investigação antidumping; 

• Finalizar uma petição de investigação antidumping gerando número de protocolo para 

acompanhamento; 

• Consultar pendências de uma investigação antidumping; 

• Consultar processos de investigação antidumping; 

• Solicitar habilitação em um processo de investigação antidumping; 

3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

O projeto DECOM Digital é um sistema que permite a formação e organização dos 

processos de defesa comercial de forma digital (via internet), bem como o controle de 

andamento e a disponibilização do processo para as partes interessadas envolvidas.  

O projeto representa: a transmissão dos processos administrativos, a formação de autos e 

a transmissão de peças processuais conduzidas pelo Departamento de Defesa Comercial 

(DECOM), nos termos do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013. 

O sistema visa permitir o acesso remoto aos autos dos processos pelos usuários a 

qualquer momento e em ambiente digital seguro. Além disso, será possível submeter 

documentos eletronicamente, sem que haja risco à confidencialidade.  

As petições passarão também a ser elaboradas e submetidas virtualmente, com suporte 

probatório documental. Assim, o sistema de informatização dos processos de defesa 

comercial trará maior transparência à condução das investigações realizadas pelo 

DECOM, e reduzirá custos para os envolvidos com a substituição de documentos 

impressos por eletrônicos. 
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4 COMO ACESSAR O SISTEMA 

Para entrar no sistema, insira um certificado digital válido (token) em uma unidade USB do 

seu computador e, a partir do navegador, digite o endereço eletrônico 

https://decomdigital.mdic.gov.br.  

O sistema apresenta a tela de acesso ao sistema conforme a imagem abaixo: 

 

Selecione o seu certificado digital na lista que será apresentada. O sistema solicitará que 

você digite a senha do certificado, conforme a imagem abaixo: 

 

Após a autenticação com sucesso, o sistema apresentará a tela abaixo: 

 

https://decomdigital.mdic.gov.br/
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Caso você ainda não esteja cadastrado no sistema, clique no botão “Não tem acesso ao 

sistema?”. O sistema será redirecionado para a tela que explica como obter acesso a um 

processo, conforme a imagem abaixo: 

 

Para se cadastrar, clique no botão “Cadastro”. O sistema apresentará a seguinte tela: 
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Esta tela possibilita o cadastro de usuários para acesso ao sistema. Ela recupera os dados 

do certificado digital inserido no computador e apresenta os demais campos para 

realização do cadastro. 

Para realizar o cadastro, informe os campos restantes e clique no botão “Cadastrar”. 

Para voltar à tela anterior, clique no botão “Voltar”. 

5 COMO NAVEGAR PELO SISTEMA 

 

 

O DECOM Digital está dividido em quatro menus: Petições, Processos, Pendências e 

Partes Não Habilitadas. 

O menu Petições disponibiliza as investigações em fase de petição, finalizadas ou não. As 

petições finalizadas são as que possuem protocolo de acompanhamento. Neste menu é 

possível criar petições, alterar, excluir, consultar os dados da petição, anexar documentos 

e finalizar a petição gerando o número de protocolo. 

O meu Processos disponibiliza as investigações em fase de processo. Neste menu é 

possível consultar os dados do processo, visualizar os autos restritos, visualizar os 

documentos enviados pelas partes interessadas representadas pelo usuário que está 

logado no sistema e anexar documentos. 

O menu Pendências disponibiliza as investigações, tanto na fase de petição quando na 

fase de processo, que possuem alguma pendência com relação à documentação anexada 

para a parte interessada representada pelo usuário que está logado no sistema. 

O menu Partes Não Habilitadas disponibiliza a possibilidade de solicitar habilitação em 

algum processo que está em curso ou anexar alguma documentação em um processo que 

está em curso mas cuja parte interessada representada pelo usuário logado no sistema 

ainda não possui habilitação. 
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6 FUNCIONALIDADES 

6.1 Petição 

 

Esta tela possibilita a criação, a pesquisa, a atualização, a exclusão e a finalização de uma 

petição antidumping. 

Para a criação de uma petição proceda da seguinte forma: 

• Clique no botão “Criar Petição”; 

• Selecione o tipo de petição que deseja criar; 

• Clique no botão “Iniciar a Petição”. 

• Prossiga com o preenchimento das informações conforme o tipo de petição 

selecionada (ver itens 6.1.1 a 6.1.8). 

Para voltar para a tela de Petições, clique no botão “Cancelar”. 

Para pesquisar uma petição veja o item 6.1.9. 

Para alterar uma petição clique no botão “Alterar”. 
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Para anexar um documento em uma petição clique no botão “Anexar”. (Ver item 6.2.3) 

Para excluir uma petição clique no botão “Excluir”. 

Para finalizar uma petição clique no botão “Finalizar”. 

Obs: após a finalização de uma petição não será mais possível alterá-la, nem excluí-la. 

Será gerado um número de protocolo para acompanhamento, que será também o número 

identificador da petição. Após a finalização, a petição será disponibilizada para análise do 

DECOM. 

