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RESUMO 

 

O Acordo Antidumping é vago e repleto de normas ambíguas. Deixou-se ampla margem de 

discricionariedade às autoridades no que se refere à imposição de medidas antidumping. Assim, 

cabe ao Sistema de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio esclarecer o 

conteúdo de normas do referido Acordo e, em certa medida, eliminar espaços para abusos por 

parte das autoridades nacionais. Nesse contexto, se inserem os casos que envolvem 

questionamentos sobre o emprego de zeroing, prática que não é permitida nem proibida 

expressamente no Acordo Antidumping. Por meio de análise de precedentes, o autor identifica 

que a fundamentação utilizada pelo Órgão de Apelação para justificar a proibição do zeroing foi, 

predominantemente, restritiva, focada em casos concretos e pautada em argumentos 

excessivamente técnicos, em detrimento de conceitos mais amplos que permitiriam justificar a 

existência de uma vedação geral à referida prática. A adoção de tal postura implicou elevados 

custos ao Sistema de Solução de Controvérsias, gerou insegurança e imprevisibilidade no âmbito 

do sistema multilateral de comércio, bem como indica que o Órgão de Apelação não foi capaz de 

promover interpretações consistentes acerca de certos dispositivos do Acordo Antidumping. 

 

Palavras-chave: Organização Mundial do Comércio, Sistema de Solução de Controvérsias, 

Antidumping e Zeroing. 
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INTRODUÇÃO
1
 

 

Medidas antidumping
2
 são criticadas sob a alegação de que representam mecanismos de 

protecionismo disfarçado
3
. Com efeito, após a redução de barreiras tarifárias e quantitativas 

decorrente de rodadas de liberalização de comércio, verificou-se incremento na frequência de 

imposição das aludidas medidas (CHO, 2010, p. 625). Mais recentemente, pôde-se verificar que a 

última crise financeira foi acompanhada de aumento na aplicação de medidas antidumping 

(BOWN, 2009), o que reforça a idéia de que tais medidas estariam diretamente relacionadas a 

apelos protecionistas.  

 

Justamente por afetarem os fluxos de comércio internacional, as medidas antidumping estão 

previstas no artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994 ("GATT", sigla em 

inglês) e regulamentadas pelo Acordo Antidumping (―AAD‖). Em especial, o último acordo tem 

como objetivo ―reduzir o grau de arbitrariedade com que atuam muitas vezes as autoridades 

nacionais sob pressão política da indústria nacional‖ (BARRAL e BROGINI, 2007, p. 54).  

 

Todavia, deve-se questionar se o objetivo indicado acima foi de fato alcançado, dado que o 

Acordo Antidumping é notoriamente vago e repleto de normas ambíguas (VERMULST e 

HORLICK, 2007, p. 1). Consequentemente, as diversas lacunas constantes do texto do referido 

acordo contribuem para que a disciplina que regulamenta a imposição de medidas antidumping 

seja considerada como uma das mais controversas e sensíveis do ponto de vista político, no 

âmbito da Organização Mundial de Comércio (―OMC‖) (BOSSCHE, 2008, p. 509). 

 

                                                 
1
Registro meus sinceros e profundos agradecimentos à Professora Michelle Ratton Sanchez Badin, quem me abriu 

tantas portas e tão bem me orientou na execução deste trabalho. Sou grato aos Professores Aluísio de Lima-Campos 

e Panagiotis Delimatsis por tudo aquilo que me ensinaram. Agradeço, também, ao Professor Alberto do Amaral 

Junior e a Rodrigo Pupo pelas valiosas sugestões feitas a este trabalho. Por fim, agradeço à Regina, minha avó, pela 

atenção e carinho em revisar este estudo; ao Bruno, Sandra, Gastão e Rachel pelo apoio; e, finalmente, à Luiza por 

me inspirar e à Sandra pela paciência que tem comigo. 
2
 Conforme exposto adiante, medidas antidumping são, em síntese, mecanismos de defesa comercial que permitem 

que países se defendam de exportações tidas como desleais. Tais medidas objetivam combater a prática de dumping, 

que, em linhas gerais, consiste de exportar produtos a preço (preço de exportação) inferior àquele que praticado em 

relação aos produtos similares nas vendas realizadas no mercado interno (valor normal). 
3
 A esse respeito ver críticas a racionalidade econômica de medidas antidumping MAVROIDIS, MESSERLIN e 

WAUTERS, 2008 e CHO, 2009. 
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A partir dessas breves constatações, pode-se afirmar que a prática de zeroing se encaixa 

perfeitamente nesse cenário. Em primeiro lugar, pois o zeroing pode ser concebido como um 

mecanismo que acentua medidas protecionistas, uma vez que pode ser responsável por inflar 

margens de dumping em até 86% (IKENSON, 2006)
4
. Em segundo lugar, porque tal prática é 

fruto da natureza vaga do AAD, uma vez que não está prevista nem proibida de maneira explícita 

nesse acordo. 

 

O Sistema de Solução de Controvérsias (―SSC‖) da OMC assume particular relevância nesse 

contexto, uma vez que lhe incumbe esclarecer o conteúdo das disposições constantes dos acordos 

da OMC e, por consequência, eliminar espaços para eventuais abusos. Assim, pode-se afirmar 

que decisões de Painéis e do Órgão de Apelação (―OA‖) interferem diretamente nos graus de 

previsibilidade e de segurança jurídica do sistema multilateral de comércio, já que quanto mais 

consistente for a jurisprudência, menores serão as incertezas e os abusos advindos de diferentes 

interpretações e aplicações dos acordos. 

 

A análise de precedentes torna-se ainda mais relevante quando se trata de um tema tão 

controverso como o zeroing. A esse respeito, cumpre destacar que essa prática está entre os temas 

mais litigados da história do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC (VERMULST e 

IKENSON, 2007, p. 1), sendo objeto de discussão em quinze disputas
5
. 

 

Conforme será constatado ao longo deste estudo, a despeito de atualmente estar claro que a 

prática de zeroing está em desconformidade com o GATT e o Acordo Antidumping, é importante 

mencionar que até que se chegasse a essa conclusão foi necessário percorrer um árduo caminho. 

Deveu-se isso, principalmente, ao fato de o Órgão de Apelação não ter consolidado uma 

orientação sólida que justificasse uma vedação geral à prática em questão. Ao contrário, o Órgão 

optou, predominantemente, por proferir juízos restritivos, pautados em argumentos 

excessivamente técnicos. Contudo, é possível identificar, em meio à análise de relatórios, a 

existência de um argumento capaz de fundamentar a idéia de haver uma vedação geral ao 

                                                 
4
 Para literatura sobre os impactos decorrentes da aplicação do zeroing ver, em geral, NYE, 2008. 

5
 Conferir Anexo III. 
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zeroing. Trata-se do argumento de que tal prática é inerentemente injusta, o qual será analisado 

em detalhes ao longo deste estudo. 

 

Ademais, a despeito de ser centrada em tema muito restrito, a análise das disputas que 

envolveram zeroing é extremamente rica, vez que, ao longo dessa sequência de casos, emergiram 

diversas questões relevantes a todo o sistema multilateral de comércio. Tais questões suscitaram, 

dentre outros, debates acerca (i) do papel do Órgão de Apelação, (ii) da importância dos 

precedentes no âmbito do Sistema de Solução de Controvérsias, (iii) de temas relacionados a 

ativismo judicial, (iv) da interpretação de dispositivos específicos do Acordo Antidumping, tais 

como os artigos 2.4 e 17.6(ii), bem como (v) de questões sobre o cumprimento de decisões do 

Órgão de Solução de Controvérsias (―OSC‖)
6
. 

 

Este trabalho leva em conta a relevância da análise dos referidos precedentes e tem como objetivo 

central sistematizá-los, de modo que se possa ter uma visão geral acerca da evolução do 

posicionamento adotado pelo Órgão de Apelação nos relatórios que envolveram zeroing. A partir 

dessa sistematização serão feitos breves comentários críticos acerca da postura adotada pelo 

Órgão, bem como de seus impactos ao sistema multilateral de comércio. 

 

Para tanto, este trabalho será dividido em cinco seções além desta breve introdução. Na primeira, 

serão analisados de modo sintético e simplificado os conceitos necessários à compreensão desta 

análise. Subsequentemente, na segunda seção, será analisada em detalhes a evolução dos 

argumentos constantes dos relatórios do Órgão de Apelação. Na terceira, o foco da análise será 

restrito ao exame do argumento de que o zeriong viola o dever de realizar comparações justas 

entre preço de exportação e valor normal, tanto em relatórios do Órgão de Apelação quanto nos 

de Painéis. Sistematizados os principais argumentos que permearam os relatórios analisados, na 

quarta seção, passar-se-á aos comentários em relação ao posicionamento adotado pelo Órgão de 

Apelação. Finalmente, na quinta e última seção, serão expostas breves conclusões. 

 

                                                 
6
 Faz-se necessário destacar preliminarmente que esta análise não abrangerá o estudo de todos os debates que 

afloraram por conta das disputas que envolveram questionamentos sobre zeroing. 
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Conforme será demonstrado, o posicionamento adotado pelo Órgão de Apelação nas disputas que 

envolveram zeroing implicou elevados custos ao Sistema de Solução de Controvérsias, gerou 

insegurança e imprevisibilidade, bem como não foi capaz de promover interpretações 

consistentes acerca de certos dispositivos do Acordo Antidumping.  

 

1. AS MEDIDAS ANTIDUMPING E A PRÁTICA DE ZEROING 

 

Conforme mencionado, esta seção do trabalho objetiva abordar os conceitos essenciais para a 

compreensão dos argumentos envolvidos nos questionamentos à prática de zeroing. Vale destacar 

de antemão que esta análise foi simplificada no intuito de abordar apenas questões relevantes ao 

desenvolvimento deste estudo.  

 

Preliminarmente, observa-se que Acordo Geral de Tarifas e Comércio tem como objetivo 

primordial remover barreiras ao livre comércio. Contudo, o aludido acordo contém provisões que 

permitem aos Estados Membros impor medidas que, apesar de causarem impacto negativo nos 

fluxos comerciais, são tidas como legítimas. Exemplo dessas medidas está consagrado no artigo 

VI do GATT, que prevê a possibilidade de imposição de medidas antidumping e compensatórias.  

 

Com efeito, as medidas antidumping são consideradas restrições justificáveis aos fluxos 

internacionais de comércio por possibilitarem, ao menos teoricamente, que Estados Membros se 

defendam de importações desleais
7
.  

 

As medidas antidumping representam o mecanismo de defesa comercial mais usado no mundo
8
. 

Isso porque medidas compensatórias
9
, e as salvaguardas

10
 são utilizadas, por diversas razões, com 

                                                 
7
 Confira-se: ―Antidumping arms protection-seeking interests with the emotionally compelling argument that 

foreigners are behaving unfairly‖. In.  (FINGER; NG e WANGCHUK, 2001, p. 6). 

8 Chad P. Brown apresenta estatísticas sobre a imposição de medidas antidumping, de compensação e salvaguarda 

entre 1995 e 2008. (BOWN, 2009). 
9
 Em linhas gerais, tais medidas são impostas com o intuito de compensar os efeitos causados pela concessão de 

subsídios que estão em desconformidade com os acordos no âmbito da OMC 
10

 As salvaguardas são medidas destinadas a proteger a indústria doméstica em casos de prejuízo grave ou ameaça de 

prejuízo grave decorrente do aumento em quantidade das importações 
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frequência consideravelmente inferior
11

. O gráfico abaixo, que foi elaborado com base no banco 

de dados disponível no sítio eletrônico da OMC, ilustra o exposto
12

.  

 

Total de Medidas Aplicadas 

 

 

Ademais, pode-se perceber, por meio de análise empírica, que a maioria das investigações 

destinadas à apuração de dumping resulta na aplicação de medidas antidumping. Nesse ponto, o 

exame dos dados disponibilizados no sítio eletrônico da OMC também é ilustrativo, já que entre 

1º de janeiro de 1995 e 30 de junho de 2010, foram iniciadas 3.752 investigações antidumping, 

das quais 2.433 resultaram na imposição de medidas, o que representa o equivalente a 64,8% do 

total.  

 

Apesar de as medidas em análise serem aplicadas em diversos países do globo, é possível 

identificar certos membros que as adotam com maior frequência
13

. Especificamente, os maiores 

aplicadores de medidas antidumping são: (i) Índia (436), (ii) EUA (289) e (iii) União Européia 

(269)
14

. O Brasil, por sua vez, é o oitavo maior aplicador de medidas (105). O gráfico abaixo, 

também elaborado a partir de dados coletados no sítio eletrônico da OMC, ilustra a distribuição 

das medidas antidumping conforme aplicadas pelos Estados Membros da OMC entre janeiro de 

1995 e 30 de junho de 2010.  

                                                 
11

 Devido ao escopo deste trabalho tal questão não será analisada com profundidade. Para discussões nesse sentido 

ver: (FINGER; NG e WANGCHUK, 2001). 
12

 Dados coletados http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm. Acesso: 30 de janeiro de 2011. 
13

 A esse respeito, faz-se importante observar que ao longo dos últimos anos verificou-se alteração no padrão de 

comportamento dos principais aplicadores de medidas antidumping. Com efeito, o número total de medidas AD 

impostas representa apenas um quadro estanque. Interessante notar que países como Brasil e Índia ao longo dos anos 

aumentaram o número de medidas impostas, enquanto EUA e União Européia reduziram a quantidade de medidas 

impostas. 
14

 Os dados mencionados neste parágrafo foram obtidos no sítio eletrônico da OMC, e referem-se ao período que se 

inicia em janeiro de 1995 e se encerra em 30 de junho de 2010.  

http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm
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No intuito de conter eventuais abusos e de estabelecer padrões internacionais, a imposição de 

medidas antidumping foi regulamentada pelo Acordo Antidumping. Todavia, nesse acordo são 

estabelecidos apenas requisitos materiais e procedimentais mínimos, os quais devem ser 

observados pelas autoridades nacionais para a imposição de medidas antidumping. Assim, pode-

se afirmar que o referido acordo não regulamenta a matéria de maneira exaustiva
15

. 

 

Em relação aos requisitos materiais, cumpre observar que não basta apenas a constatação de 

dumping nas importações para a imposição de medidas antidumping. É necessário que se 

verifique dano, ou ameaça de dano material à industria doméstica do produto similar, ou ainda 

atraso no estabelecimento dessa indústria
16

.  Adicionalmente, deve ser demonstrado nexo causal 

entre as importações com dumping e o dano à indústria
17

. Logo, são elementos essenciais à 

aplicação de medidas antidumping: (i) dumping, (ii) dano e (iii) nexo causal. Tendo em vista o 

propósito deste estudo, a análise feita aqui será restrita ao primeiro desses elementos, o dumping. 

 

No que se refere aos requisitos procedimentais, o Acordo Antidumping estabelece regras acerca 

de: (i) como os processos de investigação devem ser iniciados; (ii) como as investigações devem 

                                                 
15

 Nesse sentido Roger P. Alford afirma: ―The Antidumping Agreement is not comprehensive, and policy choices 

remain available to Member States to implement different remedies for trade violations within textual constraints.‖ 

(ALFORD, 2006, p. 6). 
16

 GATT 94, artigo VI, parágrafo 1 ―The [Members] recognize that dumping […] is to be condemned if it causes or 

threatens material injury to an established industry in the territory of a [Member] or materially retards the 

establishment of a domestic industry.‖ 
17

 Acordo Antidumping, artigo 3, parágrafo 5. 
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ser conduzidas, (iii) quando pode haver imposição de medidas; e (iv) como devem se dar os 

processos de revisão dos resultados obtidos nas investigações originais.  

 

Com efeito, estão previstas no Acordo Antidumping três modalidades de revisões, a saber: (i) as 

intermediárias; (ii) as de novos importadores (―newcomer review‖); e (iii) as de final de período, 

também conhecidas como ―sunset reviews‖.  

 

As primeiras, as revisões intermediárias, permitem que autoridades nacionais e demais 

interessados lidem com alterações nas circunstâncias que levaram à imposição de medidas 

antidumping. Em particular, estabeleceu-se no artigo 11.2 do Acordo Antidumping que 

autoridades nacionais podem, por iniciativa própria ou a pedido de partes interessadas, rever 

periodicamente a necessidade de continuar a imposição das medidas antidumping.  

 

Paralelamente, previstas no artigo 9.5 do AAD, as revisões de novos importadores têm como 

propósito apurar o montante de dumping referente a importadores específicos que não atuavam 

no momento das investigações originais.  

 

Finalmente, cumpre ressaltar que por força do disposto no artigo 11.3 do AAD medidas 

antidumping não podem ser impostas por prazo superior a cinco anos, a menos que seja realizada 

revisão em que se constate que a supressão de medidas provavelmente implicará a continuação 

ou recorrência de dumping e dano. Ao referido procedimento é dado o nome de ―revisão de final 

de período‖. 

 

1.1  Dumping 

 

A prática de dumping é definida no Acordo Antidumping como a oferta de um produto no 

comércio de outro país a preço inferior ao seu valor normal. Desse modo, a análise de dumping 

tem como objeto a comparação entre o preço de exportação de um determinado produto e seu 

preço de venda no mercado exportador (―valor normal‖).  
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Neste sentido, de acordo com o artigo 2.1 do AAD, haverá dumping quando ocorrer exportação 

(i) com preço inferior a seu valor normal (ii) no curso das operações comerciais regulares (iii) de 

um produto similar (iv) ao produto vendido no mercado exportador.  

 

A análise de dumping envolve diversas etapas. Em linhas gerais, pode-se afirmar que a primeira 

dessas consiste na definição do produto objeto da investigação. Definido o produto objeto da 

investigação, as autoridades calculam seu preço de exportação e valor normal. Em seguida, para 

que a margem de dumping possa ser calculada, os preços são ajustados de modo que seja possível 

compará-los em ―condições justas‖
18

. O cálculo da margem de dumping consiste, portanto, na 

etapa em que é feita a comparação entre preço de exportação e valor normal. 

 

A despeito de haver inúmeras discussões acerca de cada uma das etapas da análise de dumping e, 

tendo em vista que a prática de zeroing está relacionada exclusivamente ao cálculo da margem de 

dumping, apenas essa etapa será analisada com maior profundidade neste estudo.  

 

1.2  Cálculo da Margem de Dumping 

 

Conforme apontado, a margem de dumping é obtida por meio da ―comparação justa‖
19

 entre 

valor normal e preço de exportação. Essa comparação é, portanto, determinante em relação tanto 

à existência quanto à proporção do dumping.  

 

Previu-se no Acordo Antidumping que, para que a margem de dumping possa ser calculada, os 

preços comparados devem estar no mesmo nível de mercado (preferencialmente ex fabrica) e que 

as vendas analisadas devem ter sido realizadas preferencialmente no mesmo período. Dispõe, 

                                                 
18

 Estes ajustes são feitos em relação a: nível de vendas, período de tempo e diferenças por tributos ou promoções. 
19

Acordo AD, artigo 2.4:  ―A fair comparison shall be made between the export price and the normal value.  This 

comparison shall be made at the same level of trade, normally at the ex-factory level, and in respect of sales made at 

as nearly as possible the same time.  Due allowance shall be made in each case, on its merits, for  differences which 

affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, 

physical characteristics, and any other differences which are also demonstrated to affect price comparability.(7) In 

the cases referred to in paragraph 3, allowances for costs, including duties and taxes, incurred between importation 

and resale, and for profits accruing, should also be made.  If in these cases price comparability has been affected, the 

authorities shall establish the normal value at a level of trade equivalent to the level of trade of the constructed export 

price, or shall make due allowance as warranted under this paragraph.  The authorities shall indicate to the parties in 

question what information is necessary to ensure a fair comparison and shall not impose an unreasonable burden of 

proof on those parties.‖  
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também, que ajustes necessários devem ser feitos em relação a todos os fatores que afetam a 

comparabilidade dos preços (tais como: tributos, taxas, condições de venda, dentre outros). Feitos 

os referidos ajustes, as autoridades nacionais obtêm o preço de exportação ajustado e o valor 

normal ajustado (MAVROIDIS; MESSERLIN e WAUTERS, 2008, p.62).  

 

A etapa subsequente consiste em apurar a margem de dumping. Para tanto, é necessário eleger 

um dos métodos previstos no artigo 2.4.2 do Acordo Antidumping
20

. Eleito o método, calcula-se 

a margem.  

 

O cálculo da margem de dumping assume particular relevância visto que a referida margem 

constitui limite à imposição de medidas antidumping. Ou seja, calculada a margem de dumping e 

respeitados certos requisitos, as autoridades nacionais poderão impor medidas antidumping que 

visem proteger a indústria doméstica de ―importações desleais‖, contanto que o montante total da 

medida seja igual ou inferior à margem estabelecida
21

. Nesse sentido, a dimensão da margem de 

dumping torna-se crucial, vez que é determinante tanto (i) para a apuração da existência do 

direito de impor a medida antidumping quanto (ii) para a definição das proporções que tal medida 

pode tomar (BOWN e PRUSA, 2010, p. 13). 

 

A margem de dumping será absoluta ou relativa (BARRAL e BROGINI, 2007, p. 90). A primeira 

resulta da diferença entre o valor normal e o preço de exportação, e é geralmente utilizada quando 

o direito é aplicado por meio de uma alíquota específica. A segunda, a relativa, é o resultado da 

razão entre a margem de dumping absoluta e o preço de exportação, e é utilizada para a aplicação 

de um direito por meio de alíquota ad valorem. 

 

A metodologia aplicada para o cálculo da referida margem pode fazer emergir questões 

complexas e controversas (BOSSCHE, 2008, p. 522). Um dos motivos para isso deve-se ao fato 

de que a escolha da metodologia pode impactar o resultado final do cálculo e, consequentemente, 

a proporção da medida a ser aplicada. 

 

                                                 
20

 Tendo em vista a relevância dessa etapa do cálculo da margem de dumping ao objeto desse estudo, optou-se por 

abordá-la em separado adiante.  
21

 Acordo Antidumping, artigo 9, parágrafo 3. 
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Especificamente, estão previstos no artigo 2.4.2 do Acordo Antidumping três métodos que 

podem ser empregados para calcular a margem de dumping
22

. Dois desses são classificados como 

convencionais (ou simétricos)
23

 e um como excepcional (ou assimétrico). Com base no primeiro 

método convencional, calcula-se a margem de dumping por meio de comparação entre a média 

ponderada do valor normal com a média ponderada do preço de exportação (M-M). 

Alternativamente, por meio da segunda metodologia convencional, comparam-se as transações de 

exportação com transações feitas no mercado exportador (T-T). Em casos excepcionais, o 2.4.2 

do Acordo Antidumping permite que autoridades nacionais comparem a média ponderada do 

valor normal com preços de transações individuais de exportação (M-T). Todos esses três 

métodos serão analisados em maiores detalhes a seguir.  

 

1.2.1  Método de Comparação Média Ponderada – Média Ponderada (M-M)  

 

Conforme apontado, por meio da primeira metodologia de cálculo da margem de dumping, 

autoridades nacionais comparam a média ponderada do preço de exportação com a média 

ponderada do valor normal. Especificamente, para calcular a média ponderada do preço de 

exportação (i) multiplica-se cada preço de exportação ajustado pela porcentagem que indica a 

representatividade de determinada transação em relação ao total de mercadorias vendidas. Em 

seguida, (ii) somam-se todos os resultados. Posteriormente, (iii) repete-se o mesmo procedimento 

para calcular a média ponderada do valor normal. As tabelas abaixo exemplificam o 

procedimento. 

