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INTRODUÇÃO 

Análise do texto do Protocolo de Acessão da China à OMC e da jurisprudência consolidada pelo Órgão 

de Solução de Controvérsias (DSB) da OMC. 

 

PROTOCOLO DE ACESSÃO DA CHINA À OMC 
 
 

PREÂMBULO 
 

 

 

Abrão Miguel Árabe Neto 
 

 

IA. Texto do Preâmbulo em Inglês 

 

Protocol on the Accession of the People’s Republic of China 

Preamble 

 

The World Trade Organization (“WTO”), pursuant to the approval of the Ministerial 

Conference of the WTO accorded under Article XII of the Marrakesh Agreement Establishing the 

World Trade Organization (“WTO Agreement”), and the People's Republic of China (“China”), 
 

 

Recalling that China was an original contracting party to the General Agreement on Tariffs and 

Trade 1947, 
 

 

Taking note that China is a signatory to the Final Act Embodying the Results of the Uruguay 

Round of Multilateral Trade Negotiations, 
 

 

Taking note of the Report of the Working Party on the Accession of China in document 

WT/ACC/CHN/49 (“Working Party Report”), 
 

 

Having regard to the results of the negotiations concerning China's membership in the WTO, 
 

 

Agree as follows: 

 

IB. Texto do Preâmbulo em Português 

 

Protocolo de Acessão da República Popular da China 
 

PREÂMBULO 
 

A Organização Mundial do Comércio (“OMC”), tendo em vista a aprovação da Conferência 

Ministerial da OMC, acordada sob o artigo XII do Acordo de Marraqueche que estabelece a 

Organização Mundial do Comércio (“Acordo da OMC”); 
 

 

Recordando que a China foi uma das partes contratantes originais do Acordo Geral de Tarifas 

Aduaneiras e Comércio de 1947; 
 

 

Tomando nota que a China é signatária da Ata Final pela qual foram incorporados os resultados 

da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais; 
 

 

Tomando nota do Relatório do Grupo de Trabalho de Acessão da China, constante do 

documento WT/ACC/CHN/49 (“Relatório do Grupo de Trabalho”); 
 

 

Levando em conta os resultados das negociações sobre a acessão da China à OMC; 
 



Acordam o seguinte: 

 
 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Apesar do uso correto da palavra ‘acessão’, em português utiliza-se com maior frequência a palavra 

‘adesão’ quando em relação a um tratado ou acordo internacional. 

 

Parágrafo 1: a tradução para português não menciona a ‘República Popular da China’, como no original 

em inglês. A ausência não prejudica a interpretação do texto. Entretanto, na versão em inglês, por ser a 

primeira vez que o nome do País é citado, a palavra ‘China’ é colocada entre parênteses, como 

significado idêntico de ‘República Popular da China’ – a tradução para português não tem o mesmo 

cuidado. 

 
Parágrafo 5: a versão original em inglês cita a negociação relacionada à condição da China como 

membro da OMC (‘membership’), enquanto a tradução refere-se à ‘acessão’. Apesar do sentido 

semelhante, a versão original faz referência ao status de Membro, enquanto a tradução indica o 

processo. 

 
II. Interpretação e Aplicação do Preâmbulo 

 

O Preâmbulo não foi analisado em nenhum caso do DSB da OMC. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar, uma vez que o Preâmbulo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC.



 

 Artigo 1 

 

Abrão Miguel Árabe Neto 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

PART I 

General Provisions 
 

General 
 

1.1 Upon accession, China accedes to the WTO Agreement pursuant to Article XII of that 

Agreement and thereby becomes a Member of the WTO. 

 

1.2 The WTO Agreement to which China accedes shall be the WTO Agreement as rectified, 

amended or otherwise modified by such legal instruments as may have entered into force before 

the date of accession. This Protocol, which shall include the commitments referred to in 

paragraph 342 of the Working Party Report, shall be an integral part of the WTO Agreement. 

 

1.3 Except as otherwise provided for in this Protocol,  those obligations in the Multilateral Trade 

Agreements annexed to the WTO Agreement that are to be implemented over a period of time 

starting with entry into force of that Agreement shall be implemented by China as if it had 

accepted that Agreement on the date of its entry into force. 

 

1.4 China may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 of Article II of the General 

Agreement on Trade in Services (“GATS”) provided that such a measure is recorded in the List 

of Article II Exemptions annexed to this Protocol and meets the conditions of the Annex to the 

GATS on Article II Exemptions. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

PARTE I 

Disposições Gerais 
 

Normas Gerais 
 

1.1  No momento de sua acessão, a China acederá ao Acordo da OMC nos termos do Artigo XII do 

referido Acordo e, consequentemente, torna-se Membro da OMC. 

 

1.2  O Acordo da OMC ao qual acede a China será o Acordo da OMC retificado, emendado ou 

modificado de qualquer outra forma pelos instrumentos jurídicos que tenham entrado em vigor 

antes da data de sua acessão. O presente Protocolo, que incorpora os compromissos 

mencionados no parágrafo 342 do relatório do Grupo de Trabalho – e consignados no Anexo 

7.A deste protocolo –, é parte integrante do Acordo da OMC. 

 

1.3  Salvo disposição em contrário constante do presente Protocolo, as obrigações estabelecidas nos 

Acordos Comerciais Multilaterais anexos ao Acordo da OMC, que devem ser cumpridas em 

prazo a ser contado a partir da entrada em vigor daquele Acordo, serão cumpridas pela China 

como se houvesse aceitado aquele Acordo na data de sua entrada em vigor. 

 

1.4 A China poderá manter uma medida incompatível com o parágrafo 1 do Artigo II do Acordo 

Geral sobre Comércio de Serviços (“AGCS”), desde que tal medida esteja consignada na Lista 

de Isenções do Artigo II anexa ao presente Protocolo e cumpra as condições estabelecidas no 

Anexo do AGCS sobre Isenções. 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 



IC. Comentários sobre a Tradução 

Parágrafo 2: tendo em vista que o Relatório do Grupo de Trabalho não foi incorporado à legislação 

brasileira, os compromissos mencionados no parágrafo 342 deste documento foram traduzidos e 

transformados no Anexo 7. A da versão em português do Protocolo de Acessão. Na versão original em 

inglês este anexo não existe. 

Parágrafo 3: a palavra ‘implemented’ foi traduzida para ‘cumpridas’. Em outras circunstâncias, no 

mesmo Protocolo, a versão em português utilizou a tradução literal ‘implementar’ que representa com 

maior precisão o sentido. 

Parágrafo 4: enquanto a versão original faz menção, na parte final, às “isenções do Artigo II” (“Article 

II Exemptions”), a tradução para o português omite a referência ao número do Artigo. 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 1 

 

1. Artigo 1.2 

 

a) “parte integrante” (integral part) 

 

O termo “parte integrante” foi interpretado pelo DSB de maneira a incluir o Relatório do Grupo de 

Trabalho da China como parte do Acordo Constitutivo da OMC. 

 

Relatório do Painel no caso China - Measures Affecting Imports of Automobile Parts (China - Auto 

Parts), Demandantes: CE, EUA e Canadá, WT/DS339/R, WT/DS340/R e WT/DS342/R, para. 

7.740 

 

Para. 7.740. “All parties agree that China's commitments under its Working Party Report are 

enforceable in WTO dispute settlement proceedings. The Accession Protocol is an integral part of the 

WTO Agreement pursuant to Part I, Article 1.2 of the Accession Protocol. In turn, paragraph 342 of 

China's Working Party Report incorporates China's commitments under its Working Party Report, 

including paragraph 93, into the Accession Protocol. Therefore, China's commitment in paragraph 93 of 

the Working Party Report is also an integral part of the WTO Agreement.” 

 

III. Comentários 

 

Ao reconhecer que as obrigações inscritas no Relatório do Grupo de Trabalho da China são parte 

integrante do Acordo Constitutivo da OMC, o DSB confirma o entendimento de que todos os 

compromissos assumidos pela China são passíveis de escrutínio pelo sistema de solução de 

controvérsias da OMC. 
 



 Artigo 2 
 

Abrão Miguel Árabe Neto 
 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Administration of the Trade Regime 
 

a) Uniform Administration 

 

2.1 The provisions of the WTO Agreement and this Protocol shall apply to the entire customs 

territory of China, including border trade regions and minority autonomous areas, Special 

Economic Zones, open coastal cities, economic and technical development zones and other 

areas where special regimes for tariffs, taxes and regulations are established (collectively 

referred to as “special economic areas”).  
 

2.2 China shall apply and administer in a uniform, impartial and reasonable manner all its laws, 

regulations and other measures of the central government as well as local regulations, rules and 

other measures issued or applied at the sub-national level (collectively referred to as “laws, 

regulations and other measures”) pertaining to or affecting trade in goods, services, trade-related 

aspects of intellectual property rights (“TRIPS”) or the control of foreign exchange. 
 

2.3 China's local regulations, rules and other measures of local governments at the sub-national 

level shall conform to the obligations undertaken in the WTO Agreement and this Protocol. 
 

2.4 China shall establish a mechanism under which individuals and enterprises can bring to the 

attention of the national authorities cases of non-uniform application of the trade regime. 
 

b) Special Economic Areas 
 

2.1  China shall notify to the WTO all the relevant laws, regulations and other measures relating to 

its special economic areas, listing these areas by name and indicating the geographic boundaries 

that define them. China shall notify the WTO promptly, but in any case within 60 days, of any 

additions or modifications to its special economic areas, including notification of the laws, 

regulations and other measures relating thereto.  
 

2.2 China shall apply to imported products, including physically incorporated components, 

introduced into the other parts of China's customs territory from the special economic areas, all 

taxes, charges and measures affecting imports, including import restrictions and customs and 

tariff charges, that are normally applied to imports into the other parts of China's customs 

territory. 
 

2.3 Except as otherwise provided for in this Protocol, in providing preferential arrangements for 

enterprises within such special economic areas, WTO provisions on non-discrimination and 

national treatment shall be fully observed. 
 

c) Transparency 
 

2.1  China undertakes that only those laws, regulations and other measures pertaining to or affecting 

trade in goods, services, TRIPS or the control of foreign exchange that are published and readily 

available to other WTO Members, individuals and enterprises, shall be enforced. In addition, 

China shall make available to WTO Members, upon request, all laws, regulations and other 

measures pertaining to or affecting trade in goods, services, TRIPS or the control of foreign 

exchange before such measures are implemented or enforced. In emergency situations, laws, 

regulations and other measures shall be made available at the latest when they are implemented 

or enforced. 
 



2.2  China shall establish or designate an official journal dedicated to the publication of all laws, 

regulations and other measures pertaining to or affecting trade in goods, services, TRIPS or the 

control of foreign exchange and, after publication of its laws, regulations or other measures in 

such journal, shall provide a reasonable period for comment to the appropriate authorities before 

such measures are implemented, except for those laws, regulations and other measures 

involving national security, specific measures setting foreign exchange rates or monetary policy 

and other measures the publication of which would impede law enforcement. China shall 

publish this journal on a regular basis and make copies of all issues of this journal readily 

available to individuals and enterprises. 
 

2.3  China shall establish or designate an enquiry point where, upon request of any individual, 

enterprise or WTO Member all information relating to the measures required to be published 

under paragraph 2(c)1 of this Protocol may be obtained. Replies to requests for information 

shall generally be provided within 30 days after receipt of a request.  In exceptional cases, 

replies may be provided within 45 days after receipt of a request.  Notice of the delay and the 

reasons therefor shall be provided in writing to the interested party.  Replies to WTO Members 

shall be complete and shall represent the authoritative view of the Chinese government.  

Accurate and reliable information shall be provided to individuals and enterprises. 
  

d) Judicial Review 
 

2.1  China shall establish, or designate, and maintain tribunals, contact points and procedures for the 

prompt review of all administrative actions relating to the implementation of laws, regulations, 

judicial decisions and administrative rulings of general application referred to in Article X:1 of 

the GATT 1994, Article VI of the GATS and the relevant provisions of the TRIPS Agreement. 

Such tribunals shall be impartial and independent of the agency entrusted with administrative 

enforcement and shall not have any substantial interest in the outcome of the matter. 
 

2.2  Review procedures shall include the opportunity for appeal, without penalty, by individuals or 

enterprises affected by any administrative action subject to review. If the initial right of appeal 

is to an administrative body, there shall in all cases be the opportunity to choose to appeal the 

decision to a judicial body. Notice of the decision on appeal shall be given to the appellant and 

the reasons for such decision shall be provided in writing. The appellant shall also be informed 

of any right to further appeal. 
 

