
A determinação de dano constitui,

seguramente, um dos aspectos

mais controversos de qualquer

investigação antidumping.

Diferentemente do cálculo da
margem de dumping - exercício

de elevada complexidade técnica e

repleto de orientações imprecisas

no artigo 2.° do Acordo

Antidumping -, uma das principais

dificuldades envolvidas na

apuração de dano reside em

sua natureza intrinsecamente

subjetiva. Embora estejam

singularizadas no parágrafo 4

do Artigo 3.° variáveis como

investimento, lucros, vendas,

capacidade ociosa, entre outros,

fica reconhecida, no próprio

dispositivo, a impossibilidade de

determinar-se, de antemão, o

universo exato de indicadores a

ser considerado no processo de

avaliação do estado da indústria

doméstica. Além de o conjunto

dos critérios ser variável, deve-se

ter presente que nem todos

fornecerão indicações

homogêneas ou necessariamente

coerentes entre si.

Diante dessa subjetividade

inerente à determinação de dano,

torna-se fundamental encontrar

ponto de equilíbrio entre a

previsibilidade das regras e a

flexibilidade para a atuação das

autoridades investigadoras. Trata-

se de desafio particularmente

relevante no caso de países como
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o Brasil - a um só tempo usuário

dó Acordo Antidumping e vítima de

excessos cometidos por autoridades

investigadoras estrangeiras -, pois

a mesma lassitude excessiva nas

regras da determinação de dano

que beneficia a indústria

doméstica prejudica os

exportadores nacionais cujos

produtos são objeto de

investigação em outros países.

Este artigo tem por objetivo

revisitar alguns dos conceitos

básicos envolvidos na determinação

de dano estabelecida no artigo 3.°

do Acordo Antidumping. Para

contextualizar a reflexão,

recuperar-se-ão brevemente, nas

três primeiras seções, as origens

das disciplinas multilaterais sobre

a determinação de dano e a sua

evolução ao longo dos anos. Em

seguida, serão singularizados

alguns estudos cujas conclusões

indicam que a determinação de

dano constitui área fértil para

interpretações discricionárias e

abusivas por parte das autoridades

investigadoras, salientando-se a

jurisprudência acumulada no

âmbito do Órgão de Solução de

Controvérsias da Organização

Mundial do Comércio (OMC)

relativa à disciplina em exame,

embora o exame circunstanciado

das querelas esteja fora do âmbito

deste trabalho. Por fim, destacar-

se-á o lançamento da nona rodada

de negociações comerciais

multilaterais em Doha, no Catar,

em 14 de novembro de 2001, palco

das tratativas que poderão resultar

no refinamento da disciplina

multilateral relativa à determinação

do dano. Passar-se-á, em

seguida, à análise detalhada de

quatro conceitos fundamentais da

disciplina em tela: a) dano; b)

causalidade; c) acumulação; e d)

importações objeto de dumping.

Ainda que a discussão dessas

categorias tenha sido suscitada

em diversas oportunidades ao

longo da Rodada Doha, o trabalho

não tem por meta passar em

revista as propostas negociadoras

circuladas e tampouco descrever o

processo negociador em si. O

objetivo é lançar luz sobre as

diversas facetas de cada conceito,

de maneira a demonstrar que o

aperfeiçoamento das disciplinas

do Acordo Antidumping nesse

campo encontra limites ditados

pela própria essência da

determinação de dano e pelo

desacordo entre as delegações

quanto à justificativa última para a

adoção de um direito antidumping.

ANTECEDENTES

O direito de aplicação de uma

medida antidumping é conferido

pela comprovação da existência

simultânea de três elementos:

A) dumping; B) dano material ou

ameaça de dano material à

indústria doméstica, ou atraso

significativo para o

estabelecimento de uma indústria

doméstica; e C) relação de

causalidade entre os itens A e B. A

exigência de que essas condições

estejam presentes remonta aos

primórdios do sistema multilateral

de comércio, conforme evidencia a

leitura do artigo VI.1 do Acordo

Geral de Comércio e Tarifas de

1947 (GATT1947).

Até meados dos anos 1960, o

amparo legal multilateral para

investigações antidumping

resumia-se ao artigo VI do GATT

1947. Durante a Rodada Kennedy

(1964-1967), negociou-se o

primeiro conjunto de disciplinas

voltadas especificamente para o

assunto. Foi elaborado um

diploma legal separado do GATT

1947, denominado "Código

Antidumping", de natureza

plurilateral e adesão voluntária,

documento este posteriormente

sucedido pelo Código resultante

da Rodada Tóquio (1973-1979).

A última modificação nas regras

multilaterais relativas a

antidumping teve lugar quando da

Rodada Uruguai (1986-1994),

ocasião em que se negociou

o Acordo Antidumping em seu

formato atual, de subscrição

obrigatória para todos os membros

da então criada OMC.

O atual artigo 3.° do Acordo

Antidumping é resultado de

sucessivos aperfeiçoamentos ao

artigo 3.° do Código Antidumping

da Rodada Kennedy. Todos os

sete anteprojetos de acordo

produzidos durante o processo

negociador da Rodada Uruguai

(Carlisle l e II; New Zealand\, II e

III; Ramsauer text e Dunkel draff)

englobaram variadas sugestões de

redação para diferentes parágrafos

daquele artigo. A leitura do

dispositivo em sua presente

forma evidencia não apenas a

complexidade envolvida na

determinação de dano, mas

também a dificuldade de

compreensão do texto, marcado

por frases truncadas e passagens

obscuras. Tenha-se presente, a

respeito, que a negociação do

atual Acordo Antidumping ocorreu

mediante formulação de emendas

ao texto anterior, por sua vez

já negociado com base em

alterações nos documentos

precedentes. Assim, a

sobreposição sucessiva de



A determinação de
dano é uma das áreas
em que as autoridades
investigadoras são mais
recorrentemente
criticadas

emendas é uma das razões para
explicar a atual falta de clareza da
disciplina. Adicione-se a isso a
própria natureza de um texto
negociado - em que certas
passagens são deliberadamente
ambíguas em nome do consenso

-, e o resultado não chega
a surpreender.

A APLICAÇÃO DO
ARTIGO 3.° NA PRÁTICA

Diversos são os estudos voltados
à análise do trabalho das principais
autoridades investigadoras do
mundo. Entre os vários aspectos
identificados como problemáticos
em qualquer investigação
antidumping, a determinação de
dano desponta como uma das
áreas em que as autoridades
investigadoras são
recorrentemente criticadas.

Horlick e Vermulst, por exemplo,
coordenaram importante projeto,
iniciado em 2004, destinado a
identificar os dez principais
problemas na aplicação de
medidas antidumping pelas
autoridades investigadoras de dez
países com prática na matéria.
"The complaint tríade most often
[...] is that there is too much
administrative discretion in
determining injury, causation or
injury margine' (HORLICK;
VERMULST, 2005, p. 70, notas de
rodapé omitidas). No caso
específico da Comunidade
Européia, Vermulst (2005b, p. 111)
ressalta que "the virtually absolute
Commision discretion in injury
margin calculationó' constitui uma
das principais deficiências

identificadas, mesmo aspecto
assinalado por Caetano (2005) no
caso brasileiro e por Horlick (2005)
no que se refere aos EUA.1

Finger, Hall e Nelson (1982), por
sua vez, demonstraram que, já no
começo dos anos 1980, as
determinações de dano nos EUA
respondiam principalmente a
imperativos políticos, resultado
corroborado por Aggarwal (2003),
entre outros. Já Lima-Campos
(2005) e Lindsay e Ikenson (2002)
empreenderam esforço significativo
para identificar os temas nos quais
a autoridade investigadora norte-
americana se utiliza de
interpretações abusivas e
discricionárias com fins claramente
protecionistas. Nos dois estudos,
diferentes tópicos afeitos ao
exercício de determinação de dano
ao amparo do artigo 3.° do Acordo
Antidumping - requisito de
causalidade; exclusão da
determinação de dano da parcela
da produção consumida como
matéria-prima pela própria empresa;
determinação de dano em casos
de margens de dumping
determinadas com base em "fatos
disponíveis" - foram apontados
como fonte de abusos por parte
das autoridades investigadoras
norte-americanas.

As conclusões desses trabalhos,
assim como as de inúmeros
outros não elencados neste texto
- de que o artigo 3.° do Acordo
Antidumping constitui fonte
importante de discricionariedade e
abuso por parte das autoridades
investigadoras, foram ratificadas,
ao longo dos anos, pelas várias

1 O exercício foi ampliado e refinado em 2006 e a segunda "rodada" de análise sobre as autoridades
investigadoras de Brasil, EUA e CE pode ser encontrada, respectivamente, em Caetano (2007);
Horlick e Greenwald (2007); e Vermulst e Graafsma (2007).



disputas comerciais que tiveram

lugar no âmbito do sistema de

solução de controvérsias da OMC.

