
negociações e políticas comerciais

D entre os temas abordados nas atuais negociações comerciais internacionais, a regulamentação antidumping
é sempre assunto recorrente. Isto pode ser explicado pela crescente utilização dessas medidas e sua

maior relevância como instrumento de defesa comercial e de, em cada vez mais casos, protecionismo desbragado.

Esta emergência do dumping como tema nas negociações tem uma explicação lógica: a redução de barreiras
tarifárias, como conseqüência das negociações multilaterais e dos processos de integração regional, aumenta a
atividade de grupos de pressão nacionais, como reação à concorrência de produtos estrangeiros. Como as barreiras
tarifárias não estão mais disponíveis, esses grupos pressionam por novas modalidades de defesa comercial. E as
medidas aniidumping são a modalidade preferida de defesa comercial, em razão de suas características políticas.
Isto faz com que possam ser caracterizadas como a "arma química da guerra comercial".

O presente artigo pretende avaliar as principais propostas que vêm sendo debatidas nas atuais negociações da
OMC sobre a matéria. Para tanto, a primeira parte revisa as origens e a situação atual da regulamentação
antidumping, no plano multilateral, inclusive até a Conferência Ministerial de Doha. A seguir, com base no mandato
de Doha em matéria de antidumping, apresenta os detalhes das principais propostas atualmente em discussão.
A terceira parte analisa os resultados da avaliação de meio-período das negociações, tal como resultado das
discussões na Conferência de Hong Kong da OMC. A parte final condensa as principais considerações deste
artigo, levando-se em consideração as repercussões da discussão para os países latino-americanos.

Welber Barrai é professor de Direito Internacional Econômico da Universidade Federal de Santa Catarina (wbarral@uol.com.br) e
Gilvan Brogini é professor de Comércio Internacional das Faculdades Curitiba (gilvanbrogini@yahoo.com.br).
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Medidas smtidumping
são a modalidade
preferida de defesa
comercial em razão de
suas características
políticas

O termo dumping suscita, para
o leigo, idéia de prática desleal
ou de concorrência estrangeira.
É comum, inclusive no meio
jurídico, o emprego inadequado
do termo, confundindo-o com a
ajuda estatal aos exportadores
domésticos (subsídios), ou com
a prática anticoncorrencial de
discriminação de preços no
mercado interno (preço predatório).

A prática de dumping, entretanto,
se refere ao fenômeno econômico
de discriminação de preços entre
o mercado exportador e o mercado
importador, e não constitui uma
infração per se, nem de normas
nacionais, nem de regras
internacionais. Em outras palavras,
o exportador pratica dumping
quando exporta seu produto a um
preço menor (desconsiderando-se
tributos e transporte) do que vende
num mercado estrangeiro. Neste
caso, as normas multilaterais
permitem que o Estado importador
aplique uma medida paratarifária
consistente na imposição de uma
sobretarifa à importação do produto
que está sendo objeto de dumping.

A definição jurídica de dumping,
no âmbito do Gatt 1947, é a
situação na qual produtos de um
país são introduzidos no comércio
de outro país por valor abaixo do
normal.1 O Acordo Antidumping
da Rodada Uruguai (AARU), por
sua vez, define o dumping como
sendo a introdução de um produto
no comércio de outro país a preço
inferior a seu valor normal. Esta
situação ocorrerá quando o preço
de exportação for inferior ao preço

de consumo, no mercado
exportador, de produto similar, nas
condições normais de comércio.2

O fundamento econômico para a
aplicação de medidas antidumping
é objeto de intenso debate na
literatura especializada. A maioria
dos autores se opõe à idéia de
que a discriminação de preços
possa provocar efeitos negativos
na economia do país importador.
De acordo com esses autores,
a única exceção que justificaria
as medidas antidumping seria
o dumping predatório, que visa
à destruição da indústria
doméstica a fim de elevar preços
posteriormente. A existência
de dumping predatório, contudo,
é dificilmente verificável. Nesta
lógica, as medidas antidumping
seriam apenas o novo formato
do velho protecionismo, sem
um fundamento econômico
que as justificasse.3

Malgrado o debate acadêmico, a
aplicação de medidas ar\(\dumping
existe desde 1904, quando
o Canadá adotou a primeira
regulamentação sobre a matéria.
Nas negociações do Gatt 1947,
o temor de que essas medidas
pudessem ser usadas como
instrumento protecionista já
era presente, e este temor se
materializou na tentativa de
limitação do Artigo VI. Na década
de 1970, um Código Antidumping
foi elaborado durante a Rodada
Tóquio, na tentativa de esclarecer
alguns termos obscuros do Artigo
VI. Finalmente, na Rodada
Uruguai, o tema voltou à mesa de

1 Gatt, Art. VI, 1.
2 Art. VI, 1, e AARU, 2.1.
3 A literatura sobre dumping é bastante vasta. Para análises recentes, veja-se: Yocis, "Hardened
positions"; Finger et a/, "Antidumping as safeguard policy"; Lindsey, "The US Antidumping law"; Barral,
"Dumping e comércio internacional". Uma rara defesa dessas medidas está em Howell, "Dumping:
si/// a problem in International trade".
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negociação, como conseqüência
do uso recorrente de medidas
antidumping nos anos 1980,
sobretudo pelos EUA. O resultado
foi uma regulamentação complexa,
o Acordo Antidwmping, que
abrange regras procedimentais
estritas, que deverão ser
cumpridas pelos Membros
da Organização Mundial do
Comércio (OMC) que desejarem
aplicar medidas antidumping
sobre produtos importados.

