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RESUMO 

DE CARVALHO, Aline Souza Pereira. O Reconhecimento Da China Como 

Economia De Mercado Em 2016: Análise Hermenêutica Do Artigo 15 (A) E 

15(D) Do Protocolo De Adesão Da República Popular Da China À 

Organização Mundial Do Comércio. 138 f. Dissertação de Mestrado – 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.  

 

Este trabalho busca analisar a possibilidade de reconhecimento da China como 

economia de mercado, para fins de investigações antidumping, especialmente à 

luz do Protocolo de Adesão da China à Organização Mundial do Comércio 

(Protocolo de Adesão). Parte-se da hipótese de que com a extinção do Art. 15 

(a)(ii) do Protocolo de Adesão haverá concessão automática de tratamento de 

economia de mercado à China, em investigações antidumping, a partir de 

dezembro de 2016. Para o presente estudo, a China será analisada no contexto 

de sua adesão e papel na Organização Mundial do Comércio (OMC), observados 

os comprimissos assumidos, bem como sua condição econômica sui generis. A 

divergência em torno do tema é significativa e será examinada com detalhe, a fim 

de se verificar as diferentes abordagens possíveis após 2016. Dessa análise, 

conclui-se que os textos dos artigos 15(a) e 15(d) do Protocolo de Adesão devem 

ser lidos e interpretados com cautela, à luz das regras de interpretação do direito 

internacional. A afirmação de que a expiração do Art. 15(a)(ii) concederia 

automaticamente status de economia de mercado à China parece 

excessivamente rígida e desconsidera as disposições remanescente do Art. 15. 

Em vista do posicionamento relevante e da dependência econômica dos Países 

Membros com relação à China, a questão deve ser ponderada com prudência, 

com envolvimento de todos os Estados interessados, preferencialmente, em 

âmbito do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC.  

Palavras-chave: Direito Internacional. Comércio Internacional. Sistema 

multilateral de comércio. Organização Mundial do Comércio. Acordo Antidumping. 

Economia de mercado. China.  



ABSTRACT 

 

DE CARVALHO, Aline Souza Pereira. China As A Market Economy in 2016: An 

Hermeneutic Analysis Of Article 15 (A) And 15 (D) Of The Access Protocol Of 

People's Republic Of China To The World Trade Organization. 138 p. Master 

Dissertation – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2016.  

 

This dissertation seeks to analyze the possibility of recognition of China as a 

market economy for purposes of antidumping investigations, especially in light of 

China's Protocol of Accession to the World Trade Organization (Protocol). It is 

assumed that with the extinction of Article 15(a)(ii) of the Protocol there shall be an 

automatic grant of market economy treatment to China from December 2016 on. 

In this study, China will be analyzed in the context of its accession process to the 

World Trade Organization and its current role within the Organization, taking into 

account its commitments, as well as its sui generis economic condition. The legal 

divergence around this subject is significant and it will be examined in detail in 

order to verify all the different possible approaches after 2016. Finally, it is 

concluded that the text of articles 15(a) and 15(d) of the Protocol should be read 

and interpreted with caution and in the light of the rules of international law 

interpretation. Also, the assertion that the expiration of Article 15(a)(ii) would 

automatically grant market economy status to China seems excessively rigid and 

disregards the remaining provisions of Article 15. In view of China‘s relevant role 

and considering the economic dependence of WTO Members with regard to 

China, this issue should be carefully evaluated by all interested WTO Members, 

preferably within WTO Dispute Settlement Body. 

 

Keywords: International Law. International Trade Law. Multilateral Trade System. 

World Trade Organization. Antidumping Agreement. Market Economy. China. 
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INTRODUÇÃO 

Em seu livro, Peter Van Den Bossche, membro do Órgão de Apelação 

da OMC, lembra que em 2001 foi feita uma pesquisa pelo Banco Mundial que 

revelou que a globalização e a integração econômica, em vistas da liberalização 

comercial promovida pelos acordos firmados em 1994, elevou o IDH de países 

em desenvolvimento, havendo aumento da renda per capita, da expectativa de 

vida e dos níveis educacionais.1  

A China é, certamente, um dos países que se beneficiou com estrutura 

liberal promovida pela OMC e pela liberalização do comércio.  