Em 19 ocasiões - das quais 11

julgadas em nível de apelação-,

o contencioso versou, entre outros

tópicos, sobre a aplicação do

artigo 3°. Esse número de painéis

indica apenas os conflitos trazidos

ao mecanismo de solução de

controvérsias e que não puderam

ser solucionados mediante consultas

entre as partes interessadas.

Inúmeras são as determinações

finais afirmativas de dano que

causam o descontentamento de

exportadores, sobretudo por

entenderem que as autoridades

investigadoras descumpriram as

obrigações definidas no artigo em

tela.

DETERMINAÇÃO DE
DANO E A RODADA DOHA

Diante do que precede, nada mais

natural que as disciplinas relativas
à determinação de dano tenham

se tornado alvo de várias propostas

negociadoras no âmbito da atual

rodada multilateral de negociações

comerciais. Em comum, o desejo

de refinar a linguagem do artigo 3°,

esclarecendo os princípios

subjacentes à determinação de

dano e as disciplinas a serem

observadas pelas autoridades

investigadoras para esse fim.

De abril de 2002 até o presente, 18

foram as propostas negociadoras

de natureza genérica - isto é, que

não continham, necessariamente,

sugestão de texto legal -

submetidas ao Grupo Negociador

de Regras (GNR). De julho de

2004 em diante, foram circuladas

14 propostas contendo sugestões

específicas de alteração de

linguagem para o artigo 3.°. Entre

copatrocinadores e demandantes

solitários, 27 membros, incluindo

países desenvolvidos e em

desenvolvimento, sugeriram o

refinamento das disciplinas

referentes à determinação de

dano. Chama a atenção o fato de

que não só países

tradicionalmente identificados

como "demandantes" de

alterações no acordo -

especialmente aqueles reunidos

no agrupamento informal dos

Friends of Antidumping

Negotiations (FANs) -, mas

também os membros com

interesses menos acentuados em

alterações do acordo

manifestaram-se sobre o tema.

Apesar das inúmeras passagens

que mereceriam ajustes de

linguagem, as delegações preferiram

centrar esforços em aspectos

essenciais da determinação de

dano, em vez de perseguir uma

revisão exaustiva do artigo 3°. Do

universo de tópicos suscitados no

GNR, serão discutidos, a seguir, o

conceito de dano, o requisito de

causalidade, a regra de

acumulação e a definição de

importações objeto de dumping.

O conceito de dano

Elemento basilar para a aplicação

de qualquer medida de defesa

comercial, o conceito de dano
esteve presente em todos os

diplomas legais relativos a

antidumping desde a Carta de

Havana de 1947. Uma primeira

indicação da complexidade e do
grau de controvérsia do assunto foi

registrada já quando das

negociações do primeiro Código
Antidumping, durante a Rodada

Kennedy. Em jogo, a insatisfação

do Congresso norte-americano

com a atuação dos negociadores

dos EUA, incapazes, segundo a

opinião dos congressistas,

de assegurar que o Código

Antidumping acomodasse todas

as particularidades da lei

estadunidense da época

(PALMETER, 1996, p. 44).

Conquanto a resistência dos

congressistas norte-americanos

ao novo diploma legal estivesse

explicitamente relacionada com o

requisito de causalidade, o cerne

da desavença remonta à própria

concepção do que seja o objetivo

de um direito antidumping. Para os

Estados Unidos, por exemplo,

a imposição de um direito visa a

corrigir uma discriminação desleal

de preços por parte do exportador,

já que, no caso de importações

objeto de dumping, o preço de

exportação não representa aquele

que seria o preço do produto em

"condições comerciais normais".

Consequentemente, os norte-

americanos interpretam o artigo

VI do GATT 1947 como uma

autorização para que as

autoridades investigadoras

apliquem um direito em montante

adequado para neutralizar a

diferença entre o preço de

exportação e o valor normal do

exportador. Tendo em vista que a

mera existência de dumping

causaria - necessariamente, em

virtude de sua natureza desleal -

efeitos danosos para a indústria

doméstica, ficaria em segundo

plano, conceitualmente, a

importância de determinações

separadas e independentes de

dano e de causalidade. Uma vez

que a prática do dumping causaria

invariavelmente dano, bastaria às

autoridades investigadoras

comprovar o desempenho negativo

da indústria doméstica para



O objetivo último da

determinação de dano

é concluir sobre os

eventuais efeitos
negativos, para a indústria

doméstica, da entrada de

importações objeto de

dumping

concluírem que as importações
objeto de dumping são a causa
desse dano. Com base nesse
ponto de vista e diante da
complexidade inerente à
comprovação do dano, as
autoridades investigadoras norte-
americanas foram alterando, com
o passar dos anos, a natureza do
exame, reduzindo o exercício a
uma simples demonstração de
que o desempenho da indústria
doméstica estaria melhor caso
não houvesse importações
objeto de dumping.

Ante o exposto, não surpreende
que os Estados Unidos tenham
envidado os seus melhores
esforços para tentar corrigir os
"equívocos" dos negociadores ao
longo da Rodada Kennedy com
relação às disciplinas sobre
determinação de dano. Palmeter
(1996, p. 44) assinala, contudo,
que "the 'material injury' definition
of Article VI, however, remained %
although, as if the drafters were
attempting to hide it from
Congress, only in an obscure
footnote". As negociações da
Rodada Uruguai, contudo, não
lograram alterar fundamentalmente
a definição de dano acordada
anteriormente.

Apesar de a atual nota de rodapé
9 prever três formas distintas de
dano, o acordo não define
nenhuma delas. Limita-se a indicar
os elementos que as autoridades
investigadoras devem considerar
por ocasião da análise de dano
material (artigo 3.4) e da ameaça
de dano material (artigo 3.7). Dada
a exiguidade de orientações para
um assunto que, por si só, já
engloba considerável dimensão de
subjetividade, não-constitui
surpresa a emergência de

numerosos conflitos em torno
da "correta" interpretação
das disciplinas do artigo 3°.

a) Dano material

Diversos aspectos do artigo 3.4
foram suscitados ao longo das
disputas comerciais em que a
determinação de dano foi
contestada. Aquele, porém, que
desperta maior controvérsia nas
atuais negociações ultrapassa a
fronteira dos contenciosos: trata-
se da própria definição de "dano
material", visto que, definido o
conceito, diversas incertezas do
artigo 3.4 poderiam ser, de fato,
eliminadas. O desafio começa,
contudo, com as divergências
associadas aos próprios
qualificativos utilizados para definir
"dano material". A título de
exemplo, não há consenso sobre
o significado da palavra "material",
que poderia referir-se tanto à
"magnitude" do dano (isto é, um
dano de proporções significativas),
quanto à sua "concretude" (em
oposição a um conceito de dano
abstrato). Inúmeras são ainda as
desavenças sobre o significado de
palavras utilizadas para descrever
o conceito, tais como "importante",
"mensurável", "deterioração",
"desempenho operacional" e
"estado da indústria doméstica".

Um primeiro aspecto a merecer
atenção dos negociadores na
rodada em curso é o esclarecimento
de um princípio implícito no artigo
VI do GATT 1947 e no próprio
Acordo Antidumping: dano e
causalidade requerem
determinações distintas, o que
não implica, necessariamente,
exigência de sequenciamento
lógico ou temporal de ambas.
Por um lado, esclarecer-se-ia o



arcabouço que une a nota de

rodafié 9 e os artigos 3.4 e 3.5 do

Acordo Antidumping. Por outro,

atacar-se-ia o problema presente

no sistema norte-americano de

determinação de dano: uma

determinação de dano orientada

pela simples verificação de

melhores condições da indústria

doméstica na ausência das

importações objeto de dumping

tende a tornar quase inevitável uma

determinação afirmativa de

causalidade, ao mesmo tempo em

que minimiza a importância de que

o dano material seja significativo.

O objetivo último da determinação

de dano é concluir sobre os

eventuais efeitos negativos, para a

indústria doméstica, da entrada de

importações objeto de dumping.

Analisando o período de

investigação, as autoridades

investigadoras devem ser capazes

de determinar se: a) a indústria

doméstica está numa situação

"ruim"; e b) se essa situação "ruim"

é causada pelas importações

objeto de dumping. Apesar dessa

dissecação lógica da essência da

determinação de dano, restringir o

exame desses dois aspectos

apenas ao período de investigação

de dumping (um ano) seria

insuficiente para permitir conclusão

quanto à situação da indústria

doméstica. Para proceder à

análise do estado da indústria
doméstica, é necessário estabelecer

referencial comparativo que lance

luz sobre o desempenho da

indústria doméstica durante o

período de investigação. Não é por

outra razão que o intervalo

considerado para a análise de

dano - freqüentemente de três

anos, embora as autoridades

investigadoras brasileiras utilizem

intervalo de cinco anos - é

mais longo do que os 12 meses

'utilizados para a determinação

de dumping.