                                                 
22

 Acordo AD, Artigo 2.4.2: ―Subject to the provisions governing fair comparison in paragraph 4, the existence of 

margins of dumping during the investigation phase shall normally be established on the basis of a comparison of a 

weighted average normal value with a weighted average of prices of all comparable export transactions or by a 

comparison of normal value and export prices on a transaction-to-transaction basis.  A normal value established on a 

weighted average basis may be compared to prices of individual export transactions if the authorities find a pattern of 

export prices which differ significantly among different purchasers, regions or time periods, and if an explanation is 

provided as to why such differences cannot be taken into account appropriately by the use of a weighted average-to-

weighted average or transaction-to-transaction comparison.‖  
23

 Importante mencionar que os métodos convencionais, ou simétricos, são hierarquicamente equivalentes, enquanto 

o método excepcional, ou assimétrico, só pode ser aplicado em determinados casos específicos, conforme exposto 

adiante. 
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Preço de Exportação  Valor Normal 

Data da 

transação 
Quantidade 

Preço de 

Exportação 

Ajustado 

Qtd / Qtd total  
Data da 

transação 
Quantidade 

Valor Normal 

Ajustado 

Qtd / Qtd 

total 

1-Jan 80 R$ 342,00 8,7%  2-Jan 67 R$ 480,00 7,4% 

3-Jan 56 R$ 346,00 6,1%  5-Jan 56 R$ 456,00 6,2% 

7-Jan 77 R$ 389,00 8,4%  7-Jan 67 R$ 478,00 7,4% 

9-Jan 98 R$ 365,00 10,6%  8-Jan 89 R$ 457,00 9,8% 

13-Jan 59 R$ 355,00 6,4%  11-Jan 56 R$ 458,00 6,2% 

15-Jan 41 R$ 344,00 4,4%  16-Jan 78 R$ 488,00 8,6% 

19-Jan 87 R$ 367,00 9,4%  18-Jan 74 R$ 488,00 8,1% 

23-Jan 45 R$ 345,00 4,9%  24-Jan 56 R$ 498,00 6,2% 

25-Jan 96 R$ 346,00 10,4%  25-Jan 76 R$ 479,00 8,4% 

26-Jan 65 R$ 358,00 7,0%  26-Jan 54 R$ 468,00 5,9% 

27-Jan 81 R$ 357,00 8,8%  27-Jan 88 R$ 456,00 9,7% 

28-Jan 77 R$ 355,00 8,4%  30-Jan 90 R$ 472,00 9,9% 

31-Jan 60 R$ 376,00 6,5%  31-Jan 58 R$ 481,00 6,4% 

Total 922 
Média 

ponderada 
R$ 358,20  Total 909 Média ponderada R$ 473,36 

 

Feito isso, para se apurar a margem de dumping, subtrai-se a média ponderada do preço de 

exportação (R$ 358,20) da média ponderada do valor normal (R$ 473,36). No exemplo em 

questão, o resultado encontrado foi R$ 115,16. Para calcular a margem relativa basta dividir esse 

valor pelo preço de exportação médio. No caso em questão, a margem de dumping relativa seria 

igual a 32,14%. 

  

Ainda em relação ao método em análise, importa ressaltar que não existe dever de comparar uma 

única média ponderada de valor normal com uma única média ponderada de preços de 

exportação. Isso significa que o uso de múltiplas médias, baseadas, por exemplo, em diferentes 

períodos de vendas ou em modelos de produtos, são permitidas pelo Acordo Antidumping
24

. Em 

outras palavras, as autoridades nacionais podem agrupar o produto sob investigação em diferentes 

                                                 
24

 Como poderá ser constatado ao longo deste trabalho, essa conclusão é pautada em entendimento adotado pelo 

Órgão de Apelação. Nesse sentido confira-se: Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 264, US – Softwood Lumber 

V. 
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modelos ou classes e, em seguida, comparar a média ponderada do preço de exportação com a 

média ponderada do valor normal em cada um desses produtos. Subsequentemente, os resultados 

obtidos devem ser necessariamente agregados e, a partir disso, é calculada uma única margem de 

dumping para o produto como um todo
25

. 

 

Exemplo de emprego de múltiplas margens seria uma investigação antidumping sobre 

importações de calçados, em que a autoridade nacional compara preço de exportação e valor 

normal, separadamente, para calçados esportivos, calçados formais e calçados de passeio.  

 

1.2.2  Método de Comparação Transação – Transação (T-T) 

 

O segundo método, também conhecido como T-T, não gera, necessariamente, os mesmos 

resultados que o primeiro M-M. Isso ocorrerá apenas em circunstâncias especificas, que 

raramente se verificam (CZAKO, HUMAN e MIRANDA, 2003, p. 127). 

  

Conforme mencionado, por meio dessa metodologia calcula-se uma margem específica para cada 

transação para, então, ser calculada a margem de dumping. Por conseguinte, haverá tantas 

margens especificas quantas forem as transações de exportação. Conclui-se, portanto, que essa 

metodologia pode não envolver a análise de todas as vendas, já que pode haver, por exemplo, 

discrepância entre o número de vendas nos mercados exportador e importador. Nesses casos, as 

autoridades devem comparar as transações mais próximas no tempo e descartar as transações 

remanescentes. 

 

De acordo com o Artigo 2.4.2 do AAD, o critério relevante para esse método é a proximidade de 

tempo entre as vendas no mercado interno e as vendas decorrentes de exportação. Sendo assim, o 

primeiro passo a ser adotado pela autoridade nacional quando adotada a metodologia T-T 

consiste em apurar qual é o valor normal apropriado para comparar com cada transação de 

exportação. 

 

                                                 
25

 Idem. 
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A tabela abaixo foi elaborada com base nos mesmos dados que a anterior para fins de 

comparação. Primeiramente, foram eleitas as transações mais próximas no tempo e, a partir disso, 

foi feita comparação das transações de exportação com aquelas realizadas no mercado 

exportador.  O resultado de cada uma dessas comparações foi dividido pelo preço de exportação e 

foi encontrada a margem relativa para cada transação. Em seguida, esse valor foi multiplicado 

pelo peso de cada transação (quantidade vendida na exportação sobre a quantidade vendida em 

todas as exportações). Somando todos estes resultados encontra-se a margem de dumping total. 

Em outras palavras, foi feita a média ponderada das margens relativas obtidas em cada uma das 

comparações para, então, encontrar a margem de dumping total, que no caso foi de 32,24%. 

 

Data da 

transação 
Quantidade 

Preço de 

Exportação 

Ajustado 

Data da 

transação 

Valor Normal 

Ajustado 
Margem Relativa Qtd / Qtd total 

1-Jan 80 R$ 342,00 2-Jan R$ 480,00 40,35% 8,7% 

3-Jan 56 R$ 346,00 2-Jan R$ 480,00 38,73% 6,1% 

7-Jan 77 R$ 389,00 7-Jan R$ 478,00 22,88% 8,4% 

9-Jan 98 R$ 365,00 8-Jan R$ 457,00 25,21% 10,6% 

13-Jan 59 R$ 355,00 11-Jan R$ 458,00 29,01% 6,4% 

15-Jan 41 R$ 344,00 16-Jan R$ 488,00 41,86% 4,4% 

19-Jan 87 R$ 367,00 18-Jan R$ 488,00 32,97% 9,4% 

23-Jan 45 R$ 345,00 24-Jan R$ 498,00 44,35% 4,9% 

25-Jan 96 R$ 346,00 25-Jan R$ 479,00 38,44% 10,4% 

26-Jan 65 R$ 358,00 26-Jan R$ 468,00 30,73% 7,0% 

27-Jan 81 R$ 357,00 27-Jan R$ 456,00 27,73% 8,8% 

28-Jan 77 R$ 355,00 27-Jan R$ 456,00 28,45% 8,4% 

31-Jan 60 R$ 376,00 31-Jan R$ 481,00 27,93% 6,5% 

Total 922    Média Ponderada 32,24% 

 

Note-se que as margens de dumping encontradas a partir das duas metodologias (M-M e T-T) 

foram ligeiramente distintas. Concretamente, na primeira o resultado foi 32,14%, enquanto na 

segunda o resultado encontrado foi de 32,24%. 
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1.2.3  Método de Comparação Média Ponderada – Transação (M-T) 

 

Conforme mencionado, a terceira metodologia tem caráter excepcional. Isso porque essa só pode 

ser utilizada se atendidos determinados requisitos estabelecidos na segunda parte do Artigo 2.4.2 

do Acordo Antidumping.  

 

Especificamente, o Acordo Antidumping prevê que, para que se possa aplicar o método M-T, é 

necessário que as autoridades: (i) entendam que o padrão de preços de exportação difere 

significativamente entre compradores, regiões ou períodos de tempo e (ii) justifiquem por que 

tais diferenças não poderiam ser levadas em consideração caso um dos outros métodos (M-M ou 

T-T) fosse aplicado. 

 

O propósito desta metodologia, de acordo com o entendimento adotado pelo Órgão de Apelação 

em EC –Bed Linen, é de proteger países da prática de ―target dumping‖, que pode ser definida 

como a prática de dumping focada em um certo período de tempo, em uma certa região ou em 

certas compras
26

. 

 

A tabela abaixo exemplifica o procedimento em análise. Nesse caso, a comparação é feita entre, 

de um lado, cada transação de exportação e, do outro lado, a média ponderada do valor normal. 

Assim, as autoridades nacionais subtraem o preço de exportação ajustado de cada transação de 

exportação da média ponderada do valor normal.  

 

Feito isso, para que seja determinada a margem relativa de cada transação, divide-se o resultado 

encontrado pelo preço de exportação. O último passo desse procedimento consiste em calcular a 

média ponderada dessas margens, ou seja, multiplicá-las pelo peso (quantidade) de cada venda e, 

em seguida, agregar os resultados obtidos. 

                                                 
26

 ―This provision allows Members, in structuring their anti-dumping investigations, to address three kinds of target‘ 

dumping, namely dumping that is targeted to certain purchases, targeted to certain regions, or targeted  certain time 

periods.‖ Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 141, EC – Bed Linen, Parágrafo 62). 
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Data da transação Quantidade 

Preço de 

Exportação 

Ajustado 

Média Ponderada 

Valor Normal 

Ajustado 

Margem  

Relativa 
Qtd / Qtd total 

1-Jan 80 R$ 342,00 R$ 473,00 38,30% 8,7% 

3-Jan 56 R$ 346,00 R$ 473,00 36,71% 6,1% 

7-Jan 77 R$ 389,00 R$ 473,00 21,59% 8,4% 

9-Jan 98 R$ 365,00 R$ 473,00 29,59% 10,6% 

13-Jan 59 R$ 355,00 R$ 473,00 33,24% 6,4% 

15-Jan 41 R$ 344,00 R$ 473,00 37,50% 4,4% 

19-Jan 87 R$ 367,00 R$ 473,00 28,88% 9,4% 

23-Jan 45 $R 345,00 R$ 473,00 37,10% 4,9% 

25-Jan 96 R$ 346,00 R$ 473,00 36,71% 10,4% 

26-Jan 65 R$ 358,00 R$ 473,00 32,12% 7,0% 

27-Jan 81 R$ 357,00 R$ 473,00 32,49% 8,8% 

28-Jan 77 R$ 355,00 $R 473,00 33,24% 8,4% 

31-Jan 60 R$ 376,00 R$ 473,00 25,80% 6,5% 

Total 922   
Margem de 

Dumping 
32.23% 

 

1.3  Zeroing 

 

A prática de zeroing consiste em desconsiderar as importações em que foi verificado ―dumping 

negativo‖
27

 no cálculo da margem de dumping. Concretamente, ao empregar a aludida prática, 

autoridades nacionais computam como zero o resultado obtido por meio da comparação de 

transações – ou de médias de modelos, como se verá adiante – em que se verificou que o preço de 

exportação foi superior ao valor normal.  

 

O emprego de zeroing, por implicar desconsideração de resultados em que o preço de exportação 

é superior ao valor normal, tem duas consequências práticas. A primeira consiste no fato de que 

há maior probabilidade de ser apurado dumping, o que aumenta a probabilidade de imposição de 

medidas antidumping por autoridades nacionais. A segunda decorre do fato de que tal prática é 

responsável apenas por majorar a dimensão da margem de dumping, não sendo, portanto, capaz 

de minorá-la.  

 

                                                 
27

 Importante observar que o conceito de ―dumping negativo‖ não está previsto nos acordos da OMC. Trata-se, 

portanto, de construção doutrinária e jurisprudencial. Ver: (ALFORD, 2006, p. 6). 
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Há duas modalidades de emprego da prática de zeroing: o zeroing simples, e o zeroing modelo, 

as quais serão analisadas a seguir. 

 

1.3.1  Zeroing Simples 

 

Em relação às metodologias de cálculo da margem de dumping, cumpre mencionar que a prática 

de zeroing simples pode ser empregada tanto no método T-T quanto no método M-T. 

 

O zeroing simples consiste em computar como zero todas as comparações de transações em que o 

preço de exportação é superior ao valor normal. A tabela abaixo ilustra exemplo de aplicação da 

aludida prática
28

.  

   
(a) 

Sem Zeroing 

(b) 

Com Zeroing 

Data da transação 
Preço de 

exportação 
Valor normal T-T M-T T-T M-T 

1-Jan R$ 80,00 R$ 90,0 10,00 19,6 10,00 19,6 

4-Jan R$ 75,00 R$ 117,00 42,00 24,6 42,00 24,6 

8-Jan R$ 87,00 R$ 100,00 13,00 12,6 13,00 12,6 

11-Jan R$ 110,00 R$ 98,00 -12,00 -10,4 0,00 0,00 

17-Jan R$ 100,00 R$ 96,00 -4,00 -0,4 0,00 0,00 

19-Jan R$ 93,00 R$ 110,00 17,00 6,6 17,00 6,6 

22-Jan R$ 78,00 R$ 87,00 9,00 21,6 0,00 21,6 

26-Jan R$ 106,00 R$ 97,00 -9,00 -6,4 0,00 0,00 

28-Jan R$ 90,00 R$ 95,00 5,00 9,6 5,00 9,6 

30-Jan R$ 104,00 R$ 106,00 2,00 -4,4 2,00 0,00 

Média ponderada R$ 92,30 R$ 99,60     

Margem de 

dumping 
  7.91% 7.91% 9.64% 10.25% 

 

Não surpreende a constatação de que nos cálculos em que houve emprego de zeroing foi 

encontrada margem de dumping superior àquela obtida nos casos em que não houve a aplicação 

da referida prática.  

 

                                                 
28

 Para simplificar o exemplo assumiu-se que todas as transações envolveram a mesma quantidade. 
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1.3.2  Zeroing Modelo 

 

A prática de zeroing modelo é aplicada quando a margem de dumping é calculada por meio da 

metodologia que compara a média ponderada do preço de exportação com a média ponderada do 

valor normal (M-M).  

 

Para empregar a prática em análise, autoridades nacionais agrupam o produto sob investigação 

em diferentes classes de acordo com suas características e, em seguida, comparam a média 

ponderada do preço de exportação com a média ponderada do valor normal para cada uma das 

classes de produtos.  

 

A tabela abaixo ilustra exemplo simplificado da aplicação do zeroing modelo. O cálculo da 

margem de dumping foi feito da seguinte maneira: (i) em primeiro lugar, o produto foi dividido 

em três modelos (A, B e C) e, em seguida, (ii) foram calculadas e comparadas as médias 

ponderadas do preço de exportação e do valor normal. Nos casos em que foi encontrado valor 

negativo, esse foi substituído pelo número ―zero‖.  

 
 

    Preço médio Sem Zeroing Com Zeroing 

Data da 

transação 

Preço de 

exportação 
Valor normal Modelo 

Preço de 

exportação 
Valor normal M-M M-M 

1-Jan R$ 80,00 R$ 90,00 A R$ 83,75 R$ 93,00 9,25 9,25 

4-Jan R$ 75,00 R$ 117,00 B R$ 91,33 R$ 108,00 16,67 16,67 

8-Jan R$ 87,00 R$ 100,00 A R$ 83,75 R$ 93,00 9,25 9,25 

11-Jan R$ 110,00 R$ 98,00 C R$ 104,67 R$ 100,00 -4,67 0,00 

17-Jan R$ 100,00 R$ 96,00 C R$ 104,67 R$ 100,00 -4,67 0,00 

19-Jan R$ 93,00 R$ 110,00 B R$ 91,33 R$ 108,00 16,67 16,67 

22-Jan R$ 78,00 R$ 87,00 A R$ 83,75 R$ 93,00 9,25 9,25 

28-Jan R$ 90,00 R$ 95,00 A R$ 83,75 R$ 93,00 9,25 9,25 

30-Jan R$ 104,00 R$ 106,00 C R$ 104,67 R$ 100,00 -4,67 0,00 

Margem de 

dumping 
     7.91% 9.43% 

 

Como era de se esperar, o produto do emprego dessa prática foi a obtenção de margem de 

dumping superior àquela obtida quando não foi feito recurso ao zeroing modelo. 
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1.4  Imposição de Medidas Antidumping  

 

Constatada a existência de dumping, dano e nexo causal, as autoridades nacionais poderão aplicar 

medidas antidumping, contanto que, por força do disposto no artigo 9.3 do Acordo 

Antidumping
29

, o montante total de tais medidas não exceda a margem de dumping estabelecida 

para o produto sob investigação. 

 

Com efeito, o montante total da medida antidumping pode ser apurado de por meio de dois 

sistemas distintos
30

, um (i) retrospectivo e outro (ii) prospectivo, ambos previstos nos artigos 

9.3.1
31

 e 9.3.2
32

 do Acordo Antidumping, respectivamente.  

 

Em linhas gerais, pelo sistema retrospectivo autoridades nacionais apuram os montantes exatos 

referentes às medidas antidumping somente após a efetivação das importações. Ou seja, nesse 

caso a dimensão exata do dumping é calculada com base em períodos passados. 

Consequentemente, o exportador somente conhecerá a dimensão exata da medida antidumping 

imposta sobre seu produto após tê-lo exportado. 

 

Ilustrativamente, vale fazer breve referência
33

 à experiência estadunidense nesse campo
34

. Nos 

termos da regulação vigente no país, o Departamento de Comércio (autoridade nacional 

                                                 
29

 De acordo com o Artigo 9.3 do AA: ―9.3 The amount of the anti-dumping duty shall not exceed the margin of 

dumping as established under Article 2. […]‖ 
30

 Apesar de haver apenas dois modelos gerais, verifica-se, na prática, grande diversidade em relação aos sistemas 

implementados por estados membros. 
31

 Nos termos do artigo 9.3.1: ―When the amount of the anti-dumping duty is assessed on a retrospective basis, the 

determination of the final liability for payment of anti-dumping duties shall take place as soon as possible, normally 

within 12 months, and in no case more than 18 months, after the date on which a request for a final assessment of the 

amount of the anti-dumping duty has been made. Any refund shall be made promptly and normally in not more than 

90 days following the determination of final liability made pursuant to this sub-paragraph. In any case, where a 

refund is not made within 90 days, the authorities shall provide an explanation if so requested.‖ 
32

 Está disposto no artigo 9.3.2 o quanto segue: ―When the amount of the anti-dumping duty is assessed on a 

prospective basis, provision shall be made for a prompt refund, upon request, of any duty paid in excess of the 

margin of dumping. A refund of any such duty paid in excess of the actual margin of dumping shall normally take 

place within 12 months, and in no case more than 18 months, after the date on which a request for a refund, duly 

supported by evidence, has been made by an importer of the product subject to the anti-dumping duty. The refund 

authorized should normally be made within 90 days of the above-noted decision.‖ 
33

 Observa-se que a descrição do modelo estadunidense foi simplificada para os propósitos deste estudo. 
34

 É interessante notar que os Estados Unidos são, atualmente, os únicos grandes aplicadores de medidas 

antidumping que adotam o sistema retrospectivo. A esse respeito, vale mencionar que tal alternativa regulatória vem 
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competente) não apura o montante final dos direitos antidumping no momento da importação das 

mercadorias, mas arrecada determinada quantia a título de depósito. Posteriormente, transcorrido 

um ano da data de início da imposição da medida antidumping, partes interessadas (e.g. 

importadores, exportadores e membros da indústria doméstica) têm a oportunidade de requerer a 

instauração de revisão administrativa para apurar o montante exato final dos direitos antidumping 

a serem cobrados em relação ao ano-base anterior. Caso não for solicitada a instauração de 

procedimento de revisão, os montantes cobrados serão aqueles apurados na investigação inicial 

ou na última revisão administrativa, conforme o caso. Alternativamente, caso a revisão for 

solicitada podem se verificar dois cenários distintos: (i) se a margem de dumping apurada para o 

período for superior aos valores depositados, o investigado deverá pagar a diferença à autoridade 

nacional; se, por outro lado, (ii) a margem de dumping final for inferior à quantia depositada, o 

investigado será reembolsado da quantia paga em excesso. 

 

Já por meio do sistema prospectivo as autoridades nacionais calculam e recolhem medidas 

antidumping finais no momento da importação do produto. Assim, em sistemas puramente 

prospectivos, uma vez concluída a investigação e imposta a medida antidumping, autoridades 

nacionais apuram o valor dos direitos antidumping no momento do ingresso das mercadorias no 

pais. Consequentemente, o importador sabe ao certo a quantia devida a título de direitos 

antidumping, uma vez que o cálculo da medida  é definitivo.  

 

Percebe-se que, independentemente da natureza do sistema adotado (prospectiva ou 

retrospectiva), nos termos dos artigos 9.3.1 e 9.3.2 do Acordo Antidumping, o exportador deverá 

ser ressarcido caso o montante pago a título de medida antidumping exceda a margem de 

dumping estabelecida.  

                                                                                                                                                              
sendo repensada no país. Em especial, destaca-se o fato de em 2010 ter sido preparado relatório ao congresso 

estadunidense com a finalidade de analisar de maneira comparativa vantagens e desvantagens decorrentes da adoção 

de cada um dos sistemas de arrecadação de medidas antidumping. Referido documento pode ser acessado por meio 

do seguinte link: http://ia.ita.doc.gov/download/rvp/rvp-final-report-to-congress-20101119.pdf. (Acesso em 

06.02.2011). Interessante notar que o documento contém descrição de ambos sistemas (prospectivo e retrospectivo), 

podendo ser acessado para essa finalidade. 

http://ia.ita.doc.gov/download/rvp/rvp-final-report-to-congress-20101119.pdf
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2.  ANÁLISE DE RELATÓRIOS DO ÓRGÃO DE APELAÇÃO 

 

Descritos os conceitos fundamentais a esta análise, cumpre atentar ao posicionamento adotado 

pelo Órgão de Apelação
35

 nos sete relatórios
36

 que envolveram diretamente a análise da 

conformidade da prática de zeroing em relação aos acordos da OMC
37

. Assim, objetiva-se por 

meio desta seção apresentar, em linhas gerais, qual foi o entendimento adotado pelo Órgão de 

Apelação nos referidos casos. Esse exercício torna-se relevante para (i) compreender os 

argumentos envolvidos nas disputas e (ii) contextualizar a análise interpretativa que será feita ao 

longo deste estudo.  

 

Antes de passar à analise individual dos argumentos utilizados pelo Órgão de Apelação, importa 

mencionar que os casos de zeroing podem ser questionados de diversas maneiras. Com efeito, 

podem ser levadas à OMC demandas que tenham por objeto o questionamento da prática de 

zeroing: (i) em cada uma de suas modalidades (simples e modelo), (ii) quando aplicada por meio 

de cada um dos três métodos de cálculo da margem de dumping (M-M, T-T e M-T), e (iii) tanto 

nas investigações originais quanto nas revisões administrativas e de final de período. O 

organograma abaixo ilustra as várias formas de questionamento da prática de zeroing.  

 

                                                 
35

 Apesar de a análise de relatórios de painéis ser de inegável importância e tendo em vista de que este estudo não 

objetiva analisar todos os relatórios que envolvem a prática de zeroing, optou-se por restringir o conteúdo desta 

seção às decisões do Órgão de Apelação. 
36

 O caso US – Corrosion Resistant Steel Sunset Review, a despeito de envolver questionamentos relacionados à 

prática de zeroing, foi excluído dessa análise, uma vez que, as demandas japonesas acerca da aludida prática não 

foram apreciadas pelo Órgão de Apelação. Isso porque não havia detalhes suficientes que possibilitassem uma 

análise conclusiva. Nesse sentido destaca-se a seguinte passagem: ―Given the lack of factual findings by the Panel 

regarding the methodology used by  USDOC in the administrative reviews, we do not have a sufficient factual basis 

to complete the analysis of Japan's claim on this issue.‖(Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 244, US – 

Corrosion Resistant Steel Sunset Review, Parágrafo 138).  
37

 Nesse sentido, foram analisados apenas os casos em que a análise da prática de zeroing é feita com base em 

argumentos substanciais e não meramente procedimentais. 



26 

 

 

 

Conforme se pode constatar pelo disposto no quadro acima, a prática de zeroing pode ser 

examinada de modos mais ou menos específicos. Assim, podem haver disputas mais genéricas, 

tais como aquelas em que se analisa a prática de zeroing modelo, ou mais específicas, tais como 

aquelas em que se examina a prática de zeroing simples na modalidade ―transação – transação‖, 

quando aplicada na etapa de revisão administrativa. 

 

Adicionalmente, a prática de zeroing pode ser questionada (i) ―enquanto tal‖
38

 ou (ii) conforme 

aplicada. A primeira forma de questionamento tem por objeto as regras de aplicação da prática de 

zeroing em si mesmas, ou seja, consiste de questionamento em abstrato, independentemente do 

resultado da análise da aplicação das referidas regras em casos específicos
39

. Já a segunda se 

restringe às medidas quando aplicadas em casos concretos.  

 

Nota-se, portanto, que o questionamento da prática ―enquanto tal‖ é mais amplo em relação à 

contestação da mesma prática quando aplicada a casos concretos, já que uma vez condenado o 

zeroing em tese as autoridades não poderão aplicá-lo em qualquer de suas investigações.  