A acessão da China à OMC, em novembro de 2001, representou uma 

importante decisão política do governo chinês de reinserir o país na arena do 

comércio mundial, mas também passou a significar um grande desafio para a 

OMC.  

Em 2002, a China era o 5º maior exportador do mundo, enquanto EUA 

se consagrava em 1º lugar. Tal foi o impacto da entrada da China na OMC que, a 

partir de 2009, o país passou à liderança mundial das exportações de bens, 

superando Alemanha e Estados Unidos. Em dez anos, a China multiplicou por 4,8 

suas exportações e por 5,6 suas importações. Tal resultado demonstra o papel 

relevante do comércio internacional na estratégia de crescimento econômico da 

China, que figura, atualmente, entre as maiores economias do mundo. 

Quando a China aderiu à OMC, os Estados Membros consideravam 

que a economia do país não operava em condições predominantes de mercado, 

devido ao elevado grau de interferência estatal em sua indústria. Assim, em 

março de 1987, foi criado um Grupo de Trabalhos Para Acessão da China à OMC 

responsável por analisar o pleito chinês e negociar os termos da retomada do 

status do país como parte contratante do GATT 1947.   

Os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalhos Para Adesão da 

China à OMC resultaram na elaboração do Protocolo de Acessão da República 

                                                 
1
 VAN DEN BOSSCHE, Peter. (2008, p. 17). 
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Popular da China à OMC (Protocolo de Adesão), um dos documentos que 

formalizou a entrada do país à Organização em 20012. 

O Protocolo de Adesão foi aprovado para ocorrer não de forma 

imediata e integral, mas de forma gradual e mediante condições. O documento 

traz regras transitórias e de liberalização do comércio chinês que possibilitam a 

adoção de medidas excepcionais, aceitas pela própria China. Como exemplo, no 

Artigo 15 (a) (ii) do Protocolo de Adesão é reservada aos demais membros da 

OMC a faculdade de utilizar, nos casos de investigação de prática de dumping 

contra importados chineses, metodologia alternativa de cálculo de valor normal de 

produtos chineses investigados, caso os exportadores chineses não demonstrem 

que no mercado ou setor do produto similar sob investigação prevalecem 

condições de mercado3.  

Como se observa, o Protocolo de Adesão prevê mecanismo para 

acomodar a economia chinesa, considerada uma economia híbrida, nas regras do 

sistema liberal em que se pauta a OMC.  

Ocorre que o próprio Art. 15 deste documento vem causando polêmica 

no meio acadêmico e político.  

A redação do Art. 15 (d) prevê que quinze anos após a entrada da 

China na OMC, ou seja, a partir de 11 de dezembro de 2016, o Art. 15(a)(ii) 

deixaria de valer, extinguindo-se, consequentemente, qualquer referência 

expressa à metodologia alternativa de cálculo de valor normal para determinação 

de dumping em produtos importados chineses no contexto do Protocolo de 

Adesão.  

A letra do Art. 15(d) do Protocolo de Adesão desencadeou 

interpretações e posicionamentos divergentes acerca de futuras investigações 

antidumping, que ocorrerem após a data prevista naquele artigo.  

                                                 
2
 O Protocolo foi integrado ao direito brasileiro pelo Decreto 5.544/2005. 

3
 Protocolo de Adesão. Art. 15(a)(ii): ―O Membro da OMC importador poderá utilizar uma 

metodologia que não se baseie em uma comparação estrita com os preços internos ou custos 
prevalecentes na China se os produtores investigados não puderem demonstrar claramente que 
prevalecem no segmento produtivo que produz o produto similar condições de economia de 
mercado no que diz respeito à manufatura, a produção e à venda de tal produto.‖  
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Por um lado, há os que defendem que com a expiração da segunda 

parte do Art. 15(a) a China deverá, a partir de dezembro de 2016, ser 

automaticamente considerada uma economia de mercado para fins de 

investigações antidumping.  

De outro lado, há posicionamento de que não há nada no Art. 15 que 

possa remeter à possibilidade de concessão automática de status de economia 

de mercado à China. Desse modo, expirado o disposto no Art. 15(a)(ii) do 

Protocolo de Adesão, o ônus de demonstrar que em determinado setor 

prevalecem condições de mercado continuará recaindo sobre os exportadores 

chineses, que deverão demonstrar tais condições nos termos da legislação de 

cada país investigador. 