Dois tipos de problema se

sobrepõem na determinação

do que seja "ruim".

Por um lado, algo só é ruim se

comparado a um parâmetro. Assim,

o estado da indústria doméstica

durante o período de investigação

só pode ser ruim se comparado ao

estado da indústria doméstica

anterior ao período de investigação

de dumping. O foco do exercício é,

pois, determinar se a situação da

indústria doméstica durante o

período de investigação representa

"deterioração" com relação à

situação prevalecente no período

anterior. É esse aspecto que

permitirá às autoridades

investigadoras determinar a

coincidência, ou não, entre o

momento no qual as importações

objeto de dano passam a ser

investigadas e aquele no qual a

deterioração da situação ocorre.

Esse exame é fundamental para

a determinação de causalidade.

Por outro lado, o conceito de

"ruim" encerra dimensão absoluta.

Ainda que tenha ocorrido

deterioração do desempenho da

indústria doméstica, seria

questionável defender a existência

de dano material se boa parte dos

fatores enumerados no artigo 3.4

fornecer indicações positivas sobre

o estado da indústria doméstica.

E é precisamente a falta de
importância atribuída à dlmensão

absoluta do dano o principal

problema do enfoque

estadunidense: considerando que

'- Trata-se, precisamente, da sugestão feita pelo Japão em sua proposta TN/RL/GEN/52.

o ponto de partida da análise

nesse caso consiste em avaliar se

a indústria doméstica se encontraria

em "melhores condições" na

ausência das importações objeto

de dumping, as autoridades

investigadoras tenderiam a concluir

pela existência de dano material

sempre que os lucros e as vendas,

por exemplo, estivessem

crescendo a taxas menores do

que as verificadas no período

anterior ao da investigação de

dumping. No limite, verificar-se-ia

situação inusitada de uma

determinação positiva de dano

material para uma indústria

doméstica com melhor desempenho

econômico, comercial e financeiro

a cada ano, simplesmente porque

alguns indicadores do artigo 3.4

mostrariam ligeiro arrefecimento

em relação aos anos anteriores.

Além do esclarecimento de que

dano e causalidade demandam

determinações distintas, caberia

considerar a possibilidade de se

identificarem situações concretas

para as quais se acordaria uma

presunção de ausência de dano

material.2 Por exemplo, caso os

lucros e a participação no
mercado tenham aumentado

durante o período de investigação,

haveria presunção de ausência de

dano material à indústria

doméstica. Para não prejulgara

análise, no entanto, seria conferida

às autoridades investigadoras a

possibilidade de reverter essa

presunção. Nesse caso, porém,

recairia sobre elas ônus mais

elevado para comprovar a
existência de dano material

do que o requerido normalmente.

Esse enfoque com base em

presunções enfrenta, contudo,

resistências. Em primeiro lugar, é



Com freqüência,
o conceito de ameaça
de dano material acaba
sendo interpretado como
simples iminência de dano
material

preciso considerar possíveis

interpretações a contrario senso

do dispositivo, isto é, a redução

de lucros e de participação de

mercado poderia ensejar a

conclusão de. existência de dano

material. Em segundo lugar,

críticos poderiam questionar

se a singularização de alguns

indicadores do artigo 3.4 não

implicaria a atribuição de

hierarquia entre eles e se isso não

seria contraditório com a última

frase do parágrafo. No tocante a

esse último aspecto, não se deve

perder de vista que o fato de as

presunções sobre a inexistência

de dano material serem

construídas em torno de uma

rebuttable presumption reforça o

princípio de que "norcan one or

several of these factors

necessarily give decisive guidance"

presente no final do parágrafo 4

do artigo 3°. É precisamente a

possibilidade de que a presunção

seja derrubada que assegura a

inexistência de hierarquia definitiva

entre as variáveis em exame. As

presunções sugeridas pretendem

tão-somente orientar as

autoridades investigadoras sobre

o tipo de conclusão para a qual se

caminharia caso os indicadores

selecionados indicassem

determinada direção. No exemplo

acima, não se trata de atribuir

precedência aos fatores "lucro" e

"participação de mercado", mas de

interpretar o tipo de indicação que

ambos fornecem, especialmente

no caso de indicarem lucros e

participação de mercado

crescentes. Naturalmente, a

conclusão final quanto ao

significado das indicações de

lucros e participação de mercado

crescentes irá 'depender da análise

do conjunto dos indicadores.

Também surgem dúvidas sobre o

significado dos conceitos "lucro" e

"participação de mercado", pois,

dependendo da definição empregada,

a "força" das indicações seria

distinta. Efetivamente, o aumento

em termos absoluto e relativo da

participação de mercado, bem

como dos lucros total, marginal e

unitário constitui presunção mais

robusta sobre a ausência de dano

material do que aumento de meio

ponto percentual, em termos

relativos, da participação de mercado

e de aumento exclusivamente do

lucro total. A metodologia de

pressupostos refutáveis conteria,

assim, mecanismo intrínseco de

equilíbrio entre a pressuposição

e a sua refutação.

Em praticamente todas as

ocasiões em que o artigo 3° foi

suscitado no GNR, os debates

acabaram versando, direta ou

indiretamente, sobre os aspectos

mencionados neste tópico, sem

que tenha sido possível se chegar

a um entendimento comum sobre o

conceito de "dano". O desafio que

se apresenta é de dupla ordem:

por um lado, é difícil avançar na

codificação de regras relativas ao

processo de formação da opinião

sobre a existência ou não de dano

a partir dos indicadores

considerados. Por outro, não

é igualmente fácil alcançar o

consenso sobre a importância da

dimensão absoluta do dano, isto é,

a partir de que momento uma

"piora" da situação caracteriza uma

situação de dano. Nesse cenário,

não é apenas a definição de "dano"

que se mostra um objetivo distante:

sem clareza quanto a esse

conceito,'tampouco se consegue

avançar nos demais temas

relacionados ao artigo 3°.



b) Ameaça de dano a uma
indústria doméstica

Uma das dificuldades iniciais com
a qual o leitor se defronta na
interpretação do artigo 3.7 reside
em sua primeira frase: "a
determination of threat of material
injury shall be baseei on facts and
not merely allegation, conjectura or
remote possibility'. Não há quem
deixe de ver nela certo grau de
incongruência, pois caberia às
autoridades investigadoras
demonstrar por meio de fatos
concretos algo que não passa de
previsão. Dessa dificuldade resulta
certa tendência em se buscar na
segunda frase do artigo 3.7 ("the
change in circumstances which
would create a situation in which
the dumping would cause injury
must be clearly foreseen and
imminenf) contexto ou explicação
para a anterior. O resultado é que
o conceito de ameaça de dano
material acaba sendo freqüentemente
interpretado como simples
iminência de dano material.
Com base nesse raciocínio, a
determinação de ameaça de dano
material reduzir-se-ia a mero
exercício de antecipação do dano
material que poderá advir para a
indústria doméstica caso as
importações objeto de dumping
não sejam neutralizadas pela
aplicação de um direito antidumping.
Outro aspecto pouco claro no
artigo 3.7 diz respeito à natureza
da lista de fatores a serem
considerados pelas autoridades
investigadoras para a determinação
de ameaça de dano material. Ainda
que a lista não seja exaustiva, não
é evidente a sua relação com os
fatores relacionados no artigo 3.4.

O correto entendimento das duas
primeiras frases do artigo 3.7 foi

sendo estabelecido, contudo, ao
longo de sucessivas disputas
comerciais.

Inicialmente, a possível
incongruência da primeira frase foi
tratada pelo Órgão de Apelação
nos seguintes termos:

In determining the existence
of a threat of material injury, the
investigating authorities will
necessarily have to make
assumptions relating to the
"occurrence of future events"
since such future events "can
neverbe definitively proven by
facts". Notwithstanding this
intrinsic uncertainty, a "proper
establishmenf" of facts in a
determination of threat of material
injury must be based on events
that, although they have not yet
occurred, must be "clearly
foreseen and imminent", in
accordance with Article 3.7 of the
Anti-Dumping Agreement. (WT/
DS132/AB/RW, parágrafo 85)

Dessa forma, foi esclarecido que
os fatos aludidos na primeira frase
do artigo 3.7 constituem eventos
que, embora ainda não tenham
ocorrido, são claramente previstos
e iminentes. Concentrando-se
a atenção na palavra "eventos",
infere-se que ela é empregada no
mesmo sentido daquilo que a
segunda frase do artigo 3.7
denomina "change in circumstances".
No contencioso United States -
Investigation of the International
Trade Commission in Softwood
Lumber From Canada, os
panelistas observaram que:

[...] we consider that the relevant
"change in circumstances"
referred to in Articles 3.7[...] is
one element to be considered in
making a determination of threat

of material injury. However, we
can find no support for the
conclusion that such a change in
circumstances must be identified
as a single orspecific event.
Rather, in our view, the change in
circumstances that would give
r/se to a situation in which injury
would occur encompasses a
single event, ora series of
events, or developments in the
situation of the industry, and/or
concerning the dumped or
subsidized imports, which lead to
the conclusion that injury which
has not yet occurred can be
predicted to occur imminently.
(WT/DS277/R, parágrafo 7.57)

Além do esclarecimento acima, o
Órgão de Apelação ratificou que é
requerido das autoridades
investigadoras:

[...] that the reasoning set out by
an investigating authority making
a determination of threat of injury
must clearly disclose the
assumptions and extrapolations
that were made, on the basis of
the record evidence, regarding
future occurrences; [...] that the
reasoning ofthe investigating
authority demonstrate that such
assumptions and extrapolations
were based on positive evidence
and not merely on allegation,
conjecture, or remote possibility;
and show a high degree of
likelihood that projected
occurrences will occur. (WT/
DS277/AB/RW, parágrafo 109)

No que tange à natureza da lista
de fatores a serem considerados
pelas autoridades investigadoras
para a determinação de ameaça
de dano material, o painel do
contencioso México-Anti-
Dumping Investigation of High



Independentemente do

ângulo pelo qual se retrate

a questão, o fato é que as

regras atuais do Acordo
Antidumping são pouco

claras com relação ao

requisito de causalidade

Fructose Com Syrup (HFCS) from

the United States lançou luz sobre

a matéria. Tendo em vista que a

análise de ameaça de dano material

"must include consideration of the

likely impact of further dumped

imports on the domestic industy'

(WT/DS132/R, parágrafo 7.125),

a conclusão do painel foi a de que

"the text of the AD Agreement

requires consideration of the

Article 3.4 factors in a threat

determination. Article 3.7sets out

additional factors that must be

considered in a threat case, but

does not eliminate the obligation to

consider the impact of dumped

imports on the domestic industry in

accordance with the requirements

of Article 3.4' (WT/DS132/R,

parágrafo 7.131).

Em suma, para efeitos de uma

determinação de ameaça de dano,

os fatores enunciados nos artigos

3.4 e 3.7 servem a objetivos

distintos. Os primeiros são

necessários para avaliar a situação

em que a indústria doméstica

provavelmente se encontrará caso

um direito não seja aplicado; os

segundos devem ser utilizados

para se determinar a probabilidade

de que o aumento das importações

objeto de dumping termine por

resultar em dano material para a

indústria doméstica.

Em que pese a jurisprudência, o

refinamento de linguagem proposto
pelo presidente do GNR, embaixador

Guillermo Valles, em sua última

versão do anteprojeto de um novo

Acordo Antidumping (TN/RL/W/236)

é tímido, embora inegavelmente

útil. Valles limita-se a esclarecer

que, para realizar a análise de

ameaça de dano, as autoridades

devem valer-se de uma avaliação

do estado da indústria doméstica

com base nos elementos do artigo

3.4, de maneira a contextualizar a

determinação da ameaça de dano

material.

c) Atraso significativo o
estabelecimento de uma
indústria doméstica

Das três formas de dano

relacionadas na nota de rodapé 9

do Acordo Antidumping, a terceira

delas - "material retardation of the

establishment of a domestic

industry' - carece de qualquer

indicação sobre o seu significado.

Além disso, é escassa a

experiência das principais

autoridades investigadoras do

mundo em conduzir investigações

dessa natureza.

Profundos conhecedores do Acordo

Antidumping e dos princípios ali

empregados, Czako, Human e

Miranda (2003, p. 276) descrevem

o conceito da seguinte maneira:

It would apply in cases where

there is not an existing domestic

industry producing a like product,

and efforts to establish such an

industry have been materially

hindered as a result of the

dumped imports. It may aríse in

cases where there has been

some production of the like

product, but such production hás

not reached a sufficient levei to

allow consideration ofinjury or

threat ofinjury to an existing

domestic industry, or it may aríse

in cases where production of the

like product hás not even begun

in the imporíing Member.

Ainda que útil, a explicação acima

mostra-se insuficiente para orientar

uma investigação de atraso

significativo ao estabelecimento de

uma indústria doméstica.



O tema foi trazido para a mesa de

negociações na presente rodada

pelo Egito. Segundo as explicações

fornecidas pelos negociadores

egípcios, os exportadores

estrangeiros estariam, por meio da

exportação de produtos com

dumping para o mercado egípcio,

assegurando a manutenção de

sua elevada participação no mercado

daquele país e inviabilizando a

instalação de empresas locais no

mercado doméstico. A ausência

de dados das peticionárias

relativos ao desempenho nos

últimos três anos e o fato de o nível

de produção das peticionárias

ainda se encontrar em estágios

iniciais estariam na origem da

dificuldade para a elaboração da

petição. Antes de tratar das

dificuldades associadas às

evidências exigidas para comprovar

que as peticionárias estão, de fato,

em processo de "estabelecimento",

convém refletir sobre a natureza da

indústria doméstica a que se está

fazendo referência.

Se a petição é apresentada por

empresas que já produzem

comercialmente determinado

produto e estejam encontrando
dificuldade para produzir novos

produtos (em razão das importações

objeto de dumping), a questão será

decidir se esses novos produtos a

serem produzidos devem ser

considerados "modelos" do produto

já fabricado - situação em que não

haveria estabelecimento de uma
indústria doméstica - ou se esses

novos produtos podem ser

considerados efetivamente "novos"

produtos. Neste último caso,

poder-se-ia argumentar que, caso

inexista produção desse novo

produto no país, as peticionárias
constituem, de fato, uma nova

indústria doméstica.

Na eventualidade de já existir uma

indústria domésticad,esse "novo"

produto instalada, a situação torna-

se mais complexa. Teríamos, em

rigor, uma situação em que certas

empresas - as peticionárias -

constituem uma indústria doméstica

que produz um produto A e

desejam produzir um produto B,

que não configura um modelo do

produto A e que já é produzido

comercialmente por uma indústria

doméstica existente. Nesse caso,

poder-se-ia questionar se se

trataria efetivamente de um atraso

significativo ao estabelecimento de

uma indústria doméstica, visto já

existir indústria doméstica constituída.

Somente no caso de as peticionárias

não constituírem indústria doméstica

estabelecida de nenhum produto e

de inexistir indústria doméstica do

produto que pretendem produzir

comercialmente é que o aspecto

central será o tipo de evidência

requerida para comprovar que as

peticionárias estão se

estabelecendo e que as importações

objeto de dumping estão atrasando

significativamente o processo de

implantação dessas novas

empresas. Nessa circunstância,

não há clareza quanto à necessidade

de que as peticionárias já estejam

em estágios iniciais de produção

do produto similar e estejam

empreendendo esforços para

alcançar níveis comerciais de

produção, ou se poderiam ser

aceitas petições em que as

peticionárias demonstrem apenas

os seus esforços e as suas

iniciativas para se estabelecerem.

No primeiro caso, as evidências

requeridas devem permitir às

autoridades investigadoras

identificar discrepâncias entre o

nível de produção comercial

almejado pelo projeto inicial e o

nível de produção corrente, e

estabelecer o vínculo entre a

existência de capacidade ociosa

instalada (ou a impossibilidade

de cumprir um cronograma de

investimentos de aumento de

capacidade) e as importações

objeto de dumping. No segundo

caso, as peticionárias teriam de

comprovar que, embora já

tivessem tomado ações concretas

para o seu estabelecimento

(estudos, projetos, levantamentos,

registros, compra de terrenos,

entre outros), o seu projeto de

implantação estaria inviabilizado

por conta das importações objeto

de dumping.

Do ponto de vista das negociações,

os debates ocorridos no âmbito do

GNR mostram-se incipientes e

pouco conclusivos, dificultando os

prognósticos sobre a forma que

poderia ser encontrada para

resolver o problema suscitado pelo

Egito. A avaliação de Valles em

seu documento circulado em

dezembro de 2008 resume a

situação com propriedade:

Although there is a broadly

expressed view that the

provisions of the Agreement

regarding material retardation

would benefit from amplification

and clarification, there are widely

varying views about how to

achieve this. Most notably, while

some delegations consider that

an industry might still be in

establishment even if there was

some domestic production, other

delegations consider that once

there is any domestic production

an industry is no longer "in

establishment", and in such

cases the proper analysis is one

of current injury or threat.