 

                                                 
38

 Tradução livre de ―as such‖ e ―en sí misma‖, termos retirados dos relatórios oficiais do Órgão de Apelação.  
39

 Para exposição sintética de entendimentos jurisprudenciais em relação a questionamentos ―enquanto tal‖ confira-

se: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/repertory_e/l1_e.htm Acesso: 08.02.2011. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/repertory_e/l1_e.htm
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Como será constatado a seguir, há considerável diversidade em relação aos fatos e argumentos 

levados ao Órgão de Apelação nas disputas que envolveram o questionamento da prática de 

zeroing. Ou seja, a análise de casos demonstra que a aludida prática foi contestada sob várias 

formas e em diversos contextos. Logo, tal peculiaridade poderia ser usada para explicar a 

existência de tantas lides sobre esse mesmo tema. 

 

No intuito de sistematizar esta análise, optou-se por segregar o disposto nesta seção por 

fundamentos. Assim, serão analisados, individualmente e em ordem cronológica
40

, os principais 

argumentos usados pelo Órgão de Apelação para justificar a desconformidade da prática de 

zeroing em relação aos acordos da OMC, em especial ao Acordo Antidumping e ao GATT 1994.  

 

A partir disso, o conteúdo desta seção será condensado na tabela constante do Anexo I a este 

trabalho, a qual objetiva sistematizar o exposto. Concretamente, a aludida tabela indica os 

detalhes das disputas, bem como os respectivos suportes fáticos e argumentos que foram 

preponderantes à decisão do Órgão de Apelação.  

 

2.1  Análise de Argumentos 

 

Antes de passar à análise de argumentos específicos, importa ressaltar que, por questões 

metodológicas, os argumentos relacionados ao dever de realizar comparação justa entre o preço 

de exportação e o valor normal não serão considerados nesta seção, mas sim na próxima. 

 

a. Dever de Levar em Consideração Todas as Transações de Exportação Comparáveis 

 

O primeiro caso em que o emprego do zeroing foi questionado na OMC foi EC – Bed Linen. 

Iniciada em 1999 pela Índia, essa disputa envolveu o questionamento da prática de zeroing 

modelo quando aplicada pelas Comunidades Européias em investigações originais. 

 

                                                 
40

 Esta análise será feita de maneira cronológica sob duas perspectivas, visto que (i) os argumentos serão 

apresentados na ordem em que foram usados pelo Órgão de Apelação (os argumentos mais antigos serão 

apresentados primeiro), e (ii) a descrição de cada um dos argumentos levará em conta o desenvolvimento desses ao 

longo dos diversos relatórios em que estiveram presentes. 
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Em EC – Bed Linen, o Órgão de Apelação entendeu pela ilegalidade do emprego do zeroing 

modelo, com base no argumento de que houve violação do dever de levar em consideração ―todas 

as transações de exportação comparáveis‖
41

, dever esse que está previsto no Artigo 2.4.2 do 

Acordo Antidumping
42

.  

 

Com efeito, justificou-se que, ao adotarem a referida prática, as autoridades européias não 

levaram em consideração os preços de determinadas transações para fins de cálculo da margem 

de dumping. Partindo dessa constatação, o Órgão de Apelação se posicionou no sentido de que as 

transações referentes a todos os modelos do produto sob investigação devem ser consideradas no 

cômputo da margem de dumping. Em outras palavras, considerou-se que o disposto no artigo 

2.4.2 do Acordo Antidumping não permite que autoridades nacionais desconsiderem transações 

de determinados modelos de produtos para fins de cálculo da margem de dumping. 

 

Contudo, cumpre mencionar que o argumento em análise tem caráter consideravelmente 

restritivo. Isso porque, pela leitura do Artigo 2.4.2 do AAD, o dever de levar em consideração 

―todas as transações de exportação comparáveis‖ só se aplica ao primeiro método de cálculo da 

margem de dumping (M-M)
43

.  

 

Destarte, decisões pautadas exclusivamente nesse argumento têm aplicação restrita apenas aos 

casos que envolvem o questionamento da prática de zeroing modelo, de modo que não podem 

servir de base para fundamentar o resultado de demandas referentes a outras formas de emprego 

de zeroing. 

                                                 
41

 Tradução livre de ―all comparable export transactions‖.  
42

 Nesse sentido temos: ―[…] the investigating authorities are required to compare the weighted average normal value 

with the weighted average of prices of  all comparable export transactions.  Here, we emphasize that Article 2.4.2 

speaks of ‗all‘ comparable export transactions.  As explained above, when ‗zeroing‘, the European Communities 

counted as zero the ‗dumping margins‘ for those models where the ‗dumping margin‘ was ‗negative‘. […] By ‗zeroing‘ 

the ‗negative dumping margins‘, the European Communities, therefore, did  not take fully into account the entirety of 

the prices of  some export transactions, namely, those export transactions involving models of cotton-type bed linen 

where ‗negative dumping margins‘ were found.‖ (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 141, EC – Bed Linen, 

Parágrafo 55). 
43

 O conceito ―todas as transações de exportação comparáveis‖ só é aplicável ao método M-M de cálculo de margem 

de dumping,visto que a redação do artigo 2.4.2 do AA não prevê o mesmo requisito às outras duas metodologias. No 

original: ―2.4.2 (...) the existence of margins of dumping during the investigation phase shall normally be established 

on the basis of a comparison of a weighted average normal value with a weighted average of prices of all comparable 

export transactions or by a comparison of normal value and export prices on a transaction-to-transaction basis.  (…).‖ 

(sem destaques no original). 
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Como era de se esperar, o argumento em análise foi desconsiderado no relatório de 

implementação do Órgão de Apelação em US – Softwood Lumber V. Nessa oportunidade, o OA 

esclareceu que o dever de levar em consideração ―todas as transações comparáveis‖ impõe dois 

requisitos que devem ser observados pelas autoridades nacionais ao agrupar transações. O 

primeiro é o de incluir em cada classe de produto apenas as transações comparáveis, enquanto o 

segundo requisito é de levar em consideração todas as transações de exportação comparáveis.  

 

Após fazer o esclarecimento, o Órgão de Apelação se posicionou no sentido de que o argumento 

em questão não é aplicável aos casos que envolvem o cálculo da margem de dumping pelo 

método T-T. Isso porque, nesse método, as transações não são agrupadas em diferentes classes de 

produtos
44

.   

 

b. Conceito de Margem de Dumping 

 

Quando questionado em US – Softwood Lumber V
45

, o Órgão de Apelação inovou em relação a 

EC – Bed Linen ao fundamentar a vedação à prática de zeroing, primordialmente, com base no 

conceito de ―margem de dumping‖.  

 

Com efeito, o Órgão de Apelação justificou seu entendimento com base na premissa de que tanto 

o dumping quanto a margem de dumping devem ser apurados para um determinado produto 

como um todo, e não apenas para certos modelos ou categorias de produtos
46

.  

                                                 
44

  Nos termos do referido relatório: ―Because of this possibility, the phrase "all comparable export transactions" 

implies that two requirements must be met when investigating authorities make the comparison by grouping 

transactions and averaging them.  First, they must include in each group only those export transactions that are 

"comparable".  Secondly, they must include "all" comparable export transactions corresponding to that group, and 

none of these export transactions may be left out arbitrarily.  Such a scenario does not arise in the same way when 

comparisons are made under the transaction-to-transaction comparison methodology.  As transactions are not divided 

into groups under the transaction-to-transaction comparison methodology, the phrase "all comparable export 

transactions" is not pertinent to that methodology and, consequently, no inference may be drawn from the fact that 

this phrase does not appear in relation to the transaction-to-transaction methodology.‖ (Relatório do Órgão de 

Apelação, WT/DS 264, US – Softwood Lumber V, Fase de Implementação, Parágrafo 91). 
45

 US – Softwood Lumber V figura entre os mais relevantes precedentes que envolvem a análise do emprego da 

prática de zeroing, uma vez que se trata do primeiro caso em que houve discussão mais abrangente em relação ao 

tema. Esse caso em análise também adquire relevância em vista das divergências percebidas nas diferentes esferas de 

decisão, uma vez que nesse caso a prática de zeroing foi analisada, também, na fase de implementação. 
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A aludida premissa foi pautada em interpretação contextual dos artigos 2.1 e 2.4.2 do Acordo 

Antidumping e VI:1 do GATT
47

. No caso em tela, argumentou-se que resta claro pela leitura dos 

referidos dispositivos que: (i) os termos ―dumping‖ e ―margem de dumping‖ são definidos em 

relação ao produto sob investigação como um todo e (ii) não pode haver mais de um dumping ou 

margem de dumping para um dado produto. 

 

Consequentemente, o Órgão de Apelação concebeu que os resultados obtidos por meio das 

múltiplas comparações de transações envolvendo modelos não são margens de dumping, mas 

apenas etapas preliminares que precedem o cômputo da margem de dumping.  

 

Com base nesse argumento, o Órgão de Apelação sustenta que não é admissível que autoridades 

nacionais calculem a margem de dumping para um dado produto sem levar em consideração 

todos os resultados obtidos a partir das comparações das transações envolvidas. Ou seja, de 

acordo com o argumento em análise, somente é possível calcular a margem de dumping para um 

dado produto se forem levados em consideração todos os resultados das comparações que 

antecederam o cômputo da margem de dumping
48

. 

 

                                                                                                                                                              
46

 Nesse sentido temos: ―As with dumping, "margins of dumping" can be found only for the product under 

investigation as a whole, and cannot be found to exist for a product type, model, or category of that product.‖ 

(Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 264, US – Softwood Lumber V,  Parágrafo 96). 
47

 De acordo com o Artigo VI:1 do GATT: ―The contracting parties recognize that dumping, by which products of 

one country are introduced into the commerce of another country at less than the normal value of the products, is to 

be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party 

or materially retards the establishment of a domestic industry. For the purposes of this Article, a product is to be 

considered as being introduced into the commerce of an importing country at less than its normal value, if the price 

of the product exported from one country to another (a) is less than the comparable price, in the ordinary course of 

trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country, or, (b) in the absence of such 

domestic price, is less than either (i) the highest comparable price for the like product for export to any third country 

in the ordinary course of trade, or (ii) the cost of production of the product in the country of origin plus a reasonable 

addition for selling cost and profit. Due allowance shall be made in each case for differences in conditions and terms 

of sale, for differences in taxation, and for other differences affecting price comparability.‖ 
48

 Nos termos do relatório do Órgão de Apelação em  US – Softwood Lumber V: ―We fail to see how an investigating 

authority could properly establish margins of dumping for the product under investigation as a whole without 

aggregating  all  of the "results" of the multiple comparisons for  all  product types.  There is no textual basis under 

Article 2.4.2 that would justify taking into account the "results" of only some multiple comparisons in the process of 

calculating margins of dumping, while disregarding other "results".  If an investigating authority has chosen to 

undertake multiple comparisons, the investigating authority necessarily has to take into account the results of  all  

those comparisons in order to establish margins of dumping for the product as a whole under Article 2.4.2.‖  

(Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 264, US – Softwood Lumber V, Parágrafo 96). 
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Sendo assim, o OA posicionou-se no sentido de que (i) o emprego da prática de zeroing implica 

desconsiderar os valores de certas transações de exportação, e que (ii) não existe qualquer base 

que possibilitaria sustentar o argumento de que o artigo 2.4.2 do Acordo Antidumping permite 

excluir tais transações do cálculo da margem de dumping. 

 

Constata-se, assim, nesse ponto, que o Órgão de Apelação empregou critérios de interpretação 

contextuais para justificar a desconformidade do zeroing em relação aos acordos da OMC. Isso 

porque tal posicionamento decorre da definição dos conceitos ―margem de dumping‖ e 

―dumping‖, a qual foi cunhada com base na interpretação sistemática de diversos dispositivos, 

tanto do Acordo Antidumping quanto do GATT 1994. 

 

O posicionamento do OA em US – Softwood Lumber V ganha significância em vista que o 

conceito de ―margem de dumping‖ abrange todas as metodologias de cálculo da margem de 

dumping. Ou seja, enquanto o argumento pautado nos termos ―todas as transações de exportação 

comparáveis‖ é restrito apenas aos casos em que a margem de dumping é calculada pelo método 

M-M, o argumento em análise é extensível aos demais métodos (T-T e M-T). 

 

Posteriormente, dois anos após o relatório em análise ter circulado, foi confirmada de maneira 

expressa a possibilidade de se estender esse argumento. Isso porque circulou o relatório do Órgão 

de Apelação referente à fase de implementação do caso US – Softwood Lumber V.  

 

Nesse relatório, os membros do Órgão de Apelação interpretaram novamente o artigo 2.4.2 do 

AAD sob a mesma ótica, mas em circunstâncias distintas, uma vez que o caso tinha por objeto a 

prática de zeroing quando aplicada em casos em que a margem de dumping fora calculada pelo 

método T-T. 

 

No relatório da fase de implementação argumentou-se que comparações entre transações 

específicas não podem ser consideradas como ―margens de dumping‖, uma vez que existe apenas 

uma margem que é calculada para todo o produto mediante a agregação de todas as comparações 
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feitas entre as transações. Consequentemente, não seria permitido que autoridades nacionais 

desconsiderassem determinados resultados para fins de cômputo da margem de dumping
49

. 

 

Assim, pode-se constatar a que aceitação do argumento em análise é pacífica nos relatórios do 

Órgão de Apelação. Isso porque a mesma fundamentação foi usada, sem modificações relevantes, 

em outros precedentes, tais como US – Zeroing (Japan)
50

, US – Stainless Steel (Mexico)
51

 e US – 

Continued Zeroing
52

. É interessante notar que, nesses dois últimos precedentes, o Órgão de 

Apelação justificou a impossibilidade de estabelecer diversas margens para um mesmo produto 

com base em leitura ainda mais abrangente do Acordo Antidumping. Isso é, o Órgão de Apelação 

se posicionou no sentido de que não seria cabível, por exemplo, analisar eventual dano causado 

por uma importação específica
53

.  

 

c. Desconsideração do Argumento Histórico 

 

Outro argumento presente em diversos casos que envolveram a análise da proibição da prática de 

zeroing é o chamado ―argumento histórico‖, ao qual os EUA frequentemente se socorreram. 

Especificamente, argumentou-se que, no âmbito das negociações referentes à Rodada do 

                                                 
49

 Nos termos constants do relatório: ―the results of the transaction-specific comparisons cannot be considered 

"margins of dumping" within the meaning of Article 2.4.2.  The "margins of dumping" established under the 

transaction-to-transaction comparison methodology provided in Article 2.4.2 result from the aggregation of  the 

transaction-specific comparisons. Article 2.4.2 does not permit an investigating authority, when aggregating the 

results of transaction-specific comparisons, to disregard transactions in which export price exceeds normal value.‖ 

(Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 264, US – Softwood Lumber V, Fase de Implementação, Parágrafo 88). 
50

 A seguinte passagem ilustra o posicionamento do órgão de apelação a esse respeito: ―But "dumping" and "margins 

of dumping" can be found to exist only in relation to that product as defined by that authority.  They cannot be found 

to exist for only a type, model, or category of that product. Nor, under any comparison methodology, can "dumping" 

and ‗margins of dumping‘ be found to exist at the level of an individual transaction. Thus, when an investigating 

authority calculates a margin of dumping on the basis of multiple comparisons of normal value and export price, the 

results of such intermediate comparisons are not, in themselves, margins of dumping.  Rather, they are merely 

"inputs that are [to be] aggregated in order to establish the margin of dumping of the product under investigation for 

each exporter or producer." (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 322, US – Zeroing (Japan), Parágrafo 115). 
51

 ―A margin of dumping is properly calculated under the Anti-Dumping Agreement only if all transactions are taken 

into account, including those where the export prices exceed the normal value.‖ (Relatório do Órgão de Apelação, 

WT/DS 344, US – Stainless Steel (Mexico), Parágrafo 113). 
52

 Ver: Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 350, US – Continued Zeroing, Parágrafos 282 -284. 
53

 Nesse sentido temos: ―However, the existence of "dumping" and several "margins of dumping" at the transaction-

specific level cannot be reconciled with a proper interpretation and application of several provisions of the Anti-

Dumping Agreement.  We do not see how, for example:  the determination of injury under Article 3;  the 

establishment of an individual margin of dumping for each exporter under Articles 5.8, 6.10, 6.10.2, 9.4, and 9.5;  the 

acceptance of voluntary undertakings from an exporter under Article 8;  and a review under Article 11.2 or 11.3 for 

continuation or revocation of an anti-dumping duty order, can be done at the transaction- or importer-specific level.‖ 

(Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 344, US – Stainless Steel (Mexico), Parágrafo 99).   



33 

 

Uruguai, os negociadores não conseguiram chegar a consenso em relação à permissibilidade do 

emprego da prática de zeroing. Nesse sentido, procurou-se sustentar que o fato de a aludida 

prática não ser expressamente prevista no Acordo Antidumping seria prova de que essa não seria 

inconsistente com as normas da OMC. 

 

Em US – Softwood Lumber V o Órgão de Apelação expressamente rechaçou tal argumento, com 

base no entendimento de que a análise do disposto no artigo 2.4.2 do Acordo Antidumping é 

suficiente para fundamentar a proibição da prática de zeroing
54

. O mesmo posicionamento foi 

mantido no relatório de implementação do Órgão de Apelação em US – Sofwood Lumber V
55

, 

bem como nos relatórios do Órgão de Apelação em US – Stainless Steel (Mexico)
56

 e US – 

Continued Zeroing
57

. 

 

d. Permissibilidade da Prática de Zeroing em Revisões Administrativas 

 

O fato de o artigo 2.4.2 do Acordo Antidumping conter os termos ―durante a fase de 

investigação‖
58

 ensejou ampla controvérsia. Concretamente, países como os EUA argumentaram 

que a prática de zeroing seria permitida em revisões administrativas, uma vez que o disposto no 

artigo 2.4.2 do AAD seria aplicável apenas às investigações originais. Paralelamente, 

                                                 
54

 Nos termos constantes do aludido relatório: ―We are unable to agree with the United States.  The material to which 

the United States refers does not, in our view, resolve the issue of whether the negotiators of the Anti-Dumping 

Agreement  intended to prohibit zeroing.  In any event, we have concluded, based on the ordinary meaning of 

Article 2.4.2 read in its context, that zeroing is prohibited when establishing the existence of margins of dumping 

under the weighted-average-to-weighted-average methodology‖. (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 264, US 

– Softwood Lumber V, Parágrafo 108). 
55

 Nos termos do relatório: ―In sum, the historical materials do not provide any additional guidance for the question 

whether zeroing under the transaction-to-transaction comparison methodology is consistent with Article 2.4.2 of the 

 Anti-Dumping Agreement.‖ (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 264, US – Softwood Lumber V, Fase de 

Implementação, Parágrafo 121). 
56

 Nesse sentido, vale transcrever a seguinte passagem do relatório do Órgão de Apelação: ―We are not persuaded 

that the aforementioned historical materials provide guidance as to whether simple zeroing is permissible under 

Article 9.3 of the  Anti-Dumping Agreement.‖ (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 344, US – Stainless Steel 

(Mexico), Parágrafo 130). 
57

 Confira-se: ―The Appellate Body was not persuaded that the historical materials referred to by the United States 

provided guidance as to whether simple zeroing is permissible under Article 9.3 of the Anti-Dumping Agreement‖. 

(Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 350, US – Continued Zeroing, Parágrafo 303). 
58

 Especificamente, está previsto no artigo 2.4.2 do AA que ―Subject to the provisions governing fair comparison in 

paragraph 4, the existence of margins of dumping during the investigation phase shall normally be established on 

the basis of a comparison [...]‖. (Sem destaques no original). 
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argumentou-se que o artigo 2.4 do AAD também não seria aplicável às revisões administrativas e 

que os artigos 9.3
59

 do AAD e VI:2 do GATT
60

 não contemplariam vedação ao uso de zeroing. 

 

Tal argumento assumiu grande relevância, vez que o entendimento adotado pelo Órgão de 

Apelação em EC – Bed Linen e US – Softwood Lumber V foi pautado, primordialmente, no 

disposto no artigo 2.4.2 do Acordo Antidumping. Dessa maneira, a despeito de a prática de 

zeroing ter sido condenada em ambos os relatórios do Órgão de Apelação, ainda pairavam 

dúvidas acerca de qual seria o entendimento do Órgão em relação às revisões administrativas. 

 

Assim, caso o OA entendesse que o artigo 2.4.2 do Acordo Antidumping teria aplicação restrita 

às investigações originais, as autoridades nacionais poderiam empregar a prática de zeroing em 

quaisquer revisões administrativas, o que no entender de muitos implicaria grande retrocesso em 

relação aos posicionamentos tomados pelo Órgão de Apelação em EC – Bed Linen e US – 

Softwood Lumber V. 

 

O primeiro caso em que houve análise sobre permissibilidade do emprego da prática de zeroing 

em revisões administrativas foi US – Zeroing (EC). Nesse precedente, o Órgão de Apelação 

firmou entendimento no sentido de que o emprego da prática de zeroing em revisões 

administrativas é vedado pelo disposto nos artigos 9.3 do Acordo Antidumping e VI:2 do GATT 

1994. 

 

Especificamente, para alcançar tal entendimento o Órgão de Apelação se valeu do argumento de 

que os termos ―margem de dumping‖ se aplicam para o produto sob investigação como um todo
61

 

(ver item ―b‖ desta seção). Partindo desse entendimento como premissa, o OA esclareceu que o 

emprego da prática de zeroing em revisões administrativas viola o disposto nos artigos 9.3 do 

Acordo Antidumping e VI:2 do GATT, os quais estabelecem que as medidas antidumping não 

                                                 
59

 De acordo com o Artigo 9.3 do AA: ―9.3 The amount of the anti-dumping duty shall not exceed the margin of 

dumping as established under Article 2. […]‖ 
60

 De acordo com o Artigo VI:2 do GATT: ―In order to offset or prevent dumping, a contracting party may levy on 

any dumped product an anti-dumping duty not greater in amount than the margin of dumping in respect of such 

product. For the purposes of this Article, the margin of dumping is the price difference determined in accordance 

with the provisions of paragraph 1.‖ 
61

 Interessante notar que o entendimento adotado em US – Softwood Lumber V foi determinante para fundamentar o 

argumento em análise. Nesse sentido ver: Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 294, US – Zeroing (EC), 

Parágrafo 125 e seguintes. 
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podem extrapolar a margem de dumping. Logo, o Órgão de Apelação entendeu que o fato de os 

EUA desconsiderarem diversas transações no cálculo da margem de dumping implica imposição 

de medidas antidumping em excesso às margens de dumping
62

. 

 

Posteriormente, em US – Zeroing (Japan), o Órgão de Apelação, além de manter a mesma 

racional de US – Zeroing (EC) acerca da aplicação da prática de zeroing em revisões 

administrativas
63

, estendeu o mesmo argumento às revisões de final de período
64

. 

 

Adicionalmente, cumpre observar que o posicionamento adotado pelo Órgão de Apelação acerca 

desse argumento manteve-se inalterado em US – Stainless Steel (Mexico). Nessa disputa o OA 

acrescentou que a interpretação do artigo 9.3 do Acordo Antidumping no sentido de admitir a 

prática de zeroing simples implicaria permitir que autoridades nacionais se esquivassem da 

restrição imposta pelo artigo 2.4.2 do AAD
65

. Nesse sentido, assim como nas outras 

oportunidades, rejeitou-se a possibilidade de aplicar o zeroing em revisões administrativas. 