Para visualizar os dados de uma petição clique no botão “Visualizar” ou clique no número 

de uma petição ou clique na descrição de um produto. (Ver item 6.2) 

6.1.1 Petição de Avaliação de Escopo 

Esta tela possibilita o cadastramento de uma petição antidumping do tipo Avaliação de 

Escopo. 

Para criar uma petição do tipo Avaliação de Escopo, preencha os seguintes campos, nas 

seguintes abas: 

6.1.1.1 Peticionárias 

 

1. CNPJ: Digite o CNPJ e aperte a tecla TAB. O sistema irá validar o CNPJ indicado 

e caso o CNPJ se encontre na base de dados do DECOM Digital, os dados da 

empresa serão automaticamente preenchidos na tela. Caso o CNPJ não se 

encontre na base de dados do DECOM Digital, informe os seguintes dados: 

2. Nome da Empresa ou Entidade Representativa: nome da peticionária; 

3. Tipo: empresa ou associação. 

Para adicionar a peticionária da petição, clique no botão “Adicionar”.  
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Para excluir uma peticionária da lista, clique no botão “X” da linha da tabela referente a 

peticionária que você deseja retirar da petição. 

6.1.1.2 Representante 

 

1. CPF: CPF do representante legal. 

2. Nome: Nome do representante legal. 

3. Entidade Vinculada: entidade vinculada do representante legal. Ex: nome do 

escritório de advocacia onde o representante legal trabalha.  

Obs: Os campos 1 e 2 são preenchidos automaticamente pelo sistema com os dados do 

certificado digital do usuário logado. 

6.1.1.3 Resolução CAMEX 
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1. Digite o número ou a resolução CAMEX. Ex: 1/2014: digite o número da resolução 

CAMEX no formato NN/AAAA (Ex: 122/2013). O sistema fará automaticamente a 

busca do número informado e apresentará o resultado como uma lista do tipo 

autocompletar. Selecione na lista apresentada o número da resolução CAMEX 

que você deseja solicitar a revisão. 

2. Período de vigência: validade da resolução CAMEX selecionada. 

3. Produto: produto investigado no procedimento anterior. 

4. Detalhamento do seu produto: detalhamento do produto investigado. 

5. NCM/Nome do produto: NCMs que compõem o produto investigado e suas 

descrições. 

6. Países: Origens investigadas no procedimento anterior. 

Obs: Os campos 2 a 6 são preenchidos automaticamente pelo sistema após a seleção da 

resolução CAMEX no campo 1. 

Para concluir o cadastro da petição do tipo Avaliação de Escopo, clique no botão “Salvar 

Petição”. 

6.1.2 Petição de Circunvenção 

Esta tela possibilita o cadastramento de uma petição antidumping do tipo Circunvenção. 

Para criar uma petição do tipo Circunvenção, preencha os seguintes campos, nas 

seguintes abas: 

6.1.2.1 Peticionárias 

 

1. CNPJ: Digite o CNPJ e aperte a tecla TAB. O sistema irá validar o CNPJ indicado 

e caso o CNPJ se encontre na base de dados do DECOM Digital, os dados da 
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empresa serão automaticamente preenchidos na tela. Caso o CNPJ não se 

encontre na base de dados do DECOM Digital, informe os seguintes dados: 

2. Nome da Empresa ou Entidade Representativa: nome da peticionária; 

3. Tipo: empresa ou associação. 

Para adicionar a peticionária da petição, clique no botão “Adicionar”.  

Para excluir uma peticionária da lista, clique no botão “X” da linha da tabela referente a 

peticionária que você deseja retirar da petição. 

6.1.2.2 Representante 

 

4. CPF: CPF do representante legal. 

5. Nome: Nome do representante legal. 

6. Entidade Vinculada: entidade vinculada do representante legal. Ex: nome do 

escritório de advocacia onde o representante legal trabalha.  

Obs: Os campos 1 e 2 são preenchidos automaticamente pelo sistema com os dados do 

certificado digital do usuário logado. 

6.1.2.3 Período de Análise 

 

1. Data Inicial: data inicial do período de 12 meses para análise da circunvenção.  

2. Data Final: data final do período de 12 meses para análise da circunvenção. 
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Para indicar o período de análise selecione o mês e o ano clicando no botão de 

“calendário” ao lado do campo referente ao início do período ou digite diretamente no 

campo. O sistema completará automaticamente o mês e o ano do período final. 

6.1.2.4 Resolução CAMEX 

 

1. Digite o número ou a resolução CAMEX. Ex: 1/2014: digite o número da resolução 

CAMEX no formato NN/AAAA (Ex: 122/2013). O sistema fará automaticamente a 

busca do número informado e apresentará o resultado como uma lista do tipo 

autocompletar. Selecione na lista apresentada o número da resolução CAMEX 

que você deseja solicitar a revisão. 

2. Período de vigência: validade da resolução CAMEX selecionada. 

3. Produto: produto investigado no procedimento anterior. 

4. Detalhamento do seu produto: detalhamento do produto investigado. 

5. NCM/Nome do produto: NCMs que compõem o produto investigado e suas 

descrições. 