IB. Texto do Protocolo em Português 

 

Administração do regime de comércio 

 

a)  Administração uniforme 

 

2.1 As disposições do Acordo da OMC e do presente Protocolo serão aplicáveis a todo o território 

aduaneiro da China, inclusive as regiões comerciais fronteiriças e as áreas de minorias 

autônomas, as Zonas Econômicas Especiais, as cidades costeiras abertas, as zonas de 

desenvolvimento econômico e técnico e outras zonas onde estiverem estabelecidas regimes 

especiais de tarifas, impostos e regulamentação (denominadas coletivamente “zonas econômicas 

especiais”). 
 

2.2 A China aplicará e administrará de maneira uniforme, imparcial e razoável todas as leis, 

regulamentos e demais medidas de seu Governo central, assim como os regulamentos, normas e 

demais medidas locais publicadas ou aplicadas em nível subnacional (denominados 

coletivamente “leis, regulamentos e demais medidas”), que se refiram a ou afetem o comércio 

de mercadorias e serviços, os aspectos relacionados ao comércio dos direitos de propriedade 

intelectual ou o controle de câmbio. 
 



2.3 Os regulamentos, normas e demais medidas dos governos locais da China em nível subnacional 

conformar-se-ão com as obrigações assumidas sob o Acordo da OMC e o presente Protocolo. 
 

2.4 A China estabelecerá um mecanismo que permitirá particulares e empresas submeter à atenção 

das autoridades os casos de aplicação não uniforme do regime comercial. 
 

b) Zonas econômicas especiais 
 

2.1  A China notificará à OMC todas as leis, regulamentos e demais medidas relativas as suas zonas 

econômicas especiais, listando essas zonas pelo  nome e indicando os limites geográficos que as 

definem.  A China notificará à OMC prontamente, mas em qualquer caso em um prazo de 

60 dias, as ampliações ou modificações de suas zonas econômicas especiais, inclusive as leis, 

regulamentos e demais medidas referentes às mesmas. 
 

2.2  A China aplicará aos produtos importados, inclusive componentes incorporados materialmente, 

introduzidos em outras partes do território aduaneiro da China a partir de zonas econômicas 

especiais, todos os impostos, taxas e medidas que afetem as importações, inclusive as restrições 

à importação e as taxas aduaneiras e tarifárias, normalmente aplicadas às importações 

introduzidas nas outras partes do território aduaneiro da China. 
 

2.3.  Salvo disposição em contrário constante do presente Protocolo, ao conceder tratamento 

preferencial às empresas situadas nestas zonas econômicas especiais a China respeitará 

plenamente as disposições da OMC sobre não discriminação e tratamento nacional. 
 

c) Transparência 
 

2.1  A China se compromete a dar cumprimento somente às leis, regulamentos e demais medidas 

que se refiram ou afetem o comércio de bens, serviços, os Aspectos de Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados com o Comércio (“ADPIC”) e o controle cambial, que se tenham sido 

publicadas e que possam ser obtidas com facilidade pelos demais Membros da OMC, por 

particulares e empresas. Ademais, a China colocará à disposição dos Membros da OMC, 

mediante solicitação, todas as leis, regulamentos, e demais medidas que se refiram a ou afetem o 

comércio de bens, serviços, os ADPIC ou o controle cambial, antes que tais medidas sejam 

implementadas ou tenham cumprimento executado. Em situações de emergência, as leis, 

regulamentos e demais medidas serão colocadas à disposição dos Membros da OMC, no mais 

tardar quando forem implementadas ou tenham cumprimento executado. 
 

2.2  A China criará ou definirá um diário oficial dedicado à publicação de todas as leis, 

regulamentos e demais medidas que se refiram a ou afetem o comércio de bens, serviços, os 

ADPIC e o controle cambial e, depois da publicação de suas leis, regulamentos e demais 

medidas naquele diário, preverá um prazo razoável para a apresentação de observações às 

autoridades competentes antes de aplicá-las, salvo quando se tratar de leis, regulamentos e 

demais medidas que afetem a segurança nacional, de medidas específicas que fixem taxas de 

câmbio ou determinem a política monetária ou outras medidas cuja publicação representaria um 

obstáculo para seu cumprimento. A China publicará o diário periodicamente e colocará à 

disposição de particulares e empresas cópias de todos os números do mesmo. 
 

2.3  A China criará ou estabelecerá um serviço de prestação de informação onde poderão ser obtidas, 

mediante solicitação de qualquer particular, empresa ou Membro da OMC, toda a informação 

relativa às medidas que devem ser publicadas em conformidade com o parágrafo 1 da seção 2 

(c) do presente Protocolo. As respostas às solicitações de informação serão fornecidas, de 

maneira geral, em um prazo de 30 dias contados a partir do recebimento das mesmas. Em casos 

excepcionais, as resposta poderão ser fornecidas em um prazo de 45 dias contados a partir do 

recebimento da solicitação. Atrasos e os seus motivos serão notificados à parte interessada por 

escrito. As respostas aos Membros da OMC serão completas e representarão a opinião 

autorizada do Governo chinês. 



d) Revisão judicial 
 

2.1  A China criará, ou designará, e manterá tribunais, pontos de contato e procedimentos para 

pronta revisão de todos os atos administrativos relacionados à aplicação das leis, dos 

regulamentos, das decisões judiciais e as disposições administrativas de aplicação geral aos 

quais se faz referência no parágrafo 1 do Artigo X do GATT 94, no Artigo VI do AGCS e nas 

disposições pertinentes do Acordo sobre os ADPIC. Estes tribunais serão imparciais e 

independentes do organismo encarregado da execução administrativa das normas e não terão 

nenhum interesse substancial nos resultados do caso. 
 

2.2  O procedimento de revisão incluirá a possibilidade de que particulares ou empresas afetadas por 

atos administrativos passíveis de serem submetidos a revisão judicial possam recorrer/apelar das 

decisões, sem incorrer em sanção. Em todos os casos em que o direito inicial de apelação seja 

um direito de apelação ante um órgão administrativo, haverá a possibilidade de optar pela 

apelação contra a decisão ante um órgão judicial. A decisão da apelação devidamente motivada 

será notificada ao apelante por escrito. 
 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 
 

Parágrafo 1: a tradução de ‘special economic areas’ para ‘zonas econômicas especiais’ ao final do 

parágrafo torna impossível realizar a distinção destas com as ‘Special Economic Zones’ mencionadas 

anteriormente. Ou seja, a utilização das palavras ‘zones’ e ‘areas’ em inglês permitiu a definição de dois 

conceitos distintos que foram unificados de forma equivocada na tradução para português. De maneira 

coerente, a expressão “other areas where special regimes (...)” deveria ter sido traduzida como “outras 

áreas onde estiverem estabelecidos”. 
 

Parágrafo 2: a tradução omitiu o acrônimo “ADPIC”, mencionando-o apenas no Artigo 2.c.1. 
 

Parágrafo 4: a tradução para o português omitiu o termo “nacionais”, que qualifica a referências às 

“autoridades”. 
 

Parágrafo 3: não há um consenso para a tradução para português do termo ‘enquiry point’. Não 

obstante, enquanto a tradução do presente Protocolo apresenta o conceito de ‘serviço de prestação de 

informação’, a versão internalizada dos Acordos SPS e TBT (respectivamente Artigos 3 e 10) utiliza o 

termo ‘centro de informação’. No contexto dos Acordos da OMC, o termo ‘centro’ parece ser mais 

preciso em relação ao original em inglês. 
 

Parágrafo 3: a tradução para português não menciona a obrigatoriedade de prover ‘informações 

confiáveis e acuradas às empresas e particulares’, como previsto no original em inglês. 
 

Parágrafos 1 e 2: no contexto apresentado, a tradução de ‘administrative actions’ para ‘atos 

administrativos’ contribui para a interpretação de uma ação jurídica. A versão original em inglês 

apresenta escopo mais amplo, relacionada a qualquer ação administrativa. 
 

Parágrafo 2: a tradução para português não menciona a obrigatoriedade de informar o apelante de 

eventuais direitos de novas apelações. 
 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 2 
 

O Artigo 2 não foi analisado em nenhum caso do DSB da OMC. 
 

III.  Comentários 
 

Nada a observar, uma vez que este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 



  Artigo 3 

 

Abrão Miguel Árabe Neto 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Non-discrimination 
 

Except as otherwise provided for in this Protocol, foreign individuals and enterprises and foreign-

funded enterprises shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to other individuals 

and enterprises in respect of: 

 

a)  the procurement of inputs and goods and services necessary for production and   

 the conditions under which their goods are produced, marketed or sold, in the 

 domestic market and for export; and 

 

b) the prices and availability of goods and services supplied by national and sub- national 

authorities and public or state enterprises, in areas including  transportation, energy, 

basic telecommunications, other utilities and factors of  production. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 

Não discriminação 
 

Salvo disposição em contrário no presente Protocolo, particulares e empresas estrangeiras e empresas de 

capital estrangeiro receberão tratamento não menos favorável que o concedido aos demais particulares e 

empresas, no que diz respeito: 

 

a)  à aquisição de insumos, bens e serviços necessários à produção, e às condições sob as 

quais comercializam ou vendem seus bens no mercado doméstico ou exportam; e 

 

 b)  aos preços e disponibilidade de bens e serviços fornecidos por autoridades nacionais e 

subnacionais e por empresas públicas ou estatais em setores tais como transporte, 

energia, telecomunicações básicas, outros serviços e fatores de produção; 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Parágrafo 1, item (a): a tradução para o português não menciona a condição em que são ‘produzidos’ os 

bens no mercado doméstico. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 3 

 

O Artigo 3 não foi analisado em nenhum caso do DSB da OMC. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar, uma vez que este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 



 Artigo 4 

 

Abrão Miguel Árabe Neto 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Special Trade Arrangements 
 

Upon accession, China shall eliminate or bring into conformity with the WTO Agreement all 

special trade arrangements, including barter trade arrangements, with third countries and separate 

customs territories, which are not in conformity with the WTO Agreement. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Acordos comerciais especiais 
 

No momento de sua acessão, a China eliminará ou colocará em conformidade com o Acordo da 

OMC todos os acordos comerciais especiais com terceiros países e territórios aduaneiros separados, 

incluindo os acordos de escambo, que não estejam em conformidade com o Acordo da OMC. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nenhum comentário. 
 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 4 

 

O Artigo 4 não foi analisado em nenhum caso do DSB da OMC. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar, uma vez que este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 



 Artigo 5 

 

Abrão Miguel Árabe Neto 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Right to Trade 
 

5.1  Without prejudice to China's right to regulate trade in a manner consistent with the WTO 

Agreement, China shall progressively liberalize the availability and scope of the right to trade, 

so that, within three years after accession, all enterprises in China shall have the right to trade in 

all goods throughout the customs territory of China, except for those goods listed in Annex 2A 

which continue to be subject to state trading in accordance with this Protocol. Such right to 

trade shall be the right to import and export goods. All such goods shall be accorded national 

treatment under Article III of the GATT 1994, especially paragraph 4 thereof, in respect of their 

internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use, including their direct 

access to end-users.  For those goods listed in Annex 2B, China shall phase out limitation on the 

grant of trading rights pursuant to the schedule in that Annex. China shall complete all 

necessary legislative procedures to implement these provisions during the transition period. 

 

5.2  Except as otherwise provided for in this Protocol, all foreign individuals and enterprises, 

 including those not invested or registered in China, shall be accorded treatment no less 

favourable than that accorded to enterprises in China with respect to the right to trade. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Direito a manter atividades comerciais 
 

5.1  Sem prejuízo de a China regular o comércio de forma compatível com o Acordo da OMC, a 

China liberalizará progressivamente a disponibilidade e o alcance do direito de manter 

atividades comerciais, de forma que, em um prazo de três anos contados a partir da acessão, 

todas as empresas da China gozarão do direito a manter atividades comerciais com todo tipo de 

bem em todo o território aduaneiro da China, salvo os bens enumerados no anexo 2A, que 

continuarão sujeitos a um regime de comércio de Estado nos termos do presente Protocolo. Este 

direito de manter atividades comerciais incluirá o direito de importar e exportar bens. Todos 

esses bens receberão tratamento nacional em conformidade com o artigo III do GATT 94, 

especialmente com seu parágrafo 4, no que concerne a sua venda, oferta para venda, compra, 

transporte, distribuição e uso no mercado doméstico, inclusive o acesso direto às mesmas de 

parte dos usuários finais. Quanto aos bens enumerados no anexo 2B, a China eliminará 

gradualmente, em conformidade com o calendário incluído no referido anexo, os limites ao 

reconhecimento do direito de manter atividades comerciais. A China completará todos os 

procedimentos legislativos necessários para dar cumprimento a essas disposições durante o 

período de transição. 