 

                                                 
62

 Nesse sentido: ―Because results of this type were systematically disregarded, the methodology applied by the 

USDOC in the administrative reviews at issue resulted in amounts of assessed anti-dumping duties that exceeded the 

foreign producers' or exporters' margins of dumping with which the anti-dumping duties had to be compared under 

Article 9.3 of the Anti-Dumping Agreement and Article VI:2 of the GATT 1994.  Accordingly, the zeroing 

methodology, as applied by the USDOC in the administrative reviews at issue, is inconsistent with Article 9.3 of the 

 Anti-Dumping Agreement  and Article VI:2 of the GATT 1994.‖ (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 294, US 

– Zeroing (EC),  Parágrafo 133). 
63

 A seguinte passagem indica o posicionamento do Órgão de Apelação em US – Zeroing (Japan): ―We have found 

that zeroing, as it relates to periodic reviews, is, as such, inconsistent with Articles 2.4 and 9.3 of the Anti-Dumping 

Agreement and Article VI:2 of the GATT 1994.  We further recall that the Appellate Body has previously found 

zeroing, as applied in periodic reviews, to be inconsistent with Article 9.3 of the Anti-Dumping Agreement and 

Article VI:2 of the GATT 1994, on the grounds that application of that methodology "result[s] in amounts of 

assessed anti-dumping duties that exceed[ed] the foreign producers' or exporters' margins of dumping". (Relatório do 

Órgão de Apelação, WT/DS 322, US – Zeroing (Japan), Parágrafo 174). 
64

 Nesse sentido: ―We have previously concluded that zeroing, as it relates to periodic reviews, is inconsistent, as 

such, with Article 2.4 and Article 9.3.  As the likelihood-of-dumping determinations in the sunset reviews at issue in 

this appeal relied on margins of dumping calculated inconsistently with the Anti-Dumping Agreement, they are 

inconsistent with Article 11.3 of that Agreement.‖ (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 322, US – Zeroing 

(Japan), Parágrafo 174). 
65

 Nos termos constantes do relatório do Órgão de Apelação: ―In addition, as we see it, a reading of Article 9.3 of the 

 Anti-Dumping Agreement  that permits simple zeroing in periodic reviews would allow WTO Members to 

circumvent the prohibition of zeroing in original investigations that applies under the first sentence of Article 2.4.2 of 

the Anti-Dumping Agreement.‖ (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 322, US – Stainless Steel (Mexico), 

Parágrafo 109). 
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Finalmente, em US – Continued Zeroing, o precedente mais recente em que a questão em análise 

foi abordada, o Órgão de Apelação reafirmou o entendimento de que a prática de zeroing é 

vedada quando aplicada em revisões administrativas
66

. 

 

e. Questionamento da Prática de Zeroing “Enquanto Tal” 

 

Como já mencionado, a prática de zeroing pode ser questionada ―enquanto tal‖ (em abstrato) ou 

conforme aplicada (em concreto). A primeira forma de questionamento gerou controvérsias, uma 

vez que o zeroing não é previsto de maneira expressa na legislação estadunidense. 

Concretamente, nos EUA, tal prática é aplicada por força de um programa de computador usado 

pelo Departamento de Comércio. Nesse contexto, emergiu dúvida acerca da possibilidade de 

questionar em tese os procedimentos de aplicação do zeroing adotados nos EUA. 

 

É importante mencionar que o entendimento de que a referida prática pode ser questionada 

―enquanto tal‖ assume particular relevância. Isso porque, caso a prática de zeroing pudesse ser 

questionada apenas quando aplicada, as autoridades nacionais poderiam seguir empregando-a em 

casos específicos; já os Estados Membros afetados pela aplicação de zeroing apenas poderiam 

questioná-lo em circunstâncias concretas, e nunca em tese. 

 

Em US – Zeroing (EC), o primeiro caso em que essa questão foi apreciada, o Órgão de Apelação 

se posicionou no sentido de que a prática de zeroing aplicada em investigações originais no 

método M-M está ―enquanto tal‖ em desacordo com o disposto no artigo 2.4.2 do Acordo 

                                                 
66

 No intuito de comprovar esse entendimento e demonstrar que o Órgão de Apelação manteve o mesmo 

entendimento sobre essa questão, destacou-se a seguinte passagem: ―Furthermore, the Appellate Body has clarified 

that the definitions of "dumping" and "margin of dumping" apply in the same manner throughout the Anti-Dumping 

Agreement and do not vary under the various provisions of the Agreement.  Thus, under Article VI:2 and Article 9.3, 

the margin of dumping established for an exporter in accordance with Article 2 operates as a ceiling for the total 

amount of anti-dumping duties that can be levied on the entries of the subject merchandise from that exporter.  The 

Appellate Body has seen no basis in Article VI:2 of the GATT 1994 or in Articles 2 and 9.3 of the Anti-Dumping 

Agreement for disregarding the results of comparisons where the export price exceeds the normal value.  As the 

Appellate Body has said, ‗other provisions of the Anti-Dumping Agreement are explicit regarding the permissibility 

of disregarding certain matters‘." (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 350, US – Continued Zeroing, Parágrafo 

286). 
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Antidumping. Assim, entendeu-se que, mesmo não havendo previsão expressa na regulamentação 

estadunidense, a prática de zeroing poderia ser questionada ―enquanto tal‖
67

. 

 

Contudo, é importante notar que, em US – Zeroing (EC), o Órgão de Apelação restringiu sua 

análise às investigações em que a margem de dumping é calculada pelo método M-M. Logo, tal 

racional não seria, necessariamente, aplicável aos demais métodos previstos no artigo 2.4.2 do 

Acordo Antidumping
68

. 

 

Posteriormente, em US – Zeroing (Japan), o Órgão de Apelação se posicionou favoravelmente 

acerca da possibilidade de questionamento ―enquanto tal‖ da prática de zeroing quando aplicada 

nos métodos de cálculo de margem de dumping T-T e M-T
69

. Assim, consolidou-se o 

entendimento de que a aludida prática pode ser questionada ―enquanto tal‖ em suas diversas 

formas.  

 

f. Interpretação Literal dos Termos “Preços de Exportação” 

 

No relatório do Órgão de Apelação na fase de implementação de US – Softwood Lumber V pôde-

se constatar interpretação de caráter análogo àquela adotada pelo mesmo órgão em EC – Bed 

Linen. Isso porque um dos argumentos utilizados pelo OA para justificar a impossibilidade do 

emprego da prática de zeroing quando aplicada no método de cálculo de margem de dumping T-

T foi pautado em interpretação restritiva do disposto no artigo 2.4.2 do AAD. Em outros termos, 

em ambos os casos o Órgão de Apelação se valeu de argumentos pouco abrangentes. 

 

                                                 
67

 Nos termos constantes do relatório do Órgão de Apelação: ―For all these reasons, and based on our review of the 

DSU and the  Anti-Dumping Agreement, we see no basis to conclude that "rules or norms" can be challenged, as 

such,  only  if they are expressed in the form of a written instrument‖. (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 294, 

US – Zeroing (EC), Parágrafo 193). 
68

 O relatório do Órgão de Apelação contem passagem que explicita esse posicionamento: ―We wish to clarify, 

however, that we are not making any finding here with respect to the consistency of the zeroing methodology, as 

such, with the second or third methodology set forth in Article 2.4.2 for establishing the existence of margins of 

dumping.‖ (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 294, US – Zeroing (EC), Parágrafo 203). 
69

 Nesse sentido temos: ―Accordingly, we uphold the Panel's finding, in paragraph 7.58 of the Panel Report, that the 

"zeroing procedures" constitute a measure which can be challenged as such and, therefore, dismiss the United States' 

claim that the Panel acted inconsistently with Article 11 of the DSU by concluding that the zeroing procedures, as 

they relate to original investigations based on transaction-to-transaction and weighted average normal value-to-prices 

of individual export transactions comparisons, constitute a measure that can be challenged, as such, in WTO dispute 

settlement.‖ (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 322, US – Zeroing (Japan), Parágrafo 96). 



38 

 

Especificamente, o Órgão de Apelação fundamentou a vedação à prática de zeroing com base no 

argumento de que a expressão ―preços de exportação‖ fora empregada no plural no artigo 2.4.2 

do Acordo Antidumping
70

. Com base nessa constatação argumentou-se que a leitura do aludido 

artigo sugere que todos os resultados das comparações entre as transações devem ser levados em 

consideração para fins de cálculo da margem de dumping
71

. 

 

Nota-se aqui o emprego de um argumento que só se aplica a uma modalidade bastante específica 

de zeroing, qual seja: o zeroing simples quando aplicado na metodologia T-T. Conclui-se, assim, 

que o argumento em análise tem pouca relevância para as demais formas de zeroing. 

 

g. Relação Entre Metodologias – Necessidade de Uniformidade 

 

Outro argumento presente nos casos que envolvem questionamentos à prática de zeroing refere-

se à relação entre as duas metodologias convencionais de cálculo da margem de dumping (M-M e 

T-T). Concretamente, argumenta-se que não haveria sentido em permitir o emprego da aludida 

prática em certos casos e vedá-la em outros. Existiria, portanto, necessidade de uniformidade em 

relação aos métodos convencionais de cálculo da margem de dumping.  

 

O argumento em questão foi objeto de análise no relatório de implementação do Órgão de 

Implementação em US – Softwood Lumber V. Nesse precedente argumentou-se que se, de um 

lado, fosse permitido o emprego da prática de zeroing quando empregada no método T-T e, de 

outro lado, fosse vedado o recurso à mesma prática quando aplicada no método M-M, o Órgão de 

Apelação estaria legitimando, sem justificativa, a obtenção de resultados sistematicamente 

diferentes por meio de métodos dotados da mesma finalidade. 

                                                 
70

 Com efeito, está disposto no artigo 2.4.2 do AA o quanto segue: ―Subject to the provisions governing fair 

comparison in paragraph 4, the existence of margins of dumping during the investigation phase shall normally be 

established on the basis of […] a comparison of normal value and export prices on a transaction-to-transaction 

basis.‖ 
71

 Nos termos constantes do relatório do Órgao de Apelação: ―Furthermore, the reference to "export prices" in the 

plural, without further qualification, suggests that all of the results of the transaction-specific comparisons should be 

included in the aggregation for purposes of calculating the margins of dumping.  In addition, the "export prices" and 

"normal value" to which Article 2.4.2 refers are real values, unless conditions allowing an investigating authority to 

use other values are met.  Thus, in our view, zeroing in the transaction-to-transaction methodology does not conform 

to the requirement of Article 2.4.2 in that it results in the real values of certain export transactions being altered or 

disregarded.‖ (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 264, US – Softwood Lumber V, Fase de Implementação, 

Parágrafo 88). 
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Assim, o Órgão de Apelação se posicionou no sentido de que, apesar de serem distintas, as 

metodologias M-M e T-T (i) servem para o mesmo propósito e (ii) são hierarquicamente 

equivalentes. Partindo dessas premissas, argumentou-se que não seria lógico interpretar a 

permissibilidade da prática de zeroing de maneiras distintas em relação às duas metodologias em 

questão
72

. 

Em US – Zeroing (Japan) o Órgão de Apelação reforçou o argumento de que não há sentido em 

permitir o emprego da prática de zeroing quando aplicada no método de cálculo de margem de 

dumping T-T e proibi-la quando empregada no método M-M. Isso porque tais metodologias 

teriam a mesma função e não poderiam gerar resultados sistematicamente diversos
73

. 

 

h. Desconsideração do Argumento da Equivalência Matemática 

 

É recorrente na jurisprudência da OMC o argumento de que a prática de zeroing não pode ser 

vedada em todas as suas modalidades sob pena de tornar o disposto na segunda parte do artigo 

2.4.2 do AAD sem sentido.  

 

Com efeito, argumenta-se que a proibição da aplicação do zeroing no método de cálculo de 

margem de dumping M-T o tornaria matematicamente equivalente ao método M-M. Ou seja, 

sustenta-se que para que os métodos M-M e M-T não gerem resultados iguais é necessário que 

seja permitido empregar o zeroing no último método. Logo, pressupor-se-ia que não se pode 

concluir que o Acordo Antidumping veda a prática de zeroing em qualquer hipótese. 

 

                                                 
72

 Nesse sentido: ―Given that the two methodologies are alternative means for establishing "margins of dumping" and 

that there is no hierarchy between them, it would be illogical to interpret the transaction-to-transaction comparison 

methodology in a manner that would lead to results that are systematically different from those obtained under the 

weighted average-to-weighted average methodology.‖ (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 264, US – 

Softwood Lumber V, Fase de Implementação, Parágrafo 93). 
73

 A seguinte passagem ilustra o entendimento do Órgão de Apelação: ―It would therefore be "illogical to interpret 

the [T-T] comparison methodology in a manner that would lead to results that are systematically different from those 

obtained under the [W-W] methodology."(Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 322, US – Zeroing (Japan), 

Parágrafo 96). 
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O primeiro precedente em que o argumento em questão foi considerado foi US – Softwood 

Lumber V, fase de implementação. Nessa oportunidade o Órgão de Apelação rejeitou o 

argumento matemático com base em três fundamentos.  

 

Em primeiro lugar, o relatório do Órgão de Apelação apontou que o argumento matemático é 

uma hipótese não testada, uma vez que os EUA não comprovaram que os referidos resultados 

são, em todos os casos, matematicamente equivalentes. Ou seja, entendeu-se que não faria 

sentido conceber que a segunda parte do artigo 2.4.2 do AAD perderia sentido em vista que 

apenas em circunstâncias específicas os resultados obtidos pelos métodos M-M e M-T seriam 

equivalentes. 

 

Adicionalmente, o OA sustentou que o argumento em análise parte da premissa de que o zeroing 

é proibido quando aplicado no método de cálculo M-T, o que não havia sido até então esclarecido 

pelo Órgão de Apelação. Vale ressaltar que, até o presente momento, não houve nenhum 

posicionamento expresso do Órgão de Apelação sobre a possibilidade de emprego da prática de 

zeroing quando aplicada no método de cálculo de margem de dumping M-T
74

. 

 

Por fim, o Órgão de Apelação apontou que o método M-T, por ser excepcional, não pode 

determinar a interpretação das duas outras metodologias (M-M e T-T), as quais são ordinárias. 

Ou seja, entendeu-se que não se pode pautar a interpretação da regra com base em sua exceção. 

 

Pode-se afirmar que tal posicionamento mostra-se pacífico no âmbito do Órgão de Apelação, 

uma vez que, em US – Zeroing (Japan)
75

, US – Stainless Steel (Mexico)
76

 e US – Continued 

                                                 
74

 Confira-se: ―The Appellate Body has so far not ruled on the question of whether or not zeroing is permissible 

under the comparison methodology in the second sentence of Article 2.4.2.  Nor is it an issue before us in this appeal.  

As in US – Zeroing (Japan), our analysis here of the second sentence of Article 2.4.2 is therefore confined to 

addressing the contextual arguments of the Panel based on that provision‖. (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 

322, US – Stainless Steel (Mexico), Parágrafo 127). 
75

 Nesse sentido ver: Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 322, US – Zeroing (Japan), Parágrafos 133–136. 
76

 A seguinte passagem ilustra que o Órgão de Apelação manteve o mesmo entendimento em relação ao argumento 

matemático: ―In any event, the Appellate Body has explained that, "[b]eing an exception, the comparison 

methodology in the second sentence of Article 2.4.2 (weighted average-to-transaction) alone cannot determine the 

interpretation of the two methodologies provided in the first sentence"
.
  As the Appellate Body has also said, it could 

be argued, in reverse, that permitting zeroing under the first sentence of Article 2.4.2 "would enable investigating 

authorities to capture pricing patterns constituting 'targeted dumping', thus rendering the third methodology inutile."  

The Appellate Body has also observed, in US – Zeroing (Japan), that, "[i]n order to unmask targeted dumping, an 
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Zeroing
77

, o Órgão de Apelação retomou os argumentos acima expostos, e utilizou-os novamente 

para rebater o argumento da equivalência matemática.  

 

i. Desconsideração do Argumento da Diferença entre Sistemas de Apuração de 

Mediadas AD 

 

Em US – Zeroing (Japan) foi suscitado o argumento de que não haveria sentido em, de um lado, 

permitir a aplicação de práticas análogas ao zeroing aos países que empregam sistemas 

prospectivos de apuração de medidas antidumping e, de outro lado, vedá-las àqueles que utilizam 

sistemas retrospectivos.  

 

Com efeito, argumentou-se que o disposto no artigo 9.4(ii)
78

 do Acordo Antidumping autoriza 

Estados que recolhem medidas antidumping pelo sistema prospectivo a adotarem o chamado 

―sistema de valor normal prospectivo‖
79

, o que implicaria autorizar uma prática análoga à 

aplicação do zeroing.  

 

Em particular, por meio do sistema de valor normal prospectivo, aplica-se medidas antidumping 

com base em um valor normal de referência, que é calculado na fase de investigação. Assim, 

nesse sistema compara-se o valor normal em questão com transações específicas de exportação, o 

                                                                                                                                                              
investigating authority may limit the application of the W-T comparison methodology to the prices of export 

transactions falling within the relevant pattern."  (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 322, US – Stainless Steel 

(Mexico), Parágrafo 127).  
77

 A seguinte passagem sintetiza o posicionamento adotado pelo Órgao de Apelaçao em US – Continued Zeroing 

acerca do argumento da equivalência matemática: ―In any event, the fact that, under certain circumstances, the W-T 

comparison methodology could produce results that are equivalent to those obtained through the application of the 

W-W comparison methodology is insufficient to conclude that the second sentence of Article 2.4.2 is thereby 

rendered ineffective. Therefore, mathematical equivalence is inconclusive as to whether a transaction-specific or 

product-wide definition of dumping is required‖. (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 350, US – Continued 

Zeroing, Parágrafo 298). 
78

 Está previsto no artigo 9.4(ii) do Acordo Antidumping o quanto segue: ―When the authorities have limited their 

examination in accordance with the second sentence of paragraph 10 of Article 6, any anti-dumping duty applied to 

imports from exporters or producers not included in the examination shall not exceed: […] (ii) where the liability for 

payment of anti-dumping duties is calculated on the basis of a prospective normal value, the difference between the 

weighted average normal value of the selected exporters or producers and the export prices of exporters or producers 

not individually examined, provided that the authorities shall disregard for the purpose of this paragraph any zero 

and de minimis margins and margins established under the circumstances referred to in paragraph 8 of Article 6. The 

authorities shall apply individual duties or normal values to imports from any exporter or producer not included in 

the examination who has provided the necessary information during the course of the investigation, as provided for 

in subparagraph 10.2 of Article 6.‖ 
79

 Tradução livre de ―prospective normal value system‖. 



42 

 

que permite a imposição de medidas antidumping sempre que o preço de exportação for superior 

ao valor normal. Ou seja, argumentou-se que, em tais sistemas, assim como nos casos em que há 

aplicação do zeroing¸ não ocorreria compensação entre transações. 

 

O Órgão de Apelação, em US – Zeroing (Japan), rejeitou tal entendimento sob o argumento de 

que, sempre que o montante total da medida antidumping ultrapassar a margem de dumping, (i) o 

exportador poderá reclamar restituição e (ii) a autoridade nacional que impôs a medida deverá 

ressarci-lo. Ademais, o OA reiterou o argumento de que a margem de dumping deve ser 

estabelecida para o produto como um todo e concluiu que essa margem opera como um teto às 

medidas antidumping.  

 

Por conseguinte, o Órgão de Apelação concluiu que o Acordo Antidumping é neutro em relação 

aos diferentes sistemas de apuração de medidas antidumping
80

, uma vez que não confere 

vantagens aos Estados Membros que adotam o sistema prospectivo.   

 

Tal posicionamento foi reforçado pelo Órgão de Apelação em US – Stainless Steel (Mexico). 

Nesse precedente o OA fundamentou seu entendimento na distinção entre, de um lado, a 

arrecadação de medidas antidumping no momento da importação e, de outro lado, a determinação 

final da responsabilidade do exportador (montante final efetivamente pago pelo exportador).  

 

A partir dessa distinção, o Órgão de Apelação esclareceu que os montantes arrecadados no 

momento da importação não correspondem a margens de dumping. Nesse sentido, a margem de 

dumping só seria calculada após agregados todos os resultados das transações objeto de 

investigação, ou seja, no momento da apuração final da responsabilidade do exportador. Assim, 

ressaltou-se que, caso o montante arrecadado no momento da importação exceda a margem de 

dumping, o exportador poderá requerer a restituição das quantias arrecadadas em excesso
81

.  

 

                                                 
80

 Nesse sentido ver: Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 322, US – Zeroing (Japan), Parágrafos 157–163. 
81

 Nesse sentido ver também: Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 322, US – Stainless Steel (Mexico), 

Parágrafos 120-121.  
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Pode-se afirmar que tal entendimento é, de certa maneira, firme no âmbito do Órgão de 

Apelação, uma vez que em US – Continued Zeroing, o mais recente precedente em que essa 

questão é analisada, o Órgão de Apelação manteve o mesmo posicionamento
82

. 

 

2.2 Constatações 

 

No intuito de consolidar e sistematizar os argumentos analisados pelo Órgão de Apelação 

elaborou-se a tabela e o gráfico abaixo. 

 

Disputa Nome Curto do Caso 
Argumentos 

a b c d e f g h i 

DS219 EC – Bed Linen (India) X         

DS264 US –  Softwood Lumber V (Canada) X X X       

DS294 US – Zeroing (EC)  X  X X     

DS264 US – Softwood Lumber V (Canada), Article 21.5 X X X   X X X  

DS 322 US – Zeroing (Japan)  X  X X  X X X 

DS 344 US – Stainless Steel (Mexico)  X X X X   X X 

DS350 US – Continued Zeroing  X X X    X X 

 

 

                                                 
82

 A seguinte passagem é ilustrativa: ―Thus, Article 9.4(ii) does not mean that the basic disciplines governing the 

calculation of margins of dumping, contained in Article VI of the GATT 1994 and Article 2 of the Anti-Dumping 

Agreement, no longer apply.  The collection of anti-dumping duties on the basis of a prospective normal value is only 

an intermédiate stage of collection, since it is subject to final assessment and "a prompt refund, upon request", under 

Article 9.3.2.  There is nothing in Article 9.4 that exempts prospective normal value systems from the obligations 

under Article 9.3, including with respect to refund procedures in respect of duties assessed on a prospective basis.‖ 

(Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 350, US – Continued Zeroing, Parágrafo 295). 
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Legenda: a – Dever de levar em consideração todas as transações de exportação comparáveis; b – Conceitos de ―dumping‖ e 

―margem de dumping‖; dever de calcular a margem de dumping para um produto como um todo; c – Desconsideração do 

argumento histórico; d – A prática de zeroing quando aplicada em revisões administrativas está em desacordo com as regras do 

AAD; e – A prática de zeroing pode ser questionada ―enquanto tal‖; f – Interpretação literal dos termos ―preços de exportação‖ 

constantes do artigo 2.4.2 do Acordo Antidumping; g – Relação entre metodologias – necessidade de uniformidade; h – 

Desconsideração do argumento da equivalência matemática; i – Desconsideração do argumento do caráter dos sistemas 

(prospectivo e retrospectivo); e X – O argumento foi levado em consideração pelo Órgão de Apelação. 

 

A partir da tabela e uma vez analisados os relatórios em apreço, a primeira constatação que 

merece atenção é a de que o Órgão de Apelação, em todas as oportunidades em que foi 

questionado, mesmo que com base em diferentes suportes argumentativos, condenou a prática de 

zeroing. Contudo, a despeito disso, chama atenção o fato de haver tantas demandas acerca de 

uma questão tão específica. 

 

Adicionalmente, verificou-se que esforços argumentativos feitos pelo Órgão de Apelação não 

foram lineares. Isso porque, ao longo das disputas, surgiram novos argumentos que foram usados 

para reforçar o entendimento de que o zeroing é incompatível com as regras do Acordo 

Antidumping.  

 

Nessa linha, também é de se ressaltar que foi utilizada vasta gama de argumentos para justificar a 

desconformidade do zeroing em relação aos acordos da OMC. Ademais, nota-se que existem 

argumentos mais pacíficos – como é o caso daquele relacionado ao conceito de ―margem de 

dumping‖ (item ―b‖) – bem como outros menos recorrentes – como, por exemplo, o argumento 

pautado no dever de levar em consideração ―todas as transações comparáveis‖ (item ―a‖). 

 

A partir do gráfico exposto acima, pode-se constatar que o principal argumento usado pelo Órgão 

de Apelação para justificar a vedação ao zeroing é calcado na interpretação dos conceitos de 

―dumping‖ e de ―margem de dumping‖ (item ―b‖). Além de estar presente em seis dos sete 

relatórios analisados, o argumento pautado na interpretação desses conceitos foi utilizado para 

justificar a proibição do zeroing tanto em investigações originais como em revisões 

administrativas. 

 

É interessante notar, também, que ao logo das disputas o posicionamento adotado pelo Órgão de 

Apelação se consolidou no sentido de condenar o zeroing. Concretamente, ao passo que, no 



45 

 

primeiro relatório em que o tema foi abordado (EC – Bed Linen), o Órgão de Apelação se 

posicionou de modo contrário a uma modalidade bastante específica de zeroing (zeroing modelo 

em investigações originais conforme aplicado) com base em argumento bastante restritivo
83

, 

posteriormente, em outras oportunidades, o mesmo Órgão adotou diversos argumentos para 

justificar a vedação ao zeroing, os quais permitiram a conclusão de que a aludida prática é 

proibida em diferentes formas
84

. Assim, é possível constatar que o OA refinou os argumentos 

usados para justificar a vedação ao zeroing ao longo das diversas disputas que envolveram o 

tema. 

 

Contudo, não foi possível notar o emprego de argumentos que pudessem ser usados como suporte 

para sustentar eventual vedação geral ao zeroing. Ou seja, pôde-se constatar, por meio da análise 

dos argumentos estudados nesta seção, que o Órgão de Apelação respondeu pontualmente aos 

questionamentos relacionados à prática do zeroing.  