6. Países: Origens investigadas no procedimento anterior. 

Obs: Os campos 2 a 6 são preenchidos automaticamente pelo sistema após a seleção da 

resolução CAMEX no campo 1. 
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6.1.2.5 Circunvenção 

 

1. Tipificação de circunvenção: caracterização de prática de delito investigada. 

2. Países: lista de países para seleção. 

3. Origens a investigar: lista de países a investigar. 

Para indicar a prática de circunvenção, selecione a linha referente à prática que você 

deseja indicar. Os países disponíveis para indicação estarão sem impedimento de seleção 

pelo usuário. 

Obs: dependendo da tipificação, a lista de países permitirá a seleção apenas dos países 

investigados no procedimento anterior associado à resolução CAMEX selecionada na aba 

Resolução CAMEX. 

Para adicionar um país na lista de origens a serem investigadas, clique no nome do país 

na lista à esquerda. 

Para remover um país na lista de origens a serem investigadas, clique no nome do país na 

lista à direita. 

Para concluir o cadastro da petição do tipo Circunvenção, clique no botão “Salvar Petição”. 

6.1.3 Petição de Investigação Original 

Esta tela possibilita o cadastramento de uma petição antidumping do tipo Investigação 

Original. 
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Para criar uma petição do tipo Investigação Original, preencha os seguintes campos, nas 

seguintes abas: 

6.1.3.1 Peticionárias 

 

1. CNPJ: Digite o CNPJ e aperte a tecla TAB. O sistema irá validar o CNPJ indicado 

e caso o CNPJ se encontre na base de dados do DECOM Digital, os dados da 

empresa serão automaticamente preenchidos na tela. Caso o CNPJ não se 

encontre na base de dados do DECOM Digital, informe os seguintes dados: 

2. Nome da Empresa ou Entidade Representativa: nome da peticionária; 

3. Tipo: empresa ou associação. 

Tipo Empresa 

Para adicionar a peticionária da petição, clique no botão “Adicionar”.  

Para excluir uma peticionária da lista, clique no botão “X” da linha da tabela referente a 

peticionária que você deseja retirar da petição. 

Tipo Associação 

Caso não seja necessário indicar as empresas vinculadas, clique no botão “Adicionar” 

para adicionar a associação na lista de peticionárias. 

Caso seja necessário indicar as empresas vinculadas, para cada empresa que deseja 

vincular, proceda da seguinte forma:  

• Informe os seguintes dados: 
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4. Indústria Doméstica: nome da peticionária vinculada; 

5. Tipo: tipo da peticionária vinculada. Sempre será o tipo Empresa; 

• Clique no botão “Adicionar” para adicionar a empresa na lista de peticionárias e 

vinculá-la a associação informada. 

6.1.3.2 Representante 

 

1. CPF: CPF do representante legal. 

2. Nome: Nome do representante legal. 

3. Entidade Vinculada: entidade vinculada do representante legal. Ex: nome do 

escritório de advocacia onde o representante legal trabalha.  

Obs: Os campos 1 e 2 são preenchidos automaticamente pelo sistema com os dados do 

certificado digital do usuário logado. 

6.1.3.3 Produtos 
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1. Produto: descrição simples do produto a ser investigado; 

2. Produto Detalhado: descrição detalhada do produto a ser investigado; 

3. NCM: NCMs que compõem o produto. 

Para indicar as NCMs que compõem o produto, proceda da seguinte forma: 

• Digite o código da NCM ou alguma palavra constante na sua descrição. 

• Selecione a NCM desejada. 

• Clique no botão “Adicionar”. 

Para excluir uma NCM da lista, clique no botão “X” da linha da tabela referente a NCM 

que você deseja retirar. 

6.1.3.4 Períodos de Análise 

 

Período 1: 

1. Data Inicial: data inicial do período de 12 meses para análise de dano.  

2. Data Final: data final do período de 12 meses para análise de dano. 

Período 2: 

3. Data Inicial: data inicial do período de 12 meses para análise de dano.  

4. Data Final: data final do período de 12 meses para análise de dano. 

Período 3: 

5. Data Inicial: data inicial do período de 12 meses para análise de dano.  
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6. Data Final: data final do período de 12 meses para análise de dano. 

Período 4: 

7. Data Inicial: data inicial do período de 12 meses para análise de dano.  

8. Data Final: data final do período de 12 meses para análise de dano. 

Período 5: 

9. Data Inicial: data inicial do período de 12 meses para análise de dano.  

10. Data Final: data final do período de 12 meses para análise da de dano. 

Período de Dumping: 

11. Data Inicial: data inicial do período de 12 meses para análise de dumping.  

12. Data Final: data final do período de 12 meses para análise da de dumping. 

Para indicar os períodos de análise de dano, para cada um dos períodos, selecione o 

mês e o ano clicando no botão de “calendário” ao lado do campo referente ao início do 

período ou digite diretamente no campo. O sistema completará automaticamente o 

mês e o ano do período final.  