A preferência pelas medidas
antidumping, como instrumento
de defesa comercial, pode ser
explicada pela facilidade de sua
aplicação. "Facilidade" aqui se
refere aos aspectos políticos,
e não aos requisitos técnico-
burocráticos que, ao contrário,
suscitam complexos problemas
jurídicos, econômicos e
contábeis. Mas, quanto ao
aspecto político, a preferência
se explica porque normalmente
as medidas antidumping são
vistas como uma reação legítima
contra práticas condenáveis dos
exportadores estrangeiros. Neste
sentido, as medidas antidumping
são politicamente mais aceitáveis
que medidas compensatórias, que
enfrentam subsídios concedidos
por outro Estado soberano.

Por isso hoje existe, em
todo o mundo, mais de 900
regulamentações nacionais
sobre a aplicação de medidas
antidumping, e o número de
Estados que as utilizam cresceu
três vezes nos últimos dez anos.4

Essas medidas estão sendo

aplicadas inclusive por países
com pequena participação no
comércio internacional, como,
por exemplo, Guatemala e
Trinidad-Tobago.

Além dos novos usuários de
medidas antidumping, os usuários
tradicionais - Estados Unidos
e União Européia - continuam a
aplicar essas medidas, sobretudo
contra exportações de países
em desenvolvimento. Destarte,
o que poderia ser vantagens
comparativas para os produtos
desses países acaba enfrentando
nova barreira para atingir o
mercado consumidor dos
países desenvolvidos.

Reconhecendo esse problema,
a Conferência Ministerial de
Dona incluiu a revisão do Acordo
Antidt/mp/ng entre os temas
da nova agenda de negociações
da OMC. A Declaração
Ministerial afirma que se buscará
"fortalecer e explicar as
disciplinas [na matéria], facilitar
sua implementação e assegurar
que elas operem de forma a
apoiar a liberalização comercial
e o desenvolvimento econômico",
mas "preservando seus conceitos
básicos, princípios e eficácia".5

Esse mandato permitirá alguma
evolução efetiva na revisão
dos termos materiais da
regulamentação multilateral sobre
medidas antidumping? Não se
pode pretender uma previsão
exata. O texto de Doha é
ambíguo suficientemente para
permitir a criação de regras mais

4 OMC, WT/GC/W/240.
5 OMC, WT/MIN(01)/DEC/W/1, par. 28.
6 "In the light of experience and of lhe increasing application of these instruments by members, we agree
to negotiations aimed at clarifying and improving disciplines under the Agreements on Implementation of
Article VI of the Gatt 1994 and on Subsidies and Countervailing Measures, while preserving the basic
concepts, principies and effectiveness of these Agreements and their instruments and objectives, and
taking into account the needs of developing and least-developed participants. In the initial phase of the
negotiations, participants will indicate the provisions, including disciplines on trade distorting practices,
that they seek to clarify and improve in the subsequent phase. (...)" (par. 28).

específicas, mas acoberta
também a possibilidade de
resistência, sobretudo dos
Estados Unidos, a qualquer
mudança que possa comprometer
a utilização dessas medidas no
comércio internacional. Como
se verá na seção seguinte, esta
resistência norte-americana a
qualquer mudança se materializou
no texto da TPA (Trade Promotion
Authority).

PROPOSTAS
EM MATÉRIA DE
ANTIDUMP//VG

Como se mencionou
anteriormente, o mandado
de Doha é bastante vago.6

Observa-se que a finalidade
central das negociações em
matéria de antidumping é tão-
somente esclarecer e melhorar
certas disciplinas, mantendo-se,
no entanto, os princípios e
conceitos básicos do AARU.
Após a Declaração de Doha,
e seguindo-se a orientação nela
estipulada a respeito de regras
sobre antidt/mp/ng, vários
Membros encaminharam suas
propostas para serem discutidas.

Dentre essas propostas,
merecem destaque especial
aquelas apresentadas pelo grupo
dos "amigos das negociações
antidump/ng", que de certa
forma representam também
os interesses de vários países
da região. De fato, fazem parte
desse grupo, entre outros: Brasil,
Chile, Colômbia, Coréia do Sul,
Costa Rica, Hong Kong, Israel,
Japão, Noruega, Singapura,
Suíça, Taiwan e Tailândia.