Por último, uma terceira abordagem defende que, embora não seja 

possível depreender do texto do Art. 15 (d) que a partir de dezembro de 2016 a 

China deverá ser automaticamente reconhecida como uma economia de 

mercado, está claro que com a eliminação da segunda parte do Art. 15(a) não 

será mais possível adotar metodologia alternativa para cálculo de valor normal em 

investigações antidumping envolvendo a China, invertendo-se o ônus da prova 

para a parte interessada ou investigadora, que deverá demonstrar que no setor 

investigado não operam condições de mercado.   

Os possíveis impactos gerados pelas mudanças no Protocolo de 

Adesão fazem com que a questão tenha extrema relevância e seja amplamente 

discutida no âmbito do comércio internacional.  

A título de exemplo, a Austrália concedeu status de economia de 

Mercado à China em 2005 e, desde então, sua capacidade de lidar com práticas 

de dumping de produtores chineses diminui significativamente. O número de 

investigações antidumping caiu em 50%, bem como o número de investigações 

que resultaram na aplicação de direito antidumping. Além disso, o valor médio dos 

direitos antidumping aplicados caiu mais de 80% com relação aos valores 

aplicados anteriormente à medida4.  

                                                 
4
 WORKSHOP: MARKET ECONOMY STATUS FOR CHINA AFTER 2016. 2008. Bruxelas.  
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Além disso, um estudo econômico recente realizado pela Fundação 

Centro de Estudos do Comércio Exterior – FUNCEX indica que o reconhecimento 

da China como economia de mercado geraria impactos negativos na economia e 

no mercado de trabalho brasileiros, devido ao aumento das importações chinesas 

e drástica diminuição dos direitos antidumping aplicados5.  

Desse modo, é evidente a importância de se analisar juridicamente a 

discussão em torno do Protocolo de Adesão e possível reconhecimento da China 

como economia de mercado a partir de 11 de dezembro de 2016.  

Nesta dissertação, será analisado, primeira e brevemente, o processo 

de entrada da China na OMC; seu desenvolvimento econômico ao longo dos anos 

em que participa como Estado Membro da Organização; e sua relevante 

participação, ativa e passivamente, nos painéis da OMC, especialmente nas 

investigações antidumping. 

Posteriormente, passa-se à avaliação do conceito histórico e atual de 

dumping, dos procedimentos de uma investigação antidumping, e da construção 

do direito antidumping, especialmente com relação à economias onde não 

prevalecem condições de mercado. Nesse ponto, também será analisado de 

modo mais detalhado o conceito de economia de mercado, tanto geral, quanto 

para fins de aplicação de direito antidumping, tal como abordado em âmbito 

nacional e internacional.    

Na sequência, serão analisados os compromissos assumidos pela 

China ao aderir à OMC. O processo de adesão da China foi longo e resultou em 

dois documentos: o Relatório do Grupo de Trabalho sobre a Acessão da China e 

o Protocolo de Adesão. Esta Dissertação focará, primordialmente, no estudo mais 

aprofundado do Protocolo de Adesão. 

Por último, à luz das fontes de interpretação do direito internacional, 

especialmente aquelas adotadas pelo Órgão de Solução de Controvérsias da 

OMC (OSC), serão avaliados os Arts. 15(a) e 15(d) com detalhe, a fim de verificar 

as lacunas existentes em seus textos, bem como as três principais vertentes de 

interpretação atuais acerca destes artigos.  

                                                 
5
 ÁRABE NETO, Abrão M e SARDELLI PANZINI, Fabrizio. (2011, p. 49). 
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Para concluir, avaliaremos qual o possível caminho a ser tomado a 

partir de 2016, diante da análise realizada ao longo da Dissertação e à luz da 

jurisprudência mais recente da OMC, sem descartar, contudo, a possibilidade de 

maior debate em âmbito da Organização, com ampla participação de seus 

Estados Membros.  
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5. CONCLUSÃO 

Com política, meios econômicos e militares influentes, o 

crescimento chinês apresenta novos horizontes à ordem global existente, fazendo 

frente à única superpotência do mundo, os Estados Unidos.  