 

5.2  Salvo disposição em contrário no presente Protocolo, todos os particulares e empresas 

estrangeiros, incluídos aqueles que não tenham investido ou não estejam registrados na China, 

receberão um tratamento não menos favorável que o concedido às empresas na China no que diz 

respeito ao direito de manter atividades comerciais. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nenhum comentário. 

 

II.        Interpretação e Aplicação do Artigo 5 

 



1. Artigo 5.1 

 

a) “sem prejuízo de” (without prejudice to) 

 

O termo “sem prejuízo de” foi interpretado de maneira abrangente pelo DSB, no sentido de assegurar o 

direito da China de regular seu comércio de maneira consistente com as regras da OMC, mesmo que tal 

regulação limite o direito de empresas instaladas na China de desenvolver atividades comerciais. 

 

Relatório do Painel no caso China - Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services 

for Certain Publicatins and Audiovisual Entertainment Products (China - Publications and 

Audiovisual Products), Demandante: EUA, WT/DS363/R, paras. 7.254-7.255 

 

Para. 7.254. “In the light of this, we consider that the phrase “without prejudice to” is intended to 

indicate that China's obligation to ensure that all enterprises in China have the right to trade must not, 

and does not, detrimentally affect China's right to regulate trade in a WTO-consistent manner. In our 

view, this implies that if China regulates trade in a WTO-consistent manner, and this results, contrary to 

the obligation set forth in paragraph 5.1, in “enterprises in China” not “hav[ing] the right to trade in all 

goods”, China's right to regulate trade in a WTO-consistent manner takes precedence over China's 

obligation to ensure that all enterprises in China have the right to trade. Consequently, in the 

aforementioned hypothetical situation, the end result would be that China could introduce, or maintain, 

the relevant measure even though it is in breach of paragraph 5.1.” 

 

Para. 7.255. “China appears to argue, however, that when a measure regulates trade in a WTO-

consistent manner, China would not actually breach its obligation under paragraph 5.1, even if as a 

result of this measure not all enterprises in China have the right to trade. We do not agree. Nothing in 

paragraph 5.1 suggests that the obligation to grant trading rights would not arise, or would cease to be 

applicable, in situations where China has regulated trade in a WTO-consistent manner. To the contrary, 

we think that the phrase “without prejudice to” supports the view that China is subject to the obligation 

to grant trading rights irrespective of whether China has regulated trade in a WTO-consistent manner. 

Accordingly, we consider that by failing to comply with its obligation to ensure that all enterprises in 

China have the right to trade, China would be acting inconsistently with paragraph 5.1, first sentence. 

Hence, to establish an inconsistency with paragraph 5.1, first sentence, a complaining party in our view 

need only establish that China has acted inconsistently with the aforementioned obligation. As we have 

indicated in the preceding paragraph, however, if a measure which does not ensure that all enterprises in 

China have the right to trade, and which is therefore inconsistent with paragraph 5.1, at the same time 

regulates trade in a WTO-consistent manner, the end result would be that China could nevertheless 

maintain that measure because in such cases China's right to regulate trade takes precedence over 

China's obligation to ensure that all enterprises in China have the right to trade.” 

 

Relatório do Órgão de Apelação no caso China - Measures Affecting Trading Rights and 

Distribution Services for Certain Publicatins and Audiovisual Entertainment Products (China - 

Publications and Audiovisual Products), Demandante: EUA, WT/DS363/AB/R, paras. 219 e 230 

 

Para. 219. “An obligation that is “without prejudice to” a right may not detrimentally affect, encroach 

upon, or impair such right (...).” 

 

Para. 230. “All of the above suggests to us that the introductory clause of paragraph 5.1 should be 

interpreted as follows. Any exercise of China's right to regulate trade will be protected under the 

introductory clause of paragraph 5.1 only if it is consistent with the WTO Agreement. This will be the 

case when China's measures regulating trade are of a type that the WTO Agreement recognizes that 

Members may take when they satisfy prescribed disciplines and meet specified conditions. Yet, these 

are not the only types of WTO-consistent measures that may be protected under the introductory clause 

of paragraph 5.1. Whether a measure regulating those who may engage in the import and export of 

goods falls within the scope of China's right to regulate trade may also depend on whether the measure 

has a clearly discernable, objective link to the regulation of trade in the goods at issue. In considering 



whether such a link is discernable, it may be relevant whether the measure regulating who may engage 

in trade is clearly and intrinsically related to the objective of regulating the goods that are traded. In 

addition, such a link may often be discerned from the fact that the measure in question regulates the 

right to import and export particular goods. This is because the regulation of who may import and 

export specific goods will normally be objectively related to, and will often form part of, the regulation 

of trade in those goods. Whether the necessary objective link exists in a specific case needs to be 

established through careful scrutiny of the nature, design, structure, and function of the measure, often 

in conjunction with an examination of the regulatory context within which it is situated. When such a 

link exists, then China may seek to show that, because its measure complies with the conditions of a 

GATT 1994 exception, the measure represents an exercise of China's power to regulate trade in a 

manner consistent with the WTO Agreement and, as such, may not be impaired by China's trading 

rights commitments.” 
 

b) “direito de regular o comércio” (right to regulate trade) 
 

O DSB entendeu que o direito da China de “regular o comércio” consiste no direito de regular o 

comércio internacional. Neste sentido, inclui o direito de controlar ou restringir importações e 

exportações, assim como regular a atuação de importadores e exportadores, desde que de forma 

compatível com as regras da OMC. 
 

Relatório do Painel no caso China - Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services 

for Certain Publicatins and Audiovisual Entertainment Products (China - Publications and 

Audiovisual Products), Demandante: EUA, WT/DS363/R, paras. 7.258, 7.275 e 7.277 
 

Para. 7.258. “Our analysis thus far suggests that China's “right to regulate trade” is China's right to 

subject imports or exports – i.e., the goods that are imported into China or exported from China – to 

governmental control, guidance, direction or restrictions, by promulgating appropriate rules or 

regulations.” 
 

Para. 7.275. “(…) we consider that China's “right to regulate trade” in a WTO-consistent manner 

includes, by implication, a consequent right to regulate importers or exporters of the relevant good(s) in 

a WTO-consistent manner. To interpret the phrase “right to regulate trade” as not including a 

consequent right to regulate importers or exporters of regulated goods could either render illusory 

China's “right to regulate trade” or significantly undermine that right. We do not mean to suggest that 

the “right to regulate trade” could not include, by implication, the right to impose other types of related 

requirements, e.g., concerning operating practices to be followed by importers. Since the issue is not 

presented in this case, we take no position in this respect.” 
 

Para. 7.277. “We should recall at this point that “regulation” may mean restriction. Therefore, in 

keeping with our view that the “right to regulate trade” implies a consequent right to regulate, in a 

WTO-consistent manner, importers or exporters of a regulated good, we consider that the “right to 

regulate trade” would, in appropriate cases, permit China to restrict or limit, in a WTO-consistent 

manner, the class of entities or individuals who may engage in importing or exporting the good in 

question.” 
 

Relatório do Órgão de Apelação no caso China - Measures Affecting Trading Rights and 

Distribution Services for Certain Publicatins and Audiovisual Entertainment Products (China - 

Publications and Audiovisual Products), Demandante: EUA, WT/DS363/AB/R, paras. 221-222 

 

Para. 221. “Thus, our analysis so far suggests that the phase “China's right to regulate trade” is a 

reference to China's power to subject international commerce to regulation. As explained above, this 

power may not be impaired by China's obligation to grant the right to trade, provided that China 

regulates trade “in a manner consistent with the WTO Agreement”.” 
 

Para. 222. “(...) We note, in this respect, that we see the “right to regulate”, in the abstract, as an 

inherent power enjoyed by a Member's government, rather than a right bestowed by international 



treaties such as the WTO Agreement. With respect to trade, the WTO Agreement and its Annexes 

instead operate to, among other things, discipline the exercise of each Member's inherent power to 

regulate by requiring WTO Members to comply with the obligations that they have assumed thereunder. 

When what is being regulated is trade, then the reference in the introductory clause to “consistent with 

the WTO Agreement” constrains the exercise of that regulatory power such that China's regulatory 

measures must be shown to conform to WTO disciplines.” 
 

c) “todas as empresas da China” (all enterprises in China) 
 

O DSB interpretou o termo “todas as empresas na China” de maneira extensiva, incluindo empresas 

chinesas e estrangeiras registradas na China, de capital público ou privado. 

 

Relatório do Painel no caso China - Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services 

for Certain Publicatins and Audiovisual Entertainment Products (China - Publications and 

Audiovisual Products), Demandante: EUA, WT/DS363/R, paras. 7.249 e 7.252 
 

Para. 7.249. “Paragraph 5.1 provides that “all enterprises in China” must have the right to trade in all 

goods. In view of the absence of further textual qualification, we consider that the phrase “all 

enterprises in China” encompasses both Chinese enterprises registered in China and foreign enterprises 

invested and registered in China. In other words, we think that paragraph 5.1 requires China to grant the 

right to trade even to enterprises that are wholly Chinese-invested. The absence of further textual 

qualification also suggests to us that the phrase “all enterprises in China” encompasses both state-owned 

and privately owned enterprises in China.” 
 

Para. 7.252. “It follows from the above that as of the date of establishment of this Panel, China was 

under an obligation to ensure that “all enterprises in China”, including foreign-invested enterprises 

registered in China (wholly foreign-owned enterprises, Chinese-foreign equity joint ventures and 

Chinese-foreign contractual joint ventures), have the right to import all goods into China.” 
 

[O Órgão de Apelação não teceu comentários sobre a interpretação deste termo]. 
 

d) “possibilidade de recurso à exceção do Artigo XX do GATT vis-à-vis os  compromissos 

no Protocolo de Acessão da China sobre o ‘direito a manter  atividades comerciais’” 
 

Embora o Painel tenha se esquivado de analisar a questão, o Órgão de Apelação reconheceu o direito da 

China de invocar o Artigo XX(a) do GATT como exceção para violação ao seu direito de regular o 

comércio. 
 

Relatório do Painel no caso China - Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services 

for Certain Publicatins and Audiovisual Entertainment Products (China - Publications and 

Audiovisual Products), Demandante: EUA, WT/DS363/R, paras. 7.743, 7.745 e 7.913-7.914 
 

Para. 7.743. “It is clear that the WTO Agreement includes the GATT 1994, and that the GATT 1994 

includes Article XX(a). Nevertheless, China's invocation of Article XX(a) presents complex legal 

issues. We observe in this respect that Article XX contains the phrase “nothing in this Agreement”, with 

the term “Agreement” referring to the GATT 1994, not other agreements like the Accession Protocol. 

The issue therefore arises whether Article XX can be directly invoked as a defence to a breach of 

China's trading rights commitments under the Accession Protocol, which appears to be China's position, 

or whether Article XX could be invoked only as a defence to a breach of a GATT 1994 obligation.” 
 

Para. 7.745. “We find it appropriate in this case to follow the approach of the Appellate Body in the US 

– Customs Bond Directive case. Thus, we will proceed on the assumption that Article XX(a) is available 

to China as a defence for the measures we have found to be inconsistent with its trading rights 

commitments under the Accession Protocol. Based on that assumption, we will examine whether the 

relevant measures satisfy the requirements of Article XX(a). Should we find that this is the case, we 



would revert to the issue of whether Article XX(a) can, in fact, be directly invoked as a defence to a 

breach of China's trading rights commitments under the Accession Protocol.” 
 

Para. 7.913. “Having regard to the Panel's finding that none of the relevant measures has been 

demonstrated to be “necessary” within the meaning of Article XX(a) to protect public morals, the Panel 

comes to the overall conclusion that these measures are not justified under the provisions of 

Article XX(a).” 

 

Para. 7.914. “In view of our conclusion that China has in any event not established that the measures at 

issue satisfy the requirements of Article XX(a), we need not, and hence do not, revert to the issue 

whether Article XX(a) is in fact applicable as a direct defence to breaches of China's trading rights 

commitments. We thus take no position on this issue.” 