As propostas dos Amigos das
Negociações Antidivmp/ng
contemplam, entre outros, os
seguintes assuntos: produto a ser
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Além dos novos
usuários de medidas
aiitidumpíng, os
usuários tradicionais
- EUA e União
Européia - continuam
a aplicar essas
medidas, sobretudo
contra exportações
de países em
desenvolvimento

considerado; metodologias;
cálculo das margens de minimis;
identificação das partes
interessadas; dano material;
definição de indústria nacional;
determinações preliminares;
a regra do menor direito; exames
para novos exportadores; a
melhor informação disponível;
início e término das investigações;
e extinção das medidas.7

A seguir, busca-se apresentar
detalhes sobre essas propostas.8

Primeiramente, em relação ao
produto a ser considerado,9 as
propostas têm defendido que há a
necessidade de se impor normas
envolvendo critérios relacionados
com a escolha das características
de identificação dos produtos
"idênticos" e dos que sejam
"mais similares". Além disso,
são necessários limites com
relação aos produtos que podem
ser considerados como "muito
similares". Ainda nesse aspecto,
é necessário definir os ajustes
necessários quando se está
diante de diferenças nas
características físicas dos produtos
considerados. E, por fim, as
autoridades investigadoras devem
permitir que as partes interessadas
façam observações e objeções
em relação às diferenças entre
os produtos analisados.10

No que diz respeito às
metodologias, esse talvez
seja um dos principais temas
envolvidos, uma vez que a maioria
das reclamações que chegam ao

Órgão de Solução de Controvérsias
da OMC envolve esse aspecto
metodológico. Em resumo, os
Amigos defendem a proibição da
prática de "zeramento" (zeroing)
nos cálculos das margens de
dumping, seja em investigações
iniciais seja em revisões. Além
disso, defendem que deveria ser
calculada uma única margem
de dumping para todo o período
de investigação ou exame.11

O cálculo das margens de
dumping, por sua vez, mereceu
a atenção de propostas mais
específicas. Sobre esse assunto,
duas são as considerações
a serem feitas: em primeiro, lugar,
no que se refere às importações
insignificantes; e, segundo,
no que diz respeito ao dumping
de minimis. No primeiro caso, as
propostas se dão no sentido de
modificar a fórmula contemplada
pelo art. 5.8 do AARU, de tal
sorte que o denominador daquela
fórmula seja substituído pelo
"consumo interno total do produto
similar e do produto objeto de
investigação no país importador".
É necessário, ainda, que se
esclareça qual deve ser o período
a ser considerado para fins desse
cálculo.12

Quanto ao segundo aspecto,
ou seja, o dumping de minimis,
defende-se que o mesmo art. 5.8
seja ainda modificado no sentido
de passar a prever que toda
margem de dumping inferior a
determinado patamar estabelecido

A maioria dos autores
se opõe à idéia de que
a discriminação de
preços possa provocar
efeitos negativos na
economia do país
importador

7 Os assuntos envolvidos nas discussões não se limitam, no entanto, aos que se apresenta aqui.
Questões como procedimentos relativos à revisão de direitos antidumping e cláusula do interesse
público, por exemplo, também foram objeto de propostas contidas, respectivamente, nos documentos
TN/RL/GEN/52 e TN/RL/GEN/53. Além disso, em especial, normas para combater circunvencão
também têm sido discutidas, conforme se observa da leitura do parágrafo 6 do Anexo D da
Declaração de Hong Kong, sobre a qual se comentará mais adiante.
8 Para uma discussão sobre as várias implicações das propostas, veja-se Lima-Campos, "Nineteen
proposals to curb abuse in antidumping and countervailing duty proceedings".
9 Veja-se, entre outras, a proposta contida no documento TN/RL/GEN/50.
10 Documento TN/RL/GEN/18.
11 Veja-se a proposta contida em TN/RL/GEN/8.
12 Tal como se observa no documento TN/RL/GEN/31.
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- configurando, assim, margem
de minimis - deverá ensejar
uma determinação negativa
da existência do dumping.'13

Observa-se, nesse aspecto,
que as propostas relacionadas
com as margens de minimis
implicam necessariamente
mudança do art. 5.8 do AARU.14

Em relação à identificação das
partes interessadas, os Amigos
advogam que as autoridades
investigadoras devem exercer
um papel mais ativo nos
procedimentos de investigação.
Nesse sentido, caberia às
autoridades não apenas identificar
as partes interessadas, como
também notificá-las sobre o início
de qualquer investigação. O ideal,
como conseqüência, seria que
a autoridade identificasse todos
os produtores nacionais, para que
se assegurasse que a avaliação
relativa à existência de dano seja
a mais completa possível.15

Relacionada com esse assunto,
a definição da indústria nacional
também merece destaque nas
propostas apresentadas. Os
proponentes defendem que a
"indústria nacional" deve abranger
a proporção de produtores
mais elevada possível, mas,
necessariamente, tal proporção
nunca poderá ser inferior a 50%