 

Assim, em que pese a condenação de diversas formas de emprego de zeroing ser pacífica, é 

importante ressaltar que tal posicionamento não decorre de juízos genéricos, mas pode ser 

identificado, no decorrer das disputas, pela análise dos vários argumentos constantes dos sete 

relatórios analisados. Nesse sentido, nota-se que o Órgão de Apelação consolidou entendimento 

contrário ao zeroing com base, predominantemente, em interpretações contextuais
85

 do Acordo 

Antidumping. 

 

3. O DEVER DE REALIZAR COMPARAÇÕES JUSTAS  

 

Descritos, em linhas gerais, os principais argumentos utilizados pelo Órgão de Apelação para 

justificar a desconformidade da prática de zeroing em relação a diversos dispositivos do Acordo 

Antidumping e do GATT 1994, cabe analisar em detalhes como Painéis e Órgão de Apelação 

reagiram às alegações de que o emprego da prática de zeroing estaria em desconformidade com o 

                                                 
83

 Ver item ―a‖: ―Dever de Levar em Consideração Todas as Transações de Exportação Comparáveis‖. 
84

 Ver, por exemplo, item ―b‖: ―Conceito de Margem de Dumping‖ 
85

 Entende-se por interpretações contextuais aquelas que levam em consideração, predominantemente, o texto 

(literalidade) e o contexto (interação entre os termos constantes de um mesmo relatório) em que estão inseridos os 

dispositivos dos acordos da OMC.  
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dever de efetuar comparação justa entre o preço de exportação e o valor normal. Dever esse que, 

conforme mencionado, está previsto no artigos 2.4 e 2.4.2 do Acordo Antidumping. 

 

Preliminarmente, cumpre observar que a análise proposta nesta seção é relevante tanto aos casos 

específicos que envolvem zeroing (relevância específica), quanto a outras demandas relacionadas 

ao Acordo Antidumping (relevância sistêmica).   

 

Com efeito, esta análise é importante para as disputas que envolvem questionamentos 

relacionados ao emprego do zeroing, na medida em que, caso se entenda que a aludida prática é 

inerentemente incompatível com o dever de realizar comparações justas, será possível sustentar a 

existência de uma vedação geral ao zeroing. 

 

Nesse sentido, o entendimento de que o emprego do zeroing é inconciliável com a noção de 

justiça teria como consequência a garantia de maior previsibilidade e segurança ao sistema de 

solução de controvérsias da OMC, uma vez que a fundamentação da vedação dessa prática seria 

apoiada em uma fundamentação abrangente, passível de ser aplicada em diversos tipos de 

demandas
86

. 

 

Contudo, a despeito de proporcionar os alegados benefícios ao sistema, o argumento em análise – 

por ser fundado em um conceito tão aberto como é o de ―justiça‖ – impõe o risco de ativismo 

judicial
87

. Isso porque, alegadamente, tal fundamentação poderia ser usada como base para criar 

regras que não teriam sido pactuadas pelos negociadores dos acordos da OMC.  

 

Assim, é importante observar que a discussão sobre ativismo judicial é particularmente 

controversa no âmbito do Acordo Antidumping uma vez que, por força do disposto no artigo 

17.6(ii)
88

, nos casos em que é possível interpretar um determinado dispositivo de mais de uma 

                                                 
86

 A esse respeito vale retomar o exposto no quadro constante do início da segunda seção deste estudo. 

Especificamente, cumpre observar que a vedação geral ao zeroing, pautada na violação do dever de realizar 

comparações justas, seria aplicável às diversas modalidades de zeroing. Logo, englobaria as demandas que foram 

decididas com base apenas em questões pontuais, e acabaria por possibilitar o questionamento de novas demandas. 
87

 Para discussão aprofundada sobre ativismo judicial na OMC ver: STEINBERG, 2004. 
88

 Está previsto no aludido dispositivo o quanto segue: ―17.6 In examining the matter referred to in paragraph 5: (…) 

(ii) the panel shall interpret the relevant provisions of the Agreement in accordance with customary rules of 

interpretation of public international law. Where the panel finds that a relevant provision of the Agreement admits of 
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forma, as autoridades nacionais podem adotar medidas que se enquadrem em quaisquer das 

interpretações permissíveis desse dispositivo. Nesse sentido, cabe ao intérprete a tarefa de traçar a 

tênue linha que segrega os dispositivos que comportam mais de uma interpretação (e, 

conseqüentemente, a adoção de diferentes tipos de medidas) daqueles que só podem ser 

interpretados de uma forma
89

. 

 

Ademais, importa ressaltar que esta análise também é dotada de importância sistêmica, uma vez 

que envolve a interpretação de um dispositivo de notória vagueza. Destarte, compreender como 

os intérpretes se posicionam em relação a deveres tão amplos pode ser útil para diversos tipos de 

demandas e não apenas àquelas que envolvem questionamentos relacionados ao zeroing. 

 

Observado esse contexto, a análise proposta nesta seção será divida em duas partes: (i) na 

primeira serão indicados os pontos de convergência encontrados nos diversos relatórios 

examinados
90

, ao passo que na segunda (ii) serão apontadas duas vertentes de interpretação sobre 

o significado dos termos ―comparação justa‖. 

 

A partir disso, serão elaboradas tabelas, uma constante do Anexo II e outra do final desta seção, 

as quais objetivam esquematizar o conteúdo abordado nesta etapa. A tabela inserida no Anexo II 

restringe-se aos casos em que houve análise substancial do dever de realizar comparação justa, e 

leva em consideração, de um lado, o resultado final da disputa e, do outro, o tipo de interpretação 

realizada. 

 

                                                                                                                                                              
more than one permissible interpretation, the panel shall find the authorities' measure to be in conformity with the 

Agreement if it rests upon one of those permissible interpretations.‖ 
89

 A seguinte passagem, que foi extraída do voto dissidente constante do Relatório do Painel em US – Softwood 

Lumber V, exemplifica essa controvérsia: ―In terms of approach, I believe that a claim based on a highly general test 

such as "fair comparison" should be approached with caution by treaty interpreters.  The concept of fairness in the 

abstract is highly subjective, and a too-ready reliance on the "fair comparison" requirement could result in 

interpretations that were highly unpredictable.  Further, I am not inclined to accept that the drafters intended that the 

Members abdicate their responsibility to negotiate rules in this area and leave the rule-making function in the hands 

of the dispute settlement system.  Taking this into account, I approach Article 2.4's "fair comparison" requirement 

with two elements in mind.  First, any conception of "fairness" (and "unfairness") should be solidly rooted in the 

context provided by the AD Agreement (and perhaps the WTO Agreement more generally).  Second, given the 

subjectivity of the concept of fairness, the principles of Article 17.6(ii) of the AD Agreement regarding permissible 

interpretations are particularly relevant.‖ (Relatório do Painel, WT/DS 264, US – Softwood Lumber V, Parágrafo 

9.16). 
90

 Os relatórios examinados para fins desta análise estão elencados na segunda tabela constante desta seção.  
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De modo que se possa analisar os pontos de convergência e divergência, cumpre mencionar que a 

controvérsia que gira em torno da interpretação dos termos ―comparação justa‖ – quando 

relacionados à maneira pela qual as margens de dumping devem ser calculadas – suscita três 

questões interdependentes
91

.  

 

A primeira das aludidas questões consiste em saber se o disposto na primeira frase do artigo 2.4 

do Acordo Antidumping
92

 impõe uma obrigação legal independente. Ou seja, analisa-se, antes de 

tudo, se é possível ocorrer uma violação do dever de efetuar comparação justa entre o preço de 

exportação e o valor normal sem que para isso seja necessário o descumprimento de outra 

obrigação constante do artigo 2.4. 

 

Caso a primeira questão seja respondida afirmativamente, passa-se à análise da segunda, a qual 

consiste em delimitar o escopo de aplicação do dever imposto pela primeira frase do artigo 2.4. 

Precisamente, objetiva-se saber se o dever de realizar comparações justas encontra-se limitado ao 

disposto no artigo 2.4, ou se é extensível a outros dispositivos do Acordo Antidumping, tais como 

o artigo 2.4.2. 

 

A terceira questão, que só é analisada caso se entenda que a obrigação de realizar comparações 

justas entre preço de exportação e valor normal é extensível a outros dispositivos do Acordo 

Antidumping (além do artigo 2.4), é relacionada ao significado dos termos ―comparação justa‖; 

em especial quando relacionados à fase de cálculo da margem de dumping. 

                                                 
91

 A seguinte passagem, constante do Relatório do Painel em US – Zeroing (EC), ilustra esse debate: ―The 

disagreement between the parties with respect to whether the "fair comparison" language in Article 2.4 gives rise to 

obligations with regard to the manner in which a margin of dumping is determined raises three principal questions.  

The first question is whether the legal obligation created by the "fair comparison" language in the first sentence of 

Article 2.4 can only be violated as a result of a violation of the specific requirements set out in the remainder of 

paragraph 4 regarding steps to be taken by authorities to ensure price comparability or whether it is an independent 

obligation, i.e. an obligation that can be violated by an action that is not inconsistent with other requirements of 

paragraph 4.  A second question, which necessarily arises only if the answer to the first question is affirmative, is 

whether the scope of application of the "fair comparison" requirement as an independent obligation is limited to the 

general subject matter expressly addressed by paragraph 4, i.e. price comparability, or whether its reach extends 

beyond this paragraph.  The third question, which arises only if it is established that the "fair comparison‖ 

requirement is an independent obligation that is not limited in scope to the general subject matter of paragraph 4 but 

also applies to the calculation of margins of dumping, concerns the substantive meaning of "fair comparison", 

particularly in relation to the determination of margins of dumping.‖ (Relatório do Painel, WT/DS 294, US – Zeroing 

(EC), Parágrafo 7.252). 
92

 Consta da primeira frase do artigo 2.4 do Acordo Antidumping: ―A fair comparison shall be made between the 

export price and the normal value.‖ 
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Conforme será constatado a seguir, os pontos de convergência restringem-se às duas primeiras 

questões, enquanto o foco de divergência está na última, ou seja, está no esforço de atribuir 

significado aos termos ―comparação justa‖. 

 

3.1 Posicionamentos Convergentes 

 

Há consenso, nos relatórios analisados, de que a obrigação de realizar comparações justas (i) é 

autônoma, ou seja, que não se esgota nos requisitos estabelecidos no artigo 2.4 do Acordo 

Antidumping, bem como de que (ii) deve ser observada pelas autoridades nacionais para fins de 

cálculo da margem de dumping. 

 

O primeiro entendimento é pautado na análise isolada do disposto no artigo 2.4 do Acordo 

Antidumping. Em particular, o argumento usado para justificar a autonomia da aludida obrigação 

baseia-se na premissa de que o disposto na primeira frase do artigo 2.4 (―deve ser feita uma 

comparação justa entre o preço de exportação e o valor normal‖
93

) restaria desprovido de sentido 

caso se entendesse que tal previsão simplesmente replica as demais obrigações constantes do 

aludido artigo
94

. 

 

Ainda no intuito de justificar esse posicionamento é usado o argumento de que a obrigação em 

análise está prevista em uma frase apartada das demais constantes do artigo 2.4 do Acordo 

Antidumping. Tal percepção assumiria relevância tendo em vista que na Rodada do Uruguai 

optou-se por alterar a redação da disposição análoga prevista no texto do Acordo Antidumping da 

                                                 
93

 Tradução livre de: ―a fair comparison shall be made between the export price and the normal value.‖ 
94

 Esse argumento é descrito na seguinte passagem, que consta do Relatório do Painel em US – Zeroing (EC): ―With 

respect to the first question, i.e. whether the "fair comparison" language creates an independent obligation or whether 

it contains an obligation that can be violated only if a Member acts inconsistently with other requirements of 

paragraph 4, we note that although there exists a close link between this first sentence and the remainder of the 

paragraph, we find no language in Article 2.4 that suggests that this "fair comparison" requirement is defined 

exhaustively by the specific requirements set out in the remainder of the paragraph regarding the steps to be taken to 

ensure price comparability.  Indeed, to read the "fair comparison" requirement as doing no more than repeating the 

requirements that follow would render this provision inutile.  (Relatório do Painel, WT/DS 294, US – Zeroing (EC), 

Parágrafo 7.253). Nesse sentido ver também: Relatório do Painel, WT/DS 322, US – Zeroing (Japan), Parágrafo 

7.154. 
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Rodada de Tóquio
95

. Isso porque tal redação seria ambígua, uma vez que os termos ―comparação 

justa‖ estavam inseridos em meio a uma frase introdutória, o que não permitia apurar se 

consistiam, ou não, de uma obrigação autônoma
96

. 

 

Para sustentar o segundo entendimento são utilizados dois argumentos principais. De início, 

justifica-se que a inclusão do parágrafo 2.4 e dos subparágrafos 2.4.1 e 2.4.2 em uma única 

previsão leva a crer que tais dispositivos devem ser lidos em conjunto
97

. Adicionalmente, leva-se 

em consideração a existência de previsão expressa que sujeita o disposto em 2.4.2 à obrigação de 

realizar comparações justas
98

. Nesse sentido, entende-se que o artigo 2.4 impõe uma obrigação 

geral que se aplica diretamente ao disposto no artigo 2.4.2
99

 (dentre outros dispositivos do 

Acordo Antidumping) e que, portanto, deve ser observada para fins de cálculo de margens de 

dumping.  

                                                 
95

 O artigo 2.6 do Acordo Antidumping da Rodada de Tóquio previa: "In order to effect a fair comparison between 

the export price and the domestic price in the exporting country ... the two prices shall be compared at the same level 

of trade, normally at the ex-factory level, and in respect of sales made at as nearly as possible the same time." 
96

 Esse argumento consta, por exemplo, do relatório do Painel em US – Zeroing EC: ―In this regard, we consider that 

our reading is confirmed by the decision in the Uruguay Round negotiations to place the "fair comparison" language 

in a separate sentence at the beginning of Article 2.4, rather than continuing with the Tokyo Round text, in which the 

"fair comparison" language was contained in an introductory clause to the counterpart provision to Article 2.4, where 

its meaning was ambiguous.‖ (Relatório do Painel, WT/DS 294, US – Zeroing (EC), Parágrafo 7.253). 
97

 Nesse sentido temos: ―Since the subject matter of Article 2.4.2 in particular is different from price comparability, 

the inclusion of paragraph 2.4 and sub-paragraphs 2.4.1 and 2.4.2 in a single provision supports the interpretation 

that "fair comparison" in Article 2.4 is not limited to price comparability.‖ (Relatório do Painel, WT/DS 294, US – 

Zeroing (EC), Parágrafo 7.254); e ―An examination of the context of the provision in question and of its object and 

purpose in our view provide further support for the above conclusion. The chapeau of Article 2.4 states that "[a] fair 

comparison shall be made between the export price and the normal value." Whatever the relationship of the fair 

comparison language of the chapeau to the specific requirements of Article 2.4 – an issue of dispute between the 

parties – it is evident to us that the provisions of Article 2.4.2 must be read against the background of this basic 

principle. In fact, the provisions of Article 2.4.2 itself are "subject to the provisions governing fair comparison in 

paragraph 4." An interpretation of Article 2.4.2 that required a Member to compare transactions that were not 

comparable would run counter to this basic principle.‖ (Relatório do Painel, WT/DS 179, US — Stainless Steel, 

Parágrafo 6.613). 
98

 Conforme apontado anteriormente, consta do início do artigo 2.4.2 o quanto segue: ―Subject to the provisions 

governing fair comparison in paragraph 4 [...]‖. 
99

 A esse respeito é interessante destacar os seguinte trechos, extraídos de relatórios do Órgão de Apelação: ―Article 

2.4 sets forth a general obligation to make a ‗fair comparison‘ between export price and normal value.  This is a 

general obligation that, in our view, informs all of Article 2, but applies, in particular, to Article 2.4.2 which is 

specifically made ‗subject to the provisions governing fair comparison in [Article 2.4]‘.‖ (Relatório do Órgão de 

Apelação, WT/DS 141, EC – Bed Linen, Parágrafo 59); e ―For our part, we see nothing incorrect in the Panel's 

reasoning with respect to these two specific findings. On the substantive meaning of the term "fair comparison", we 

also agree with the Panel that the legal rule set out in the first sentence of Article 2.4 is expressed in terms of a 

general and abstract standard. One implication of this is that this requirement is also applicable to proceedings 

governed by Article 9.3.‖ (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 294, US – Zeroing (EC), Parágrafo 146). Ver 

também: Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 264, US – Softwood Lumber V, Fase de Implementação, 

Parágrafo 134; e Relatório do Painel, WT/DS 322, US – Zeroing (Japan), Parágrafo 7.154. 
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3.2 Posicionamentos Divergentes 

 

Conforme mencionado, as divergências interpretativas emergem na fase de atribuição de sentido 

aos termos ―comparação justa‖. Em particular, pode-se perceber, por meio da análise de 

precedentes, a existência de três abordagens distintas a essa questão.  

 

A primeira e mais frequente abordagem consiste em não analisar o significado dos termos em tela 

com base no argumento de economia processual. Em regra, nos relatórios em que tal 

posicionamento é adotado, justifica-se que decidir se a prática de zeroing viola, ou não, o dever 

de realizar comparação justa é desnecessário, uma vez que existem dispositivos mais específicos, 

que são suficientes para determinar a conformidade (ou a desconformidade) da prática em relação 

aos acordos da OMC
100

. 

 

A segunda abordagem consiste em vincular a definição dos termos ―comparação justa‖ à 

interpretação de outros dispositivos. Ou seja, entende-se que são justas todas as comparações que 

são permitidas pelo Acordo Antidumping. Assim, nos casos em que tal abordagem é empregada, 

a análise do significado do conceito de ―justiça‖ acaba sendo diretamente associada à 

interpretação de dispositivos mais específicos
101

. Assim, tal abordagem poderia ser classificada 

                                                 
100

 A título de exemplo destacam-se os seguintes excertos:  ―Having made this finding, we do not believe it is 

necessary to consider whether this also constitutes a breach of the obligation to ensure a "fair comparison" under 

Article 2.4.‖ (Relatório do Painel, WT/DS 219, EC — Tube or Pipe Fittings, Parágrafo 7.219); ―Having found […] 

that the methodology applied by DOC when calculating the overall margin of dumping in the investigation on certain 

softwood lumber products from Canada is inconsistent with Article 2.4.2 of the AD Agreement, we consider that it is 

neither appropriate, nor necessary for us to rule on Canada's Article 2.4 claim.‖ (Relatório do Painel, WT/DS 264, 

US – Softwood Lumber V, Parágrafo 7.226.); We have already found that zeroing, as applied by the USDOC in the 

administrative reviews at issue, is inconsistent with Article 9.3 of the  Anti-Dumping Agreement  and Article VI:2 of 

the GATT 1994.  Therefore, an additional finding that the use of the same methodology in the administrative reviews 

at issue is inconsistent with the "fair comparison" requirement contained in the first sentence of Article 2.4 of the 

 Anti-Dumping Agreement  does not appear to us necessary for solving this dispute.‖ (Relatório do Órgão de 

Apelação, WT/DS 294, US – Zeroing (EC), Parágrafo 147); e ―As we have found that simple zeroing in periodic 

reviews is, as such, inconsistent with Article VI:2 of the GATT 1994 and Article 9.3 of the Anti-Dumping 

Agreement, we find it unnecessary to make an additional finding in relation to Mexico's "as such" and "as applied" 

claims under Article 2.4.‖ (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 322, US – Stainless Steel (Mexico), Parágrafo 

144). 
101

 A seguinte passagem exemplifica essa abordagem: ―Where zeroing is not permitted by Article 2.4.2 of the AD 

Agreement, it can understandably be considered to be unfair.‖ (Relatório do Painel, WT/DS 294, US – Zeroing (EC), 

Parágrafo 7.271) 
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como contextual, uma vez que atribui o sentido dos termos ―comparação justa‖ com base no 

contexto em que está inserida a primeira frase do artigo 2.4 do Acordo Antidumping. 

 

A terceira e última abordagem confere maior grau de autonomia à obrigação de realizar 

comparações justas. Isso porque em tais casos os critérios empregados para definir o conteúdo 

dos termos ―comparação justa‖ são alheios em relação a dispositivos específicos do Acordo 

Antidumping. Assim, pode-se afirmar que, nesses casos, a análise feita não é integralmente 

determinada pelo resultado da interpretação de outros dispositivos. Por propósitos metodológicos 

tal abordagem será classificada neste estudo como não-contextual.  

 

3.2.1 Abordagens Contextuais 

 

Cinco foram os relatórios em que a definição do dever de efetuar comparações justas foi feita, 

primordialmente, a partir da interpretação de dispositivos específicos do Acordo Antidumping, 

ou seja, por meio de interpretação contextual. Um desses relatórios foi elaborado pelo Órgão de 

Apelação
 
(EC – Bed Linen) enquanto os outros quatro foram elaborados por Painéis

102
. Nesse 

ponto é interessante notar que, enquanto os Painéis, em regra, entenderam pela conformidade da 

prática de zeroing em relação à obrigação de realizar comparações justas, o Órgão de Apelação se 

posicionou de maneira oposta. Assim sendo, cumpre analisar primeiro os argumentos utilizados 

pelos Painéis e, em seguida, aqueles constantes do referido relatório do Órgão de Apelação. 

 

O posicionamento adotado nos aludidos relatórios dos Painéis parte da premissa de que não é 

cabível conceber uma proibição geral ao zeroing caso tal prática seja permitida em determinados 

casos. Essa abordagem foi pautada na constatação de que a análise do conceito de ―justiça‖ deve 

ser feita com cautela, dada sua natureza vaga
103

. 

                                                 
102 

US – Zeroing (EC), US – Zeroing (Japan), US – Softwood Lumber V (Canada) Fase de Implementação, e US – 

Stainless Steel (Mexico). 
103

 Os seguintes excertos exemplificam esse entendimento: ―We consider that caution with respect to such an 

approach is especially warranted where, as in the case of the first sentence of Article 2.4, a legal rule is expressed in 

terms of a standard that by its very nature is more abstract and less determinate than most other rules in the 

AD Agreement. The meaning of "fair" in a legal rule must necessarily be determined having regard to the particular 

context within which that rule operates.‖ (Relatório do Painel, WT/DS 294, US – Zeroing (EC), Parágrafo 7.260); e 

―Turning to the substance of Canada's claim, we believe that a claim based on a highly general and subjective test 

such as "fair comparison" should be approached with caution by treaty interpreters. For this reason, any conception 

of "fairness" should be solidly rooted in the context provided by the AD Agreement, and perhaps the WTO 
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Destarte, entendeu-se que é necessário buscar respostas em dispositivos mais específicos uma vez 

que esses reduziriam a possibilidade de juízos arbitrários
104

. Adicionalmente, foi recorrente o 

recurso ao princípio da interpretação efetiva de tratados
105

, segundo o qual o intérprete não pode 

adotar posicionamentos que tornem dispositivos redundantes ou inúteis
106

. Logo, em todos esses 

relatórios foram feitos esforços argumentativos no sentido de demonstrar que o zeroing é 

admissível em certas circunstâncias. 

 

Nesse sentido, pôde-se verificar que houve recurso a diversos argumentos analisados na seção 

anterior. Em especial, argumentou-se que: (i) a prática de zeroing não é proibida quando aplicada 

em revisões administrativas
107

; (ii) por conta do argumento da equivalência matemática não faz 

sentido entender que o zeroing é proibido em todas as suas formas
108

; e (iii) a prática de zeroing 

não pode ser justa em determinadas circunstâncias e injusta em outras
109

. 