 

Relatório do Órgão de Apelação no caso China - Measures Affecting Trading Rights and 

Distribution Services for Certain Publicatins and Audiovisual Entertainment Products (China - 

Publications and Audiovisual Products), Demandante: EUA, WT/DS363/AB/R, paras. 215 e 233 

 

Para. 215. “In our view, assuming arguendo that China can invoke Article XX(a) could be at odds with 

the objective of promoting security and predictability through dispute settlement, and may not assist in 

the resolution of this dispute, in particular because such an approach risks creating uncertainty with 

respect to China's implementation obligations. We note that the question of whether the introductory 

clause of paragraph 5.1 allows China to assert a defence under Article XX(a) is an issue of legal 

interpretation falling within the scope of Article 17.6 of the DSU. For these reasons, we have decided to 

examine this issue ourselves.” 
 

Para. 233. “(...) we consider that the provisions that China seeks to justify have a clearly discernable, 

objective link to China's regulation of trade in the relevant products. In the light of this relationship 

between provisions of China's measures that are inconsistent with China's trading rights commitments, 

and China's regulation of trade in the relevant products, we find that China may rely upon the 

introductory clause of paragraph 5.1 of its Accession Protocol and seek to justify these provisions as 

necessary to protect public morals in China, within the meaning of Article XX(a) of the GATT 1994. 

Successful justification of these provisions, however, requires China to have demonstrated that they 

comply with the requirements of Article XX of the GATT 1994 and, therefore, constitute the exercise of 

its right to regulate trade in a manner consistent with the WTO Agreement. The Panel found that China 

had not successfully made out such a defence, and we now turn to review that finding.” 
 

2. Artigo 5.2 
 

a) “salvo disposição em contrário” (except as otherwise provided) 
 

O DSB entendeu que o Artigo 5.2 do Protocolo de Acessão da China deve ser interpretado em conjunto 

com o Artigo 5.1 desse mesmo Acordo. Assim sendo, a expressão “salvo disposição em contrário”, 

constante no Artigo 5.2, faz com que o direito da China de regular seu comércio de maneira consistente 

com as regras da OMC (Artigo 5.1) prevaleça sobre as obrigações contidas no Artigo 5.2. 
 

Relatório do Painel no caso China - Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services 

for Certain Publicatins and Audiovisual Entertainment Products (China - Publications and 

Audiovisual Products), Demandante: EUA, WT/DS363/R, para. 7.305 
 

Para. 7.305. “(...) we consider that the provisions of paragraph 5.2 should be read harmoniously with 

those of paragraph 5.1 and paragraph 84(b), and we therefore conclude that the obligation stipulated in 

paragraph 5.2 should be understood as being without prejudice to China's right to regulate trade in a 

WTO-consistent manner. Thus, although the obligation in paragraph 5.2 would be applicable in cases 

where China regulates trade, China's right to regulate trade, if exercised in a WTO-consistent manner, 

would take precedence over the obligation in paragraph 5.2.” 
 



[O Órgão de Apelação não teceu comentários sobre a interpretação deste termo]. 
 

b) “todos os particulares (...) estrangeiros” (all foreign individuals) 
 

O DSB definiu, de maneira ampla, que a expressão “todos os particulares (...) estrangeiros” compreende 

todos os indivíduos estrangeiros, com residência ou não na China. 
 

Relatório do Painel no caso China - Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services 

for Certain Publicatins and Audiovisual Entertainment Products (China - Publications and 

Audiovisual Products), Demandante: EUA, WT/DS363/R, para. 7.285 
 

Para. 7.285. “(...) Thus, both parties consider that the phrase “all foreign individuals” covers all 

individuals whose nationality is not Chinese. We certainly agree that the phrase covers non-Chinese 

individuals in China, notably individuals living or residing in China. Regarding non-Chinese individuals 

outside China, we note that the phrase in question does not specify any limitations in this regard. 

Notably, it does not qualify the phrase with the words “in China”. (...) We therefore agree that the 

phrase “all foreign individuals” can also cover non-Chinese individuals outside China.” 
 

[O Órgão de Apelação não teceu comentários sobre a interpretação deste termo]. 
 

c)   “tod[a] [a]s (...) empresas estrangeir[a]s, incluíd[a]s aquel[a]s que não tenham investido ou 

não estejam registrad[a]s na China (all foreign (...) enterprises, including those not invested 

or registered in China)” 
 

A interpretação conferida pelo DSB para a expressão “tod[a]s [a]s empresas estrangeir[a]s, incluíd[a]s 

aquel[a]s que não tenham investido ou não estejam registrad[a]s na China” incluem todas as empresas 

estrangeiras, independente de possuírem presença comercial na China. 
 

Relatório do Painel no caso China - Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services 

for Certain Publicatins and Audiovisual Entertainment Products (China - Publications and 

Audiovisual Products), Demandante: EUA, WT/DS363/R, paras. 7.292 e 7.299 
 

Para. 7.292. “In sum, we consider that the phrase “all foreign …enterprises, including those not 

invested or registered in China” applies both to foreign-registered enterprises which wish to engage in 

importing or exporting, but have no commercial presence in China, and foreign-registered enterprises 

maintaining a commercial presence in China and wishing to engage in importing or exporting through 

the entity present in China.” 

[O Órgão de Apelação não teceu comentários sobre a interpretação deste termo]. 
 

III. Comentários 

 Artigo 5.1, abrangendo os itens: (a) Sem prejuízo de (without prejudice to); (b) Direito de regular o 

comércio; e (c) Todas as empresas da China: 
 

Os Relatórios do Painel e do Órgão de Apelação esclarecem os limites da obrigação assumida pela 

China de liberalizar gradualmente o exercício de atividades comerciais de todas as empresas no país 

(Artigo 5.1 do Protocolo de Acessão). Nesse sentido, as decisões adotadas pelo DSB definem, em 

primeiro lugar, que tal obrigação não é absoluta, mas está cirscunscrita pelo direito assegurado à China 

de regular seu comércio de forma compatível com o Acordo da OMC. Assim, a China poderá adotar 

medidas restritivas ao exercício de atividades comerciais de empresas em seu território, desde que em 

consonância com as regras do sistema multilateral de comércio, bem como conquanto tais medidas 

visem de maneira objetiva e claramente discernível a regulação do comércio. Além disso, o Órgão de 

Apelação esclareceu que o direito da China de regular o comércio equivale à prerrogativa de disciplinar, 

inclusive por meio de medidas restritivas, as práticas de importação e exportação e as atividades dos 

agentes intervenientes no comércio internacional. Por fim, o Painel definiu que a obrigação de 



liberalização alcança a atuação de todas as empresas estabelecidas na China, incluindo aquelas de 

investimento estrangeiro, integral ou não. 
 

Com relação à possibilidade de recurso à exceção do Artigo XX do GATT vis-à-vis os compromissos 

no Protocolo de Acessão da China sobre o “direito a manter atividades comerciais”, é possível 

vislumbrar ao menos dois importantes reflexos sistêmicos derivados do posicionamento do Órgão de 

Apelação perante a solicitação por parte da China de aplicação do Artigo XX(a) do GATT à disputa 

China - Audiovisual Services (DS363). Do ponto de vista procedimental, a decisão do Órgão de 

Apelação de enfrentar o mérito do pedido chinês, ao invés de tratá-lo de maneira hipotética, como fora 

feito pelo Painel, restringe o uso da técnica in arguendo no futuro pelo DSB. A abordagem in arguendo, 

adotada de maneira recorrente pelo DSB, inverte a ordem de apreciação diante de certas questões 

complexas. Antes de se decidir sobre o cabimento em tese de um determinado pedido, o órgão julgador 

avalia sua aplicação na hipótese concreta. Caso entenda ser injustificável, geralmente o órgão evita de se 

pronunciar sobre a possibilidade jurídica do pedido. 
 

No contencioso China – Audivisual Services (DS363), ao invés de se manifestar sobre a aplicabilidade 

da exceção do Artigo XX (a) do GATT ao Protocolo de Acessão da China à OMC, o Painel optou por 

analisar in arguendo se os requisitos para tal solicitação estavam presentes no caso concreto. Ao 

entender pela ausência das referidas condições, o Painel se esquivou de decidir a questão, ou seja, se as 

regras permitem o uso das defesas contidas no Artigo XX do GATT para legitimar transgressões a 

outros acordos da OMC. O Órgão de Apelação, no entanto, reverteu tal procedimento e manifestou ser 

importante enfrentar diretamente a discussão, com o objetivo de promover segurança e previsibilidade 

para o sistema, em especial no tocante à extensão das obrigações assumidas pela China. 
 

No que diz respeito ao mérito da discussão, o Órgão de Apelação entendeu que a China poderia arguir, 

mediante certas condições, o Artigo XX (a) do GATT como exceção para eventuais violações ao seu 

Protocolo de Acessão à OMC. No entanto, no caso concreto, avaliou que a China não comprovou 

satisfatoriamente a necessidade das medidas sob análise para a proteção de sua moral pública. Por um 

lado, o reconhecimento pelo Órgão de Apelação sobre a possibilidade de se recorrer às exceções do 

GATT para justificar violações ao Protocolo de Acessão da China à OMC representa uma decisão 

paradigmática e de enorme relevância para a defesa, em casos futuros, da relação positiva entre o Artigo 

XX do GATT e outros acordos da OMC. Por outro lado, a decisão do Órgão de Apelação também pode 

ser interpretada de maneira restritiva, na medida em que sua fundamentação está intimamente 

relacionada à linguagem do Artigo 5.1 do Protocolo. Tal dispositivo faz referência expressa ao Acordo 

da OMC e, portanto, ao GATT e ao seu Artigo XX. Dessa maneira, é possível argumentar que a 

manifestação do Órgão de Apelação se limita às feições peculiares do Protocolo de Acessão, sem 

chancelar a extensão do Artigo XX do GATT a outros acordos da OMC. 
 

 Artigo 5.2, abrangendo os itens: (a) Salvo disposição em contrário; (b) Todos os particulares (...) 

estrangeiros; e (c) Todas as (...) empresas estrangeiras, incluídas aquelas que não tenham investido 

ou não estejam registradas na China: 
 

O Artigo 5.2 do Protocolo de Acessão da China à OMC encerra o princípio do tratamento nacional em 

relação ao direito de particulares e empresas estrangeiras manterem atividades comerciais na China. 

Nessa esteira, a decisão adotada pelo DSB apresenta algumas diretrizes para a interpretação desse 

princípio. Em primeiro lugar, a decisão determina que o mencionado Artigo 5.2 deve ser interpretado 

em concorrência com o Artigo 5.1, por força da expressão “salvo disposição em contrário no presente 

Protocolo” contida naquele dispositivo. Como consequência, o exercício de atividades comerciais por 

estrangeiros também se sujeita aos limites decorrentes do direito da China regular seu comércio em 

harmonia com as regras do sistema multilateral de comércio (Artigo 5.1). Ademais, o DSB adotou 

definições amplas para as expressões “todos os particulares estrangeiros” e “todas as empresas 

estrangeiras”. No primeiro caso, entendeu que ela compreende todos os indivíduos que não possuam 

nacionalidade chinesa, independente do local de sua residência. No segundo, que a expressão inclui 

empresas registradas em outros países que não a China, independente de presença comercial no país 

asiático. 



 Artigo 6 

 

Abrão Miguel Árabe Neto 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

State Trading 
 

6.1 China shall ensure that import purchasing procedures of state trading enterprises are   fully  

transparent, and in compliance with the WTO Agreement, and shall refrain from taking any 

measure to influence or direct state trading enterprises as to the quantity, value, or country of 

origin of goods purchased or sold, except in accordance with the WTO Agreement. 

 

6.2 As part of China's notification under the GATT 1994 and the Understanding on the 

Interpretation of Article XVII of the GATT 1994, China shall also provide full information on 

the pricing mechanisms of its state trading enterprises for exported goods.  

 

IB. Texto do Protocolo em Português 
 

Comércio de Estado 
 

6.1 A China assegurar-se-á de que os procedimentos de compras de importações por empresas 

comerciais de Estado sejam plenamente transparentes e estejam em conformidade com o 

Acordo da OMC, e abster-se-á de adotar qualquer medida que induza ou obrigue as empresas 

comerciais de estado no que diz respeito à quantidade, ao valor ou ao país de origem dos bens 

comprados ou vendidos, salvo se em conformidade com o Acordo da OMC. 