13 Documento TN/RL/GEN/30.
14 Mas não somente esse artigo. Outras questões que envolvem metodologia também são objetos
de proposta. Como exemplo, cite-se o documento TN/RL/GEN/24, que contempla propostas sobre
a comparação no "mesmo nível de comércio", para fins de cálculo da margem de dumping.
15 TN/RL/GEN/89, proposta conjunta apresentada por Brasil e Estados Unidos.
16 Vejam-se, em especial, propostas contidas no documento TN/RL/GEN/27.
17 Segundo uma proposta apresentada, "por parte afiliada se entenderá qualquier parte que se
considere que, directa o indirectamente, tiene una influencia significativa sobre otra parte o está
influída de forma significativa por otra parte o está bajo una influencia significativa común de una
tercera parte." Documento TN/RL/GEN67. O mesmo documento traz exemplos a respeito do que se
deve considerar como "influência significativa". A respeito desse assunto, veja-se ainda a proposta
contida no documento TN/RL/GEN/19.
18 Das várias propostas apresentadas sobre esse assunto, merecem destaque aquelas contidas nos
seguintes documentos da OMC: TN/RL/GEN/28, TN/RL/GEN/38 e TN/RL/GEN/81.
19 Documento TN/RL/GEN/38.
20 Veja-se o documento TN/RL/GEN/51.
21 TN/RL/GEN/102.
22 Conforme se pode observar no documento TN/RL/GEN/2.

da produção nacional do produto
investigado. Como regra, em
decorrência, deve-se buscar a
obtenção de provas que se refiram
a todo o conjunto dos produtores
nacionais.16 Ainda sobre esse
assunto, há propostas específicas
envolvendo a situação das "partes
vinculadas" (filiais, por exemplo),
sobre o que se tem defendido que
deve haver uma definição clara
do que sejam partes vinculadas
ou afiliadas e, ainda, disciplinas
quanto ao cálculo de margens
de dumping para esses casos.17

Outro assunto que tem merecido
bastante atenção é o que envolve
discussão sobre o dano
à indústria nacional.18

Primeiramente, propõe-se que
a definição de dano material
do art. 3.4 deve ser melhorada.
Nesse sentido, faz-se necessário
esclarecer quais os elementos a
serem especialmente considerados
quando da análise sobre a situação
da indústria nacional para fins
de determinação do dano. Para
tanto, as propostas apresentadas
defendem que deve haver uma
avaliação global sobre todos
os fatores e índices econômicos
pertinentes que guardem relação
com a situação da indústria
nacional e que, após essa análise,
chegue-se então à conclusão
de que existe uma situação de

deterioração da indústria nacional.
Além disso, no que diz respeito
ao nexo de causalidade, o fato
de as importações simplesmente
contribuírem para o dano não
pode ser suficiente para justificar
a aplicação de medidas
antidi/mp/ng.19

A questão da cumulação também
deve ser analisada aqui. Com
efeito, os Amigos propõem
a modificação do art. 3.3(b)
do AARU, para que fique claro
que, no caso de importações
provenientes de mais de um país
serem objeto de investigações
distintas, as autoridades poderão
avaliar cumulativamente os efeitos
de tais importações apenas
em situações excepcionais,
justificadas com base na
concorrência entre eles e
condicionadas ao fato de estar
envolvido um mesmo período
de investigação.20

Outro assunto abordado nas
propostas envolve a exigência de
determinações preliminares. Em
outras palavras, defende-se que
elas devam ser obrigatórias em
todas as investigações.21 Essa
obrigatoriedade seria importante
especialmente por conta das
disciplinas relacionadas com
os compromissos de preços,
as quais também deveriam
ser modificadas. No caso, as
modificações seriam necessárias
para permitir que os exportadores
pudessem administrar suas
atividades normais sem a
imposição de direitos antidumping
ao mesmo tempo em que se
estaria protegendo a indústria
nacional dos efeitos negativos do
dumping. Em especial, o AARU
deve contemplar disposições e
procedimentos que ofereçam aos
exportadores claras possibilidades
de eliminar o dano por meio de
compromissos de preços.22
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Também é de
grande relevância
a proposta que
defende a proibição
de se realizarem
investigações
consecutivas

Todas as propostas
apresentadas acabam
sendo limitadas em
decorrência do
mandato da Agenda
de Doha, que não
permite modificação
mais ampla

A regra do menor direito, por sua
vez, também tem sido amplamente
discutida nas atuais negociações.
Por meio de várias propostas,
os Amigos têm defendido, como
princípio, que o montante do
direito antidumping não pode
exceder a margem de dumping
ou a margem do dano, caso esta
última seja inferior. Em outras
palavras, deve haver obrigatoriedade
na aplicação de um direito
antidi/mp/ng equiparável ao dano
sofrido pela indústria nacional - o
que poderia ser feito, por exemplo,
com base na margem de
subcotação do produto investigado.
As propostas nesse sentido
contemplam a modificação do
art. 9.1 do AARU e a inclusão de
um Anexo III ao Acordo, dispondo
sobre procedimentos e normas
relativas à aplicação da regra
do menor direito.23