                                                                                                                                                              
Agreement more generally. As such, there must be a discernable standard within the AD Agreement, and perhaps the 

WTO Agreement, by which to assess whether or not a comparison has been "fair" or "unfair".‖ (Relatório do Painel, 

WT/DS 264, US – Softwood Lumber V, Fase de Implementação, Parágrafo 5.75). 
104

 A esse respeito vale transcrever a seguinte passagem: ―The "fair comparison" requirement cannot have been 

intended to enable a dispute settlement panel to review a measure in light of a necessarily somewhat subjective or in 

effect arbitrary judgement of what fairness means in the abstract and in complete isolation from the substantive 

context and thereby effectively create obligations additional to and perhaps even inconsistent with the express 

requirements of Article 2.‖ (Relatório do Painel, WT/DS 294, US – Zeroing (EC), Parágrafo 7.261). 
105

 Tradução livre de: ―principle of effective treaty interpretation.‖. A respeito desse princípio vale transcrever a 

seguinte passagem: "One of the corollaries of the 'general rule of interpretation' in the Vienna Convention is that 

interpretation must give meaning and effect to all the terms of the treaty.  An interpreter is not free to adopt a reading 

that would result in reducing whole clauses or paragraphs of a treaty to redundancy or inutility".  (Relatório do Órgão 

de Apelação, US – Gasoline, Parágrafo 23). 
106

 A esse respeito temos: ―The conceptual difficulty discussed in the preceding paragraphs translates into a specific 

problem in terms of the principle of effective treaty interpretation. This principle means that the "fair comparison" 

requirement can only be interpreted to entail a prohibition of asymmetry and zeroing insofar as this would not 

deprive other provisions of the AD Agreement of their useful effect.‖ (Relatório do Painel, WT/DS 294, US – 

Zeroing (EC), Parágrafo 7.264). 
107

 ―Article 2.4.2 explicitly addresses the issue of the use of symmetrical and asymmetrical comparison methods and 

the Appellate Body has confirmed that it also addresses the issue of zeroing.  We have found, however, that Article 

2.4.2 is limited in its application to investigations within the meaning of Article 5 of the AD Agreement by virtue of 

the phrase "the existence of margins of dumping during the investigation phase".107  To interpret Article 2.4 as 

prohibiting asymmetry and zeroing not only in investigations within the meaning of Article 5 but also in duty 

assessment proceedings under Article 9 (and reviews under Article 11), would render ineffective the language in 

Article 2.4.2 that limits its scope of application to investigations.‖ (Relatório do Painel, WT/DS 294, US – Zeroing 

(EC), Parágrafo 7.267). Ver também: (Relatório do Painel, WT/DS 344, US – Stainless Steel (Mexico), Parágrafo 

7.145). 
108

  ―It therefore permits an alternative, asymmetrical, comparison methodology in such cases.  An interpretation of 

zeroing as by definition unfair in all circumstances, such that even in these circumstances a Member would be 

required to offset the (pattern of) below-normal-value export prices by others above normal value, would deny the 

second sentence the very function for which it was created.  In fact, under such an interpretation the alternative 



54 

 

 

Ainda a respeito da abordagem adotada nos relatórios dos Painéis, cumpre observar que houve 

constante afastamento dos precedentes em que o Órgão de Apelação fez considerações sobre o 

tema. A principal justificativa para isso foi baseada na alegação de que o Órgão não teria se 

posicionado de maneira expressa sobre a existência de uma vedação geral à prática de zeroing, 

pautada na constatação de que essa prática implica violação à obrigação de realizar comparações 

justas para fins de cálculo da margem de dumping
110

. 

 

Por fim, cumpre analisar o relatório do Órgão de Apelação em que a definição do dever de 

efetuar comparações justas foi feita a partir da interpretação de dispositivos específicos do 

Acordo Antidumping.  

 

No relatório de EC – Bed Linen o Órgão de Apelação posicionou-se pela primeira vez em relação 

ao tema em análise. Em particular, justificou-se a desconformidade do zeroing em relação à 

obrigação de realizar comparações justas com base na alegação de que as autoridades européias 

                                                                                                                                                              
asymmetrical comparison methodology would as a matter of mathematics produce a result that was identical to that 

of the first, average-to-average, methodology.‖ (Relatório do Painel, WT/DS 294, US – Zeroing (EC), Parágrafo 

7.266). Ver também: Relatório do Painel, WT/DS 322, US – Zeroing (Japan), Parágrafo 7.159; e (Relatório do 

Painel, WT/DS 264, US – Softwood Lumber V, Fase de Implementação, Parágrafo 5.76). 
109

 Moreover, it could be argued that if, as stated by the Appellate Body, zeroing is unfair when used in conjunction 

with the first methodology in Article 2.4.2109, it stands to reason that zeroing is also unfair if applied in the context 

of the other comparison methodologies.  We note that the Appellate Body itself has made statements that could be 

interpreted to reflect a view that zeroing is unfair because of its effect on the magnitude of the margin of dumping, a 

view that would not seem to limit the unfairness of this method only to zeroing used in connection with the average-

to-average comparison method to establish the existence of margins of dumping during the investigation phase. 

(Relatório do Painel, WT/DS 322, US – Zeroing (Japan), Parágrafo 7.156) 
110

 Thus, we are of the view that the reasoning of the Appellate Body in EC – Bed Linen and US - Corrosion-

Resistant Steel Sunset Review does not necessarily provide a basis to conclude that zeroing is unfair in a context 

other than the use of the average-to-average comparison methodology in the first sentence of Article 2.4.2.‖ 

(Relatório do Painel, WT/DS 294, US – Zeroing (EC), Parágrafo 7.271); ―We also note, however, that to date the 

Appellate Body has never actually made a legal finding in a specific case that the use of zeroing is inconsistent with 

Article 2.4 of the AD Agreement on its own (i.e. as an independent legal obligation). We do not consider, in this 

regard, that the Appellate Body Reports in EC – Bed Linen and US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review 

provide a sufficiently detailed legal analysis of the "fair comparison" requirement in general and its applicability to 

the issue of zeroing in particular, to warrant the conclusion that this requirement must be interpreted to mean that 

zeroing is prohibited in all circumstances. (Relatório do Painel, WT/DS 322, US – Zeroing (Japan), Parágrafo 

7.157). Ver também: Relatório do Painel, WT/DS 264, US – Softwood Lumber V, Fase de Implementação, Parágrafo 

5.73. 
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não teriam levado em consideração todas as transações de exportação comparáveis para fins de 

cálculo da margem de dumping
111

. 

 

A esse respeito é oportuno mencionar que, conforme exposto na seção anterior deste estudo, o 

Órgão de Apelação se valeu desse mesmo argumento para justificar que a prática adotada pelas 

autoridades européias estava em desconformidade com o disposto no artigo 2.4.2 do Acordo 

Antidumping. Assim, resta claro o vínculo de dependência existente entre a interpretação dos 

artigos 2.4 e 2.4.2 do AAD. 

 

É possível afirmar que nessa ocasião o Órgão de Apelação pouco esclareceu sobre o significado 

dos termos ―comparação justa‖, constantes da primeira frase do artigo 2.4 do Acordo 

Antidumping. Consequentemente, isso permitiu, conforme apontado acima, que Painéis 

concluíssem que o Órgão não havia se posicionado sobre a existência de uma vedação geral ao 

zeroing.   

 

3.2.2 Abordagens Não-Contextuais 

 

Em três relatórios do Órgão de Apelação pôde-se identificar interpretações que atribuíram alto 

grau de autonomia à obrigação de realizar comparações justas entre preço de exportação e valor 

normal. Nesse sentido, em tais precedentes a interpretação dos termos ―comparação justa‖ não 

esteve integralmente vinculada ao resultado da interpretação de outros dispositivos do Acordo 

Antidumping. Logo, nesses relatórios o Órgão de Apelação não se valeu simplesmente de 

interpretações contextuais para atribuir sentido aos termos ―comparação justa‖. 

 

O primeiro desses precedentes é US – Corrosion Resistant Steel Sunset Review. Apesar de nessa 

oportunidade o Órgão de Apelação não ter feito deliberações concretas por questões técnicas
112

, 

esse relatório representa um marco entre os precedentes analisados, uma vez que foi a primeira 

                                                 
111

 ―Furthermore, we are also of the view that a comparison between export price and normal value that does  not 

take fully into account the prices of  all comparable export transactions – such as the practice of "zeroing" at issue in 

this dispute – is  not a "fair comparison" between export price and normal value, as required by Article 2.4 and by 

Article 2.4.2.‖ (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 141, EC – Bed Linen, Parágrafo 55). 
112

 Ver nota 36. 
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vez em que se argumentou que a prática de zeroing é inerentemente injusta por meio de 

interpretação autônoma do disposto no artigo 2.4 do Acordo Antidumping. 

 

Em especial, nesse relatório o Órgão de Apelação entendeu que a prática de zeroing é injusta, 

uma vez que não apenas distorce a magnitude da margem de dumping, como também pode 

implicar a constatação de dumping em casos em que o preço de exportação é, de fato, superior ao 

valor normal
113

. Assim, pela primeira vez entendeu-se que a referida prática violaria a obrigação 

de realizar comparações justas por conta de seus efeitos, e não por questões de natureza 

puramente técnicas. Conclui-se, o Órgão de Apelação entendeu que o zeroing é injusto por conta 

de suas consequências práticas.  

 

Posteriormente, no relatório de implementação em US – Softwood Lumber V, o Órgão de 

Apelação adotou abordagem semelhante. É interessante notar que nessa ocasião o OA reverteu o 

entendimento do Painel de que a prática de zeroing não seria inconsistente com a obrigação de 

realizar comparações justas. Entendimento esse que, conforme mencionado no item anterior, foi 

diretamente vinculado à interpretação do disposto no artigo 2.4.2. Logo, no relatório em questão, 

o Órgão de Apelação se posicionou no sentido de que o Painel estaria equivocado por ter 

interpretado a relação entre os artigos 2.4 e 2.4.2 como lex especialis
114

.  

 

Destarte, nessa oportunidade, o Órgão de Apelação concluiu que o artigo 2.4.2 do AAD não pode 

ser interpretado como uma simples disposição específica do artigo 2.4 do AAD. Isso porque, o 

                                                 
113

 Vale transcrever a seguinte passagem extraída do referido relatório: ―We also emphasized that a comparison such 

as that undertaken by the European Communities in that case is not a "fair comparison" between export price and 

normal value as required by Articles 2.4 and 2.4.2. When investigating authorities use a zeroing methodology such as 

that examined in EC – Bed Linen to calculate a dumping margin, whether in an original investigation or otherwise, 

that methodology will tend to inflate the margins calculated.  Apart from inflating the margins, such a methodology 

could, in some instances, turn a negative margin of dumping into a positive margin of dumping.  As the Panel itself 

recognized in the present dispute, ‗zeroing ... may lead to an affirmative determination that dumping exists where no 

dumping would have been established in the absence of zeroing."‘ Thus, the inherent bias in a zeroing methodology 

of this kind may distort not only the magnitude of a dumping margin, but also a finding of the very existence of 

dumping.‖ (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 244, US – Corrosion Resistant Steel Sunset Review, Parágrafo 

135). 
114

 ―According to the Panel, "[t]he principle of effective treaty interpretation implies that the 'fair comparison' 

obligation in Article 2.4 must not be interpreted in a manner so as to trump the more specific provisions of Article 

2.4.2".  Apparently, the Panel considered Article 2.4.2 as lex specialis.  This, however, is not a correct representation 

of the relationship between the two provisions. Rather, the introductory clause to Article 2.4.2 expressly makes it 

"[s]ubject to the provisions governing fair comparison" in Article 2.4.‖ (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 

264, US – Softwood Lumber V, Fase de Implementação, Parágrafo 136). 
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artigo 2.4.2 prevê expressamente que autoridades nacionais devem, ao calcular margens de 

dumping, observar o dever de realizar comparações justas, que é previsto no artigo 2.4 do Acordo 

Antidumping. Assim, entendeu-se que a relação entre os aludidos dispositivos seria 

complementar e não de especificidade. 

 

Ao rejeitar a interpretação dada pelo Painel sobre a relação dos referidos dispositivos, o OA 

passou à análise específica da conformidade da prática de zeroing em relação à obrigação de 

realizar comparações justas
115

. Para tanto, por meio de recurso ao dicionário, levou em 

consideração o significado do termo ―justa‖ e, a partir disso, concluiu que esse deveria ser lido, 

no âmbito do artigo 2.4 do Acordo Antidumping, como ―imparcialidade‖ e ―ausência de 

enviesamento‖
116

. 

 

Adicionalmente, no relatório de implementação em US – Softwood Lumber V, o Órgão de 

Apelação avaliou os efeitos práticos decorrentes da aplicação do zeroing e concluiu que seu 

emprego implica distorção no cálculo da margem de dumping
117

. Ou seja, assim como no 

relatório em US – Corrosion Resistant Steel Sunset Review, considerou as consequências 

decorrentes do emprego do zeroing.  

 

A partir das constatações mencionadas acima, o Órgão de Apelação concluiu em US – Softwood 

Lumber V (Fase de Implementação), que a prática de zeroing viola a obrigação de realizar 

comparações justas, uma vez que (i) é enviesada no sentido de desfavorecer o exportador e (ii) 

gera resultados distorcidos. 

                                                 
115

 ―We turn to examine whether the use of zeroing in the Section 129 Determination, in addition to being contrary to 

Article 2.4.2, is inconsistent with the "fair comparison" requirement in Article 2.4.‖ (Relatório do Órgão de 

Apelação, WT/DS 264, US – Softwood Lumber V, Fase de Implementação, Parágrafo 137). 
116

 ―The term ‗fair‘ is generally understood to connote impartiality, even-handedness, or lack of bias. For the reasons 

stated below, we consider that the use of zeroing under the transaction-to-transaction comparison methodology is 

difficult to reconcile with the notions of impartiality, even-handedness, and lack of bias reflected in the "fair 

comparison" requirement in Article 2.4.‖ (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 264, US – Softwood Lumber V, 

Fase de Implementação, Parágrafo 142). 
117

 ―First the use of zeroing under the transaction-to-transaction comparison methodology when aggregating the 

transaction-specific comparisons for purposes of calculating the "margins of dumping", distorts the prices of certain 

export transactions because export transactions made at prices above normal value are not considered at their real 

value.  The prices of these export transactions are artificially reduced when zeroing is applied under the transaction-

to-transaction comparison methodology. […] Secondly, the use of zeroing in the transaction-to-transaction 

comparison methodology, as in the weighted average-to-weighted average methodology, tends to result in higher 

margins of dumping‖.  (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 264, US – Softwood Lumber V, Fase de 

Implementação, Parágrafo 142). 
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No relatório de US – Zeroing (Japan), o Órgão de Apelação adotou abordagem semelhante. 

Todavia, nessa oportunidade não inovou, e apenas seguiu o mesmo entendimento mantido no 

relatório de Softwood Lumber V (Fase de Implementação)
118

. 

 

Por fim, importa citar dois votos dissidentes constantes dos relatórios do Painel em Softwood 

Lumber V (Fase Original) e US – Zeroing (EC), uma vez que em ambos houve análise 

aprofundada acerca da definição dos termos ―comparação justa‖. Tal análise tornou-se ainda mais 

interessante uma vez que os panelistas dissidentes adotaram posicionamentos contrários. 

Especificamente, em Softwood Lumber V um panelista entendeu que a prática de zeroing é 

compatível com o dever de realizar comparações justas, enquanto em US – Zeroing (EC) o 

panelista dissidente adotou postura semelhante àquela adotada pelo Órgão de Apelação nos 

relatórios descritos neste item.  

 

Em Softwood Lumber V, o panelista dissidente ressaltou que a interpretação de um conceito 

amplo como o de ―justiça‖ deve ser feita com cautela, uma vez que um termo tão abstrato e 

subjetivo como esse facilita interpretações imprevisíveis
119

. Adicionalmente, alegou que há risco 

de ativismo judicial, visto que, ao tentar preencher o conteúdo dessa norma aberta, intérpretes 

podem, facilmente, extrapolar suas funções e criar obrigações aos Estados Membros. 

 

Com efeito, o principal argumento utilizado para sustentar que a prática de zeroing não é 

inerentemente injusta foi pautado na constatação de que o Acordo Antidumping admite mais de 

uma interpretação em relação à permissibilidade do zeroing. Especificamente, argumentou-se que 

a noção de que o emprego do zeroing viola o disposto no artigo 2.4 é calcada em uma concepção 

de ―dumping‖, que não é a única admissível pelo Acordo Antidumping.  

 

                                                 
118

 ―The Appellate Body has previously made it clear that the use of zeroing under the T-T comparison methodology 

distorts the prices of certain export transactions because the "prices of [certain] export transactions [made] are 

artificially reduced." In this way, "the use of zeroing under the [T-T] comparison methodology artificially inflates the 

magnitude of dumping, resulting in higher margins of dumping and making a positive determination of dumping 

more likely‖. (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 322, US – Zeroing (Japan), Parágrafo 59). 
119

 Nesse sentido ver: Relatório do Painel, WT/DS 264, US – Softwood Lumber V, Parágrafo 9.16. 
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Nesse sentido, apontou-se que existem duas correntes sobre o conceito de ―dumping‖, uma que 

rejeita e outra que admite a prática de zeroing. De acordo com a primeira corrente, a prática de 

dumping seria verificada pela média obtida a partir da comparação ente preço de exportação e 

valor normal. Assim os exportadores ganhariam ―créditos‖ pelas transações nas quais o preço de 

exportação fosse superior ao valor normal, e ―débitos‖ na hipótese contrária. Logo, a existência 

de dumping só seria apurada ao final, por meio da agregação de todos os resultados analisados 

nas investigações
120

. 

 

Contrariamente, de acordo com a segunda corrente, aquela que admite a prática de zeroing, 

haveria dumping em todas as transações em que o preço de exportação fosse inferior ao valor 

normal. Assim, o dumping não seria apurado pela média de diversas transações, mas sim com 

base em transações específicas. A principal justificativa daqueles que sustentam essa concepção é 

a de que o dano causado à indústria doméstica por uma transação de exportação feita abaixo do 

valor normal não seria compensado por transações em que o preço de exportação fosse mais 

elevado. 

 

Após mencionar essas duas vertentes, o panelista dissidente concluiu que não é possível 

sustentar, com base apenas no Acordo Antidumping, que um método de cálculo de margem de 

dumping é injusto por não refletir as premissas adotadas pela primeira vertente
121

. 

 

Conforme mencionado, houve um voto dissidente no relatório do Painel em US – Zeroing (EC), 

por força do qual um panelista concluiu que a prática de zeroing é inerentemente injusta.  

 

Para sustentar essa posição, alegou que a interpretação feita pelo Painel sobre a relação entre os 

artigos 2.4 e 2.4.2 do Acordo Antidumping não seria admissível, uma vez que esvazia o conteúdo 

da obrigação de realizar comparações justas
122

, desconsideramdo o caráter independente da 

aludida obrigação. Conforme mencionado, em US – Zeroing (EC), o Painel justificou, por 

                                                 
120

 Essa conceituação tem como conceito chave a idéia de ―average pricing behavior‖. 
121

 Para detalhes sobre essa discussão ver: Relatório do Painel, WT/DS 264, US – Softwood Lumber V, Parágrafos 

9.19 - 922. 
122

 ―Therefore, the Panel's decision has made of Article 2.4 of the AD Agreement with its fairness principle 

"informing all of Article 2.4"
 
and of the "subject to" requirement heading Article 2.4.2 a nullity serving no purpose, 

thus also bypassing the Vienna Convention.‖ (Relatório do Painel, WT/DS 294, US – Zeroing (EC), Parágrafo 9.44) 
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maioria, a conformidade do zeroing com relação à obrigação de realizar comparações justas, por 

meio de análise que foi determinada pela interpretação do disposto no artigo 2.4.2 do Acordo 

Antidumping, ou seja, por interpretação contextual. 

 

Adicionalmente, o panelista dissidente, no intuito de avaliar a compatibilidade da prática de 

zeroing em relação à obrigação de realizar comparações justas, levantou as seguintes questões: (i) 

é possível que uma comparação que é tida como ―injusta‖ em um estágio do processo 

(investigação original) seja considerada justa em outro (revisões administrativa)?; (ii) é possível 

qualificar como ―justos‖, nos termos do artigo 2.4, cálculos de margem que não levam em 

consideração todas as transações comparáveis?; (iii) é justo conceber que os exportadores que 

elevaram seus preços de exportação até neutralizar a margem de dumping tenham que pagar 

medidas antidumping; e (iv) é justo entender que em revisões administrativas certos exportadores 

estejam sujeitos a um método mais rígido de cálculo de margem de dumping em relação aos 

exportadores sujeitos à investigação original?
123

 Após responder negativamente a todas as 

questões mencionadas acima, o panelista concluiu que o zeroing é inerentemente injusto. 

 

Por fim, o panelista dissidente considerou o argumento de que existiriam duas correntes sobre o 

conceito de ―dumping‖. Especificamente, sustentou que o Órgão de Apelação teria aderido à 

primeira, ou seja, àquela que rejeita a prática de zeroing por entender que só é possível haver 

dumping após ter sido considerada a média de diversas transações. Logo, o panelista, em certa 

medida, rebateu o argumento utilizado pelo panelista dissidente do relatório de Softwood Lumber 

V (Fase Original). 

 

3.3 Constatações 

 

A partir da análise desenvolvida ao longo desta seção foi elaborada a tabela abaixo, a qual 

abrange os principais relatórios em que houve questionamentos sobre a prática de zeroing e 

destaca aqueles em que foi feita interpretação substancial do tema em análise. Assim, essa tabela 

mapeia como foi feita a interpretação do dever de realizar comparações justas para fins de cálculo 

de margem de dumping. 

                                                 
123

 Nesse sentido ver: Relatório do Painel, WT/DS 294, US – Zeroing (EC), Parágrafos 9.47 – 9.52.  
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Número Título Curto 
Fase Original Fase de Implementação 

Painel OA Painel OA 

DS141 EC — Bed Linen NA A1 NA NA 

DS179 US — Stainless Steel NA - - - 

DS219 EC — Tube or Pipe Fittings EP NA - - 

DS244 US — Corrosion-Resistant Steel Sunset Review EP A2 - - 

DS264 US — Softwood Lumber V     EP124 NA B1 A2 

DS294 US — Zeroing (EC)     B1125 EP EP EP 

DS322 US — Zeroing (Japan)  B1 A2 NA NA 

DS335 US — Shrimp (Ecuador)  NA - - - 

DS343 US — Shrimp (Thailand) NA NA - - 

DS344 US — Stainless Steel (Mexico)  B1 EP - - 

DS350 US — Continued Zeroing  EP EP - - 

DS383 US — Anti-Dumping Measures on PET Bags NA - - - 

DS402 US — Zeroing (Korea) NA - - - 

 

Legenda: A1 – Relatório que condena a prática de zeroing com base interpretação contextual (análise vinculada ao resultado da 

interpretação de outros dispositivos); A2 – Relatório que condena a prática de zeroing com base em interpretação não-contextual 

(análise não-vinculada ao resultado da interpretação de outros dispositivos); B1 – Relatório que admite a prática de zeroing com 

base em interpretação contextual (análise vinculada ao resultado da interpretação de outros dispositivos); EP – Relatório em que 

foi aplicada economia processual; NA – Relatório em que não foi feita análise substancial sobre o dever de realizar comparação 

justa; e células não preenchidas – Não houve relatório. 
 

 

A partir dos dados constantes da tabela acima, constata-se que muitos são os relatórios em que (i) 

não foi feita análise da conformidade da prática de zeroing em relação ao dever de realizar 

comparações justas (13 relatórios) ou (ii) a questão não foi analisada sob o argumento de 

economia processual (9 relatórios). Por outro lado, poucos foram os relatórios em que foi feita 

análise substancial do referido dever, tanto com base em (iii) interpretações contextuais (5 

relatórios) quanto por meio de (iv) interpretações não-contextuais (3 relatórios). A partir dessas 

constatações foi elaborado o gráfico abaixo que ilustra o exposto neste parágrafo. 

 

                                                 
124

 Em US — Softwood Lumber V, apesar de a maioria dos panelistas ter optado por exercer economia processual em 

relação à questão em análise, houve um voto divergente em que se entendeu que a prática de zeroing não é 

inerentemente injusta, com base em análise substancial dos termos ―comparação justa‖. 
125

 No relatório do Painel em US — Zeroing (EC) houve um voto dissidente em que se argumentou que a prática de 

zeroing é inerentemente contrária ao dever de realizar comparações justas. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds141_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds179_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds219_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds264_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds294_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds322_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds335_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds343_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds344_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds350_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds383_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds383_e.htm
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Ao restringir o escopo da análise em questão aos relatórios do Órgão de Apelação, é possível 

constatar tendência semelhante, uma vez que na menor parte dos casos houve análise substancial 

do dever de realizar comparações justas. 

 

 
 

Adicionalmente, pode-se perceber que Painéis e Órgão de Apelação divergem tanto em relação 

(i) aos critérios interpretativos empregados na análise do dever de realizar comparações justas, 

quanto (ii) ao resultado final dessa análise.   

 

43%

30%
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10%

Análise do Significado de "Comparação Justa":

Relatórios de Paineis e do Órgão de Apelação
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Análise Substancial Contextual

Análise Substancial Não-Contextual
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Análise Substancial Contextual
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Com efeito, em todos os relatórios dos Painéis em que a matéria em apreço foi analisada 

substancialmente, entendeu-se, mesmo que por maioria, que a prática de zeroing não é 

inerentemente injusta. Interessante notar, também, que esse posicionamento foi marcado, em 

todos os casos, por interpretação contextual do artigo 2.4.  

