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A admissibilidade do recurso principal não
deve, em princípio, ser apreciada no âmbito de
um processo de medidas provisórias, sob pena
de se antecipar a decisão do Tribunal no pro

cesso principal. A apreciação dessa questão
deve ser reservada para o processo principal, a
não ser na hipótese de, à primeira vista, o
recurso ser manifestamente inadmissível.
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SUMARIO — PROCESSO T-75/96 R

É esse o caso de um recurso de anulação de
uma decisão que dá início a um processo
antidumping. Com efeito, tal decisão consti
tui, prima facie, uma medida preparatória,
sem efeitos jurídicos, uma vez que não é sus
ceptível de afectar imediatamente e de modo
irreversível a situação jurídica das empresas
em causa, não as obriga de modo algum a
modificar as suas práticas comerciais ou a
cooperar no inquérito, o qual pode aliás ser
encerrado sem a instituição de medidas de
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defesa. Face a tal decisão, os direitos da
defesa encontram-se suficientemente protegi
dos pela possibilidade de contestar a sua
legalidade no âmbito de um recurso eventu
almente dirigido contra a decisão final. Sendo
conexo com um recurso principal, prima
facie, inadmissível, o pedido de suspensão da
execução de uma decisão da Comissão de dar
início a um processo antidumping deve ser
considerado improcedente.