Já no que diz respeito às
disciplinas relacionadas com
exames para novos exportadores,
defende-se a necessidade de se
modificar o art. 6.10 do AARU,
na parte relativa à seleção dos
exportadores ou produtores para
fins de cálculo por amostragem.
Além disso, no que diz respeito
aos demais exportadores, as
autoridades devem calcular
uma única taxa, como base na
média ponderada das margens de
dumping relativas a todos aqueles
que foram investigados.24

Outro tema muito importante nas
discussões é o que diz respeito à
utilização da melhor informação
disponível, que tem sido alvo de
inúmeras propostas.25 Inicialmente,
defende-se a modificação do art.
6.8 do AARU, de modo a que se

determine que a melhor
informação disponível somente
será utilizada com a finalidade de
substituir informações faltantes
ou que tenham sido descartadas.
Mesmo assim, faz-se necessário
esclarecer as situações em que
a melhor informação disponível
poderia ser aplicada.

Ainda em relação a esse assunto,
propõe-se a modificação de várias
normas contidas no Anexo II ao
AARU. Inicialmente, o parágrafo 3
deveria ser alterado de forma
a incluir previsão de que as
autoridades investigadoras
sejam obrigadas a utilizar toda
informação verificável, pertinente
e cuja inexatidão não tenha sido
demonstrada. Em relação ao
parágrafo 7, a modificação visa
a estabelecer que, quando do
recurso à melhor informação
disponível, as autoridades devem
escolher uma informação
procedente de fontes secundárias
que represente adequadamente a
situação real da indústria nacional
ou do mercado correspondente.

Além disso, no mesmo parágrafo,
são necessárias certas alterações
para que fiquem claras as hipóteses
em que houve cooperação
da parte no fornecimento de
informações para a investigação.
Por fim, o parágrafo 6 deve
estabelecer que, ao formular
determinação preliminar, a
autoridade investigadora é obrigada
a fornecer uma explicação
suficiente das razões pelas quais
as informações apresentadas
foram descartadas e, sobretudo, a
indicar corretamente a informação
que a autoridade pretende utilizar
em substituição.

23 TN/RL/REN/99. Propostas envolvendo a regra do menor direito encontram-se ainda nos documentos
TN/RL/GEN/1 e TN/RL/GEN/43.
24 Veja-se, em especial, o documento TN/RL/GEN/46.
25 Os parágrafos seguintes incluem propostas contidas especialmente no documento TN/RL/GEN/20.
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Há, ainda, no âmbito das
negociações, propostas
relacionadas com início e término
das investigações.26 Relacionado
com as propostas a respeito da
indústria nacional, defende-se que
nenhuma investigação poderá ser
iniciada caso a petição em questão
não tenha o apoio de, no mínimo,
50% da produção nacional do
produto envolvido. Ainda quanto
a esse aspecto, o requisito de
legitimidade deve ser determinado
em função do apoio individual
dos produtores nacionais em
seu conjunto, sendo que a
representação das associações
não deve ser computada
coletivamente nesse sentido.
Ademais, todos os produtores
nacionais conhecidos e que
apoiam a solicitação de abertura
devem ser enumerados.

Um aspecto importante que
tem sido defendido envolve ainda
a previsão de oportunidade para
que os exportadores e produtores
formulem observações antes
do início de uma investigação.
Também se defende que o art.
5.10 deve ser modificado para que
se estabeleça o prazo de um ano
para conclusão da investigação e
somente poderá ser prorrogado
em circunstâncias excepcionais.
Por fim, também é de grande
relevância a proposta que defende
a proibição de se realizarem
investigações consecutivas.

Por último, mencionem-se as
propostas relativas à extinção
das medidas.27 Por meio delas,
defende-se que deve haver
eliminação automática de direito
antidumping após determinado
período - que ainda está sendo

negociado, mas sobre o qual
já se tem admitido poder ser
posterior ao quinto ano de
vigência da medida. De qualquer
forma, independentemente
de ser ou não após cinco anos,
deve haver a possibilidade de
eliminação antes de decorrido
o período estipulado como regra
para a eliminação automática.
Também se defende que deve
haver a possibilidade de os
exportadores demonstrarem
positivamente que não é provável
que pratiquem dumping. Com
efeito, a prática atual das
autoridades tem se pautado
pela presunção da ocorrência
do dumping, uma vez satisfeitas
certas condições por elas criadas.

Convém que se mencione, ainda,
no que diz respeito às questões
formais, que há grande discussão
no sentido de que quaisquer
mudanças no AARU devem ser
feitas por meio do procedimento
de emendas, previsto no art. X do
Acordo Constitutivo da OMC. Há,
nesse sentido, duas considerações
a serem feitas. Em primeiro lugar,
as emendas têm o inconveniente
de envolverem um procedimento
bem mais rígido, o que faria com
que as mudanças pretendidas
fossem mais difíceis de serem
aprovadas. Por outro lado,
e até em decorrência dessa
rigidez, uma vez aprovadas,
as conquistas obtidas por meio
de emendas ficariam muito
menos suscetíveis de mudanças.