Apesar da jurisprudência,

o requisito de

causalidade continua a

ser um tópico altamente

controverso

O REQUISITO DE
CAUSALIDADE

Embora constitua elemento
basilar para qualquer investigação
antidumping, a "causalidade" ganhou
parágrafo específico apenas no
Código Antidumping da Rodada
Kennedy, e, conforme mencionado
anteriormente, foi precisamente a
exigência de que "dumpedimports
are demonstrably the principie
cause of material injury" a principal
objeção do Congresso norte-
americano ao Código de 1967. Nas
palavras de Palmeter (1996, p. 44):

It conflicted, in the view of
Congress, with the terms ofU.S.
law which called for the Tariff
Commission (nowthe International
Trade Commission, or ITC) to
determine whetheran industry is
simplybeing "injured" by imports
of dumped merchandise. No
specified degree of causation,
"principie" or otherwise, was
contained in the law, and, as early
as 1951, Congress % not at all
impressed that Article VI largely
reflected U.S. law % refused to
enact an Administration-
sponsored bill that would have
substituted "materially injured" for
the unmodified "injured", to
remove the only important verbal
distinction between Article VI and
U.S. law. Congress objectedto
the proposal because "materially
injured" might be interpreted to
require proofofa greater degree
of injury than "injured" by itself
[nota de rodapé omitida]. So
dissatisfied was Congress with
the Kennedy Round Code, and its
"principie cause of material injury"

requirement, thatit enacted
legislation directing that the Code
not be enforced if it conflicted
with the U.S. law.

Por esse motivo, prossegue
Palmeter (1996, p. 44), "during the
Tokyo Round negotiations in the
late 1970's, the Kennedy Round
Code was reconsídered, and its
'principie cause'requirement
disappeared'.

Longe de ter selado definitivamente
o entendimento sobre o requisito
de causalidade, o acordo alcançado
durante a Rodada Tóquio foi
revisitado pelos negociadores da
Rodada Uruguai. Ao final, acordou-
se a redação para o que constitui,
hoje, o artigo 3.5 do Acordo
Antidumping. A história negociadora
do requisito de causalidade constitui
retrato fiel da diferença conceituai
que separa os Estados Unidos da
maior parte dos outros países
quando o assunto é determinar se
as importações objeto de dumping
são a causa do dano experimentado
pela indústria doméstica.

Conforme apontado na seção
relativa ao conceito de dano, as
importações objeto de dumping
têm o dano à indústria doméstica
como decorrência lógica, segundo
o ponto de vista das autoridades
norte-americanas.3 Daí a resistência
a qualquer formulação que as
obrigue a determinar se as
importações objeto de dumping
são, ou não, a "principal" ou a
"mais importante" causa do dano
material. O problema é que, dessa
forma, a determinação de dano - e
de causalidade, igualmente -

3 Por essa razão, "often domestic tribunais [in the United States] simpfy look for a correlation between
an industry's decline and. dumping. For example, agricultura/ exporters may be found to be selling below
cost at the same time 'as the industry is shrinking in the importing country. This positive correlation in
sufficient to nave anti-dumping duties applied." (Kerr; Loppacher, 2004, p. 217).



tenderá a ser positiva, pois não

cabem dúvidas de que a eliminação

de um fator que, por definição, causa

dano terá impactos positivos para

o desempenho da indústria

doméstica. Exatamente por esse

motivo, a maioria das delegações

entende que as importações

objeto de dumping devem, por si

sós, ser capazes de causar dano

material, o que não eqüivale a

dizer que as importações objeto

de dumping sejam a única causa

do dano material. Tratar-se-ia de

identificar as diferentes causas do

dano material e de avaliar o poder

explicativo de cada uma delas

com relação ao dano material

experimentado pela indústria

doméstica, o que não implica

quantificar as contribuições

de cada uma delas.

Independentemente do ângulo pelo

qual se retrate a questão, o fato é

que as regras atuais do Acordo

Antidumping são pouco claras

com relação ao requisito de

causalidade.

Ao investigarem o estado da

indústria doméstica, as

autoridades investigadoras são

informadas, no artigo 3.4, de

diversos fatores que devem ser

analisados. Das indicações dadas

por essas variáveis é que será

obtida a conclusão sobre a

existência, ou não, de dano. No

caso da causalidade, a instrução

contida no Acordo Antidumping é

vaga: "The demonstration of a

causal relationship between the

dumped imports and the injury to

the domestic industry shall be

based on an examination of all

relevant evidence before the

authorities". Não há indicação de

quais seriam as tais "evidências

relevantes" que orientariam

a análise das autoridades

investigadoras. A frase seguinte já

informa diretamente sobre a

necessidade de avaliarem-se as

possíveis outras causas para o

dano experimentado pela indústria

doméstica.

Verifica-se, assim; que o artigo 3.5

se resume ao registro da

necessidade do teste de

causalidade, sem orientar como tal

análise deve ser feita. Determina

que as importações objeto de

dumping devam ser a causa do

dano material sofrido pela indústria

doméstica e aventa a possibilidade

de existirem outras causas para o

dano que não as importações

objeto de dumping. Para nortear a

compreensão sobre a relação

entre as outras possíveis causas

para o dano, proíbe que seja

atribuído às importações objeto de

dumping o dano eventualmente

causado por tais outros fatores

(referida comumente como a regra

de não atribuição). Em última

instância, a regra de não atribuição

visa a reiterar que a causa do dano

material devem ser as importações

objeto de dumping, e não eventuais

outras causas.4

Tirante as divergências de fundo

sobre a natureza do requisito de

causalidade, as negociações

relativas ao artigo 3.5 demonstram

4 É possível igualmente ver na regra de não-atribuição a obrigação de que as autoridades investigadoras,
ao analisar o dano causado à indústria doméstica pelas diferentes causas, não creditem,
equivocadamente, o dano causado por outras causas àquele originário das importações objeto de
dumping. Nesse caso, tratar-se-ia de leitura que busca assegurar o cumprimento da relação de causa
e efeito entre as diferentes causas de dano e o dano material vivenciado pela indústria doméstica, sem
entrar no mérito necessariamente do quanto do dano material pode ser explicado por cada uma das
diferentes causas.

não haver discrepância de pontos

de vista quanto à exigência de que

os efeitos das importações objeto

de dumping devam ser danosos à

indústria doméstica. Tampouco se

discorda de que as importações

objeto de dumping não necessitam

constituir a única causa do dano

sofrido pela indústria doméstica.

Não há, igualmente, quem sustente

ser necessário - ou mesmo

possível - exigir que as autoridades

investigadoras quantifiquem a

contribuição de cada fator para o

dano experimentado pela indústria

doméstica. Não existe, por fim,

oposição quanto à inadequação de

se obrigarem as autoridades

investigadoras a utilizar metodologia

específica na análise da causalidade.

Apesar da convergência quanto

aos aspectos supramencionados,

discordâncias surgem na

identificação de situações nas

quais seria razoável chegar a uma

determinação positiva de

causalidade. Ainda que não se

discorde propriamente de que a

contribuição das importações

objeto de dumping para o dano

não possa ser "insignificante",

não há unanimidade quanto à

necessidade de que a autoridade

investigadora seja obrigada a

hierarquizar a importância do fator

"importações objeto de dumping"

na escala de fatores explicativos

do dano experimentado pela

indústria doméstica. Com isso,

inviabiliza-se a possibilidade de

que as "importações objeto de

dumping" tenham de ser

identificadas como a causa mais

importante do dano.

Embora a ausência de definição

de "material" esteja diretamente

associada ao próprio conceito de

dano, essa lacuna também



Cabe às autoridades
investigadoras separar e
distinguir os efeitos dos
diferentes fatores
explicativos do dano

dificulta a compreensão do que
seja exatamente o requisito de
causalidade. Por exemplo, há
quem sustente que "material"
é a contribuição das importações
objeto de dumping para o dano da
indústria doméstica. Outros defendem
que "material" deve ser o dano
causado à indústria doméstica
exclusivamente pelas importações
objeto de dumping. Finalmente,
existem os que estimam que
"material" deve ser o dano como
um todo sofrido pela indústria
doméstica.

A primeira interpretação, esposada
pelos Estados Unidos, é a mais
delicada. Mediante o conceito de
material contribution, as autoridades
investigadoras norte-americanas
tratam de contornar a difícil tarefa
de estabelecer a causalidade das
importações objeto de dumping
com base no entendimento de que
a análise imposta pelo artigo 3.5
se resumiria a testar se o poder
explicativo dos demais fatores que
não as importações objeto de
dumping seria forte o bastante
para "quebrar" o vínculo não
demonstrado (e, portanto,
presumido) existente na material
contribution das importações
objeto de dumping (LINDSEY;
IKENSON, 2002, p. 25).