A elevada oferta de mão de obra, o alto potencial de consumo e 

recursos naturais insuficientes para a demanda do país, elevaram os 

investimentos estrangeiros na China, bem como as suas relações comerciais. A 

título exemplificativo, a China é o maior parceiro comercial do Brasil tendo, em 

2015, importado cerca de US$ 35,6 bilhões e vendido US$ 30,7 bilhões em bens 

de consumo para o Brasil. 

Não à toa o debate aqui analisado, acerca das possíveis 

interpretações do Art. 15 do Protocolo de Adesão, é de tamanha importância e, 

como visto, um dos temas mais abordados atualmente na arena política e 

comercial.  

A divergência acerca da correta interpretação do Art. 15 do 

Protocolo de Adesão diz respeito à concessão ou não de tratamento de economia 

de mercado à China a partir de dezembro de 2016. Como visto acima, alguns 

estudos preveem possíveis impactos negativos acerca do reconhecimento da 

China como uma economia de mercado para as investigações antidumping, 

diretamente, e para o comércio internacional de Estados Membros, indiretamente, 

prevendo redução significativa da margem de dumping e menor proteção à 

indústria doméstica contra práticas comerciais desleais.  

Esses setores defendem que essa interpretação iria contra a 

proposta da legislação antidumping como um todo, uma vez que o propósito final 

do Protocolo de Adesão e da aplicação da metodologia alternativa, qual seja, 

evitar distorções no cálculo da margem de dumping para poder ao final evitar 

práticas comerciais desleais, é o objetivo final da legislação antidumping.   
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O Órgão de Apelação da OMC já defendeu que o texto de um acordo 

deve ser analisado em paralelo com o seu contexto, objeto e finalidade168. Sir 

Sinclair, que participou como delegado da Conferência de Viena, na qual a CVLT 

foi aprovada, observou que o verdadeiro significado de um texto tem de ser 

alcançado à luz de todas as consequências que fluem natural e razoavelmente 

desse texto169.  

Seria essencial, portanto, verificar qual a finalidade pretendida 

pelas partes signatárias do Protocolo de Adesão ao prever a aplicação transitória 

de um sistema especial para determinação do valor normal referente a importados 

chineses sob investigação170. Seria, de fato, objetivo das partes signatárias do 

Protocolo de Adesão da China que em dezembro de 2016, independentemente da 

efetiva prática econômica da China, o país seja automaticamente reconhecido 

como economia de mercado?  

Da análise dos posicionamentos indicados acima, a afirmação de 

que a expiração do Art. 15(a)(ii) concederia automaticamente status de economia 

de mercado à China parece excessivamente rígida e desconsidera as disposições 

remanescente do Art. 15 do Protocolo de Adesão171.  

                                                 
168

 Appellate Body Report, Japan - Alcohol, above n 2, at 20. See also WTO Panel Report, Canada 
- Certain Measures Affecting the Automotive Industry, WT/DS139/R and WT/DS142/R, adopted (as 
modified) 19 June 2000, para 10.12, 807; Panel Report, US - Trade Act, above n 9, para 7.22, 638; 
WTO Panel Report, United States - Definitive Safeguard Measures on Imports of Wheat Gluten 
from the European Communities, WT/DS166/R 
169

 Sinclair, above n 9, at 121. Cf. Jacobs, above n 9, at 340-41. In a separate opinion in Land, 
Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua Intervening), Judgment, 
ICJ Reports 1992, 351 at 718-19, para 190, Torres Bernárdez J of the International Court of 
Justice noted that: 
For treaty interpretation rules there is no ‗ordinary meaning‘ in the absolute or in the abstract. That 
is why Article 31 of the Vienna Convention refers to ‗good faith‘ and to the ordinary meaning ‗to be 
given‘ to the terms of the treaty ‗in their context and in the light of its object and purpose‘. It is, 
therefore, a fully qualified ‗ordinary meaning‘. Ian Sinclair, The Vienna Convention and the Law of 
Treaties, 2nd ed. (Manchester: Manchester University Press, 1984) at 130-31; Francis G. Jacobs, 
‗Varieties of Approach to Treaty Interpretation: With Special Reference to the Draft Convention on 
the Law of Treaties before the Vienna Diplomatic Conference‘, 18 ICLQ 318 (1969) at 319. 
170

