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Opinião

Procedimentos aceleram os processos decisórios.
Por Welber Barral, Gilvan Brogini e Renata Amaral

A nova regulamentação
antidumping do Brasil

Novas regras exigem
mais dedicação na
formulação dos pedidos
e na organização de
i n fo r m a ç õ e s

E
m outubro começam a
vigorar as novas regras
relativas aos processos
antidumping no Brasil.

Com 15 capítulos e 201 artigos, o
decreto no 8.058, publicado em
29 de julho de 2013, substitui
norma em vigor há 18 anos e,
com isso, faz com que o Brasil
passe a ter uma das legislações
mais completas entre os Mem-
bros da Organização Mundial do
Comércio (OMC). As novas re-
gras atualizam a legislação brasi-
leira em sintonia com o que há de
mais moderno no tema, mas cria
desafios importantes para as em-
presas brasileiras ameaçadas pe-
la competição desleal dos produ-
tores estrangeiros.

As medidas antidumping são
utilizadas quando há discrimi-
nação de preços no comércio in-
ternacional, com preços de ex-
portação inferiores aos preços
praticados no mercado domésti-
co do exportador. Sua expansão,
nos últimos anos, foi caracteri-
zada pela maior utilização por
países em desenvolvimento, sen-
do alvos constantes os exporta-
dores asiáticos, sobretudo chi-
neses. O Brasil, grande utilizador
das medidas antidumping con-
tra importações estrangeiras,
também assiste regularmente a
investigações contra suas pró-
prias exportações. Esse contexto
justifica ao país ter cuidado re-
dobrado com a segurança jurí-
dica na aplicação da medida.

Nesse sentido, a nova regula-
mentação configura avanço im-
portante. O novo decreto cuida
desde a correção de questões
mais simples — como a compe-
tência da Câmara de Comércio
Exterior (Camex) para as deci-
sões mais importantes do pro-
cesso — até o estabelecimento
de critérios e parâmetros mais
detalhados envolvendo dum-
ping, dano e nexo causal. Além
disso, incorpora, no mesmo di-
ploma legal, uma série de temas
que já vinham sendo tratados
por outras normas, tais como:
definição do status de economia
de mercado; cobrança retroativa
do direito definitivo; e anticir-
cunvenção. E, ainda, inova ao
tratar de assuntos como revisão
de restituição, avaliação de esco-
po e redeterminação.

O principal aspecto a se desta-
car, contudo, são as disciplinas
envolvendo prazos e procedi-
mentos. Com efeito, as obriga-

ções a esse respeito tornaram-se
mais rígidas para todos os envol-
vidos — peticionários, governo,
importadores, produtores e ex-
portadores estrangeiros. Desta-
que-se, inicialmente, que o prazo
de dez meses para conclusão da
investigação passa a ser a regra.
Além disso, o Departamento de
Defesa Comercial (Decom) passa
a ter apenas quinze dias para
análise inicial da petição, prazo
contado a partir do protocolo. E,
se não houver necessidade de in-
formações complementares, o
departamento tem mais quinze
dias para decidir se a investiga-
ção será ou não iniciada.

Esse aspecto tem implicação
significativa para a indústria do-
méstica peticionária. Com efeito,
o novo decreto determina que
apenas ocorrerá pedido de com-
plementação da petição para sa-
nar aspectos pouco expressivos,
até porque o prazo para comple-
mentar eventuais deficiências se-
rá de cinco dias. A consequência
imediata é que petições que de-
mandem ajustes significativos
serão indeferidas. Ainda que não
seja possível mensurar o que é
“pouco expressivo” ou “significa -
t i v o”, fato é que, com a vigência
do novo decreto, a indústria do-
méstica deve apresentar petições
praticamente perfeitas — e,
acrescente-se, elaboradas em um
prazo de quatro meses que se ini-
cia a partir do término do perío-
do que o peticionário considera
apropriado para fins de avalia-
ção do dumping e do dano. A
ideia, portanto, é que o trabalho
prévio à abertura da investigação
seja intensificado por parte do
p e t i c i o n á r i o.

Outra novidade do novo de-
creto está no fato de que, aberta a
investigação, a determinação
preliminar passa a ser obrigató-
ria — e deverá ser feita em até 120
dias. Como consequência, a apli-
cação de medida provisória deve
tornar-se algo comum nas inves-
tigações, ao contrário do que
ocorre atualmente.

Já a avaliação de escopo, inova-
ção do novo decreto, refere-se ao

pedido para que o Decom deter-
mine se um produto está sujeito
a uma medida antidumping em
vigor, o que deve minimizar pro-
blemas enfrentados por opera-
dores do comércio exterior com
a Receita Federal quando do des-
pacho aduaneiro. Da mesma for-
ma, em termos de inovação, o no-
vo decreto cuida da redetermina-
ção, o que permite a discussão
sobre eventual mudança na for-
ma de aplicação do direito anti-
dumping (alíquotas ad valorem
ou específica) e, também, sobre
majoração desse direito no caso
de ele ter sido absorvido pelos
exportadores estrangeiros.

A nova regulamentação tam-
bém prevê a revisão de restitui-
ção. Esta modalidade de revisão
assemelha-se às revisões admi-
nistrativas feitas nos Estados
Unidos. A partir de um perío-
do-base (em geral, de um ano),
contado a partir da vigência do
direito antidumping, qualquer
importador poderá solicitar res-
tituição de direitos recolhidos
caso demonstre que a margem
de dumping apurada para aque-
le período-base é inferior ao di-
reito vigente. Assim, caso o De-
com faça determinação positiva
a respeito, a Receita Federal será
notificada para efetuar a restitui-
ção. Importante destacar, neste
aspecto, que a revisão de restitui-
ção não se presta à modificação
do direito vigente, mas apenas
para restituição de valores teori-
camente pagos em excesso.