Tendo sido objeto de várias
disputas comerciais, foi em United
States % Anti-dumping measures
on certain hot-rolled steel products
from Japan (WT/DS184/AB/R) que
o Órgão de Apelação lançou as
bases da correta leitura da regra
de causalidade. Com base na
interpretação de que a linguagem
relativa à regra de não atribuição
do Acordo de Salvaguardas serve
de auxílio na interpretação da
mesma regra presente no artigo

3.5 do Acordo Antidumping, o
Órgão de Apelação apoiou-se em
seu relatório no caso United
States - Wheat Gluten Safeguard
(WT/DS166/AB/R, parágrafo 68,
nota de rodapé 27) para assinalar
que "the process of attributing
'injury', envisagedby this sentence
[in Article 4,2(b) of the Agreement
on Safeguards], can only be made
following a separation of the 'injury'
that must then be properly
'attributed'. What is ímportant in
this process is separating or
distinguishing the effects caused
by the different factors in bringing
aboutthe 'injury". Esse mesmo
ponto foi discutido novamente no
contencioso United States % Lamb
Safeguard'(WT/DS177/AB/R):

As part of that determination,
Article 4.2(b) states expressly
that injury caused to the
domestic industry by factors
other than increased ímports
"shall not be attributed to
increased imports." In a situation
where several factors are causing
injury "at the same time", a final
determination about the injurious
effects caused by increased
imports can only be made if the
injurious effects caused by all the
different causal factors are
distinguished and separated.
Otherwise, anyconclusionbased
exclusively on an assessment of
only one of the causai factors %
increased imports % rests on an
unceríain foundation, because it
assumes that the other causal
factors are not causing the injury
which hás been ascribed to
increased imports. The non-
attribution language in Article
4.2(b) precludes such an
assumption and, instead,
requires that the competent
authorities assess appropriately



the injurious effects of the other

factors, so that those effects

may be disentangled from the
injurious effects of the increased

imports.177

Com essa decisão, foi consagrado

o entendimento de que cabe às

autoridades investigadoras

separar e distinguir os efeitos dos

diferentes fatores explicativos do

dano. Afastaram-se as dúvidas,

portanto, quanto à necessidade

de se atribuir peso relativo aos

diversos fatores explicativos do

dano, sem que, com isso, seja

necessário quantificar o peso de

cada fator.

Tome-se o exemplo de uma

situação em que existem

importações objeto de dumping

prejudicando uma indústria

doméstica num país em profunda

recessão econômica. No entanto,

o volume das importações objeto

de dumping é pequeno e a

margem de dumping apurada é de

3%. Nesse cenário extremo,

parece pouco acertado proceder a

uma análise de causalidade que

deixe de atribuir elevado poder

explicativo à recessão econômica

e limitado poder explicativo do

dano material às importações

objeto de dumping. Assim, embora

não seja possível calcular

percentagens precisas para a

contribuição de cada fator ao dano

à indústria doméstica, a análise da

contribuição dos fatores enseja

comparação do papel de cada

fator, o que não deixa de constituir

uma ponderação do poder

explicativo de cada um deles.

Afinal, um fator só se torna

explicativo do dano em virtude

dos efeitos que as autoridades

investigadoras lhe atribuem.

Ao avaliarem os efeitos de

determinado fator para o estado

da indústria doméstica, as

autoridades investigadoras

estariam, na prática, atribuindo

determinado peso subjetivo ao

poder explicativo desse fator. Caso

as autoridades investigadoras

estejam isentas da obrigação de

analisar comparativamente o poder

explicativo das importações objeto

de dumping e das outras causas

do dano experimentado pela

indústria doméstica, ficaria

praticamente sem importância o

papel dessas causas alternativas

na explicação do dano.

A importância do "peso" do fator

"importações objeto de dumping"

foi sedimentada pela decisão do

Órgão de Apelação no caso United

States % Subsidies on Upland

Cotton(WT/DS267/AB/R, parágrafo

438, grifo nosso, notas de rodapé

omitidas):

In connection with the Agreement

on Safeguards, the Appellate

Body has stated that a causal

link "between increased imports

of the product concerned and

serious injury or threat thereof

"involves a genuine and
substantial relationship of cause

and effect between these two

elements", and it has also

177 Appellate Body Report, United States - Lamb Safeguard, supra, footnote 28, para. 179. See a/so
para. 186 of that Report, where we indicated that competent authorities must provide a "meaningful
explanation of the nature and extent of the injurious effects" of the other factors causing injury to the
domestic industry (emphasis added).
5 Para Palmeter (1996, p. 52), "the most significant change in the injury requirement brought about by the
Uruguay Round Codeis contained in Artícle. 3.3, dealing with the 'cumulation' of imports from more than
one country. This provision legitimizes a pfactice begun a number ofyears ago that was of questionable
legality under the Tokyo Round Code".

required non-attribution of effects

caused by other factors.

Lidas em conjunto, as decisões do

Órgão de Apelação parecem

deixar pouca margem de dúvida

quanto à necessidade de se

separar e distinguir o efeito danoso

de cada fator a causar dano e de

que os efeitos das importações

objeto de dumping apresentem

uma relação de causalidade

genuína e substancial com o dano

experimentado pela indústria

doméstica. Apesar da jurisprudência,

o requisito de causalidade

continua a ser um tópico

altamente controverso do artigo 3°

e aquele que vem apresentando

maiores divergências de pontos de

vistas entre os membros. Veja-se,

a propósito, a avaliação do presidente

do GNR em seu documento de

dezembro de 2008:

Delegations maintain a wide range

of views on such questions as

whether it should be mandatory to

separate and distinguish the

effects of dumped imports and

other factors, the extent to which

authorities should be required to

conducta quantitative (as opposed

to qualitative) analysis of non-

attribution, and the extent to which

authorities should be required to

weigh the injurious effects of

dumped imports against the

effects of other factors.

A REGRA DE
ACUMULAÇÃO

A regra de acumulação do Acordo

Antidumping representa uma

inovação em relação ao Código

Antidumping da Rodada Tóquio,5

tendo sido objeto, entre 1980 e

1986, de intensos debates no
Comitê de Práticas Antidumping.



Investigar se o dano

causado à indústria

doméstica pode ser

explicado pelas

importações objeto de

dumping de uma única

origem é subverter a

lógica da determinação

do dano

À época, a preocupação central de
várias delegações era com o fato
de as autoridades investigadoras
acumularem origens "whose
market shares were too small to
damage the domestic producers"
(STEWART, 1993, p. 80). A
discussão foi encerrada no final
de 1987, sem que tivesse sido
possível obter confluência de
pontos de vista sobre a matéria.

Previsivelmente, a discussão
sobre esse dispositivo ao longo
da Rodada Uruguai não foi menos
acirrada (STEWART, 1993, p. 210-
219), tendo figurado, com variações
de linguagem, nos anteprojetos
Carlisle l e II, New ZealandIII e
Ramsauer, e estado ausente em
New Zealand\ e II e no Dunkel
draft. Ressaltam Horlick e Shea
(1995, p. 20) que "the concept of
'cumulation' for measuring injury
was not included in the Dunkel
Text undoubtedly as a 'bargaining
chip' for which the United States
and the EC would have to pay in
any renegotiation".

Sua redação atual tem origem nos
comentários dos Estados Unidos
ao texto Dunkel, datados de 26 de
novembro de 1993, em que
sugeriam inserir "the[...]language
from paragraph 3 of Article 15 of
the SCM text as a new paragraph 3
[to Article 3 of the Antidumping
Agreement]'. O receio norte-
americano era de que o fato de o
dispositivo se encontrar presente
somente no Acordo de Subsídios e
Medidas Compensatória fosse

interpretado no sentido de que a
acumulação seria proibida no caso
de investigações antidumping.
Registra a história da Rodada
Uruguai que a incorporação da
regra de cumulation toi decidida no
green room final das negociações,

como parte das exigências norte-
americanas para aceitar o Acordo
Antidumping em sua versão atual.

Embora esteja em vigor há mais
de dez anos, o artigo 3.3 continua
a ser objeto de interpretações
distintas, originadas, em certa
medida, da natureza não negociada
de sua linguagem e por constituir
mera cópia de dispositivo do
Acordo de Subsídios e Medidas
Compensatórias. Assim, o
esclarecimento sobre o significado
preciso do artigo 3.3 não pode se
restringir à busca da correta
interpretação literal das palavras,
sendo incontornável recorrer ao
contexto do parágrafo, ao seu
objeto e à razão de ser da regra
de acumulação.6

Em primeiro lugar, não é claro
o que sejam as importações
negligenciáveis do item (a).
Conquanto a interpretação
difundida seja a de que negligible
tem o mesmo significado nos
artigos 3.3 e 5.8, a referência
cruzada com o artigo 5.8 é
explícita apenas no que se refere
ao de minimis. Embora tal
imprecisão suscite dúvidas quanto
aos parâmetros a serem utilizados
para a mensuração das
importações negligenciáveis no

6 Foi exatamente esse o objetivo da proposta negociadora circulada, em 2005, pelo Brasil, com o apoio
da Suíça e da Tailândia (TN/RL/GEN/51). A presença da Suíça como copatrocinadora do documento se
deveu a um episódio curioso. Embora os helvéticos não possuam legislação de defesa comercial, a
sua presença no agrupamento dos Friends of Antiduping Negotiqtions (FANs) se explica pelo interesse
em apoiar politicamente o Japão e outros parceiros dos FANs, reunidos, nas negociações agrícolas,
sob o agrupamento do G-10. Assim, era a instrução do delegado suíço apoiar qualquer proposta oriunda
dos FANs. Ao ver a minuta do Brasil sendo circulada dentro do agrupamento, deu o apoio costumeiro,
sem se dar conta de que os demais FANs permaneciam em dúvida quanto ao teor da proposta, tendo
todos, exceto a Tailândia, decido não apoiá-la formalmente.