 O Órgão de Apelação em Japan - Taxes on Alcoholic Beverages, nesse sentido, observou que 
ao se buscar o significado dos termos de um tratado, deve se buscar entender o seu objeto e 
finalidade. (WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopted 1 November 1996). 
171

 Esse tipo de análise inflexível, inclusive, já foi estuda pelo Órgão de Apelação em Japan - 
Taxes on Alcoholic Beverages: ―WTO rules are reliable, comprehensible and enforceable. WTO 
rules are not so rigid or so inflexible as not to leave room for reasoned judgements in confronting 
the endless and ever-changing ebb and flow of real facts in real cases in the real world. They will 
serve the multilateral trading system best if they are interpreted with that in mind. In that way, we 
will achieve the ‗security and predictability‘ sought for the multilateral trading system by the 
Members of the WTO through the establishment of the dispute settlement system.‖ 
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Primeiro, como detalhado no Capítulo 2, é possível compreender 

que o Governo chinês ainda tem um papel ativo e relevante no setor industrial do 

país. A própria aprovação de mais um Plano Quinquenal indica que o Estado 

chinês possivelmente continuará a ter uma influência significativa nas práticas 

comerciais do país, a fim de cumprir com rigor as medidas e alcançar as metas 

estabelecidas pelo Partido Comunista Chinês. 

Assim, a concessão de status automático de economia de 

mercado, por não se atentar à realidade e ao contexto fático em que está imersa 

a economia chinesa, pode configurar grave ofensa às finalidades propostas pelo 

Protocolo de Adesão e por toda a legislação antidumping, que são, 

respectivamente, (i) a emersão paulatina do mercado chinês no comércio 

internacional, com liberalização de seu comércio e respeito às regras de livre 

mercado; e (ii) a justa comparação de preços em investigações antidumping, de 

modo a proteger os Países Membros de práticas comerciais desleais, e, ao 

mesmo tempo, a China, de medidas protecionistas contra suas exportações.  

Segundo, como explicado no Capítulo 4 desta Dissertação, o Art. 32 

lista os trabalhos preparatórios como uma das fontes suplementares de 

interpretação. Desse modo, é importante que o Art. 15(a) do Protocolo de Adesão 

seja lido em conjunto com o parágrafo 150 do Relatório do Grupo de Trabalhos172. 

Esse parágrafo defende e permite a aplicação de metodologia alternativa para fins 

de comparabilidade de valores em investigações antidumping em determinadas 

situações, buscando garantir uma justa comparação de preços, conforme se lê 

abaixo: 

Vários membros do Grupo de Trabalho observaram que a China 
continuava o processo de transição para uma economia de mercado 
plena. Esses membros observaram que, nestas circunstâncias, no caso 
de importações de origem chinesa num Membro da OMC, poderiam 
existir dificuldades especiais para determinar a comparabilidade dos 
custos e dos preços no contexto dos inquéritos anti-dumping e dos 
inquéritos sobre direitos de compensação. Esses membros declararam 

                                                 
172

 Texto do parág. 150 do Relatório do Grupo de Trabalhos: ―Several members of the Working 
Party noted that China was continuing the process of transition towards a full market economy. 
Those members noted that under those circumstances, in the case of imports of Chinese origin into 
a WTO Member, special difficulties could exist in determining cost and price comparability in the 
context of anti-dumping investigations and countervailing duty investigations. Those members 
stated that in such cases, the importing WTO Member might find it necessary to take into account 
the possibility that a strict comparison with domestic costs and prices in China might not always be 
appropriate‖. 
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que, nesses casos, o Membro importador da OMC poderia considerar 
necessário ter em conta a possibilidade de uma comparação estrita com 
os custos e preços internos na China nem sempre ser adequada 
(Tradução livre) 

Além disso, há que se observar que, ainda que não haja 

reconhecimento automático da China como economia de mercado, o Governo e 

os produtores chineses mantêm a garantia e o direito de demonstrar que 

prevalecem regras de mercado em determinados setores, nos termos dos 

dispositivos remanescentes do Art. 15 (as disposições dos Arts. 15(a)(i) e 15(d) 

primeira e terceira parte).  

Como as disposições do Art. 15(a)(i) e partes um e três do Art. 