A partir do preenchimento do Período 3, o sistema preencherá automaticamente o 

período de dumping. Se o último período inicial preenchido for limpo, o período final 

será automaticamente limpo e preencherá o período de dano com o último período 

preenchido. 

6.1.3.5 Origens Investigadas 

 

1. Países: lista de países para seleção. 
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2. Origens a investigar: lista de países a investigar. 

Para adicionar um país na lista de origens a serem investigadas, clique no nome do país 

na lista à esquerda. 

Para remover um país na lista de origens a serem investigadas, clique no nome do país na 

lista à direita. 

Para concluir o cadastro da petição do tipo Investigação Original, clique no botão “Salvar 

Petição”. 

6.1.4 Petição de Redeterminação 

Esta tela possibilita o cadastramento de uma petição antidumping do tipo Redeterminação. 

Para criar uma petição do tipo Redeterminação, preencha os seguintes campos, nas 

seguintes abas: 

6.1.4.1 Peticionárias 

 

1. CNPJ: Digite o CNPJ e aperte a tecla TAB. O sistema irá validar o CNPJ indicado 

e caso o CNPJ se encontre na base de dados do DECOM Digital, os dados da 

empresa serão automaticamente preenchidos na tela. Caso o CNPJ não se 

encontre na base de dados do DECOM Digital, informe os seguintes dados: 

2. Nome da Empresa ou Entidade Representativa: nome da peticionária; 

3. Tipo: empresa ou associação. 

Para adicionar a peticionária da petição, clique no botão “Adicionar”.  

Para excluir uma peticionária da lista, clique no botão “X” da linha da tabela referente a 

peticionária que você deseja retirar da petição. 
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6.1.4.2 Representante 

 

1. CPF: CPF do representante legal. 

2. Nome: Nome do representante legal. 

3. Entidade Vinculada: entidade vinculada do representante legal. Ex: nome do 

escritório de advocacia onde o representante legal trabalha.  

Obs: Os campos 1 e 2 são preenchidos automaticamente pelo sistema com os dados do 

certificado digital do usuário logado. 

6.1.4.3 Resolução CAMEX 

 

1. Digite o número ou a resolução CAMEX. Ex: 1/2014: digite o número da resolução 

CAMEX no formato NN/AAAA (Ex: 122/2013). O sistema fará automaticamente a 
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busca do número informado e apresentará o resultado como uma lista do tipo 

autocompletar. Selecione na lista apresentada o número da resolução CAMEX 

que você deseja solicitar a revisão. 

2. Período de vigência: validade da resolução CAMEX selecionada. 

3. Produto: produto investigado no procedimento anterior. 

4. Detalhamento do seu produto: detalhamento do produto investigado. 

5. NCM/Nome do produto: NCMs que compõem o produto investigado e suas 

descrições. 

6. Países: Origens investigadas no procedimento anterior. 

Obs: Os campos 2 a 6 são preenchidos automaticamente pelo sistema após a seleção da 

resolução CAMEX no campo 1. 

Para concluir o cadastro da petição do tipo Redeterminação, clique no botão “Salvar 

Petição”. 

6.1.5 Petição de Revisão de Alteração de Circunstâncias 

Esta tela possibilita o cadastramento de uma petição antidumping do tipo Alteração de 

Circunstâncias. 

Para criar uma petição do tipo Alteração de Circunstâncias, preencha os seguintes 

campos, nas seguintes abas: 

6.1.5.1 Peticionárias 

 

1. CNPJ: Digite o CNPJ e aperte a tecla TAB. O sistema irá validar o CNPJ indicado 

e caso o CNPJ se encontre na base de dados do DECOM Digital, os dados da 

empresa serão automaticamente preenchidos na tela. Caso o CNPJ não se 

encontre na base de dados do DECOM Digital, informe os seguintes dados: 
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2. Nome da Empresa ou Entidade Representativa: nome da peticionária; 

3. Tipo: empresa ou associação. 

Para adicionar a peticionária da petição, clique no botão “Adicionar”.  

Para excluir uma peticionária da lista, clique no botão “X” da linha da tabela referente a 

peticionária que você deseja retirar da petição. 

6.1.5.2 Representante 

 

1. CPF: CPF do representante legal. 

2. Nome: Nome do representante legal. 

3. Entidade Vinculada: entidade vinculada do representante legal. Ex: nome do 

escritório de advocacia onde o representante legal trabalha.  

Obs: Os campos 1 e 2 são preenchidos automaticamente pelo sistema com os dados do 

certificado digital do usuário logado. 
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6.1.5.3 Resolução CAMEX 

 

1. Digite o número ou a resolução CAMEX. Ex: 1/2014: digite o número da resolução 

CAMEX no formato NN/AAAA (Ex: 122/2013). O sistema fará automaticamente a 

busca do número informado e apresentará o resultado como uma lista do tipo 

autocompletar. Selecione na lista apresentada o número da resolução CAMEX 

que você deseja solicitar a revisão. 