âmbito do artigo 3.3, não pareceria

haver razão, efetivamente, para

que, em princípio, não fossem os

mesmos parâmetros utilizados no

artigo 5.8 (3% e 7%). Nesse

cenário, o problema poderia ser

facilmente resolvido por meio de

simples referência cruzada entre

os dois dispositivos. Ademais,

essa explícita vinculação entre os

artigos 3.3 e 5.8 para o cálculo

das negligible imports resultaria

em utilizar, para efeitos de

acumulação, os mesmos períodos

de tempo para cálculo das

importações negligenciáveis

acordados para o artigo 5.8

("Recommendation concerning the

time-period to be considered in

making a determination of

negligible import volumes for

purposes of Article 5.8 of the

Agreemenf), eliminando outra

fonte de imprecisão do artigo 3.3.

Restaria, contudo, uma dificuldade

referente à diferença do denominador

no cálculo das importações

negligenciáveis em ambos os

artigos: importações ou importações

objeto de dumping. Diferentemente

do que registra o artigo 5.8, a

redação do artigo 3.3 refere-se

apenas a "importações", não

havendo menção a "importações

objeto de dumping" (trata-se do

único parágrafo do artigo 3.° em

que não se utiliza o conceito de

"importações objeto de dumping").

Apesar de essa diferença explícita

de redação passar muitas vezes

despercebida, possíveis explicações

para o fato acabam suscitando

reflexão sobre a natureza e o

objetivo da regra de acumulação.

Em segundo lugar, o artigo 3.3

merece igualmente esclarecimento

no tocante à condição de que a

acumulação é possível desde que

as importações de um produto de

mais de um país estejam sendo

simultaneamente objeto de

investigações antidumping. Em

princípio, nada impediria as

autoridades investigadoras de

acumular tantas origens quanto

necessárias, ainda que objeto de

investigações distintas, com o

único objetivo de alcançar o limite

coletivo de 7% (supondo que a

mesma percentagem do artigo 5.8

seja válida para mensurar a

negligibilidade do artigo 3.3) e,

dessa forma, habilitar-se para

realizar uma análise cumulativa do

dano. Uma maneira de eliminar o

espaço para esse tipo de abuso

seria o refinamento do parágrafo, a

fim de esclarecer que a acumulação

só deve ser permitida no caso de

importações de diferentes origens

objeto de uma mesma investigação.

Em terceiro lugar, o artigo 3.3

enseja dúvidas quanto à expressão

conditions of competition no item

(b), destituída de definição no

Acordo Antidumping e objeto de

discussões inconclusivas no

âmbito do Grupo de Trabalho de

Implementação do Comitê de

Práticas Antidumping (G/ADP/

AHG/W/121/Rev.4). Esse lapso

resultou, pelo menos em uma

ocasião, em questionamento

perante o Órgão de Solução de

Controvérsias da OMC (European

Communities % Anti-Dumping

Duties on Malleable Cast Iron

Tube of Pipe Fittings from Brazil,

WT/DS219/R, parágrafos 7.237 a

7.267). Entre os diferentes pontos

suscitados, um deles referia-se

especificamente à estreita vinculação

e possível sobreposição - do

conceito de conditions of

competition com as definições de

product under consideration e like

product do artigo 2.6, também

carentes de refinamento no Acordo

Antidumping.

Efetivamente, ao definir-se o

produto similar como aquele "which

is identical, i.e. alike in ali

respects to the product under

consideration, or in the absence of

such a product, another product

which, although not alike in all

respects, has characteristics

closely resembling those of the

product under consideratiorí'

(artigo 2.6), não fica claro qual

será exatamente o parâmetro para

analisar "the conditions of

competition between the imported

products and the like domestic

producf a que faz referência o

artigo 3.3. Além de eliminar-se a

possibilidade de que a definição de

like product e a determinação das

condições de concorrência se

tornem tautológicas, seria

oportuno esclarecer de que forma

as variáveis 'Volume", "preços",

"canais de distribuição", entre

outras, devem ser consideradas na

análise do artigo 3.3(b).

Embora o dispositivo em exame

tenha constado de algumas disputas

comerciais, foi precisamente na

disputa supracitada que o painel

e o Órgão de Apelação trataram,

com profundidade, da natureza da

regra de acumulação.

Antes de se debruçar sobre a

razão de ser da acumulação, o

Órgão de Apelação pronunciou-se

sobre a alegada necessidade de

que as autoridades investigadoras

devam proceder a uma análise

país a país relativa à evolução dos

preços e das quantidades

importadas, com base no artigo

3.1 do Acordo Antidumping, antes

de decidir pela acumulação de



O Acordo Antidumping,

tal como negociado

durante a Rodada

Uruguai, não traz

definição do que sejam

as "importações objeto

de dumping" (dumped

importe)

importações de diferentes origens.

A esse respeito, o Órgão de

Apelação manifestou-se nos

seguintes termos:

we find no basis in the text of

Article 3.3 for Brazil's assertion

that a country-specific analysis of

the potential negative effects of

volumes andprices of dumped

imports is a pre-condition for a

cumulativa assessment of the

effects of all dumped imports.

Article 3.3 sets out expressly the

conditions that must be fulfilled

before the investigating

authorities may cumulatively

assess the effects of dumped

imports from more than one

country. There is no reference to

the country-by-country volume

and price analyses that Brazil

contends are pre-conditíons to

cumulation [...] (WT/DS219/AB/

R, parágrafo 110).

Com tal entendimento, dissiparam-

se as dúvidas quanto a um eventual

caráter não exaustivo das condições

estabelecidas no artigo 3.3 para

acumular as importações de

diferentes origens para efeito da

determinação de dano. O Órgão de

Apelação passou, em seguida, ao

exame do objetivo da regra de

acumulação:
f

A cumulative analysis logically is

premisedon recognition that the

domestic industry faces the

impact of the "dumped imports"

as a whole and that it may be

injured by the total impact of the

dumped imports, even though

those imports originate from

various countries. [...] In our view,

therefore, by expressly providing

for cumulation in Article 3.3 of tfíe

Anti-DumpingAgreement, the

negotiators appear to have

recognized that a domestic

industry confrontedwith dumped

imports originatingfrom severa!

countries may be injured by the

cumulated effects of those

imports, and that those effects

may not be adequately taken into

account in a country-specific

analysis of the injurious effects of

dumped imports [...] (WT/DS219/

AB/R, parágrafo 116).

O Órgão de Apelação indicou

claramente que a determinação de

dano do artigo 3° deve ter por

referência a indústria doméstica,

isto é, a autoridade investigadora

deve avaliar se - e em que medida

- as importações objeto de

dumping, em seu conjunto,

causam dano à indústria

doméstica. Com base no

entendimento do mesmo Órgão de

Apelação de que não se deve

ignorar "the role of cumulation in

ensuring that each of the multiple

sources of 'dumped imports' that

cumulatively contribute to a

domestic industry's material injury

be subject to anti-dumping duties"

(WT/DS219/AB/R, parágrafo 117),

pode-se concluir que determinações

de dano feitas individualmente para

cada origem investigada são, em

última instância, inapropriadas à luz

do objetivo do artigo 3°.

Efetivamente, investigar se o dano

causado à indústria doméstica

pode ser explicado pelas

importações objeto de dumping de

uma única origem subverte a lógica

da determinação do dano. Se o

dano causado à indústria

doméstica deve-se ao conjunto das

importações objeto de dumping, é

evidente que as importações objeto

tle dumping de uma origem apenas

não podem constituir, isoladamente,

a causa do dano em análise.7 f



Levado ao extremo, o argumento

desenvolvido pelo Órgão de Apelação

parece retirar a justificativa de

qualquer análise de dano que não

inclua, simultaneamente, todo o

universo das importações objeto

de dumping. Essa conclusão -

essencial para a análise da

natureza da regra de acumulação

- acaba por lançar dúvidas quanto

à adequação do caráter facultativo

da presente disciplina de

acumulação ("[...] the investigating

authorities may cumulatively

assess the effects of such imports

[...]", grifo nosso).

É questionável, todavia, se as

importações objeto de dumping

consideradas negligenciáveis ao

amparo do artigo 5.8 ou de

exportadores cuja margem de

dumping é inferior ao de minimis

do mesmo artigo 5.8 devem ser

acumuladas, ou não, para efeitos

da determinação do dano. A

consulta a esse dispositivo revela

que "there shall be immediate

termination in cases where the

authorities determine that the

margin of dumping is de minimis,

or that the volume ofdumped

imports, actual or potential, or the

injury, is negligible". Em vista do

que precede, pode-se aventar que

o significado último do item (a) do

artigo 3.3 é exatamente assegurar

a exclusão de importações em

volume negligenciável e de

importações de exportadores cuja

margem de dumping é de minimis.