15(d) permanecerão vigentes, a interpretação mais plausível é de que 

permanecerá também vigente o direito do produtor/exportador chinês, bem como 

do Governo chinês, de se defender e provar a existência de condições de 

mercado para um setor/indústria específicos ou gerais, no improvável caso de um 

País Membro investigador conseguir atestar a ausência de condições de mercado 

em determinada indústria. 

Por outro lado, parece razoável reconhecer que a inversão do 

ônus da prova será necessária após dezembro de 2016, no que diz respeito à 

comparação de preços em investigações antidumping.  

Isso porque com a extinção do 15(a)(ii) eventual qualificação da 

China como um país que não possui condições de mercado já não pode encontrar 

seu fundamento jurídico no Protocolo de Adesão após 11 de dezembro de 2016, 

entendimento em contrário parece caracterizar abuso de direito.  

O direito internacional proíbe o exercício abusivo dos direitos de 

um Estado e ordena que, sempre que as obrigações previstas em tratado sejam 

exercidas de boa-fé, ou seja, razoavelmente. Não parece haver qualquer 

razoabilidade em afirmar que a extinção do Art. 15(a)(ii) não acarretará em 

qualquer mudança na ordem jurídica em que permeia a legislação antidumping. 

Tal entendimento, além de esvaziar a letra do Art. 15(a)(ii), parece solidificar um 

exercício abusivo do Estados Membros de seu direito de defesa comercial, 

resultando, assim, em uma violação aos direitos da China e ao caráter transitório 

do Protocolo de Adesão. 
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Dito isso, observa-se que as disposições do Art. 15 constituem 

regras complementares e mais específicas do Art. VI do GATT 1994 e do AAD, 

conforme se depreende do caput, do Art. 15. Assim, o Art. 15 constituiria regra 

especial, que rege a comparabilidade de preços em âmbito de investigações 

antidumping. Caso extinta essa regra especial, poderá o País Membro valer-se 

das regras gerais remanescente previstas no Art. VI do GATT 1994, bem como no 

AAD. Até porque o sistema multilateral da OMC forma um único todo (single 

undertaking), ou seja, todo item de negociação é parte de um pacote único e 

indivisível que não pode ser acordado, lido e interpretado separadamente, mas 

sim de forma conjunta e sistemática173.  

Assim, possivelmente, a partir de 2016, os Países Membros terão 

de voltar-se às disposições previstas no Art. VI do GATT 1994, bem como no 

AAD, mais especificamente na Nota Interpretativa do GATT 1994, recaindo sobre 

os demais Países Membros, e não à China, provar a ausência de condições de 

mercado.  

Vale notar que a Nota Interpretativa foi elaborada em 1955, como 

observado acima, ou seja, há quase 62 (sessenta e dois) anos, em um contexto 

histórico em que o mundo era dividido entre economias planificadas e economias 

de mercado; sistema socialista e sistema capitalista. Com o atual panorama 

político-econômico, contudo, pode ser temerário traçar divisões como essa, até 

mesmo para a China, onde embora haja uma forte atuação estatal nos meios 

econômicos, não pode ser considerada uma economia planificada, sendo o perfil 

chinês considerado como sui generis do ponto de vista comercial.   

Outra possibilidade a ser observada é aquela sugerida pela 

departamento jurídico do Parlamento Europeu, qual seja, adoção de técnicas de 

ajustes de custo e de preço, com base no Art. 2.2 do AAD, como já efetuado pela 

Austrália.   

Como destacado anteriormente, a Austrália reconheceu a China 

como economia de mercado em 2005, em decorrência de um acordo bilateral 

firmado entre os dois países. Após o reconhecimento, as medidas antidumping 

                                                 
173

 O conceito de single undertaking é princípio do comércio internacional, definido em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/work_organi_e.htm. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/work_organi_e.htm
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aplicadas às importações chineses na Austrália caíram significativamente, cerca 

de 50%. Contudo, como no caso envolvendo a União Europeia e Argentina, 

mencionado Capítulo 2, a Austrália modificou sua legislação antidumping de 

modo a acomodar a nova regra e adequar o valor normal das mercadorias 

chinesas, baseadas no valor interno chinês.  

Não se exclui a probabilidade de que eventual política de ajuste de 

custos por parte de Países Membros poderá encontrar sérias dificuldades.  