 

6.2 Como parte da notificação que deve efetuar em conformidade com o GATT 94 e o 

Entendimento relativo à interpretação do artigo XVII do GATT 1994, a China fornecerá, 

ademais, informação completa sobre os mecanismos de fixação de preços dos bens exportados 

por suas empresas comerciais de Estado. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nenhum comentário. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 6 

 

O Artigo 6 não foi analisado em nenhum caso do DSB da OMC. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar, uma vez que este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 



 Artigo 7 

 

Abrão Miguel Árabe Neto 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Non-Tariff Measures 
 

7.1  China shall implement the schedule for phased elimination of the measures contained in 

Annex 3. During the periods specified in Annex 3, the protection afforded by the measures 

listed in that Annex shall not be increased or expanded in size, scope or duration, nor shall any 

new measures be applied, unless in conformity with the provisions of the WTO Agreement. 

 

7.2  In implementing the provisions of Articles III and XI of the GATT 1994 and the Agreement on 

Agriculture, China shall eliminate and shall not introduce, re-introduce or apply non-tariff 

measures that cannot be justified under the provisions of the WTO Agreement. For all non-tariff 

measures, whether or not referred to in Annex 3, that are applied after the date of accession, 

consistent with the WTO Agreement or this Protocol, China shall allocate and otherwise 

administer such measures in strict conformity with the provisions of the WTO Agreement, 

including GATT 1994 and Article XIII thereof, and the Agreement on Import Licensing 

Procedures, including notification requirements. 

7.3  China shall, upon accession, comply with the TRIMs Agreement, without recourse to the 

provisions of Article 5 of the TRIMs Agreement.  China shall eliminate and cease to enforce 

trade and foreign exchange balancing requirements, local content and export or performance 

requirements made effective through laws, regulations or other measures. Moreover, China will 

not enforce provisions of contracts imposing such requirements. Without prejudice to the 

relevant provisions of this Protocol, China shall ensure that the distribution of import licences, 

quotas, tariff-rate quotas, or any other means of approval for importation, the right of 

importation or investment by national and sub-national authorities, is not conditioned on: 

whether competing domestic suppliers of such products exist; or performance requirements of 

any kind, such as local content, offsets, the transfer of technology, export performance or the 

conduct of research and development in China.   

7.4  Import and export prohibitions and restrictions, and licensing requirements affecting imports 

and exports shall only be imposed and enforced by the national authorities or by sub-national 

authorities with authorization from the national authorities. Such measures which are not 

imposed by the national authorities or by sub-national authorities with authorization from the 

national authorities, shall not be implemented or enforced. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Medidas não tarifárias 
 

7.1  A China cumprirá o programa de eliminação progressiva destas medidas contido no Anexo 3. 

Durante os períodos especificados no referido anexo, a proteção concedida pelas medidas 

listadas naquele anexo não aumentarão nem serão expandidas em termos de tamanho, alcance 

ou duração. Tampouco serão aplicadas novas medidas, salvo se em conformidade com as 

disposições do Acordo da OMC. 

 

7.2  A fim de dar cumprimento às disposições dos Artigos III e XI do GATT 1994 e do Acordo 

sobre Agricultura, a China eliminará as medidas tarifárias que não podem ser justificadas em 

conformidade com as disposições do Acordo da OMC e não introduzirá, reintroduzirá nem 

aplicará medidas não-tarifárias deste tipo. Quando se tratar de medidas não-tarifárias, 

enumeradas ou não no Anexo 3, aplicáveis depois da data de acessão em conformidade com o 

Acordo da OMC, inclusive o GATT 1994 e seu Artigo XIII, assim como o Acordo sobre 



Procedimentos para o Licenciamento de Importações, inclusive  as prescrições em matéria de 

notificação. 

 

7.3  No momento de sua acessão, a China cumprirá as disposições do Acordo sobre as MIC sem 

recorrer às disposições do Artigo 5 do referido Acordo. A China eliminará e deixará de aplicar 

os requisitos de manutenção do equilíbrio comercial e cambial, os requisitos de conteúdo 

nacional e os requisitos de performance exportadora levados a efeito por meio de leis, 

regulamentos e demais medidas. Ademais, a China não fará cumprir as disposições de contratos 

que imponham requisitos deste tipo. Sem prejuízo das disposições pertinentes deste Protocolo, a 

China assegurará que a distribuição de licenças de importação, quotas, quotas tarifárias, ou 

qualquer outro procedimento de importação ou de investimento, efetuados pelas autoridades 

nacionais e subnacionais, não estejam condicionados: ao fato de existir ou não fornecedores 

domésticos que competem com os produtos em questão; ou a requisitos de desempenho de 

qualquer tipo, tais como conteúdo nacional, offset, transferência de tecnologia, performance 

exportadora ou a realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento na China. 

 

7.4 Proibições ou restrições à exportação ou importação e requisitos de licenciamento afetando 

exportações e importações somente serão impostos ou aplicados por autoridades nacionais ou 

subnacionais com a autorização das autoridades nacionais. As medidas impostas por autoridades 

nacionais ou subnacionais sem autorização das autoridades nacionais não serão implementadas 

nem terão cumprimento executado. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Com relação ao Parágrafo 2, a segunda e última frase não apresenta relação direta entre a versão original 

e sua tradução. Uma proposta alternativa de tradução para o português seria: “Em relação a todas as 

medidas não tarifárias, enumeradas ou não no Anexo 3, aplicadas após a data de acessão, de acordo com 

o Acordo da OMC e este Protocolo, a China deve alocar e administrar tais medidas em conformidade 

precisa com as disposições do Acordo da OMC, inclusive o GATT 1994 e seu Artigo XIII, assim como 

o Acordo sobre Procedimentos para o Licenciamento de Importações, inclusive  as obrigatoriedades em 

matéria de notificação”. 

 

No que tange ao Parágrafo 3, manteve-se a coerência em relação às menções prévias de Acordos da 

OMC, conviria traduzir por extenso o significado de MIC – ‘Medidas relativas aos Investimentos e 

relacionadas com o Comércio’. 

A tradução para o português do Parágrafo 3 não menciona o ‘direito de importação’ dentre os itens que 

não devem estar condicionados a determinados requisitos. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 7 

 

O Artigo 6 não foi analisado em nenhum caso do DSB da OMC. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar, uma vez que este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 



 Artigo 8 
 

Abrão Miguel Árabe Neto 
 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Import and Export Licensing 
 

8.1 In implementing the WTO Agreement and provisions of the Agreement on Import Licensing 

Procedures, China shall undertake the following measures to facilitate compliance with these 

agreements: 
 

(a)  China shall publish on a regular basis the following in the official journal referred 

 to in paragraph 2(c)2 of this Protocol: 
 

 – by product, the list of all organizations, including those organizations delegated such authority by the 

national authorities, that are responsible for authorizing or approving imports or exports, whether 

through grant of licence or other approval; 

 – procedures and criteria for obtaining such import or export licences or other approvals, and the 

conditions for deciding whether they should be granted; 

– a list of all products, by tariff number, that are subject to tendering requirements, including 

information on products subject to such tendering requirements and any changes, pursuant to the 

Agreement on Import Licensing Procedures;  

– a list of all goods and technologies whose import or export are restricted or prohibited;  these goods 

shall also be notified to the Committee on Import Licensing; 

– any changes to the list of goods and technologies whose import and export are restricted or prohibited. 
 

 Copies of these submissions in one or more official languages of the WTO shall be forwarded to the 

WTO for circulation to WTO Members and for submission to the Committee on Import Licensing 

within 75 days of each publication. 
  

(b) China shall notify the WTO of all licensing and quota requirements remaining in effect 

after accession, listed separately by HS tariff line and with the quantities associated with 

the restriction, if any, and the justification for maintaining the restriction or its 

scheduled date of termination. 

(c) China shall submit the notification of its import licensing procedures to the Committee 

on Import Licensing. China shall report annually to the Committee on Import Licensing 

on its automatic import licensing procedures, explaining the circumstances which give 

rise to these requirements and justifying the need for their continuation.  This report 

shall also provide the information listed in Article 3 of the Agreement on Import 

Licensing Procedures. 

 

(d) China shall issue import licences for a minimum duration of validity of six months, 

except where exceptional circumstances make this impossible.  In such cases, China 

shall promptly notify the Committee on Import Licensing of the exceptional 

circumstances requiring the shorter period of licence validity. 
 

8.2  Except as otherwise provided for in this Protocol, foreign individuals and enterprises and 

foreign-funded enterprises shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to 

other individuals and enterprises in respect of the distribution of import and export licences and 

quotas. 

IB. Texto do Protocolo em Português 
 

Licenças de importação e exportação 
 



8.1 Ao aplicar o Acordo da OMC e as disposições do Acordo sobre Procedimentos para o 

Licenciamento de Importações, a China adotará as seguintes medidas para facilitar seu 

cumprimento: 
 

(a) A China publicará periodicamente, no diário oficial a que se refere o parágrafo 2 

 da seção 2 (c) do presente Protocolo, o seguinte: 
 

– a lista, por produtos, de todas as organizações responsáveis pela autorização ou aprovação das 

importações ou exportações, seja por meio de concessão de uma licença ou outra forma de aprovação, 

inclusive as organizações às quais as autoridades nacionais tenham delegado tal competência; 

– os procedimentos e critérios para a obtenção de tais licenças de importação ou exportação ou outras 

formas de aprovação, e as condições para tomada de decisão quanto à sua respectiva concessão; 

 – uma lista de todos os produtos, por posição tarifária, que estejam sujeitos a requisitos em caso de 

licitação, que deverá incluir informações sobre os produtos sujeitos a tais requisitos e sobre qualquer 

modificação, tal como previsto no Acordo sobre Procedimentos para o Licenciamento de Importações; 

– uma lista de todos os bens e tecnologias cuja importação ou exportação sejam objeto de restrição ou 

proibição; os bens também serão notificados ao Comitê de Licenças de Importação; 

– as mudanças eventualmente introduzidas na lista de bens e tecnologias cuja importação e exportação 

sejam objeto de restrição ou proibição. 
 

Em um prazo de 75 dias contados a partir da publicação, será feita entrega à OMC, para sua 

distribuição aos Membros e para sua apresentação ao Comitê de Licenças de Importação, de cópias 

destas comunicações, em um ou mais de um dos idiomas oficiais da OMC. 
 

(b) A China notificará à OMC todos os requisitos em matéria de licença e quotas que 

 permanecerem em vigor depois de sua acessão, enumeradas separadamente, por 

 linhas tarifárias do SH e incluindo indicação das quantidades afetadas pela 

 restrição, se for o caso, assim como a justificação para a manutenção da restrição 

 ou a data prevista para sua expiração. 

(c) A China submeterá a notificação de seus procedimentos para a tramitação de  licenças 

de importação ao Comitê de Licenças de Importação. A China enviará  anualmente ao 

referido Comitê relatório sobre seus procedimentos de  licenciamento automático de 

importação, explicando as circunstâncias que motivam esses requisitos e justificando a 

necessidade de sua manutenção. O relatório conterá também as informações listadas no 

Artigo 3 do Acordo sobre Procedimentos para o Licenciamento de Importações. 

(d) As licenças de importação concedidas pela China terão um prazo mínimo de 

 validade de seis meses, a menos que circunstâncias excepcionais o tornem 

 impossível. Em tais casos, a China notificará prontamente ao Comitê de Licenças 

 de Importação as circunstâncias excepcionais que exigem que o prazo de validade 

 das licenças seja mais breve. 
 

8.2 Salvo disposição em contrário constante no presente Protocolo, particulares e empresas 

estrangeiras e as empresas de capital estrangeiro receberão tratamento não menos favorável que 

o concedido aos demais particulares e empresas, no que diz respeito à distribuição das licenças e 

quotas de importação e exportação. 
 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 
 

IC. Comentários sobre a Tradução 
 

Nada a comentar. 
 

III.  Comentários 
 

Nada a observar, uma vez que este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 



 Artigo 9 
 

Abrão Miguel Árabe Neto 
 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Price Controls 
 

9.1  China shall, subject to paragraph 2 below, allow prices for traded goods and services in every 

sector to be determined by market forces, and multi-tier pricing practices for such goods and 

services shall be eliminated. 
 

9.2  The goods and services listed in Annex 4 may be subject to price controls, consistent with the 

WTO Agreement, in particular Article III of the GATT 1994 and Annex 2, paragraphs 3 and 4 

of the Agreement on Agriculture. Except in exceptional circumstances, and subject to 

notification to the WTO, price controls shall not be extended to goods or services beyond those 

listed in Annex 4, and China shall make best efforts to reduce and eliminate these controls. 
 

9.3  China shall publish in the official journal the list of goods and services subject to state pricing 

and changes thereto.  
 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Controle de preços 
 

9.1  Sujeito ao disposto no parágrafo 2 infra, a China permitirá que as forças de mercado 

determinem os preços dos bens e serviços comerciados internacionalmente de qualquer setor e 

eliminará práticas de preços múltiplos para tais bens e serviços. 
 