Em resumo, essas são as
principais discussões envolvendo
medidas antidumping nas
negociações atuais da OMC.
Todas as propostas apresentadas

26 Os parágrafos seguintes foram redigidos com base na proposta TN/RL/GEN/23.
27 Veja-se, especialmente, a proposta apresentada pelo Japão, contida no documento TN/RL/GEN/104.
28 Vejam-se, a esse respeito, os dois últimos relatórios encaminhados pelo Presidente do Grupo de
Negociação sobre Normas para o Presidente do Comitê sobre Negociações Comerciais da OMC:
trata-se dos documentos TN/RL/17 e TN/RL/16.

acabam sendo bastante limitadas
em decorrência do mandato da
Agenda de Doha, que não permite
uma modificação mais ampla
e estrutural do AARU. Na
seqüência, o próximo item visa
a sumarizar os principais avanços
nessas negociações, tomando-se
como base os documentos
produzidos durante a Conferência
Ministerial de Hong Kong.

DECLARAÇÃO
DE HONG KONG E
PERSPECTIVAS

O prazo para que as negociações
da Agenda de Doha sejam
concluídas foi estabelecido
durante a Conferência de Hong
Kong da OMC, e a data marcada
foi o final deste ano de 2006. Não
obstante a previsão desse prazo
geral, vários outros prazos,
envolvendo ações dos Membros
com vistas ao andamento das
negociações, foram estipulados.
Nesse particular, em matéria de
anlldumping, ficou estabelecido
que propostas poderiam ainda
ser apresentadas até abril de
2006 para que, em julho, uma
versão preliminar pudesse ser
redigida pelo Presidente do
Grupo de Negociação sobre
Normas28 e, assim, houvesse
tempo para os ajustes que
se fizerem necessários.

De qualquer modo, ainda que não
se tenha chegado a um consenso
sobre as novas disciplinas em
matéria de antidumping, a
Declaração de Hong Kong, em
seu Anexo D, fornece alguma
orientação sobre o futuro das
discussões nessa matéria.
Na seqüência, busca-se
justamente indicar quais são
essas sinalizações previstas no
documento final da Conferência
de Hong Kong.
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Os Membros
reconhecem que são
essenciais resultados
satisfatórios nas
negociações sobre
Antidumping para o
desenvolvimento das
normas do sistema
multilateral de
comércio

Para os países em
desenvolvimento,
as negociações ou
revisão de normas
antidumping* podem
ser uma tarefa
ainda mais difícil
do que para os
desenvolvidos

Primeiramente, os Membros
reconhecem que são essenciais
resultados satisfatórios nas
negociações sobre antidumping
para o desenvolvimento das
normas do sistema multilateral
de comércio (par. 1). Em seguida,
faz-se menção explícita à
necessidade de se chegar a
um conjunto de normas que leve
em consideração a dimensão do
desenvolvimento das negociações
(par. 2). O parágrafo seguinte
(par. 3) indica mais precisamente
que as melhorias no AARU devem
considerar: (i) a necessidade de
se evitar a utilização injustificada
das medidas, mas preservando o
AARU (nos moldes do mandato);
e (ii) a conveniência de se reduzir
os custos e a complexidade dos
procedimentos tanto para as
partes interessadas quanto para
as autoridades investigadoras,
garantindo-se maior participação
e transparência.

Tal como se pôde observar nas
propostas, a Declaração de
Hong Kong considera que as
negociações devem melhorar
as questões relacionadas com:
determinação de existência do
dumping, do dano e do nexo de
causalidade; procedimentos sobre
início, condução e conclusão
das investigações, especialmente
os aspectos metodológicos;
nível, extensão e duração das
medidas, incluindo fixação do
direito, exames intermediários
e extinção (par. 4).

Na seqüência, a Declaração
apenas reconhece que, em
relação a esses temas, tem
havido empenho dos Membros
com vistas à obtenção de
resultados satisfatórios para
todos (par. 5). Com efeito, o
Grupo de Negociação sobre
Normas tem debatido diversas
propostas (par. 6), como as que

se mencionou acima, muito
embora também tenha havido
um apelo para que o processo de
negociação seja acelerado (par. 10).

De uma forma geral, conforme
se pode auferir pela redação
do texto, a Declaração de Hong
Kong não traz qualquer garantia
a respeito de mudanças nas
normas antidumping que possam
vir a beneficiar os países ou que,
de alguma maneira, causem
algum impacto em termos
de desenvolvimento. Por outro
lado, deve-se considerar que as
preocupações com a redução da
complexidade dos procedimentos
em matéria de antidumping
podem ter algum efeito para os
países da região, uma vez que
eles têm se tornado usuários cada
vez mais freqüentes do AARU.