Primeiro, em análise recente, o Órgão de Políticas Públicas do 

Parlamento Europeu reconheceu que174: 

[...] a natureza da intervenção estatal na China pode ser tão intensa que 
é muito difícil detectar os subsídios estatais - e, consequentemente, 
outras distorções dos preços e custos de produção para fins de ajuste de 
preços (...). Assim, as autoridades importadoras podem ter dificuldades 
em coletar informações suficientes e efetuar ajustes de custos 
adequados em investigações.  

Segundo, a China já se pronunciou a respeito, indicando que caso 

não seja aplicado automaticamente tratamento de economia de mercado às 

exportações chinesas em investigações iniciadas a partir de 11 de dezembro de 

2016, essa abordagem será contestada de imediato perante a OMC, para que o 

OSC analise e uniformize um entendimento.  

Na hipótese de os Estados Membros persistirem na abordagem, 

contudo, a China poderá receber autorização para retaliações, o que certamente 

gerará custos políticos e econômicos. Nesse caso, a China é autorizada a retaliar 

com base nos prejuízos monetários decorrentes da continuação da aplicação de 

metodologia alternativa a suas exportações.  

Assim, se a China demonstrar que com a aplicação de 

metodologia alternativa a suas importações por determinado Estado Membro a há 

uma perda anual de US$ 5 bilhões, a China poderá aumentar as tarifas aplicadas 

sobre as importações daquele País Membro de modo a reduzir o valor das 

importações em US$ 5 bilhões175.  

                                                 
174

 BARONE, Barbara. Departamento de Política Externa do Parlamento (2015).  
175

 BOWN, Chad P. (2016).  

https://piie.com/experts/senior-research-staff/chad-p-bown
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As maiores retaliações autorizadas da OMC até o momento foram US$ 

4 bilhões aplicado pela UE aos Estados Unidos, no caso US – Foreign Sales 

Corporation; US$ 1 bilhão recentemente concedido conjuntamente ao Canadá e 

ao México aos EUA, no caso US – Country of Origin Labeling. Os EUA já foram 

autorizados a retaliar nos casos EC – Bananas, em US$191milhões e EC – 

Hormônios, US$ 117 milhões, ambos contra a UE.   

Diante disso, é certo que apenas com uma decisão definitiva do 

OSC da OMC, com ampla participação dos Estados Membros, é que se terá um 

entendimento concreto acerca do tema.  

Ressalte-se que, pouco antes da finalização desta Dissertação, 

em 12 de dezembro de 2016, ou seja, logo após o prazo do Art. 15(d), a China 

notificou o Secretariado da OMC questionando a metodologia de cálculo utilizada 

por EUA e UE em investigações antidumping. O teor dessa notificação, até a 

entrega deste trabalho, não está disponível, contudo, possívelmente, deve 

abordar a aplicação do Protocolo de Adesão176.  

A legislação da OMC desenvolveu ferramentas adequadas para 

acomodar a China e sua sitação sui generis dentro do sistema multilateral de 

comércio, o que foi possível mediante diversas concessões por parte do Estado 

chinês. Contudo, com a iminente mudança da legislação antidumping a OMC tem 

a frente um novo desafio.  

Por um lado, precisará verificar o avanço chinês quanto o respeito 

às normas da OMC, bem como a liberalização de seu comércio, considerando as 

alegações de agentes relevantes do comércio internacional, como EUA e UE, de 

que a China ainda não pode ser considerada uma economia de mercado.  

Por outro lado, precisará reconhecer não apenas que as normas 

aplicáveis à China possuem caráter eminentemente transitório e, assim, não 

podem perdurar indeterminadamente, como também a força e influência político-

econômica e comercial da China atual. 

                                                 
176

 O pedido de consulta inicia formalmente uma disputa em âmbito da OMC, sendo uma fase 
preliminar. As consultas dão às partes a oportunidade de discutir o assunto e encontrar uma 
solução satisfatória sem avançar com o litígio. Após 60 dias, se a consulta não conseguir resolver 
o litígio, a China poderá solicitar a instalação de um painel. 
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O panorama político-econômico de 2001, ano da entrada da 

China à OMC, é completamente diverso do que existe hoje e, por isso mesmo, a 

análise deve ser realizada com maior cautela e detalhe. Assim, os Estados 

Membros terão, possivelmente, um período razoável à frente para adequar suas 

legislações ou pensar novas soluções frente a este novo cenário.  
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