Em suma, o novo decreto refle-
te a experiência brasileira em
medidas antidumping, ao longo
de duas décadas, período em que
o país tornou-se um dos princi-
pais usuários dessas medidas no
mundo. Suas inovações reduzem
os prazos para a administração
pública e para os interessados, o
que deve acelerar o processo de-
cisório, inclusive com a aplicação
mais recorrente de medidas pro-
visórias, que são muitas vezes ur-
gentes para o setor industrial
que sofre a concorrência dos im-
portados a baixo preço. De outro
lado, o novo procedimento exige
mais dedicação e seriedade na
formulação dos pedidos e na or-
ganização de informações e da-
dos. Defesa comercial, no Brasil,
não é mais para principiantes.

Welber Barral, Gilvan Brogini e
Renata Amaral são sócios da Barral M
Jorge Consultores Associados.
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O futuro do trem-bala fica
cada vez mais distante

O
leilão do trem-bala foi
novamente adiado. O
cancelamento da licitação neste
ano foi a medida acertada,
embora o governo tenha

esperado praticamente até o último
momento para tomar a decisão. Muito antes
das contundentes críticas recebidas nas
manifestações populares de junho já se sabia
que é bastante polêmico o projeto de ligar
por um trem de alta velocidade as cidades do
Rio, São Paulo e Campinas ao custo
astronômico de R$ 38 bilhões. Os protestos
deixaram claro que havia demandas mais
urgentes na lista de prioridades da
p o p u l a ç ã o.

Agora o futuro do trem-bala ficou ainda
mais incerto com as denúncias de suposto
cartel em licitações do metrô e dos trens
paulistas, envolvendo vários interessados no
trem de alta velocidade, como a alemã
Siemens e a francesa Alstom. A Alstom foi a
única empresa que prometia apresentar uma
proposta no leilão junto com a operadora
estatal SNCF. Outros candidatos pediram
mais prazo. Os espanhóis, com a Ta l g o e a
Renfe, queriam mais dois meses, e o grupo
liderado pela Siemens, mais seis meses.

O motivo oficial do adiamento, o terceiro
do trem-bala, foi a falta de disputa, pois havia
um único interessado, apesar de o governo
ter assumido praticamente todos os riscos da
operação com a participação dos Correios e
do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

O governo esperou chegar a quatro dias da
data da entrega das propostas para anunciar
a decisão. A demora chegou a ser atribuída ao
receio de contaminar o ambicioso programa
de concessões programado para este
semestre, com o qual o governo conta para
animar a economia e o humor dos
investidores. No entanto, mais prejudicial
para as expectativas são as hesitações, que se
somam a outras demonstrações de uma
administração duvidosa das concessões.

Foi o que aconteceu no episódio do erro de
planejamento do Ministério das Minas e
Energia, (Va l o r , 12 de agosto), que impedirá
o aproveitamento integral da energia gerada
pelas usinas de Jirau e Santo Antônio no rio
Madeira, em Rondônia, no fim do ano, como
se planejava. Essas usinas foram licitadas

entre 2007 e 2008 e receberam investimentos
de R$ 36 bilhões. O governo sabia desde o fim
de 2010 que havia uma incompatibilidade
entre os sistemas de supervisão e controle das
usinas e do complexo de transmissão. O
problema põe em risco a produção e o
aproveitamento de toda a energia gerada e só
será resolvido com a instalação de
equipamentos que não faziam parte do
projeto original, prevista para dezembro.

O programa de licitações do governo Dilma é
extenso e ambicioso. Inclui alguns ativos
bastante cobiçados, como o petróleo do pré-sal
do campo de Libra, que deve ser leiloado em
outubro; e os aeroportos do Galeão e Confins, a
serem licitados no mesmo mês. Já haveria cinco
grupos, todos com a participação de um
operador internacional, interessados no
Galeão, cujo preço mínimo é de R$ 4,73 bilhões.

Mas há outros ativos mais complexos de se
licitar, como as 31 áreas de terminais nos portos
de Santos e do Pará, com prazos de cinco a 25
anos de arrendamento e que deverão receber
R$ 3 bilhões em investimentos. Os eventuais
interessados têm criticado a taxa interna de
retorno desses empreendimentos, fixada entre
7% e 7,5% pelo governo.

Empresários ouvidos pelo Va l o r
consideraram “r i d í c u l a” a taxa de retorno
definida por Brasília, em um cenário
macroeconômico em que a taxa básica de
juros está em 8,5% e a inflação ao redor de 6%.
Enquanto alguns investidores acenam com a
desistência, outros chamaram de “c o e r ç ã o” a
fixação de uma taxa de retorno, agora que o
setor possui um novo marco regulatório, com
custos e riscos ainda desconhecidos.

O governo já havia enfrentado a mesma
reação no fim de julho, quando o Conselho
Nacional de Desestatização aprovou o modelo
operacional e as condições gerais para
concessão de nove trechos de rodovias federais,
abrangendo um total de 4.426 quilômetros de
seis estradas, agrupados em seis lotes a serem
leiloados na BM&FBovespa. A taxa interna de
retorno foi fixada em 7,2% no caso das rodovias,
isso depois de uma revisão.

Mudanças constantes nas intenções e nos
termos das concorrências podem afugentar
investidores. No caso do trem-bala, porém,
isso seria benéfico. Os investidores até agora
relutaram e, de adiamento em adiamento, o
projeto fica mais perto de morrer no papel.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.