 

Em sentido contrário, na maioria dos relatórios do Órgão de Apelação em que foi feita análise 

substancial da questão (três dos quatro relatórios) foram adotados critérios de interpretação não 

puramente contextuais, e, em todos os relatórios, entendeu-se que a prática de zeroing é 

incompatível com o dever de realizar comparações justas. 

 

Por fim, merece atenção o fato de que o Órgão de Apelação exerceu economia processual nos 

dois últimos relatórios em que analisou a conformidade do zeroing em relação ao dever de 

realizar comparações justas (US – Stainless Steel (Mexico)
126

 e US – Continued Zeroing
127

). Para 

justificar esse posicionamento sustentou que tal análise seria desnecessária, uma vez que a 

interpretação de outros dispositivos já seria suficiente para justificar a proibição da prática do 

zeroing.  

 

Assim sendo, restariam dúvidas em relação ao posicionamento do Órgão em relação à existência 

de vedação geral à prática do zeroing.  

 

4. COMENTÁRIOS 

 

Por meio da análise desenvolvida ao longo das duas seções anteriores, percebeu-se que é pacífica, 

no âmbito do Órgão de Apelação, a conclusão de que a prática de zeroing é incompatível com os 

                                                 
126

 A seguinte passagem ilustra o posicionamento do Órgao de Apelação: ―As we have found that simple zeroing in 

periodic reviews is, as such, inconsistent with Article VI:2 of the GATT 1994 and Article 9.3 of the Anti-Dumping 

Agreement, we find it unnecessary to make an additional finding in relation to Mexico's "as such" and "as applied" 

claims under Article 2.4.  For the same reason, we find it unnecessary to make an additional finding on Mexico's 

claim that the Panel acted inconsistently with Article 11 of the DSU by failing to address certain "independent" 

arguments put forward by Mexico in support of its claim under Article 2.4.‖ (Relatório do Órgão de Apelação, 

WT/DS 322, US – Stainless Steel (Mexico), Parágrafo 144) 
127

 Nesse sentido: ―[…] we do not consider it necessary to make additional findings under Articles 2.4, 2.4.2, and 

11.1 of the Anti-Dumping Agreement, Article VI:1 of the GATT 1994, and Article XVI:4 of the WTO Agreement for 

purposes of resolving this dispute. (Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS 350, US – Continued Zeroing, 

Parágrafo 199). 
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acordos da OMC. Todavia, é importante ressaltar que até que se chegasse a essa conclusão foi 

necessário percorrer um longo caminho
128

. Tanto é verdade, que comentadores frequentemente se 

referem ao conjunto de casos que envolveram questionamentos relacionados ao zeroing como 

uma verdadeira saga
129

.  

 

Com efeito, diversos foram os relatórios em que o tema objeto deste estudo foi apreciado. Pela 

análise de tais relatórios foi possível constatar que o Órgão de Apelação: (i) mostrou-se relutante 

em interpretar conceitos vagos para sustentar a proibição do zeroing; (ii) fundamentou seu 

posicionamento, primordialmente, com base em interpretações contextuais de conceitos previstos 

no Acordo Antidumping e no GATT 1994; bem como (iii) optou por abordar os questionamentos 

pontualmente, por meio de abordagens restritas aos casos concretos. 

 

Adicionalmente, há de se ressaltar que a abordagem adotada pelo Órgão de Apelação não foi 

uniforme em todos os relatórios analisados. Isso porque houve casos em que, a partir de 

interpretação não-contextual do Acordo Antidumping, o Órgão se posicionou de modo favorável 

à existência de vedação geral à prática de zeroing. Para tanto, se baseou na constatação de que tal 

prática seria incompatível com o dever de realizar comparações justas entre preço de exportação 

e valor normal. 

 

Contudo, apesar de estar presente em quatro relatórios do Órgão de Apelação, a referida 

constatação não parece representar o principal fundamento utilizado para justificar a 

desconformidade da prática de zeroing em relação aos acordos da OMC. Em primeiro lugar, os 

relatórios em que o Órgão de Apelação se posicionou nesse sentido representam apenas 31% do 

total de relatórios
130

. Em segundo lugar, há de se ressaltar novamente que o Órgão exerceu 

economia processual nos dois últimos relatórios em que analisou a suposta deconformidade do 

                                                 
128

 Nesse setido, Wauters ressalta: ―Although it is now clearly settled that zeroing is not permitted under the AD 

Agreement, the road to this conclusion has been particularly thorny. In total, ten Cases and 16 reports so far, have 

dealt with the issue of zeroing. The zeroing case law is made up of diverging Panel reports, two dissenting opinions, 

a Panel overturning itself, the Appellate Body changing its reasoning to deal with the issue on several occasions, and 

includes a number of Panels openly disagreeing with the Appellate Body and refusing to follow its reasoning‖. 

(WAUTERS, 2009b, p. 248 -249). 
129

 Confira-se, por exemplo, WAUTERS, 2009a. 
130

 Especificamente, conforme apontado na seção anterior, em um relatório, que representa 8% do total, o Órgão de 

Apelação analisou os termos ―comparação justa‖ por meio de análise substancial contextual, e em três relatórios, que 

representam 23% do total, o Órgão realizou interpretação substancial não-contextual. 
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zeroing em relação ao dever de realizar comparações justas (US – Stainless Steel (Mexico) e US – 

Continued Zeroing). O OA adotou tal posicionamento nos aludidos relatórios, uma vez que 

entendeu que a análise dessa questão não seria necessária para determinar a conformidade da 

prática de zeroing em relação aos acordos da OMC. 

 

Assim, ao contrário do que afirmam certos autores
131

, não se poderia atribuir a existência de 

tantas disputas sobre um mesmo tema ao fato de o Órgão de Apelação ter tardado em estabelecer 

uma vedação geral ao zeroing – vedação essa, pautada no abrangente argumento de que a prática 

em questão violaria dever de realizar comparações justas. Isso porque, pelos dois motivos 

expostos no parágrafo anterior, não parece ser possível afirmar que o Órgão de Apelação 

encampou entendimento favorável à existência de uma vedação geral ao zeroing. 

 

Com efeito, a análise feita ao longo das duas últimas seções deste trabalho demonstra que a 

existência de tantas disputas sobre zeroing deve ser atribuída à opção feita pelo Órgão de abordar 

questionamentos (i) por meio de análises casuísticas e (ii) com base em argumentos técnicos 

(pautados principalmente em interpretações contextuais), em detrimento de fundamentos mais 

amplos (decorrentes de interpretações não-contextuais). Consequentemente, o Órgão de Apelação 

deixou de apresentar conclusões genéricas, que poderiam ser aplicáveis a um grande número de 

casos. 

 

A partir dessas constatações, pode-se afirmar que, ao longo do contencioso do zeroing na OMC, 

o Órgão de Apelação optou por condenar o zeroing mediante perspectiva incrementalista, em 

detrimento de uma abordagem abrangente. A esse respeito, vale mencionar que Bown e Sykes, ao 

comentar US – Softwood Lumber V, definem como incrementalistas as abordagens por meio das 

                                                 
131

 Nesse sentido ver: ―The basic problem and the reason for the fact that the zeroing discussion dragged on for so 

long was that for too long the Appellate Body failed to call the thing by its name. It is clear that the practice of 

zeroing is at odds with the requirement to conduct an objective and unbiased investigation into the existence of 

dumping. The requirement of even-handedness is crucial in conducting an objective examination and, as the 

Appellate Body has made clear on numerous occasions, the use of a methodology which makes it more likely that 

the investigating authority will determine that there is dumping, as is the case with zeroing, is at odds with this 

obligation‖. (MAVROIDIS, MESSERLIN e WAUTERS, 2008, p. 87-88). No mesmo sentido destaca-se a seguinte 

passagem: ―In all of the zeroing cases discussed above, the Appellate Body was looking for a textual hook to prohibit 

zeroing and failed to outlaw zeroing for what is was, biased and unfair. The textual arguments of the Appellate Body 

proved to be problematic and became a source of as much discussion if not more than the actual text of the AD 

Agreement. A number of Panels, and dissenting Panellists, they all pointed to a couple of technical and textual 

shortcomings of the Appellate Body‘s arguments.‖ (MAVROIDIS, MESSERLIN e WAUTERS, 2008, p. 89) 
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quais intérpretes se esforçam em restringir suas análises às particularidades das disputas que lhes 

foram submetidas
132

 (BOWN e SYKES, 2008, p. 18-19).  

 

A partir dessa definição, poder-se-ia afirmar que a conclusão de que o zeroing está em 

desconformidade com as regras da OMC foi costurada pelo Órgão de Apelação na forma de uma 

colcha de retalhos. Isso porque os posicionamentos do Órgão, por serem notoriamente restritivos, 

somente quando considerados em conjunto permitiram identificar a existência de vedação ao 

zeroing em suas diferentes modalidades
133

.  

 

Como alternativa ao incrementalismo estão as abordagens abrangentes. Por meio dessa postura, 

intérpretes estabelecem conclusões amplas, que possam ser aplicáveis em diferentes contextos. 

Evidentemente, existem limites às abordagens abrangentes; um desses está disposto no artigo 3.2 

do Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias 

(―ESC‖)
134

. Isso porque o aludido dispositivo prevê que não cabe ao Sistema de Solução criar ou 

eliminar direitos e obrigações previstos nos acordos da OMC. Assim, pode-se argumentar que 

abordagens excessivamente abrangentes implicam maior probabilidade de criação de regras, o 

que extrapolaria as atribuições do Sistema de Solução de Controvérsias.    

 

Ademais, cumpre observar que o emprego de diferentes modalidades de critérios de interpretação 

está diretamente relacionado à adoção das abordagens apresentadas acima. Em concreto, pode-se 

afirmar que abordagens abrangentes frequentemente têm por base critérios de interpretação não-

contextuais, ao passo que abordagens incrementalistas tendem a ser pautadas em critérios 

contextuais. Os últimos dificultam a implementação de juízos gerais, uma vez que pressupõem 

maior apego ao texto dos acordos. Em sentido contrário, interpretações não-contextuais garantem 

                                                 
132

 Além de, em diversos relatórios, o Órgão de Apelação expressamente restringir suas conclusões às 

particularidades dos casos, em diversas oportunidades o Órgão declarou não ter intenção de avaliar a prática de 

zeroing em diferentes contextos.   
133

 A esse respeito importa notar novamente que o Órgão de Apelação condenou a prática de zeroing em todos as 

oportunidades em que foi questionado. 
134

 ―3.2. The dispute settlement system of the WTO is a central element in providing security and predictability to the 

multilateral trading system. The Members recognize that it serves to preserve the rights and obligations of Members 

under the covered agreements, and to clarify the existing provisions of those agreements in accordance with 

customary rules of interpretation of public international law. Recommendations and rulings of the DSB cannot add to 

or diminish the rights and obligations provided in the covered agreements.‖ 
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ao interpréte maior margem argumentativa
135

, o que facilita a tarefa de estabelecer conclusões 

mais amplas.   

 

Assim, percebe-se que os membros do Órgão de Apelação estariam diante de um trade-off ao 

elaborar relatórios, uma vez que, de um lado, poderiam optar por restringir suas análises às 

peculiaridades das demandas que lhes forem levadas, ou, de outro lado, por fazer juízos mais 

amplos, que fossem aplicáveis a disputas semelhantes
136

. 

 

Identificado o referido trade-off, cabe, com base nas circunstâncias envolvidas nos relatórios 

examinados, analisar as vantagens associadas às abordagens em estudo. Em seguida, será 

analisado o impacto ao sistema multilateral de comércio da opção feita pelo Órgão de Apelação 

de decidir os casos de zeroing sob perspectiva – predominantemente – incrementalista. 

 

4.1 Abordagens Incrementalistas 

 

Abordagens incrementalistas, baseadas em interpretações contextuais dos dispositivos constantes 

dos acordos da OMC, têm como principal vantagem a redução de espaço para eventuais juízos 

arbitrários. Conforme apontado, o emprego de tais abordagens limita exercícios criativos por 

parte de intérpretes, pois pressupõem maior apego ao texto dos acordos da OMC. 

 

A partir da constatação de que o incrementalismo reduz o espaço para juízos criativos, pode-se 

afirmar que tal abordagem seria vantajosa por impedir que intérpretes se engajem em ativismo 

judicial
137

. Consequentemente, abordagens incrementalistas seriam positivas, pois atribuiriam 

maior legitimidade às decisões do Órgão de Apelação; reforçariam o papel do Órgão de 

esclarecer o conteúdo de dispositivos do acordo, ao passo que limitariam o espaço para criação de 

direitos e obrigações. 

                                                 
135

 A título de exemplo interessa citar a seguinte passagem: ―Methodologically, the use of interstitial norms, such as 

fairness, tends to furnish the AB with maneuvering room for this teleological interpretations‖. (CHO, 2010, p. 627) 
136

 Faz-se necessário ressalvar que as duas modalidades de abordagem descritas são idealizadas. Na realidade, pode-

se verificar uma gradação entre as duas perspectivas. Assim, seria mais correto falar em abordagens mais ou menos 

incrementalistas e mais ou menos abrangentes. 
137

 A esse respeito, Bown e Sykes entendem que ―in the context of the WTO and the political trade-off that it 

confronts in maintaining legitimacy in the eyes of its members, a perceived virtue to incrementalism is thus ‗judicial 

restraint‘‖ (BOWN e SYKES, 2008, p. 21).  
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De certo modo, pode-se argumentar que o incrementalismo contribui ao aumento de 

previsibilidade no âmbito do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC
138

. A razão para isso 

decorre do fato de as abordagens incrementalistas, normalmente, (i) serem pautadas em 

interpretações de dispositivos técnicos, em detrimento daqueles de caráter aberto; bem como (ii) 

mais apegadas a critérios de interpretação contextuais. Logo, poder-se-ia concluir que tal 

abordagem permitiria antever, com maior probabilidade de acerto, qual seria o posicionamento 

adotado pelo intérprete
139

. 

 

Adicionalmente, Bown e Sykes apontam ao fato de que o incrementalismo reduz o impacto de 

decisões enviesadas por parte de julgadores (BOWN e SYKES, 2008, p. 20). Isso porque 

decisões restritivas seriam dotadas de menor força, uma vez que não poderiam ser aplicadas a 

muitos casos, dada sua limitação de escopo. Assim, em casos semelhantes, mas não idênticos, 

haveria maior espaço para correção de eventuais posturas enviesadas. 

 

Outra vantagem associada à adoção de abordagens incrementalistas seria um suposto acréscimo 

na qualidade técnica das decisões. Isso decorreria do fato de tais abordagens serem cunhadas de 

modo específico para casos concretos, permitindo que intérpretes ofereçam respostas mais 

adequadas às particularidades das diferentes disputas. Assim, poder-se-ia afirmar que o 

incrementalismo favoreceria decisões mais técnicas e menos políticas. 

 

Contudo, conforme será apontado a partir da identificação das vantagens associadas às 

abordagens abrangentes, o incrementalismo possui significativas desvantagens, uma vez que 

facilita a existência de muitos questionamentos acerca de casos semelhantes. Em especial, 

críticos dessa abordagem sustentam que a existência de grande volume de litígios acerca de 

questões muito específicas e de natureza puramente técnica implica (i) desperdício de recursos da 

                                                 
138

 Conforme indicado acima, nos termos do artigo 3.2 do ESC, a garantia de previsibilidade é um dos objetivos 

centrais relacionados ao Sistema de Solução de Controovérsias. 
139

 Contudo, conforme será exposto adiante, o argumento relacionado à previsibilidade também pode ser usado para 

sustentar o emprego da abordagem abrangente. 
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OMC e (ii) ausência de segurança jurídica e previsibilidade no âmbito do Sistema de Solução de 

Controvérsias
140

.  

 

4.2 Abordagens Abrangentes 

 

Ao contrário do que ocorre quando da adoção de perspectivas incrementalistas, o recurso a 

critérios interpretativos não-contextuais e a interpretação de normas de conteúdo aberto 

possibilita respostas mais abrangentes, as quais podem ser aplicadas a maior gama de casos. 

Logo, argumenta-se que abordagens abrangentes teriam como principal vantagem o aumento de 

previsibilidade
141

 em relação às eventuais respostas a serem dadas em casos semelhantes. 

 

Com efeito, a adoção de abordagens abrangentes implica o emprego de juízos mais gerais, que 

são extensíveis a diversos tipos de disputas. Assim, respostas dadas a casos específicos poderiam 

ser aplicáveis a diversos outros, o que facilitaria a compreensão imediata do posicionamento dos 

intérpretes em relação a um conjunto de casos semelhantes. Ou seja, não seria necessário, como 

ocorreu ao longo dos casos que envolveram zeroing, aguardar a solução de diversos casos para 

identificar a adoção de um posicionamento, o que resultou em menor segurança ao sistema. 

 

Nesse sentido, além de garantirem maior previsibilidade e segurança, abordagens abrangentes 

permitem que intérpretes dêem respostas mais céleres a certas demandas, o que pode ser 

relevante, por exemplo, para combater de maneira mais ágil o recurso a certas medidas 

protecionistas.  

 

                                                 
140

 Nessa linha confira-se ―The Appellate Body prides itself on restricting its findings to the case before it in an 

attempt to avoid accusations of its acting like a law-making body. The result however, in this case, as on other 

occasions, is an absence of certainty and predictability. Continuous litigation over a rather technical and 

straightforward issue has wasted a lot of the WTO‘s resources as a consequence.‖ (MAVROIDIS, MESSERLIN e 

WAUTERS, 2008, p. 90). 
141

 Entretanto, conforme apontado acima, há de se ressaltar que interpretações não-contextuais de normas de textura 

aberta impõem riscos relacionados a juízos arbitrários, vez que, os intérpretes, ao adotarem abordagens abrangentes, 

se encontram menos presos à linguagem constante dos acordos da OMC. Com efeito, é importante salientar que, para 

fundamentar interpretações de conceitos abertos, os intérpretes se valem de diversos tipos de ferramentas, tais como 

o recurso ao dicionário e testes consequencialistas. Destarte, poder-se-ia argumentar que a adoção de abordagens 

abrangentes não propiciaria maior grau de previsibilidade à OMC, uma vez que dificultaria o exercício de antecipar 

como o Órgão de Apelação interpretaria conceitos de natureza vaga. Assim, como já mencionado, percebe-se que o 

argumento sobre previsibilidade pode ser usado, com base em diferentes razões é claro, para sustentar as duas 

abordagens em estudo (incrementalista e abrangente). 
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A esse respeito Bown e Sykes afirmam que, no caso específico do zeroing, a abordagem 

incrementalista adotada pelo Órgão de Apelação implicou elevados custos aos países e indústrias 

negativamente afetados pela prática de zeroing (BOWN e SYKES, 2008, p. 23). Isso porque, ao 

restringir o escopo de suas conclusões e evitar fazer juízos genéricos, o Órgão promoveu 

incerteza em relação à legalidade da prática do zeroing em suas diversas formas e, 

consequentemente, permitiu que autoridades nacionais continuassem a empregar o zeroing a 

partir de ligeiras variações. 

 

Em paralelo, cumpre mencionar que decisões abrangentes contribuem para a redução de custos, 

tanto para os litigantes quanto para a OMC (BOWN e SYKES, 2008, p. 23). Em primeiro lugar, 

decisões mais amplas mitigam custos aos participantes de litígios, uma vez que são aplicáveis em 

diversos cenários. Isso faz com que não seja necessário propor novas demandas sempre que 

surgirem pequenas variações de práticas já condenadas no âmbito do Sistema de Solução de 

Controvérsias. Em segundo lugar, do ponto de vista da OMC, abordagens abrangentes seriam 

menos custosas uma vez que demandariam o estabelecimento de menos disputas. Nesse sentido, 

de acordo com Bown e Sykes, o emprego de abordagens incrementais implicaria altos custos 

referentes ao estabelecimento de Painéis, como também não propiciaria ganhos decorrentes de 

economias de escala (BOWN e SYKES, 2008, p. 23).  

 

Por fim, há que se mencionar que abordagens abrangentes pautadas na interpretação de termos 

vagos não são atípicas no âmbito do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC. A esse 

respeito Wauters sustenta que a interpretação de conceitos vagos tal como o de ―justiça‖ não é 

uma peculiaridade encontrada em certos relatórios que tem por objeto a prática de zeroing, mas 

sim uma prática corriqueira (WAUTERS, 2009b, p. 244-245). Em especial afirma que o Órgão 

de Apelação constantemente analisa conceitos de natureza vaga
142

, tais como: ―produtos 

semelhantes‖; ―análise objetiva‖, dentre outros. 

 

                                                 
142

 Vale transcrever a seguinte passagem ―[…] it is clear that WTO case law in respect of trade-remedy investigations 

is almost entirely based on similarly ‗vague‘ concepts as Panels examine whether a ‗reasonable‘ explanation has 

been provided as to how the facts support the determination made, whether a ‗determination‘ was made in the case of 

reviews, or whether an examination of the injury factors was ‗objective‘.‖ (WAUTERS, 2009b, p. 244)  
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4.3 Impactos no Sistema Multilateral de Comércio 

 

A partir das considerações feitas nesta seção e com base nas constatações feitas ao longo deste 

trabalho, cabe avaliar a abordagem incrementalista adotada pelo Órgão de Apelação, bem como 

identificar seus potenciais impactos no sistema multilateral de comércio. Em especial, argumenta-

se que a postura adotada pelo OA nos relatórios que envolveram zeroing (i) causou 

externalidades negativas relacionadas à ausência de previsibilidade e segurança no âmbito da 

OMC, bem como (ii) contribuiu para que práticas protecionistas continuassem sendo aplicadas 

por Estados Membros.  

 

No intuito de criticar a abordagem feita pelo Órgão de Apelação, faz-se necessário, antes de tudo, 

indicar, em linhas gerais, o papel do Sistema de Solução de Controvérsias no âmbito da OMC. 

Nos termos do artigo 3.2 do ESC, o SSC é elemento essencial para (i) trazer segurança e 

previsibilidade ao sistema multilateral de comércio; (ii) preservar direitos e obrigações dos 

Membros; bem como (iii) para esclarecer as disposições vigentes dos referidos acordos. Assim 

sendo, cabe analisar a postura do Órgão de Apelação sob essas três perspectivas. 

 

Primeiramente, o incrementalismo adotado pelo Órgão de Apelação trouxe maior incerteza e 

imprevisibilidade ao Sistema de Solução de Controvérsias
143

. Com efeito, a abordagem utilizada 

pelo OA nos relatórios analisados certamente foi o fator que mais contribuiu para que a saga do 

zeroing se arrastasse por tanto tempo
144

. A relutância por parte do Órgão de Apelação em 

estabelecer uma vedação geral ao zeroing contribuiu para que os EUA, paulatinamente, 

renovassem suas expectativas de que, em certas circunstâncias, o zeroing fosse permitido. Assim, 

o insistente apego ao incrementalismo gerou dúvidas em relação à permissibilidade de diversas 

modalidades de zeroing. Isso porque, conforme apontado, o posicionamento consolidado do 

                                                 
143

 Confira-se: MAVROIDIS, MESSERLIN e WAUTERS, 2008, p. 90. 
144

 A esse respeito, é necessário fazer a ressalva de que a pluralidade de demandas envolvendo a prática de zeroing 

não é atribuível exclusivamente ao incrementalismo do Órgão de Apelação. Muitas das demandas propostas mais 

recentes propostas – US — Orange Juice (Brazil), US — Anti-Dumping Measures on PET Bags, US – Zeroing 

(Korea) e US — Shrimp (Viet Nam) – tiveram objetivos predominantemente políticos. Objetivou-se por meio dessas 

obter novas condenações ao governo estadunidense no intuito de pressioná-lo a cessar o uso prática de zeroing. 

Assim, a saga do zeroing seria explicada, em parte, pelo fato de os EUA não terem adequado sua regulamentação aos 

relatórios do Órgão de Apelação.  
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Órgão de Apelação apenas pôde ser verificado ao longo do tempo, após a circulação de muitos 

relatórios. 

 

Em segundo lugar, a postura incrementalista adotada pelo Órgão de Apelação contribuiu para que 

medidas protecionistas não fossem prontamente combatidas, o que afetou negativamente direitos 

garantidos aos Estados Membros da OMC. O resultado da abordagem predominante 

incrementalista do Órgão de Apelação foi a concessão de tempo para que os EUA pudessem 

justificar a legalidade do zeroing em suas diferentes modalidades. Ou seja, na ausência de uma 

vedação geral, os EUA continuaram aplicando zeroing por meio de pequenas variações. 

 

Em terceiro lugar, cumpre mencionar que a função de esclarecer o conteúdo de disposições 

constantes dos acordos da OMC assume particular relevância, vez que tais acordos são 

carregados de ambiguidades construtivas (CHO, 2010, p. 659). Nesse contexto, cabe ao Órgão de 

Apelação preencher as lacunas deixadas por negociadores, de modo que seja garantida 

consistência aos acordos da OMC. A análise de casos demonstra que tal tarefa restou prejudicada, 

pois mesmo após muitos relatórios terem circulado, ainda é incerto o conteúdo de diversas 

disposições.  