2. Período de vigência: validade da resolução CAMEX selecionada. 

3. Produto: produto investigado no procedimento anterior. 

4. Detalhamento do seu produto: detalhamento do produto investigado. 

5. NCM/Nome do produto: NCMs que compõem o produto investigado e suas 

descrições. 

6. Países: Origens investigadas no procedimento anterior. 

Obs: Os campos 2 a 6 são preenchidos automaticamente pelo sistema após a seleção da 

resolução CAMEX no campo 1. 
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6.1.5.4 Requisição 

 

 

Para realizar o cadastro, selecione o tipo de alteração:  

• Extinção. 

• Alteração. 

Para o tipo Extinção, selecione o motivo:  

• Dumping. 

• Dano. 

Para o tipo Alteração, selecione o motivo:  

• Insuficiência ou excesso para neutralizar Dumping. 

• Insuficiência para eliminar dano. 

Para concluir o cadastro da petição do tipo Revisão de Alteração de Circunstâncias, clique 

no botão “Salvar Petição”. 

6.1.6 Petição de Revisão de Final de Período 

Esta tela possibilita o cadastramento de uma petição antidumping do tipo Revisão de Final 

de Período. 
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Para criar uma petição do tipo Revisão de Final de Período, preencha os seguintes 

campos, nas seguintes abas: 

6.1.6.1 Peticionárias 

 

1. CNPJ: Digite o CNPJ e aperte a tecla TAB. O sistema irá validar o CNPJ indicado 

e caso o CNPJ se encontre na base de dados do DECOM Digital, os dados da 

empresa serão automaticamente preenchidos na tela. Caso o CNPJ não se 

encontre na base de dados do DECOM Digital, informe os seguintes dados: 

2. Nome da Empresa ou Entidade Representativa: nome da peticionária; 

3. Tipo: empresa ou associação. 

Tipo Empresa 

Para adicionar a peticionária da petição, clique no botão “Adicionar”.  

Para excluir uma peticionária da lista, clique no botão “X” da linha da tabela referente a 

peticionária que você deseja retirar da petição. 

Tipo Associação 

Caso não seja necessário indicar as empresas vinculadas, clique no botão “Adicionar” 

para adicionar a associação na lista de peticionárias. 

Caso seja necessário indicar as empresas vinculadas, para cada empresa que deseja 

vincular, proceda da seguinte forma:  

• Informe os seguintes dados: 

4. Indústria Doméstica: nome da peticionária vinculada; 
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5. Tipo: tipo da peticionária vinculada. Sempre será o tipo Empresa; 

• Clique no botão “Adicionar” para adicionar a empresa na lista de 

peticionárias e vinculá-la a associação informada. 

6.1.6.2 Representante 

 

1. CPF: CPF do representante legal. 

2. Nome: Nome do representante legal. 

3. Entidade Vinculada: entidade vinculada do representante legal. Ex: nome do 

escritório de advocacia onde o representante legal trabalha.  

Obs: Os campos 1 e 2 são preenchidos automaticamente pelo sistema com os dados do 

certificado digital do usuário logado. 
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6.1.6.3 Resolução CAMEX 

 

1. Digite o número ou a resolução CAMEX. Ex: 1/2014: digite o número da resolução 

CAMEX no formato NN/AAAA (Ex: 122/2013). O sistema fará automaticamente a 

busca do número informado e apresentará o resultado como uma lista do tipo 

autocompletar. Selecione na lista apresentada o número da resolução CAMEX 

que você deseja solicitar a revisão. 

2. Período de vigência: validade da resolução CAMEX selecionada. 

3. Produto: produto investigado no procedimento anterior. 

4. Detalhamento do seu produto: detalhamento do produto investigado. 

5. NCM/Nome do produto: NCMs que compõem o produto investigado e suas 

descrições. 

6. Países: Origens investigadas no procedimento anterior. 

Obs: Os campos 2 a 6 são preenchidos automaticamente pelo sistema após a seleção da 

resolução CAMEX no campo 1. 
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6.1.6.4 Períodos de Análise 

 

Período 1: 

1. Data Inicial: data inicial do período de 12 meses para análise de dano.  

2. Data Final: data final do período de 12 meses para análise de dano. 

Período 2: 

3. Data Inicial: data inicial do período de 12 meses para análise de dano.  

4. Data Final: data final do período de 12 meses para análise de dano. 

Período 3: 

5. Data Inicial: data inicial do período de 12 meses para análise de dano.  

6. Data Final: data final do período de 12 meses para análise de dano. 

Período 4: 

7. Data Inicial: data inicial do período de 12 meses para análise de dano.  

8. Data Final: data final do período de 12 meses para análise de dano. 

Período 5: 

9. Data Inicial: data inicial do período de 12 meses para análise de dano.  

10. Data Final: data final do período de 12 meses para análise da de dano. 

Período de Dumping: 

11. Data Inicial: data inicial do período de 12 meses para análise de dumping.  
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12. Data Final: data final do período de 12 meses para análise da de dumping. 