9.2  Os bens e serviços listados no Anexo 4 poderão ser objeto de controles de preço, desde que de 

maneira compatível com o Acordo da OMC e, em particular, com o Artigo III do GATT  1994 e 

os parágrafos 3 e 4 do Anexo 2 do Acordo sobre Agricultura. Salvo em circunstâncias 

excepcionais, e mediante notificação prévia à OMC, os controles de preços não afetarão outros 

bens e serviços que aqueles listados no Anexo 4 e a China colocará todo o empenho com vistas 

a reduzir e eliminar estes controles. 
 

9.3  A China publicará no diário oficial a lista de bens e serviços sujeitos à fixação de preços pelo 

Governo, assim como as mudanças introduzidas nesses esquemas de definição de preços. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 
 

Parágrafo 1: a tradução incluiu a palavra ‘internacionalmente’ para os bens e serviços comerciados. A 

adição da palavra acarreta alteração significativa no significado do parágrafo, uma vez que a versão 

original em inglês implica na proibição do controle de preços nos mercados interno e externo – a 

tradução restringe a proibição apenas ao mercado externo. 
 

Parágrafo 2: a tradução incluiu a palavra ‘prévia’ em relação à notificação. A versão original em inglês 

não apresenta o termo, permitindo interpretação mais ampla. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 9 

 

O Artigo 9 não foi analisado em nenhum caso do DSB da OMC. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar, uma vez que este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 



 Artigo 10 

 

Abrão Miguel Árabe Neto 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Subsidies 
 

10.1 China shall notify the WTO of any subsidy within the meaning of Article 1 of the Agreement on 

Subsidies and Countervailing Measures (“SCM Agreement”), granted or maintained in its 

territory, organized by specific product, including those subsidies defined in Article 3 of the 

SCM Agreement. The information provided should be as specific as possible, following the 

requirements of the questionnaire on subsidies as noted in Article 25 of the SCM Agreement.  

 

10.2 For purposes of applying Articles 1.2 and 2 of the SCM Agreement, subsidies provided to state-

owned enterprises will be viewed as specific if, inter alia, state-owned enterprises are the 

predominant recipients of such subsidies or state-owned enterprises receive disproportionately 

large amounts of such subsidies. 

 

10.3 China shall eliminate all subsidy programmes falling within the scope of Article 3 of the SCM 

Agreement upon accession. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 

Subsídios 

10.1 A China notificará à OMC todos os subsídios, no sentido da definição do Artigo 1 do Acordo 

sobre Subsídios e Medidas Compensatórias (“Acordo SMC”),  concedidos ou mantidos  no  seu 

território, ordenados por produtos específicos, inclusive os subsídios definidos no Artigo 3 do 

Acordo SMC. As informações fornecidas deverá ser tão específicas quanto possível, observando 

os requisitos do questionário sobre subsídios, conforme indicado no Artigo 25 do Acordo SMC. 

 

10.2 Para fins de aplicação do parágrafo 2 do Artigo 1 e do Artigo 2 do Acordo SMC, os subsídios 

concedidos a empresas estatais serão considerados específicos, se, inter alia, as empresas 

estatais forem as recipiendárias predominantes de tais subsídios ou receberem quantidades 

disproporcionalmente elevadas de tais  subsídios. 

 

10.3  No momento de sua acessão, a China eliminará todos os programas de subsídios que estejam 

abarcados pelo disposto no Artigo 3 do Acordo SMC. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Parágrafo 1: a tradução apresentou um erro de concordância na frase “As informações fornecidas 

deverá...”. O correto seria “As informações fornecidas deverão ser ...”. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 10 

 

O Artigo 10 não foi analisado em nenhum caso do DSB da OMC. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar, uma vez que este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 



 Artigo 11 
 

Abrão Miguel Árabe Neto 
 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

 

Taxes and Charges Levied on Imports and Exports 
 

11.1 China shall ensure that customs fees or charges applied or administered by national or sub-

national authorities, shall be in conformity with the GATT 1994. 
 

11.2 China shall ensure that internal taxes and charges, including value-added taxes, applied or 

administered by national or sub-national authorities shall be in conformity with the GATT 1994. 
 

11.3 China shall eliminate all taxes and charges applied to exports unless specifically provided for in 

Annex 6 of this Protocol or applied in conformity with the provisions of Article VIII of the 

GATT 1994. 
 

11.4 Foreign individuals and enterprises and foreign-funded enterprises shall, upon accession, be 

accorded treatment no less favourable than that accorded to other individuals and enterprises in 

respect of the provision of border tax adjustments. 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

 

 Impostos e Taxas incidentes sobre Importação e Exportação 

11.1 A China assegurar-se-á de que as taxas e comissões aduaneiras aplicadas ou administradas pelas 

autoridades nacionais ou subnacionais estejam em conformidade com o GATT 1994. 

11.2 A China assegurar-se-á de que os impostos e taxas internos, inclusive os impostos sobre valor 

agregado aplicados ou administrados pelas autoridades nacionais ou subnacionais estejam em 

conformidade com o GATT 1994. 
 

11.3 A China eliminará todos os impostos e taxas à exportação, salvo nos casos previstos 

expressamente no Anexo VI do presente Protocolo, ou que sejam aplicados em conformidade 

com as disposições do artículo VIII do GATT 1994. 
 

11.4 No momento da acessão, particulares e empresas estrangeiros e as empresas de capital 

estrangeiro passarão a receber tratamento não menos favorável que o concedido aos demais 

particulares e empresas, no que diz respeito os ajustes nos impostos de fronteira. 
 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 
 

IC. Comentários sobre a Tradução 
 

Sugere-se, no Parágrafo 3, a tradução do termo “article” como “artículo”, ao invés de “artigo”.  

A tradução correta do trecho “(...) in respect of the provision of border tax adjustments”, constante do 

Parágrafo 4, seria “no que diz respeito à disposição relativa aos ajustes nos impostos de fronteira”. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 11 

 

O Artigo 11 não foi analisado em nenhum caso do DSB da OMC. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar, uma vez que este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 



 Artigo 12 

 

Abrão Miguel Árabe Neto 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Agriculture 
 

12.1  China shall implement the provisions contained in China's Schedule of Concessions and 

Commitments on Goods and, as specifically provided in this Protocol, those of the Agreement 

on Agriculture. In this context, China shall not maintain or introduce any export subsidies on 

agricultural products. 

 

12.2  China shall, under the Transitional Review Mechanism, notify fiscal and other transfers between 

or among state-owned enterprises in the agricultural sector (whether national or sub-national) 

and other enterprises that operate as state trading enterprises in the agricultural sector. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Agricultura 
 

11.1  A China aplicará as disposições contidas na Lista de Concessões e Compromissos na Área de 

bens, nos termos expressamente estabelecidos no presente Protocolo, nos do Acordo sobre 

Agricultura.  Neste contexto, a China não manterá nem introduzirá nenhum subsídio à 

exportação de produtos agropecuários. 

 

11.2  A China notificará, no âmbito do Mecanismo de Exame Transitório, transferências fiscais e de 

outro tipo que tenham lugar entre empresas estatais do setor agrícola (tanto nacionais como 

subnacionais) e com outras empresas que operem como empresas comerciais de Estado no setor 

agrícola. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

A tradução para o português da primeira frase do Artigo 1 não menciona a conjunção aditiva ‘and’, com 

prejuízos para a compreensão do texto. A frase apresentaria a seguinte redação com esta correção: “A 

China aplicará as disposições contidas na Lista de Concessões e Compromissos na Área de Bens e, nos 

termos expressamente estabelecidos no presente Protocolo, nos do Acordo sobre Agricultura”. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 11 

 

O Artigo 11 não foi analisado em nenhum caso do DSB da OMC. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar, uma vez que este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 



 Artigo 13 

 

Abrão Miguel Árabe Neto 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Technical Barriers to Trade 

13.1 China shall publish in the official journal all criteria, whether formal or informal, that are the 

basis for a technical regulation, standard or conformity assessment procedure. 

 

13.2  China shall, upon accession, bring into conformity with the TBT Agreement all technical 

regulations, standards and conformity assessment procedures. 

 

13.3  China shall apply conformity assessment procedures to imported products only to determine 

compliance with technical regulations and standards that are consistent with the provisions of 

this Protocol and the WTO Agreement. Conformity assessment bodies will determine the 

conformity of imported products with commercial terms of contracts only if authorized by the 

parties to such contract. China shall ensure that such inspection of products for compliance with 

the commercial terms of contracts does not affect customs clearance or the granting of import 

licences for such products. 

 

13.4     a)  Upon accession, China shall ensure that the same technical regulations, standards and 

conformity assessment procedures are applied to both imported and domestic products. 

In order to ensure a smooth transition from the current system, China  shall ensure 

that, upon accession, all certification, safety licensing, and quality licensing bodies and 

agencies are authorized to undertake these activities for both imported and domestic 

products, and that, one year after accession, all conformity assessment bodies and 

agencies are authorized to undertake conformity assessment for both imported and 

domestic products. The choice of body or agency shall be at the discretion of the 

applicant. For imported and domestic  products, all bodies and agencies shall issue the 

same mark and charge the same fee. They shall also provide the same processing 

periods and complaint  procedures. Imported products shall not be subject to more than 

one conformity assessment. China shall publish and make readily available to other 

WTO Members, individuals, and enterprises full information on the respective 

responsibilities of its conformity assessment bodies and agencies. 

b) No later than 18 months after accession, China shall assign the respective 

 responsibilities of its conformity assessment bodies solely on the basis of the    scope 

of work and type of product without any consideration of the origin of a 

 product. The respective responsibilities that will be assigned to China’s  

 conformity assessment bodies will be notified to the TBT Committee 12 months 

 after accession. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Barreiras técnicas ao comércio 
 

13.1 A China publicará no seu diário oficial todos os critérios, tanto formais como informais, que 

fundamentam cada regulamentação técnica, norma ou procedimento de avaliação de 

conformidade. 

 

13.2  No momento de sua acessão, a China colocará em conformidade com o Acordo de Barreiras 

Técnicas ao Comércio (“BTC”) todos os regulamentos técnicos, normas e procedimentos de 

avaliação de conformidade. 

 



13.3  A China somente submeterá os produtos importados a procedimentos de avaliação da 

conformidade com os regulamentos técnicos e normas que sejam compatíveis com as 

disposições do presente Protocolo e do Acordo da OMC. As instituições competentes de 

avaliação da conformidade somente determinarão a conformidade dos produtos importados com 

os termos comerciais estabelecidos nos contratos, se autorizadas pelas partes de tais contratos.  

China assegurar-se-á de que a inspeção dos produtos para fins de comprovação do cumprimento 

com os termos comerciais dos contratos não afetará o desembaraço aduaneiro ou a concessão de 

licenças de importação de tais produtos. 

 

13.4     a) No momento de sua acessão, a China assegurar-se-á de que os mesmos  regulamentos 

técnicos, normas e procedimentos de avaliação de conformidade se  aplicarão tanto 

aos produtos importados como aos produtos nacionais. Para facilitar a transição do 

sistema atual, a China assegurar-se-á de que, desde o  momento da acessão, todas as 

instituições e agências encarregadas das certificações, dos certificados de segurança e 

dos certificados de qualidade estejam autorizadas a levar a cabo tais atividades tanto 

para os produtos importados como para os produtos nacionais e de que, decorrido um 

ano de sua acessão, todas as instituições e agências de avaliação de conformidade 

estejam autorizadas a levar a cabo a referida avaliação de conformidade, tanto para os 

produtos importados como para os produtos nacionais. A escolha da instituição  ou 

agência será deixada à discrição do solicitante. As instituições e agências utilizarão a 

mesma marca tanto para os produtos importados como para os produtos nacionais e 

cobrarão os mesmos honorários. Também se aplicarão em ambos os casos os mesmos 

prazos de tramitação e procedimentos de reclamação.  Os produtos importados não 

serão submetidos a mais de uma avaliação de conformidade. A China publicará e 

colocará à disposição dos demais Membros da OMC, aos particulares e às empresas 

informações completas sobre as responsabilidades respectivas de suas instituições e 

agências de avaliação de conformidade. 