 

Especificamente, ao adotar abordagem incrementalista, o Órgão de Apelação não respondeu a 

diversas demandas pautadas na interpretação de termos abertos, como é o caso de ―comparação 

justa‖. Tanto é verdade, que atualmente não se sabe ao certo qual o conteúdo da obrigação 

prevista na primeira frase do artigo 2.4 do Acordo Antidumping. 

 

Ressalta-se, também, que a abordagem incrementalista adotada nos casos de zeroing implicou má 

alocação de recursos, tanto por parte dos Membros litigantes quanto pela OMC. Isso porque, 

conforme mencionado, foram necessários muitos relatórios para sinalizar a existência de 

posicionamento contrário ao zeroing. Posicionamento esse, que seria facilmente antecipável por 

parte do Órgão de Apelação. 

 

Por fim, cumpre mencionar que a discussão sobre abordagens incrementalistas e abrangentes é 

ainda mais delicada nos casos que envolveram questionamentos sobre zeroing. Deve-se isso à 
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existência de posicionamentos diametralmente opostos entre membros com grande expressão 

política e econômica. Por conta de tal impasse, não se espera que a questão seja resolvida por 

meio de negociações (CHO, 2010, p. 650), uma vez que essas dependem das vontades de muitos 

atores envolvidos, que não parecem convergir. 

 

Ao contrário das soluções obtidas por meio de negociações, o Sistema de Solução de 

Controvérsias da OMC possibilita que decisões sejam tomadas com custos políticos muito mais 

reduzidos. Isso porque, para que relatórios de Painéis e do Órgão de Apelação não sejam 

aprovados pelo Órgão de Solução de Controvérsias, é necessário que todos os Membros da OMC 

se oponham, inclusive aqueles beneficiados pelas decisões. Daí decorre a constatação de que 

seria mais fácil de promover avanços no âmbito de soluções de controvérsias do que pela via 

negocial.  

 

Contudo, avanços interpretativos alcançados por meio da via contenciosa da OMC são 

deficitários do ponto de vista democrático. Assim, o uso de abordagens excessivamente 

abrangentes poderia (i) colocar em cheque a legitimidade das decisões do Órgão de Apelação, 

bem como (ii) fazer com que Membros ficassem receosos de submeter disputas ao Sistema de 

Solução de Controvérsias. Consequentemente, a abordagem abrangente, se mal empregada, 

poderia fragilizar a OMC. 

 

Ante todo o exposto, conclui-se que o incrementalismo adotado pelo Órgão de Apelação (i) 

impôs custos desnecessários ao Sistema de Solução de Controvérsias; bem como (ii) propiciou 

insegurança e imprevisibilidade no mesmo âmbito. Ademais, nota-se que ao adotar abordagem 

incrementalista o Órgão de Apelação (iii) não foi capaz de promover interpretações consistentes 

acerca de certos dispositivos do Acordo Antidumping e (iv) tardou em condenar uma prática que 

notadamente impacta de maneira negativa os fluxos de comércio internacional e favorece a 

adoção de políticas protecionistas. Por outro lado, há que se mencionar que, por meio de tal 

abordagem, o Órgão conseguiu, em certa medida, se esquivar de parte das acusações relacionadas 

a suposto engajamento em ativismo judicial.   
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5. CONCLUSÃO 

 

Em um contexto de constantes pressões protecionistas, a prática de zeroing emerge como uma 

ferramenta notoriamente relevante, uma vez que, ao inflar artificialmente o cálculo de margens de 

dumping, aumenta a probabilidade de apuração de dumping e permite que autoridades nacionais 

imponham medidas AD substancialmente mais elevadas. 

 

Por não ser expressamente regulada, a conformidade da prática de zeroing em relação aos 

acordos da OMC ensejou calorosos debates no âmbito do Sistema de Solução de Controvérsias. 

Todavia, atualmente, a despeito de novas disputas sobre o tema terem sido iniciadas 

recentemente
145

, o assunto parece sedimentado no âmbito do Órgão de Apelação, dado que em 

todas as muitas oportunidades em que foi demandado, o Órgão condenou o zeroing. 

 

A análise de relatórios do Órgão de Apelação indica que diversos foram os argumentos usados 

para combater o zeroing.  Contudo, constatou-se que o principal fundamento usado para justificar 

a vedação dessa prática é o de que o dumping deve ser calculado para um produto como um todo, 

e não apenas em relação a certas transações.  

 

Ademais, a despeito de o Órgão de Apelação, em certas oportunidades, ter concluído que a 

prática de zeroing é inerentemente injusta, ainda pairam dúvidas acerca da força dessa 

constatação. Isso se deve a duas razões principais: em primeiro lugar, poucos foram os relatórios 

em que o OA se manifestou nesse sentido, e, em segundo lugar, porque nas duas últimas 

oportunidades em que foi questionado sobre o tema, o Órgão exerceu economia processual. 

 

Assim, restariam dúvidas acerca da força do argumento capaz de justificar a existência de uma 

vedação geral ao zeroing. 

 

Por meio da análise de precedentes, constatou-se, também, que o Órgão de Apelação:  

                                                 
145

 Dentre essas disputas destacam-se: US — Orange Juice (Brazil) (WT/DS382), US – Zeroing (Korea) 

(WT/DS404), US – Shrimp (Viet Nam) (WT/DS404). Contudo, supõe-se que a propositura de novas demandas não 

mais estaria relacionada às incertezas que permearam os debates analisados, mas sim a movimentos de pressão 

política, que objetivam pressionar o governo estadunidense a abandonar o recurso ao zeroing. 
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(i) relutou em interpretar conceitos vagos para sustentar a proibição do zeroing;  

 

(ii) fundamentou seu posicionamento, primordialmente, com base em interpretações 

contextuais de conceitos previstos no Acordo Antidumping e no GATT 1994; e 

 

(iii) optou por abordar os questionamentos pontualmente, por meio de abordagens restritas 

aos casos concretos. 

 

Percebe-se, portanto, que a conclusão de que o zeroing está em desconformidade com as regras 

da OMC foi costurada pelo Órgão de Apelação na forma de uma colcha de retalhos, uma vez que, 

somente quando considerados em conjunto, os posicionamentos assumidos pelo Órgão 

permitiram identificar a existência de vedação ao zeroing em suas diferentes modalidades. 

 

Tudo leva a crer que abordagens pontuais, restritas a casos concretos, representam mecanismo 

usado pelo Órgão de Apelação para evitar acusações de engajamento em ativismo judicial
146

. 

Contudo, faz-se necessário ponderar os custos decorrentes da adoção de tal postura. 

 

Consequências práticas decorrentes dessa abordagem foram: (i) a proliferação de muitas disputas 

acerca de questões extremamente semelhantes; (ii) a demora até que se pudesse concluir que a 

prática de zeroing é vedada em suas diversas formas; e (iii) a lentidão no combate ao 

protecionismo econômico. 

 

Por fim, constatou-se que a adoção de tal abordagem também teve consequências negativas para 

o sistema multilateral de comércio e, em especial, para o Sistema de Solução de Controvérsias. 

Com efeito, ao adotar essa postura, o Órgão impôs custos desnecessários ao SSC, bem como 

propiciou insegurança e imprevisibilidade nesse mesmo âmbito. Ademais, notou-se que o Órgão 

não foi capaz de promover interpretações consistentes acerca de certos dispositivos do Acordo 

Antidumping, tal como o artigo 2.4, que impõe às autoridades nacionais o dever de efetuar 

comparações justas entre valor normal e preço de exportação. 

                                                 
146

 Cofira-se nesse sentido: ―The Appellate Body prides itself on restricting its findigs to the case before it in an 

attempt to avoid accusations of acting like a law-making body‖. (MAVROIDIS, MESSERLIN e WAUTERS, 2008, 

p. 90) 
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ANEXO I 

 

Detalhes da Disputa Suporte Fático Fundamentação 

Disputa 
Circulação 

Relatório 
Nome Curto do Caso Membros – OA 

Tipo de 

Zeroing 

Cálculo M. 

de Dumping 
Fase Abrangência Argumentos 

DS219 
Março 

2001 
EC – Bed Linen (India) 

 J. Bacchus 

 F. Feliciano 

 G. Abi-Saab 

Modelo M-M IO 
Conforme 

Aplicado 

a) Dever de levar em consideração todas as todas as transações 

de exportação comparáveis. 

DS264 
Agosto 

2004 

US – Softwood Lumber V 

(Canada) 

 V. Ganesan 

 L. O. Baptista 

 M. E. Janow 

Modelo M-M IO 
Conforme 

Aplicado 

a) Dever de levar em consideração todas as todas as transações 

de exportação comparáveis. 

b) Conceitos de ―dumping‖ e ―margem de dumping‖; dever de 

calcular a margem de dumping para um produto como um todo. 

c) Desconsideração do argumento histórico. 

DS294 
Abril 

2006 
US – Zeroing (EC) 

 G. Sacerdoti 

 M. E. Janow 

 Y. Taniguchi 

Modelo 

e 

Simples 

M-M 

M-T 

IO 

RA 

Conforme 

Aplicado  

 

Enquanto Tal 

b) Conceitos de ―dumping‖ e ―margem de dumping‖; dever de 

calcular a margem de dumping para um produto como um todo. 

d) A prática de zeroing quando aplicada em revisões 

administrativas está em desacordo com as regras do AAD.  

e) A prática de zeroing pode ser questionada ―enquanto tal‖.  

DS264 
Agosto 

2006 

US – Softwood Lumber V 

(Canada), Article 21.5 

 V. Ganesan 

 L. O. Baptista 

 M. E. Janow 

Simples T-T IO 
Conforme 

Aplicado 

a)  Pelas circunstâncias do caso, não levou em conta o dever de 

levar em consideração todas as todas as transações de exportação 

comparáveis. 

b) Conceito de ―margem de dumping‖; dever de calcular a 

margem de dumping para um produto como um todo. 

c) Desconsideração do argumento histórico. 

f) Interpretação literal dos termos ―preços de exportação‖ 

constantes do artigo 2.4.2 do Acordo Antidumping. 

g) Relação entre metodologias – necessidade de uniformidade. 

h) Desconsideração do argumento da equivalência matemática. 
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Detalhes da Disputa Suporte Fático Fundamentação 

Disputa 
Circulação 

Relatório 
Nome Curto do Caso Membros – OA 

Tipo de 

Zeroing 

Cálculo M. 

de Dumping 
Fase Abrangência Argumentos 

DS 322 
Janeiro 

2007 
US – Zeroing (Japan) 

 G. Sacerdoti 

 G. Abi-Saab 

 V. Ganesan 

Modelo 

e 

Simples 

M-M 

T-T 

M-T 

IO 

RA 

RFP 

Conforme 

Aplicado  

 

Enquanto Tal 

b) Conceitos de ―dumping‖ e ―margem de dumping‖; dever de 

calcular a margem de dumping para um produto como um todo. 

d) A prática de zeroing quando aplicada em revisões 

administrativas está em desacordo com as regras do AAD. 

e) A prática de zeroing pode ser questionada ―enquanto tal‖. 

g) Relação entre metodologias – necessidade de uniformidade. 

h) Desconsideração do argumento da equivalência matemática. 

i) Desconsideração do argumento do caráter dos sistemas 

(prospectivo e retrospectivo). 

DS 344 
Abril 

2008 

US – Stainless Steel 

(Mexico) 

 V. Ganesan 

 G. Sacerdoti 

 L. R. Bautista 

Simples T-T 
IO 

RA 

Conforme 

Aplicado  

 

Enquanto Tal 

b) Conceitos de ―dumping‖ e ―margem de dumping‖; dever de 

calcular a margem de dumping para um produto como um todo. 

c) Desconsideração do argumento histórico. 

d) A prática de zeroing quando aplicada em revisões 

administrativas está em desacordo com as regras do AAD. 

e) A prática de zeroing pode ser questionada ―enquanto tal‖. 

h) Desconsideração do argumento da equivalência matemática. 

i) Desconsideração do argumento do caráter dos sistemas 

(prospectivo e retrospectivo). 

DS350 
Fevereiro 

2009 
US – Continued Zeroing 

 Y. Zhang 

 L. O. Baptista 

 D. Unterhalter 

Modelo 

e 

Simples 

M-M 

T-T 

IO 

RA 

RFP 

Conforme 

Aplicado 

b) Conceito de ―margem de dumping‖; dever de calcular a 

margem de dumping para um produto como um todo. 

c) Desconsideração do argumento histórico. 

d) A prática de zeroing quando aplicada em revisões 

administrativas está em desacordo com as regras do AAD. 

h) Desconsideração do argumento da equivalência matemática. 

i) Desconsideração do argumento do caráter dos sistemas 

(prospectivo e retrospectivo). 

Legenda: M-M – Média Ponderada – Média Ponderada; T-T – Transação – Transação; M-T – Média Ponderada – Transação; IO – Investigação Original; RA – Revisão Administrativa, e RFP – 

Revisões de Final de Período. 
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ANEXO II 

 

  A 

Condena o Zeroing 

B 

Não Condena o Zeroing 
 

Painel Órgão de Apelação Painel Órgão de Apelação 

1 
Interpretação 

Contextual 
  EC – Bed Linen 

 US – Zeroing (EC) 

 US – Softwood Lumber 

V (Canada), Article 21.5 

 US – Zeroing (Japan) 

 US – Stainless Steel 

(Mexico) 

 

2 
Interpretação Não- 

Contextual 

147 

 US – Corrosion Resistant 

Steel Sunset Review 

 US – Softwood Lumber 

V (Canada), Article 21.5 

 US – Zeroing (Japan) 

148  

 

                                                 
147

 No relatório do Painel em US — Zeroing (EC) houve um voto dissidente em que se argumentou que a prática de 

zeroing é inerentemente contrária ao dever de realizar comparações justas. 
148

 Importa mencionar que em US — Softwood Lumber V apesar de a maioria dos panelistas ter optado por exercer 

economia processual em relação à questão em análise, houve um voto divergente em que se entendeu que a prática 

de zeroing não é inerentemente injusta, com base em análise substancial dos termos ―comparação justa‖. 
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ANEXO III 

Disputas que Envolveram Questionamentos Relacionados à  Prática de Zeroing 

 

 Nº Título 

1 DS141 
European Communities — Anti-Dumping Duties on Imports of Cotton-type Bed Linen from 

India 

2 DS179 
United States of America — Anti-Dumping measures on Stainless Steel Plate in Coils and 

Stainless Steel Sheet and Strip from Korea 

3 DS219 
European Communities — Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings 

from Brazil 

4 DS244 United States of America — Corrosion-Resistant Steel Sunset Review 

5 DS264 United States of America — Final Dumping Determination on Softwood Lumber from Canada 

6 DS294 
United States of America — Laws, Regulations and Methodology for Calculating Dumping 

Margins (Zeroing) 

7 DS322 United States of America — Measures Relating to Zeroing and Sunset Reviews 

8 DS335 United States of America — Anti-Dumping Measure on Shrimp from Ecuador 

9 DS343 United States of America — Measures Relating to Shrimp from Thailand 

10 DS344 United States of America — Final Anti-dumping Measures on Stainless Steel from Mexico 

11 DS350 United States of America — Continued Existence and Application of Zeroing Methodology 

12 DS382 
United States — Anti-Dumping Administrative Reviews and Other Measures Related to 

Imports of Certain Orange Juice from Brazil 

13 DS383 
United States of America — Anti-Dumping Measures on Polyethylene Retail Carrier Bags from 

Thailand 

14 DS402 
United States of America — Use of Zeroing in Anti-Dumping Measures Involving Products 

from Korea 

15 DS404 United States of America — Anti-dumping Measures on Certain Shrimp from Viet Nam 

 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds141_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds179_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds219_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds264_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds294_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds322_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds335_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds343_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds344_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds350_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds383_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds402_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds404_e.htm
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RELAÇÃO DE CASOS CITADOS 

 

Título Curto Nome Completo do Caso e Citação 

EC – Bed Linen
 
 Relatório do Órgão de Apelação, European Communities – Anti-Dumping Duties 

on Imports of Cotton-Type Bed Linen from India, adotado em 12 de Março de 

2001, WT/DS141/AB/R 

EC – Bed Linen
 
 Relatório do Painel, European Communities – Anti-Dumping Duties on Imports 

of Cotton-Type Bed Linen from India, WT/DS141/R, adotado em 12 de Março de 

2001, de acordo com modificações feitas pelo Órgão de Apelação, 

WT/DS141/AB/R 

EC – Bed Linen  

(Article 21.5 – India)
 
 

Appellate Body Report, European Communities – Anti-Dumping Duties on 

Imports of Cotton-Type Bed Linen from India – Recourse to Article 21.5 of the 

DSU by India, WT/DS141/AB/RW, adotado em 24 de abril de 2003 

EC – Bed Linen  

(Article 21.5 – India)
 
 

Relatório do Painel, European Communities – Anti-Dumping Duties on Imports 

of Cotton-Type Bed Linen from India – Recourse to Article 21.5 of the DSU by 

India, WT/DS141/RW, adotado em 24 de abril de 2003, de acordo com 

modificações feitas pelo Órgão de Apelação, WT/DS141/AB/RW 

EC – Tube or Pipe Fittings Relatório do Órgão de Apelação, European Communities – Anti-Dumping Duties 

on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil, WT/DS219/R, adotado 

em 18 de agosto de 2003, WT/DS219/AB/R 

EC – Tube or Pipe Fittings Relatório do Painel, European Communities – Anti-Dumping Duties on Malleable 

Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil, WT/DS219/R, adotado em 18 de 

agosto de 2003, de acordo com modificações feitas pelo Órgão de Apelação, 

WT/DS219/AB/R 

US – Continued Zeroing Appellate Body Report, United States – Continued Existence and Application  

of Zeroing Methodology, WT/DS350/AB/R, adotado em 19 de fevereiro de 

2009 

US – Continued Zeroing Relatório do Painel, United States – Continued Existence and Application  

of Zeroing Methodology, WT/DS350/R, adotado em 19 de fevereiro de 2009, de 

acordo com modificações feitas pelo Órgão de Apelação WT/DS350/AB/R 

US – Corrosion-Resistant Steel 

Sunset Review
 
 

Relatório do Órgão de Apelação, United States – Sunset Review of Anti-

Dumping Duties on Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from 

Japan, WT/DS244/AB/R, adotado em 9 de janeiro de 2004 
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US — Orange Juice (Brazil) United States — Anti-Dumping Administrative Reviews and Other Measures 

Related to Imports of Certain Orange Juice from Brazil, WT/DS382, consultas 

requeridas em 27 de novembro de 2008, Painel estabelecido em 10 de maio de 

2010 

US – Shrimp (Ecuador) Relatório do Painel, United States – Anti-Dumping Measure on Shrimp from 

Ecuador, WT/DS335/R, adotado em 20 de fevereiro de 2007 

US – Shrimp (Thailand) / 

US – Customs Bond Directive 

Relatório do Órgão de Apelação, United States – Measures Relating to Shrimp 

from Thailand / United States – Customs Bond Directive for Merchandise 

Subject to Anti-Dumping/Countervailing Duties, WT/DS343/AB/R, 

WT/DS345/AB/R, adotado em 1º de agosto de 2008 

US – Shrimp (Thailand) / 

US – Customs Bond Directive 

Relatório do Painel, United States – Measures Relating to Shrimp from Thailand / 

United States – Customs Bond Directive for Merchandise Subject to Anti-

Dumping/Countervailing Duties, WT/DS343/R, WT/DS345/R, adotado em 1º 

de agosto de 2008, de acordo com modificações feitas pelo Órgão de Apelação, 

WT/DS343/AB/R, WT/DS345/AB/R 

US — Shrimp (Viet Nam) United States of America — Anti-dumping Measures on Certain Shrimp from 

Viet Nam (Viet Nam), WT/DS404, conultas requeridas em 1
o
 de fevereiro de 

2010 

US – Softwood Lumber V
 
 Relatório do Órgão de Apelação, United States – Final Dumping Determination 

on Softwood Lumber from Canada, WT/DS264/AB/R, adotado em 31 de Agosto 

de 2004, DSR 2004:V, 1875 

US – Softwood Lumber V
 
 Panel Report, United States – Final Dumping Determination on Softwood 

Lumber from Canada, WT/DS264/R, adotado em 31 de Agosto de 2004, de 

acordo com modificações feitas pelo Órgão de Apelação, WT/DS264/AB/R, 

DSR 2004:V, 1937 

US – Softwood Lumber V
 
 

(Article 21.5 – Canada) 

Relatório do Órgão de Apelação, United States – Final Dumping Determination 

on Softwood Lumber from Canada – Recourse to Article 21.5 of the DSU by 

Canada, WT/DS264/AB/RW, adotado em 1º de Setembro de 2006 

US – Softwood Lumber V
 
 

(Article 21.5 – Canada) 

Relatório do Painel, United States – Final Dumping Determination on Softwood 

Lumber from Canada – Recourse to Article 21.5 of the DSU by Canada, 

WT/DS264/AB/RW, adotado em 1º de Setembro de 2006 
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US – Stainless Steel Relatório do Painel, United States – Anti-Dumping measures on Stainless Steel 

Plate in Coils and Stainless Steel Sheet and Strip from Korea, WT/DS179/R, 

adotado em 1º de fevereiro de 2001 

US – Stainless Steel (Mexico) Relatório do Órgão de Apelação, United States – Final Anti-Dumping Measures 

on Stainless Steel from Mexico, WT/DS344/AB/R, adotado em 30 de abril de 

2008  

US – Stainless Steel (Mexico) Relatório do Painel, United States – Final Anti-Dumping Measures on Stainless 

Steel from Mexico, WT/DS344/R, adotado em 20 de dezembro de 2007, de 

acordo com modificações feitas pelo Órgão de Apelação, WT/DS344/AB/R 

US – Zeroing (EC) Relatório do Órgão de Apelação, United States – Laws, Regulations and 

Methodology for Calculating Dumping Margins ("Zeroing"), 

WT/DS294/AB/R, adotado em 9 de maio de 2006 

US – Zeroing (EC) Relatório do Painel, United States – Laws, Regulations and Methodology for 

Calculating Dumping Margins ("Zeroing"), WT/DS294/R, adotado em 9 de 

maio de 2006, de acordo com modificações feitas pelo Órgão de Apelação, 

WT/DS294/AB/R 

US – Zeroing (EC) (Article 21.5 

– EC) 

Relatório do Órgão de Apelação, United States – Laws, Regulations and 

Methodology for Calculating Dumping Margins ("Zeroing") – Recourse to 

Article 21.5 of the DSU by the European Communities, WT/DS294/AB/, 

adotado em 11 de junho de 2009 

US – Zeroing (EC) (Article 21.5 

– EC) 

Relatório do Painel, United States – Laws, Regulations and Methodology for 

Calculating Dumping Margins ("Zeroing") – Recourse to Article 21.5 of the 

DSU by the European Communities, WT/DS294/RW, adotado em 11 de junho 

de 2009, de acordo com modificações feitas pelo Órgão de Apelação, 

WT/DS294/AB/RW 

US – Zeroing (Japan) Relatório do Órgão de Apelação, United States – Measures Relating to Zeroing 

and Sunset Reviews, WT/DS322/AB/R, adotado em 23 de janeiro de 2007 

US – Zeroing (Japan) Relatório do Painel, United States – Measures Relating to Zeroing and Sunset 

Reviews, WT/DS322/R, adopted 23 adotado em 23 de janeiro de 2007, de 

acordo com modificações feitas pelo Órgão de Apelação, WT/DS322/AB/R 
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US – Zeroing (Japan) 

(Article 21.5 – Japan) 

Relatório do Órgão de Apelação, United States – Measures Relating to Zeroing 

and Sunset Reviews – Recourse to Article 21.5 of the DSU by Japan, 

WT/DS322/RW, adotado em 31 de agosto de 2009, de acordo com modificações 

feitas pelo Órgão de Apelação, WT/DS322/RW 

US – Zeroing (Japan) 

(Article 21.5 – Japan) 

Relatório do Painel, United States – Measures Relating to Zeroing and Sunset 

Reviews – Recourse to Article 21.5 of the DSU by Japan, WT/DS322/RW, 

adotado em adotado em 31 de agosto de 2009, de acordo com modificações 

feitas pelo Órgão de Apelação, WT/DS322/RW 

US – Zeroing (Korea) United States of America — Use of Zeroing in Anti-Dumping Measures 

Involving Products from Korea (Korea), WT/DS404, consultas requeridas em 24 

de novembro de 2009 

 