Para indicar os períodos de análise de dano, para cada um dos períodos selecione o mês 

e o ano clicando no botão de “calendário” ao lado do campo referente ao início do período 

ou digite diretamente no campo. O sistema completará automaticamente o mês e o ano do 

período final.  

A partir do preenchimento do Período 3, o sistema preencherá automaticamente o período 

de dumping. Se o último período inicial preenchido for limpo, o período final será 

automaticamente limpo e preencherá o período de dano com o último período preenchido. 

Para concluir o cadastro da petição do tipo Revisão de Final de Período, clique no botão 

“Salvar Petição”. 

6.1.7 Petição de Revisão de Novo Produtor e Exportador 

Esta tela possibilita o cadastramento de uma petição antidumping do tipo Novo Produtor e 

Exportador. 

Para criar uma petição do tipo Novo Produtor e Exportador, preencha os seguintes 

campos, nas seguintes abas: 

6.1.7.1 Peticionárias 

 

 

Para realizar o cadastro, selecione o tipo de peticionária:  

• Produtor e Exportador. 
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• Exportador. 

Para o tipo “Produtor e Exportador”, preencha o Exportador. 

Para o tipo Exportador, preencha o Exportador e o “Produtor Indicado”. 

6.1.7.2 Representante 

 

1. CPF: CPF do representante legal. 

2. Nome: Nome do representante legal. 

3. Entidade Vinculada: entidade vinculada do representante legal. Ex: nome do 

escritório de advocacia onde o representante legal trabalha.  

Obs: Os campos 1 e 2 são preenchidos automaticamente pelo sistema com os dados do 

certificado digital do usuário logado. 
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6.1.7.3 Resolução CAMEX 

 

1. Digite o número ou a resolução CAMEX. Ex: 1/2014: digite o número da resolução 

CAMEX no formato NN/AAAA (Ex: 122/2013). O sistema fará automaticamente a 

busca do número informado e apresentará o resultado como uma lista do tipo 

autocompletar. Selecione na lista apresentada o número da resolução CAMEX 

que você deseja solicitar a revisão. 

2. Período de vigência: validade da resolução CAMEX selecionada. 

3. Produto: produto investigado no procedimento anterior. 

4. Detalhamento do seu produto: detalhamento do produto investigado. 

5. NCM/Nome do produto: NCMs que compõem o produto investigado e suas 

descrições. 

6. Países: Origens investigadas no procedimento anterior. 

Obs: Os campos 2 a 6 são preenchidos automaticamente pelo sistema após a seleção da 

resolução CAMEX no campo 1. 
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6.1.7.4 Exportações 

 

 

Para realizar o cadastro, selecione o tipo: 

• Exportou depois de aplicada a medida. 

• Não exportou depois de aplicada a medida. 

Para a opção “Exportou depois de aplicada a medida” preencha o período em que houve a 

exportação. 

Para a opção “Não exportou depois de aplicada a medida”: o sistema não apresentará os 

campos para indicação do período em que houve a exportação. 

Para concluir o cadastro da petição do tipo Revisão de Novo Produtor e Exportador, clique 

no botão “Salvar Petição”. 

6.1.8 Petição de Revisão de Restituição 

Esta tela possibilita o cadastramento de uma petição antidumping do tipo Restituição. 

Para criar uma petição do tipo Restituição, preencha os seguintes campos, nas seguintes 

abas: 
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6.1.8.1 Peticionárias 

 

1. CNPJ: Digite o CNPJ e aperte a tecla TAB. O sistema irá validar o CNPJ indicado 

e caso o CNPJ se encontre na base de dados do DECOM Digital, os dados da 

empresa serão automaticamente preenchidos na tela. Caso o CNPJ não se 

encontre na base de dados do DECOM Digital, informe os seguintes dados: 

2. Nome da Empresa ou Entidade Representativa: nome da peticionária; 

3. Tipo: empresa ou associação. 

Para adicionar a peticionária da petição, clique no botão “Adicionar”.  

Para excluir uma peticionária da lista, clique no botão “X” da linha da tabela referente a 

peticionária que você deseja retirar da petição. 

6.1.8.2 Representante 

 

1. CPF: CPF do representante legal. 

2. Nome: Nome do representante legal. 

3. Entidade Vinculada: entidade vinculada do representante legal. Ex: nome do 

escritório de advocacia onde o representante legal trabalha.  
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Obs: Os campos 1 e 2 são preenchidos automaticamente pelo sistema com os dados do 

certificado digital do usuário logado. 

6.1.8.3 Período de Análise 

 

1. Data Inicial: data inicial do período de 6 a 12 meses para análise da 

restituição.  

2. Data Final: data final do período de 6 a 12 meses para análise da restituição. 

Para indicar o período de análise selecione o mês e o ano clicando no botão de 

“calendário” ao lado do campo referente ao início do período ou digite diretamente no 

campo. O sistema completará automaticamente o mês e o ano do período final. 