Em tal hipótese, tornar-se-ia

possível eliminar as imprecisões

apontadas anteriormente no item

(a), mediante linguagem que

deixasse claro que as autoridades

devem levar em conta os, resultados

da aplicação do artigo 5.8 quando

da decisão de acumular as

importações de diferentes origens.

Essa linha de raciocínio, contudo,

levanta dúvidas relacionadas ao

momento da investigação em que

as autoridades investigadoras

devem decidir acumular ou não as

importações de diferentes origens

e ao momento a partir do qual se

torna possível encerrar uma

investigação com base no artigo

5.8. A decisão de acumular

precede a análise de dano

propriamente dita, isto é, trata-se

de uma das primeiras decisões

que as autoridades investigadoras
devem tomar ao iniciar a análise

de dano. Nessa ocasião, não

necessariamente as autoridades

investigadoras já terão determinado

as margens de dumping dos

diferentes exportadores, o que

impossibilitaria isolar as importações

objeto de dumping. Aliás, é

precisamente essa questão de

timing que explicaria a razão pela

qual o parágrafo 3 é o único no

artigo 3.° a fazer referência a

"importações", e não a "importações

objeto de dumping".

Assim, embora o item (a) possa

ser refinado - de maneira a deixar

claro que uma das condições a

serem observadas na acumulação

é respeitar as conclusões alcançadas

sob o artigo 5.8 -, o resultado

prático pode ser limitado, uma vez

que a decisão de acumular poderá

preceder os resultados da

aplicação do artigo 5.8. Quanto ao

item (b), a definição das "condições

7 Durante a Rodada Uruguai, fazia-se uma analogia com o que se passa com uma vítima de múltiplos
agressores. O dano sofrido pela vítima é resultado da ação conjunta de todos os agressores.
Logicamente, nenhum dos agressores pode ser responsabilizado, isoladamente, pelo estado em que a
vítima se encontra (Stewart, 1993, p. 212).

de concorrência" poderia não

apenas preencher uma lacuna

importante no artigo 3.°, mas

também auxiliar na depuração de

definição para o conceito de

"produto sob investigação".

A julgar pela ausência de qualquer

tipo de sugestão de texto para o

artigo 3.3 no anteprojeto de Acordo

Antidumping elaborado por Valles,

os prognósticos quanto à introdução

de refinamentos de linguagem para

a regra de acumulação são, pelo

momento, ruins.

A DEFINIÇÃO DE
"IMPORTAÇÕES OBJETO
DE DUMPING"

O Acordo Antidumping, tal como

negociado durante a Rodada

Uruguai, não traz definição do que

sejam as "importações objeto de

dumping" (dumpedimports). O que

pareceria relativamente óbvio ao

senso-comum revelou-se, com o

passar dos anos, fonte de

interpretações divergentes.

Rigorosamente, o problema não

reside na definição do que sejam

as importações objeto de dumping;

os abusos surgem no momento de

selecionar as importações objeto

de dumping que deverão ser

utilizadas para efeitos da

determinação de dano. De acordo

com a interpretação de certas

autoridades investigadoras, os

exportadores cujas margens de

dumping são de minimis, isto é,

inferiores a 2%, são excluídos da

investigação - tal qual determina o

artigo 5.8 -, mas as transações

objeto de dumping desse exportador

são retidas para fins da

determinação de dano. Ao separar,

transação a transação, as

importações objeto de dumping



A possibilidade de que

um eventual novo Acordo
Antidumping venha

a sanar os principais

problemas do artigo 3°
parece remota no atual

momento

das demais transações, e utilizar

o conjunto delas para efetuar

a determinação de dano, as

autoridades investigadoras

maximizam o universo das

importações pbjeto de dumping,

potencializando o seu poder

explicativo de causa do dano

sofrido pela indústria doméstica.

Essa prática acabou sendo objeto

de uma disputa suscitada pelo

Brasil contra a Argentina. O painel,

em decisão mantida pelo Órgão

de Apelação, forneceu a seguinte

interpretação:

On the basis ofthe ordinary

meaning ofthe text, we findthat

the term "dumped imports" refers

to ali imports attributable to

producers orexporters for which a

margin of dumping greater than de

minimis hás been calculated. The

term "dumped imports" excludes

imports from producers/exporters

found in the course of the

investigation not to have dumped,

(WT/DS241/R, parágrafo 7.303)

O ponto de vista é claro: não

podem ser incluídas no universo

das importações objeto de dumping

as transações de exportadores

que obtiverem margem de dumping

de minimis ou para os quais foi

comprovada a inexistência de

dumping. Diferentemente dos três

tópicos anteriores discutidos neste

trabalho, esse é um dos poucos

aspectos do artigo 3° em que se

observa elevado grau de convergência

de opiniões entre as delegações, a

tal ponto de Valles ter incluído em

seu texto uma sugestão de nota

de rodapé, contendo a definição

proposta originalmente pelo Brasil

(TN/RL/GEN/65): "Forpurposes of

a determinati@n ofinjury under this

Article [artigo 3.°], imports

attributable to any exporter or

producerfor which the authorities

determine a margin of dumping of

zero or de minimis shall not be

considered to be 'dumped imports".

Membros continuam a divergir, no

entanto, sobre o tratamento a ser

concedido às transações dos

exportadores para os quais não

foram calculadas margens

individuais (isto é, para aqueles

submetidos à ali other's rate). Ao

se aplicar uma margem de dumping

para todos os exportadores que não

tiveram margens de dumping

individuais calculadas, estar-se-ia

prejulgando a existência de dumping

para todos esses exportadores.

Com isso, todas as suas transações

passam a ser consideradas

importações objeto de dumping

para efeitos da determinação de

dano. O resultado, segundo os

críticos, é uma análise de dano

realizada com base num universo

artificialmente "inflado" de

transações. Ainda que essa linha

de argumentação faça sentido, a

impossibilidade prática de se

assegurar, sempre, determinações

individuais da margem de dumping

para todos os exportadores faz

com que a questão tenha

escassas possibilidades de ser

satisfatoriamente resolvida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A determinação de dano constitui

um dos elementos mais importantes

e controversos de uma investigação

antidumping. Seja pela dimensão

subjetiva da análise, seja em razão

da exiguidade de orientações

claras no Acordo Antidumping, o

fato é que os trabalhos das

autoridades investigadoras nesse

campo são freqüentemente



criticados pela discricionariedade e

abuso com que são conduzidos.

Essa situação produziu dois

resultados: em primeiro lugar; o

tema consta de inúmeras disputas

comerciais submetidas ao Órgão

de Solução de Controvérsias da

OMC. Em segundo lugar, vários

aspectos do artigo 3° foram sendo

suscitados ao longo da Rodada

Dona, embora as delegações

tenham optado por centrar os seus

esforços num limitado grupo deles,

quatro dos quais foram discutidos

neste trabalho.

Diante da possibilidade de que a

Rodada de Doha produza

resultados importantes em termos

da liberalização da agricultura -

mediante a redução tarifária e a

redução do volume de subsídios

concedidos para o setor pelos

países desenvolvidos-, aprimorar

e esclarecer as disciplinas

relativas à determinação de dano

torna-se particularmente relevante.

A liberalização agrícola tenderá a

expor a indústria doméstica de
vários países protecionistas -

como no caso de diversos países

europeus, por exemplo-à

concorrência externa. Pressionadas
politicamente, as autoridades

investigadoras desses países
podem ver-se tentadas a abusar

ainda mais da discricionariedade

na investigação de dano, de
maneira a compensar a redução

tarifária por meio da aplicação de

direitos antidumping. A possibilidade

de que um eventual novo Acordo
Antidumping venha a sanar os

principais problemas do artigo 3°

parece, contudo, remota pelo

momento. Exceto pela definição

das "importações objeto de
dumping", os demais conceitos

vêm-se mostrando extremamente

controversos. Duas são as razões:

por um lado, as opiniões sobre tais

categorias encontram-se

profundamente vinculadas à visão

que os países têm do que seja o

Acordo Antidumping; por outro,

não há como deixar de reconhecer

a impossibilidade de se eliminar a

natureza subjetiva da

determinação de dano.

Em suma, por mais que o artigo 3°

do Acordo Antidumping seja

imperfeito e que as autoridades

investigadoras abusem na

interpretação do dispositivo, a

natureza da determinação de dano

e o processo negociador ao longo

da Rodada Doha sugerem que,

havendo resultados na área de

antidumping, eles tenderão, muito

provavelmente, a ser limitados no

que se refere ao artigo 3°. •
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