Se não bastasse, neste cenário,
para os países em
desenvolvimento, as negociações
ou revisão de normas antidumping
podem ser uma tarefa ainda mais
difícil, uma vez que: (i) a maioria
dos países em desenvolvimento
é menos familiarizada com
as medidas antidumping
e desconhece sua história
legislativa; (ii) há uma percepção
limitada quanto ao enorme
impacto que as medidas
antidumping podem ter nas
exportações, sobretudo quando
aplicadas por um Estado
importador importante; e (iii)
modificações procedimentais,
que inicialmente parecem dar
mais segurança aos Estados,
podem ser interpretadas de forma
distinta pelo Órgão de Solução
de Controvérsias.

Nas negociações em curso, as
medidas antidumping também
vêm recebendo considerável
atenção. Alguns países em
desenvolvimento, sobretudo o
Brasil, vêm apontando o caráter
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pernicioso dessas medidas,29

e a necessidade de um arranjo
regional que impeça sua
utilização como mecanismo
protecionista. De outro lado,
países como os Estados Unidos
resistem às propostas de
mudanças no tema, e que teriam
impacto sobre sua legislação,
suscitando oposição política
interna.30

Neste sentido, a expectativa de
vários países latino-americanos -
sobretudo aqueles que exportam
bens transformados para grandes
mercados - parece ser a de
restringir a possibilidade de
aplicação dessas medidas,
através de mudanças
procedimentais e materiais
no quadro legislativo genérico
em vigor no âmbito da OMC.

Entretanto, modificações no
procedimento de investigação
de dumping nem sempre geram
garantias adicionais contra a
aplicação dessas medidas. Em
outras palavras: o processo de
investigação já é extremamente
complexo e exigente; requisitos
adicionais provavelmente
dificultarão a aplicação dessas
medidas pelos Estados novatos
na matéria, mas não por Estados
tradicionais, que já desfrutam de

larga experiência na utilização
e aplicação de medidas
antidump/ng.

Assim, as propostas
apresentadas especialmente
por países tradicionais, como
os Estados Unidos, no grupo
negociador de regras da OMC,
referem-se fundamentalmente a
questões processuais. Propostas
relativas, por exemplo, aos prazos
a serem cumpridos durante o
processo de investigação de
dumping pelas autoridades
nacionais de países importadores.
A restrição ao alargamento das
propostas também está de acordo
com os limites impostos, ao
poder negociador do Presidente
norte-americano, pelo Trade
Promotion Authority.31

De outro lado, em questões
substanciais, o intuito dos
usuários tradicionais parece ser
de manter um texto pouco
comprometido com a menor
utilização de medidas
antidumping e que, sobretudo,
não engendre a necessidade de
modificações em suas normas
internas sobre o tema. Em geral,
termos vagos já pululam no
AARU, e têm eficácia nula ou
questionável. É o caso do artigo
15 daquele Acordo, que determina

2a Em discurso sobre o tema, o Celso Lafer considerou que: "In addition, Brazil would be expected to
change numerous laws as well as make several new commitments regarding matters such as
services, government procurement, investment and intellectual property, whereas the US would not
be willing to amend its laws regarding matters such as antidumping or to reduce its current levei of
subsidies to agriculture. Both practices have been negatively affecting Brazilian exports of steel
products, footwear, fruit juices and many other products". Cf. Lafer, Speech aí the Inter-American
Dialogue.
30 No relatório do General Accounting Office (GAO), afirma-se que "the major difficulty in these
negotiations will be to find common ground, on the one hand, between WTO members who believe
that clarifying and improving trade remedies require a major overhaul of the Uruguay Round
agreements on antidumping and countervailing duties, and on the other hand, U.S. insistence that
these agreements remain intact and that no changes in U.S. trade remedy laws are necessary". Cf.
GAO, World Trade Organization, p. 36.
31 Quanto ao TPA, Barrai observa "En contrapartida, ei Ejecutivo norteamericano tuvo que aceptar Ia
inclusión en el texto de Ia TPA de un mecanismo legislativo especial para ei tratamiento de Ias
medidas de defensa comercial. De este modo, cualquier acuerdo que pudiere afectar Ias normas de
defensa comercial norteamericanas deberá ser sometido a un proceso específico de consulta ante
Ia Comisión de Ways and Means de Ia Câmara Baja, y ante Ia Comisión de Finanzas dei Senado. Y
cualquiera de Ias câmaras del congreso podrá aprobar, por propuesta de cualquier congresista, una
resolución que declare que el acuerdo sometido a aprobación es inconsistente con los objetivos
establecidos en Ia TPA [Cf. Trads Act of 2002, Sec. 2104(d)(3)]. Barrai, Negociadores comerciales
multilaterales, p. 132.

que os países desenvolvidos
concederão "especial atenção"
quando investigarem produtos
oriundos de países em
desenvolvimento. Na prática,
isto nunca significou qualquer
diminuição nas medidas
antidumping impostas contra
exportações destes países.