 

b) No mais tardar decorridos 18 meses de sua acessão, a China atribuirá as 

 responsabilidades respectivas às suas instituições de avaliação de conformidade  

 em função unicamente da área de trabalho e do tipo de produto, independente da 

 origem do produto. Decorridos doze meses de sua acessão, a China notificará ao 

 Comitê de BTC as responsabilidades respectivas atribuídas às suas instituições de 

 avaliação de conformidade. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

A tradução correta para o termo “discretion”, constante no Parágrafo 4 (a), seria “discricionariedade”, 

no lugar de “discrição”. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 13 

 

O Artigo 13 não foi analisado em nenhum caso do DSB da OMC. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar, uma vez que este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 



 Artigo 14 

 

Abrão Miguel Árabe Neto 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Sanitary and Phytosanitary Measures 
 

China shall notify to the WTO all laws, regulations and other measures relating to its sanitary 

and phytosanitary measures, including product coverage and relevant international standards, guidelines 

and recommendations, within 30 days after accession. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Medidas Sanitárias e Fitossanitárias 
 

Em um prazo de 30 dias contados a partir de sua acessão, a China notificará à OMC todas as 

leis, regulamentos e demais medidas que guardem relação com medidas sanitárias e fitossanitárias, 

incluindo a cobertura dos produtos e as normas, diretrizes e recomendações internacionais pertinentes. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nenhum comentário. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 14 

 

O Artigo 14 não foi analisado em nenhum caso do DSB da OMC. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar, uma vez que este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 



 Artigo 15 
 

Abrão Miguel Árabe Neto 
 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Price Comparability in Determining Subsidies and Dumping 
 

Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General 

Agreement on Tariffs and Trade 1994 (“Anti-Dumping Agreement”) and the SCM Agreement shall 

apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the 

following: 
 

a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the 

Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices 

or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a 

strict comparison with domestic prices or costs in China based on the  following rules: 
 

b) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions 

prevail in the industry producing the like product with regard to the    manufacture, 

production and sale of that product, the importing WTO Member shall se Chinese prices 

or costs for the industry under investigation in  determining price comparability; 
 

c) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict 

comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation 

cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing 

the like product with regard to manufacture, production and  sale of that product. 
 

d) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing 

subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the 

SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that 

application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying 

and measuring the subsidy benefit which take into account the  possibility that 

prevailing terms and conditions in China may not always be  available as appropriate 

benchmarks. In applying such methodologies, where  practicable, the importing WTO 

Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use 

of terms and conditions prevailing outside China. 
 

e) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with 

 subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify 

 methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on 

 Subsidies and Countervailing Measures. 
 

f) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that 

it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided 

that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the 

date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 

years after the date of accession. In addition,  should China establish, pursuant to the 

national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in 

a particular industry or  sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) 

shall no longer apply to that industry or sector. 
                                                                                                                   

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Comparabilidade de Preços para a Determinação de Subsídios e Dumping 
 

Nos procedimentos relacionados a importações de origem chinesa por um Membro da OMC, aplicar-se-

ão o Artigo VI do GATT 1994, o Acordo Relativo à Aplicação do Artigo VI do Acordo Geral sobre 



Tarifas Aduaneiras e Comércio de 1994 (“Acordo Antidumping”) e o Acordo SMC, em conformidade 

com o seguinte: 
 

a) Na determinação da comparabilidade de preços, sob o Artigo VI do GATT 1994 e o 

Acordo Anti-dumping, o Membro importador da OMC utilizará, seja os preços e os 

custos chineses correspondentes ao segmento produtivo objeto da investigação, ou uma 

metodologia que não se baseie em uma  comparação estrita com os preços ou os custos 

domésticos chineses, com base na seguintes normas: 
 

b) se os produtores investigados puderem demonstrar claramente que, no segmento 

produtivo que produz o produto similar, prevalecem condições de  economia de 

mercado no que diz respeito à manufatura, produção e à venda de tal produto, o 

Membro da  OMC utilizará os preços ou custos prevalecentes na China do segmento 

produtivo objeto da investigação, para determinar a comparabilidade dos preços; 
 

c) 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. 
 

d) Nos procedimentos regidos pelas disposições das partes II, III e V do Acordo SMC, 

quando se tratarem de subsídios descritos nos itens a), b), c) e d) do artigo 14 do 

referido Acordo, aplicar-se-ão as disposições pertinentes do mesmo;  não obstante, se 

houver dificuldades especiais, o Membro da OMC importador poderá utilizar, para 

identificar e medir o benefício conferido pelo subsídio, metodologias que levem em 

conta a possibilidade de que os termos e condições prevalecentes na  China nem sempre 

podem ser utilizados como bases de comparação adequadas. Para aplicar tais 

metodologias, sempre que factível, o Membro da OMC importador deverá proceder a 

ajustes desses termos e condições prevalecentes antes de considerar a utilização de 

termos e condições prevalecentes fora da China. 
 

e) O Membro importador da OMC notificará as metodologias utilizadas em conformidade 

com o item a) ao Comitê de Práticas Antidumping e as utilizadas em conformidade com 

o item b) ao Comitê de Subsídios e Medidas Compensatórias. 
 

f) Uma vez tendo a China estabelecido, em conformidade com a legislação nacional do 

Membro importador da OMC, que é uma economia de mercado, ficarão sem efeito as 

disposições do item a), desde que a legislação nacional do Membro importador preveja 

critérios para aferir a condição de economia de mercado, na data de acessão. Em 

quaisquer casos, as disposições do item a) (ii) expirarão após transcorridos 15 anos da 

data de  acessão.  Ademais, nos casos em que a China estabelecer, em conformidade 

com a legislação nacional do Membro importador da OMC, que em um segmento 

produtivo particular ou indústria prevalecem condições de economia de mercado, 

deixar-se-ão de aplicar a esse segmento produtivo particular ou indústria as disposições 

do item a) referentes às economias que não são economias de mercado. 
 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 
 

IC. Comentários sobre a Tradução 
 

No item (a)(ii), a tradução incluiu o termo “prevalecentes”, referindo-se aos custos. 
 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 15 
 

O Artigo 15 não foi analisado em nenhum caso do DSB da OMC. 
 

III.  Comentários 
 

Nada a observar, uma vez que este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 



 Artigo 16 

 

Jacqueline Spolador Lopes 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Transitional Product-Specific Safeguard Mechanism 
 

16.1 In cases where products of Chinese origin are being imported into the territory of any 

WTO Member in such increased quantities or under such conditions as to cause or threaten to 

cause market disruption to the domestic producers of like or directly competitive products, the 

WTO Member so affected may request consultations with China with a view to seeking a 

mutually satisfactory solution, including whether the affected WTO Member should pursue 

application of a measure under the Agreement on Safeguards. Any such request shall be notified 

immediately to the Committee on Safeguards. 

 

16.2 If, in the course of these bilateral consultations, it is agreed that imports of Chinese origin are 

such a cause and that action is necessary, China shall take such action as to prevent or remedy 

the market disruption. Any such action shall be notified immediately to the Committee on 

Safeguards. 

16.3  If consultations do not lead to an agreement between China and the WTO Member concerned 

within 60 days of the receipt of a request for consultations, the WTO Member affected shall be 

free, in respect of such products, to withdraw concessions or otherwise to limit imports only to 

the extent necessary to prevent or remedy such market disruption.  Any such action shall be 

notified immediately to the Committee on Safeguards. 

16.4 Market disruption shall exist whenever imports of an article, like or directly competitive with an 

article produced by the domestic industry, are increasing rapidly, either absolutely or relatively, 

so as to be a significant cause of material injury, or threat of material injury to the domestic 

industry. In determining if market disruption exists, the affected WTO Member shall consider 

objective factors, including the volume of imports, the effect of imports on prices for like or 

directly competitive articles, and the effect of such imports on the domestic industry producing 

like or directly competitive products. 

16.5  Prior to application of a measure pursuant to paragraph 3, the WTO Member taking such action 

shall provide reasonable public notice to all interested parties and provide adequate opportunity 

for importers, exporters and other interested parties to submit their views and evidence on the 

appropriateness of the proposed measure and whether it would be in the public interest. The 

WTO Member shall provide written notice of the decision to apply a measure, including the 

reasons for such measure and its scope and duration. 

 

16.6  A WTO Member shall apply a measure pursuant to this Section only for such period of time as 

may be necessary to prevent or remedy the market disruption.  If a measure is taken as a result 

of a relative increase in the level of imports, China has the right to suspend the application of 

substantially equivalent concessions or obligations under the GATT 1994 to the trade of the 

WTO Member applying the measure, if such measure remains in effect more than two years.  

However, if a measure is taken as a result of an absolute increase in imports, China has a right 

to suspend the application of substantially equivalent concessions or obligations under the 

GATT 1994 to the trade of the WTO Member applying the measure, if such measure remains in 

effect more than three years. Any such action by China shall be notified immediately to the 

Committee on Safeguards. 

 

16.7  In critical circumstances, where delay would cause damage which it would be difficult to repair, 

the WTO Member so affected may take a provisional safeguard measure pursuant to a 

preliminary determination that imports have caused or threatened to cause market disruption. In 



this case, notification of the measures taken to the Committee on Safeguards and a request for 

bilateral consultations shall be effected immediately thereafter. The duration of the provisional 

measure shall not exceed 200 days during which the pertinent requirements of paragraphs 1, 2 

and 5 shall be met.  The duration of any provisional measure shall be counted toward the period 

provided for under paragraph 6. 

 

16.8  If a WTO Member considers that an action taken under paragraphs 2, 3 or 7 causes or threatens 

to cause significant diversions of trade into its market, it may request consultations with China 

and/or the WTO Member concerned. Such consultations shall be held within 30 days after the 

request is notified to the Committee on Safeguards. If such consultations fail to lead to an 

agreement between China and the WTO Member or Members concerned within 60 days after 

the notification, the requesting WTO Member shall be free, in respect of such product, to 

withdraw concessions accorded to or otherwise limit imports from China, to the extent 

necessary to prevent or remedy such diversions.  Such action shall be notified immediately to 

the Committee on Safeguards. 

16.9  Application of this Section shall be terminated 12 years after the date of accession. 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Mecanismo de Salvaguarda Transitório para Produtos Específicos 
 

16.1  Nos casos em que produtos de origem chinesa estejam sendo importados no território de 

qualquer Membro da OMC em quantidades tais e em condições tais que causem ou ameacem 

causar desorganização de mercado em detrimento dos produtores domésticos de produtos 

similares ou diretamente concorrentes, o Membro da OMC afetado poderá solicitar a celebração 

de consultas com a China com o fim de se chegar a uma solução mutuamente satisfatória, 

inclusive a possibilidade de o Membro da OMC afetado proceder à aplicação de uma medida ao 

amparo do Acordo sobre Salvaguardas. Tais solicitações serão notificadas imediatamente ao 

Comitê de Salvaguardas. 

 

16.2  Se, no decorrer destas consultas bilaterais, se acorde que as importações de origem chinesa são a 

causa da desorganização ou ameaça de desorganização no mercado e que é necessário adotar 

medidas, a China adotará as medidas necessárias para prevenir ou reparar a desorganização de 

mercado. Tais medidas serão notificadas imediatamente ao Comitê de Salvaguardas. 

 

16.3  Se, nas consultas não se lograr um acordo entre a China e o Membro da OMC em questão, em 

um prazo de 60 dias contados a partir da recepção da solicitação das mesmas, o Membro da 

OMC afetado ficará livre, com respeito a tais produtos, para retirar concessões ou limitar de 

outra maneira as importações, mas somente na medida necessária para prevenir ou reparar a 

desorganização de mercado. Tais medidas serão notificadas imediatamente ao Comitê de 

Salvaguardas. 

 

16.4  Existirá desorganização de mercado sempre que as importações de um produto similar a outro 

produzido pela indústria doméstica ou que concorra diretamente com este estejam aumentando 

rapidamente, em termos absolutos ou relativos, de maneira a constituir uma causa significativa 

de dano material ou ameaça de dano material para a indústria doméstica. A fim de determinar se 

existe desorganização de mercado, o Membro da OMC afetado considerará fatores objetivos, 

entre os quais, o volume das importações, o efeito das importações sobre os preços dos produtos 

similares ou diretamente concorrentes e o efeito dessas importações sobre a indústria doméstica 

que produz produtos similares ou diretamente concorrentes. 

 

16.5  Antes de aplicar uma medida em conformidade com o parágrafo 3, o Membro da OMC que a 

esteja aplicando dará razoável publicidade a todas as partes interessadas e dará aos 

importadores, exportadores e demais partes interessadas adequada oportunidade de expor suas 

opiniões e evidências quanto à adequação da medida proposta e se esta redundará em beneficio 



do interesse público. O Membro da OMC anunciará, por escrito, a decisão de aplicar uma 

medida, fornecendo os motivos da mesma e seu alcance e duração. 

