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Introdução 


Em 2010, o Departamento de 

longo desse período, foram conduzi 

comercial (antidumping, medidas ( 

as revisões, das quais 112 resultara 

Além dos números absolutos - que ~ 
cipais usuários de medidas de defeso 

sente o aumento paulatino do volum 

verificar que, em 1995, foram abert 

somente 3 direitos foram aplicados, 

investigações antidumping e aplica! 

relativas aos 15 anos do DECOM ene 

Analisando-se a história da de 

a criação do DECOM constitui um 

a incorporação ao ordenamento jl 
Implementação do Artigo VI do GA 

Antidumping da Rodada Tóquio _ j. 
meio do Decreto n. 93.941 do ano aJ 

sido assinado pelo Governo brasileiJ 

demais acordos plurilaterais resultanl 

partir de 1995 que o Brasil passou a o 

exclusivaJmente dedicada aos temas d, 

Até esse momento, dois eram o 

entrada de mercadorias no Brasil alé 

de valor mínimo; e b) o preço de refe 

pela Lei 3.244/19571 e permitia às auto 

mercadorias importadas, a fim de est. 

1. Rezava o art. 3.° da Lei 3.244/1957: 
ximo e mínimo do respectivo capítulo, a a 
dificultar a exportação brasileira para seu 
das Relações Exteriores; e) de país que dt 
à exportação, de forma a frustrar os objt 
'dumping: a alíquota poderá ser elevada a 