É difícil prever até que ponto
interesses tão controversos
poderão ser acomodados nas
negociações multilaterais em
curso. Variáveis importantes
neste sentido serão: (a) a
capacidade de articulação dos
países em desenvolvimento no
sentido de incluir normas de
excepcionalidade no AARU;
(b) a inclusão de exceções em
acordos regionais, como a Alça;
(c) a pressão sobre os
congressistas de empresas
exportadoras de países
desenvolvidos, que vêm sofrendo
medidas antidump/ng.

Pode-se antever, por outro
lado, que a regulamentação
antidumping continuará a ser
um deal-breaker, tema
contencioso que se arrastará até
o fim das negociações. É provável
que, a exemplo do que ocorreu na
Rodada Uruguai, qualquer decisão
relevante sobre defesa comercial
seja deixada para o período final
das negociações (em 2006,
segundo o novo calendário
estipulado em Hong Kong),
quando muitas concessões
poderão ser barganhadas por
um tema tão controverso.

CONCLUSÃO

O relato da evolução das medidas
antidumping e de sua crescente
utilização no comércio
internacional demonstra como
este é um dos temas relevantes
nas negociações, tanto no âmbito
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multilateral como no âmbito
regional. Para os países latino-
americanos em geral, cujos
produtos são alvos constantes
de medidas antidtvmp/ng, a
evolução dessas negociações
tem importância fundamental. Ao
lado disso, cumpre observar que
países como Brasil, Argentina
e México também se tornaram
usuários freqüentes dessas
medidas contra produtos
estrangeiros; daí que qualquer
modificação legislativa no plano
internacional poderá trazer
conseqüências jurídicas
relevantes para a legislação
desses países na matéria.

Da análise das principais
propostas apresentadas, até
por conta do mandato de Dona,
verifica-se a resistência - ou
mesmo impossibilidade - de se
estender as negociações para
temas que poderiam acarretar
mudanças estruturais no AARU.
Tais mudanças poderiam ser
benéficas no sentido de favorecer
a consecução da agenda do
desenvolvimento de Doha. Ao
contrário, observa-se que
eventuais mudanças devem
atingir apenas questões técnico-
procedimentais ou, no máximo,
contemplar questões que ou já
são reconhecidas localmente por
vários países (como é o exemplo
da regra do menor direito) ou já se
encontram em vias de pacificação
na jurisprudência da OMC (como é
o caso da prática de "zeramento").
E, desta forma, as mudanças
estariam certamente aquém do
necessário para que o AARU
possa servir de instrumento útil
em termos de desenvolvimento.

Ademais, conforme adverte este
artigo, mudanças procedimentais

podem ter efeitos deletérios para
países com pouca experiência na
matéria. Tais mudanças podem
ter, ao contrário, efeitos negativos
para os países latino-americanos,
no sentido de que reduzirão sua
capacidade de aplicar tais
medidas, sem lhe garantir
comportamento recíproco por
parte dos parceiros desenvolvidos.
Mais ainda, o caráter ainda mais
complexo dessa regulamentação
poderá dificultar eventuais
reclamações de países em
desenvolvimento nos sistemas
de solução de controvérsias,
seja multilateral, seja regional.

Por fim, outras duas considerações
merecem ser ressaltadas.
Primeiramente, cumpre notar
que o cenário atual em que se
processam as negociações é muito
diferente daquele em que o AARU
foi concebido. De fato, durante a
Rodada Uruguai, do ponto de vista
dos países latino-americanos,
a preocupação voltava-se apenas
para a possibilidade de seus
produtos serem alvos de medidas
aplicadas pelos então usuários
tradicionais das medidas. Ou seja,
era necessário uma proteção
contra abusos na utilização do
antidi/mp/ng. Hoje, o fato de esses
mesmos países latino-americanos
terem se tornado usuários
freqüentes (e, em várias momentos,
mais assíduos inclusive que os
tradicionais) do AARU faz com
que suas preocupações também
se desloquem para questões que
envolvem a garantia de que as
inovações do Acordo não acabarão
dificultando sua utilização.

Em segundo lugar, os impactos
decorrentes da participação da
China no comércio internacional
(fator inexistente há uma década)

devem ser cuidadosamente
analisados. De fato, recente
comunicado da OMC,32 feito
com base nos relatórios
semi-anuais em matéria de
antidi/mp/ng que os Membros
enviam para a Organização,
atesta que a China foi o país
que mais iniciou investigações
antidumping no último ano.
O fator mais preocupante, no
entanto, deve ser notado a partir
da observação de que, segundo
o mesmo comunicado, a China
não apenas foi o Membro mais
investigado como também o
Membro cujos produtos foram
os mais atingidos por medidas
antidump/ng aplicadas alhures.
Isso vem a comprovar o impacto
que os produtos chineses
causam em outros mercados,
e com os mercados
latino-americanos não é diferente.i

32 Detalhes a respeito desse comunicado podem ser encontrados no documento PRESS/144, de 8
de maio de 2006.
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