6.1.8.4 Resolução CAMEX 
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1. Digite o número ou a resolução CAMEX. Ex: 1/2014: digite o número da resolução 

CAMEX no formato NN/AAAA (Ex: 122/2013). O sistema fará automaticamente a 

busca do número informado e apresentará o resultado como uma lista do tipo 

autocompletar. Selecione na lista apresentada o número da resolução CAMEX 

que você deseja solicitar a revisão. 

2. Período de vigência: validade da resolução CAMEX selecionada. 

3. Produto: produto investigado no procedimento anterior. 

4. Detalhamento do seu produto: detalhamento do produto investigado. 

5. NCM/Nome do produto: NCMs que compõem o produto investigado e suas 

descrições. 

6. Países: Origens investigadas no procedimento anterior. 

Obs: Os campos 2 a 6 são preenchidos automaticamente pelo sistema após a seleção da 

resolução CAMEX no campo 1. 

Para concluir o cadastro da petição do tipo Revisão de Restituição, clique no botão “Salvar 

Petição”. 

6.1.9 Pesquisar Petição 

 

Esta tela possibilita a pesquisa de petições através dos filtros disponíveis. 

Para pesquisar uma petição proceda da seguinte forma: 

• Informe pelo menos um parâmetro para a pesquisa; 

- Nome do Produto: produto ou parte da descrição do produto investigado. Ex: 

Pneus; 

- Número do Protocolo: número do protocolo gerado no momento da finalização 

da petição. Ex: 52000.000044/2005-13. 

- Data de Protocolo: data de finalização e protocolização da petição; 

- Tipo de Investigação: tipo da investigação. Ex: Antidumping; 

- Subtipo de Investigação: subtipo da investigação. Ex: Investigação Original; 

- Status: status da petição. Ex: Em Análise. 
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• Clique no botão “Pesquisar”. 

6.2 Visualizar Investigação 

6.2.1 Painel 

 

Esta tela possibilita visualizar um resumo dos dados de uma investigação, tanto na fase de 

petição quanto na fase de processo.  

Nesta tela é possível visualizar o representante legal criador da petição de investigação, 

os dados sobre o produto investigado, os outros representantes legais da investigação, as 

peticionárias e as origens investigadas. 

Para visualizar os dados do produto investigado, clique na seta localizada no item que 

você deseja visualizar. Ex: se deseja visualizar o detalhamento do produto, clique na seta 

ao lado do item Produto Detalhado. 



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  

Projeto: DECOM DIGITAL Versão: 1.0 

 

DECOM DIGITAL – Manual do Usuário Pág.: 36 / 43 

 

6.2.2 Autos Restritos 

 

Esta tela possibilita visualizar os documentos anexados à uma investigação, enviados com 

a indicação de documento restrito. Além disso, é possível pesquisar um documento, 

visualizar a descrição de um documento e visualizar os documentos vinculados a um 

documento. 

Para pesquisar um documento restrito, proceda da seguinte forma: 

• Informe pelo menos um parâmetro; 

- Categoria de Tipo de Documento: categoria do documento anexado. Ex: 

Petição; 

- Tipo de Documento: tipo do documento anexado. Ex: Apêndice; 

- Status: situação do documento anexado. Ex: Anexado com pendência; 

- Parte Interessada: parte interessada que anexou o documento à investigação; 

- Período: intervalo de datas no qual o documento foi anexado à investigação. 

• Clique no botão Pesquisar. 

Para limpar os parâmetros de pesquisa, clique no botão Limpar. 

Para visualizar a descrição completa de um documento, posicione o cursor sobre o texto 

da descrição. 
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Para visualizar o nome completo do documento, posicione o cursor sobre o nome do 

documento. 

Para visualizar o conteúdo do documento, clique no link do nome do documento. 

Para visualizar os documentos vinculados a um documento, clique no botão . 

6.2.3 Anexar Documento 

 

Esta funcionalidade possibilita anexar documentos a uma investigação, tanto na fase de 

petição quanto na fase de processo. Podem ser incluídos na lista quantos documentos 

forem necessários. 

Para anexar documentos a uma investigação, proceda da seguinte forma: 

• Informe os dados do documento; 

- Tipo de Documento: tipo do documento a ser enviado. Ex: Texto da 

Petição;  

- Tipo de Auto: confidencial ou restrito; 

- Descrição: descrição breve do assunto do documento; 

- Documento Vinculado: documento ao qual o(s) documento(s) enviado(s) 

está(ão) vinculado(s). É preenchido automaticamente pelo sistema; 

- Remetente: parte interessada que está enviando o(s) documento(s). 
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• Clique no botão “Adicionar Arquivo(s)”; 

• Selecione os arquivos a serem adicionados à lista de envio; 

 

Para editar a descrição de um documento da lista, clique na coluna “Descrição” da linha do 

documento que deseja alterar a descrição. 

Para excluir um documento da lista de envio, clique no botão com ícone de lixeira. 

Para visualizar um documento da lista de envio, clique no botão com ícone de lupa. 

Para enviar os arquivos selecionados, clique no botão “Enviar Documentos”. 

Para limpar a tela, clique no botão “Limpar”. 

6.2.4 Meus Documentos 

 

Esta tela possibilita visualizar os documentos anexados à uma investigação, tanto na fase 

de petição quanto na fase de processo, enviados pelas partes interessadas representadas 

pelo usuário que está logado no sistema.  
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Além disso, é possível pesquisar um documento, visualizar a descrição de um documento, 

visualizar os documentos vinculados a um documento e resolver uma pendência 

relacionada a um documento enviado anteriormente. 

Para pesquisar um documento, proceda da seguinte forma: 

• Informe pelo menos um parâmetro de pesquisa; 

- Categoria de Tipo de Documento: categoria do documento anexado. Ex: 

Petição; 

- Tipo de Documento: tipo do documento anexado. Ex: Apêndice; 

- Status: situação do documento anexado. Ex: Anexado com pendência; 

- Parte Interessada: parte interessada que anexou o documento à investigação; 

- Período: intervalo de datas no qual o documento foi anexado à investigação; 

- Exibir apenas enviados pelo DECOM: esse filtro permite que sejam mostrados 

apenas os documentos enviados pelo DECOM com destinatário a alguma 

parte interessada representada pelo usuário que está logado. 

• Clique no botão Pesquisar. 

Para limpar os parâmetros de pesquisa, clique no botão Limpar. 

Para visualizar a descrição completa de um documento, posicione o cursor sobre o texto 

da descrição. 

Para visualizar o nome completo do documento, posicione o cursor sobre o nome do 

documento. 

Para visualizar o conteúdo do documento, clique no link do nome do documento. 

Para visualizar os documentos vinculados a um documento, clique no botão .  

Para resolver uma pendência, clique no botão . 

Obs: Para os documentos que ainda não completaram a geração do seu protocolo, o 

sistema exibirá uma bandeira amarela  na coluna Opções.  

Para os documentos que já completaram a geração do seu protocolo, o sistema exibirá 

uma bandeira verde com o número do protocolo gerado na coluna Opções. 

Para os documentos que ainda estão em processamento e que foram enviados para 

resolver uma pendência, o sistema exibirá uma bandeira azul  na coluna Opções do 

documento enviado pelo DECOM que gerou a pendência. 
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Para excluir um documento, clique no botão . 

Obs: um documento só pode ser excluído se a investigação estiver na fase de petição e 

não estiver finalizada, ou seja, se não tiver número de protocolo. 

6.3 Processos 

 

Esta tela possibilita a pesquisa e a visualização de um processo antidumping. 

Para pesquisar um processo proceda da seguinte forma: 

• Informe pelo menos um parâmetro para a pesquisa; 

- Nome do Produto: produto ou parte da descrição do produto investigado. Ex: 

Pneus; 

- Número do Protocolo: número do protocolo gerado no momento da finalização 

da investigação. Ex: 52000.000044/2005-13. 

- Data de Protocolo: data de finalização e protocolização da investigação; 

- Tipo de Investigação: tipo da investigação. Ex: Antidumping; 

- Subtipo de Investigação: subtipo da investigação. Ex: Investigação Original; 

- Status: status do processo. Ex: Em Curso. 
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• Clique no botão “Pesquisar”. 

Para visualizar os dados de um processo clique no botão “Visualizar” ou clique no número 

de um processo ou clique na descrição de um produto. (Ver item 6.2) 

6.4 Pendências 

 
 

Esta tela possibilita a visualização das pendências, tanto de petições quanto de processos 

antidumping, destinadas às partes interessadas representadas pelo usuário que está 

logado no sistema. 

Para visualizar as pendências de uma investigação clique no botão Pendências. 
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6.5 Solicitar Atuação de Partes Não Habilitadas 

 

Esta tela possibilita a pesquisa de um processo em curso e o envio de documentos 

permitidos a uma parte não habilitada no processo pesquisado. Os tipos de documento 

apresentados nessa tela são apenas documentos permitidos a uma parte interessada 

ainda não habilitada em um processo e as mensagens de alerta exibidas devem ser 

levadas em consideração ao enviar um documento através dessa tela. 

Para anexar documentos permitidos a uma parte interessada não habilitada a uma 

investigação, proceda da seguinte forma: 

• Informe os dados do documento; 

- Tipo de Documento: tipo do documento a ser enviado. Ex: Texto da 

Petição;  

- Tipo de Auto: confidencial ou restrito; 

- Descrição: descrição breve do assunto do documento; 

• Clique no botão “Adicionar Arquivo(s)”; 

• Selecione os arquivos a serem adicionados à lista de envio; 
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Para editar a descrição de um documento da lista, clique na coluna “Descrição” da linha do 

documento que deseja alterar a descrição. 

Para excluir um documento da lista de envio, clique no botão com ícone de lixeira. 

Para visualizar um documento da lista de envio, clique no botão com ícone de lupa. 

Para enviar os arquivos selecionados, clique no botão “Enviar Documentos”. 

Para limpar a tela, clique no botão “Limpar”. 

7 REFERÊNCIA 

Não aplicável a este documento. 

8 ANEXOS 

Não aplicável a este documento. 

 