 

16.6  Os Membros da OMC somente aplicarão medidas ao amparo da presente seção pelo período de 

tempo necessário para prevenir ou reparar a desorganização de mercado. Se for adotada uma 

medida como resultado de um aumento relativo do nível de importações, a China terá direito de 

suspender concessões ou obrigações substancialmente equivalentes sob o GATT 1994 ao 

comércio com o Membro da OMC que aplicar a medida, se tal medida se mantiver em vigor por 

mais de dois anos. Entretanto, se for aplicada uma medida como resultado de um aumento 

absoluto das importações, a China terá direito a suspender concessões ou obrigações 

substancialmente equivalentes sob o GATT 1994 ao comercio com o Membro da OMC que 

aplicar a medida, se tal medida se mantiver em vigor por mais de três anos. Tais medidas, se 

adotadas pela China, serão notificadas imediatamente ao Comitê de Salvaguardas. 

 

16.7  Em circunstâncias críticas, nas quais qualquer demora provocaria prejuízo dificilmente 

reparável, o Membro da OMC afetado poderá aplicar uma medida de salvaguarda provisória 

com base em determinação preliminar de que as importações causaram ou ameaçam causar 

desorganização de mercado. Neste caso, o Comitê de Salvaguardas será notificado 

imediatamente sobre a medida adotada e serão solicitadas consultas bilaterais. A duração da 

medida provisória não excederá 200 dias, durante os quais dar-se-á cumprimento às disposições 

pertinentes dos parágrafos 1, 2 e 5. A duração das medidas provisórias será computada como 

parte do período previsto no parágrafo 6. 

 

16.8  Se um Membro da OMC considerar que uma medida aplicada em conformidade com os 

parágrafos 2, 3 ou 7 está causando ou ameaçando causar desvio importante de comércio em 

direção ao seu  mercado, poderá solicitar consultas com a China e/ou com o referido Membro da 

OMC. As consultas serão celebradas 30 dias após ter sido notificada ao Comitê de Salvaguardas 

a solicitação. Se as consultas não permitirem que e a China e o Membro ou Membros da OMC 

em questão cheguem a um acordo em um prazo de 60 dias contados a partir da notificação, o 

Membro da OMC solicitante ficará livre com respeito ao produto em questão, para retirar 

concessões acordadas ou limitar de outra maneira as importações procedentes da China, na 

medida necessária para prevenir ou reparar tal desvio. Tais medidas serão notificadas 

imediatamente ao Comitê de Salvaguardas. 

 

16.9  A aplicação da presente seção findará decorridos 12 anos da data de acessão. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

No parágrafo 1º, a conjunção “ou” no original em inglês foi substituída pela conjunção “e” na tradução 

para o português, o que torna mais difícil o cumprimento das exigências para a aplicação das 

salvaguardas transitórias. 

 

No parágrafo 5, o termo “evidence” foi traduzido como “evidências”. Entende-se mais adequada a 

tradução para “indícios”. 

 

II.        Interpretação e Aplicação do Artigo 16 

 

1. Artigo 16.3 

 

a) “somente na medida necessária” (only to the extent necessary) 

 



De acordo com o Painel, a aplicação das salvaguardas deve limitar-se aos danos e à desorganização de 

mercado causados pelas importações chinesas objeto da investigação. Além disso, o ônus de provar que 

a medida é excessiva recai sobre a China. 

 

Relatório do Painel no caso United States - Measures Affecting Imports of Certain Passenger 

Vehicle and Light Truck Tyres from China (US - Tyres), Demandante: China, WT/DS399/R, paras. 

7.391, 7.394-7.395 e 7.397 

 

Para. 7.391. “We begin by noting that the parties agree that a remedy imposed under Paragraph 16 of 

the Protocol should be limited to the injury / market disruption caused by the subject imports, rather 

than the injury / market disruption caused by all injurious factors generally. We agree that the scope of 

the remedy should be limited in this way.” 

 

Para. 7.394. “Since Paragraph 16.4 of the Protocol does not require the same type of non-attribution 

analysis as that required by the second sentence of Article 4.2(b) of the Safeguards Agreement, the 

reasoning of the Appellate Body in US – Line Pipe is not applicable. Although we consider that 

increasing imports should be viewed “in the context of” other factors, to ensure a proper finding of 

causation, there is no obligation to separate and distinguish the injurious effects of factors other than 

increased imports from those caused by increased imports (as required by the second sentence of Article 

4.2(b) of the Safeguards Agreement). Since there is no “full-blown” non-attribution analysis under the 

Protocol, there is no benchmark against which to measure the scope of the remedy. Nor is there any 

basis for finding that a failure to separate and distinguish the injurious effects of rapidly increasing 

imports from the injurious effects of other causal factors establishes prima facie that the remedy is 

excessive. Instead, China must itself demonstrate that the scope of the measure is excessive.” 

 

Para. 7.395. “While the lack of a benchmark creates difficulties in any challenge of the measure, 

nevertheless, the burden is on China to establish prima facie that the scope of the measure is excessive. 

But the burden is not impossible. (…)” 

 

 Para. 7.397. “However the Panel is not convinced that this demonstrates that the measure is 

excessive. First, a measure is not necessarily excessive simply because it seeks to improve the condition 

of the industry.  (…)” 

 

[O Órgão de Apelação não teceu comentários sobre a interpretação deste Artigo.] 

 

2. Artigo 16.4 

 

a) “aumentando rapidamente” (increasing rapidly) 

 

Como o Protocolo apenas estabelece que o rápido aumento precisa ser absoluto ou relativo, o Painel 

confirma que não se exige um percentual de acréscimo definido. Além disso, de acordo com o Painel, a 

análise do aumento das importações não deve se pautar, necessariamente, no período mais recente, 

podendo ser mais abrangente. O Órgão de Apelação corroborou o entendimento do Painel. 

 

Relatório do Painel no caso United States - Measures Affecting Imports of Certain Passenger 

Vehicle and Light Truck Tyres from China (US - Tyres), Demandante: China, WT/DS399/R, paras. 

7.88-7.90 e 7.92 

 

Para. 7.88. “We note China's argument that the use of the present continuous tense in the phrases “are 

being imported” (Paragraph 16.1) and “increasing” (Paragraph 16.4) require a focus on the most recent 

past. However, we recall that the Appellate Body has found the grammatical construction of the phrase 

“is being imported” in Article 2.1 of the Safeguards Agreement to mean that “the increase in imports 

must have been sudden and recent”. The Appellate Body did not find that the increase must have 

occurred in the most recent past.” 



Para. 7.89. “According to the Panel in US – Line Pipe: The word ‘recent’ – which was used by the 

Appellate Body in interpreting the phrase ‘is being imported’ – is defined as ‘not long past; that 

happened, appeared, began to exist or existed lately’. In other words, the word ‘recent’ implies some 

form of retrospective analysis. It does not imply an analysis of the conditions immediately preceding the 

authority's decision. Nor does it imply that the analysis must focus exclusively on conditions at the very 

end of the period of investigation.” 

 

Para. 7.90. “The findings of the Appellate Body in Argentina – Footwear (EC) and the Panel in US – 

Line Pipe are applicable here. We consider that the phrase in Paragraph 16.1 of the Protocol, “are being 

imported” is essentially the same as the phrase “is being imported” in Article 2.1 of the Safeguards 

Agreement. As such, we consider that the Appellate Body's interpretation of the temporal implications 

of the phrase “is being imported” provides useful guidance in this case. We are also guided by the 

finding of the Panel in US – Line Pipe that, although “the word ‘recent’ implies some form of 

retrospective analysis ... [i]t does not imply an analysis of the conditions immediately preceding the 

authority's decision”.  These findings suggest that there is nothing in the use of the present continuous 

tense in Paragraphs 16.1 and 16.4 of the Protocol that would require an investigating authority to focus 

on the movements in imports during the most recent past, or during the period immediately preceding 

the authority's decision.” 

 

Para. 7.92. “We note that the ordinary meaning of rapid means “progressing quickly; developed or 

completed within a short time”. The adverb “rapidly” is defined as “… with great speed, swiftly”. There 

is no reference to the rate of increase in the dictionary meaning of “rapidly”, nor any suggestion that 

imports can only increase rapidly if there is an increase in the rate of increase in those imports. 

Accordingly, in order for imports to be “increasing rapidly”, they need only be increasing “with great 

speed”, or “swiftly”. There is no need for any swift progression in the rate of increase in those imports. 

Nor does a decline in the rate of increase necessarily preclude a finding that imports are “increasing 

rapidly”. Under the Protocol the rapid increase need only be on an absolute or relative basis.” 

  

Relatório do Órgão de Apelação no caso United States - Measures Affecting Imports of Certain 

Passenger Vehicle and Light Truck Tyres from China (US - Tyres), Demandante: China, 

WT/DS399/AB/R, paras. 139-140, 146, 148-149 e 158-159 

 

Para. 139. “Finally, the “increasing rapidly” threshold of Paragraph 16.4 must be interpreted 

consistently with the object and purpose of the Protocol, as reflected in Section 16 thereof. This object 

and purpose is to afford temporary relief to domestic industries that may be exposed to market 

disruption as a result of a rapid increase in Chinese imports of like or directly competitive products, 

subject to the terms and conditions provided for in Section 16. Viewed in this light, Paragraph 16.4 

strikes a particular and distinct balance between, on the one hand, imports that are increasing 

significantly in a short period of time and, on the other hand, the requisite level of injury to the domestic 

industry (“material injury”) and the causal link between imports that are increasing rapidly and material 

injury to the domestic industry (rapidly increasing imports must be a “significant cause” of material 

injury).” 

 

Para. 140. “In sum, imports from China will be “increasing rapidly” under Paragraph 16.4 of the 

Protocol when they are increasing at great speed or swiftly, either in relative or absolute terms. Such 

import increases must be occurring over a short and recent period of time, and must be of a sufficient 

absolute or relative magnitude so as to be a significant cause of material injury to the domestic industry. 

 

Para. 146. “We are not persuaded that the use of the present continuous tense “are increasing” in 

Paragraph 16.4 of the Protocol requires investigating authorities to focus exclusively on import 

increases that occurred during the most recent past. As noted earlier, the use of the present continuous 

tense in both Paragraph 16.4 (“are increasing”) and Paragraph 16.1 (“are being imported”) connotes an 

upward trend in imports that continues at the present time. However, because investigating authorities 

normally do not have access to real-time import data, they have to examine the behavior of imports 

during a sufficiently recent period in the past, which is used as a proxy for current imports. For this 



reason, the period of investigation selected by the investigating authority must be sufficiently recent to 

provide a reasonable indication of current trends in imports. As the Appellate Body noted in Argentina – 

Footwear (EC): (...).” 

 

Para. 148. “Moreover, Paragraph 16.1 establishes that market disruption, as defined in Paragraph 16.4, 

may be caused when Chinese products “are being imported … in such increased quantities”. As noted 

earlier, reference to “in such increased quantities” suggests a comparative assessment, indicating that 

imports must be at significantly higher levels than earlier in the period of investigation. Investigating 

authorities would not be able to determine whether imports have increased, and whether the level of 

such increase in imports meets the threshold requirement implied by the terms “in such increased 

quantities”, if they were to focus exclusively on the most recent period.” 

 

Para. 149. “In the light of these considerations, we see no error in the Panel's conclusion that “there is 

nothing in the use of the present continuous tense in Paragraphs 16.1 and 16.4 of the Protocol that 

would require an investigating authority to focus on the movements in imports during the most recent 

past, or during the period immediately preceding the authority's decision.” 

 

Para. 158. “Like the Panel, we do not find that the ordinary meaning of the term “rapidly” (“with great 

speed” or “swiftly”) suggests an exclusive focus on the rates of increase in subject imports. In our view, 

the text of Paragraph 16.4 requires that imports - and not the rates of increase in imports - be increasing 

“rapidly”. While it might be useful for investigating authorities to review rates of increase in imports in 

assessing whether imports are “increasing rapidly”, we cannot agree with China that imports will only 

be increasing “rapidly” when they are increasing at progressively accelerating rates. To the contrary, we 

agree with the Panel that a decline in the yearly rate of increase does not “necessarily preclude a finding 

that imports are ‘increasing rapidly’”. This is particularly so because, under Paragraph 16.4, rapid 

absolute import increases suffice to establish that imports are “increasing rapidly”. Moreover, one might 

expect that the rate of increase in imports will normally decline as imports grow from an increasingly 

larger base. Yet this alone would not, in our view, preclude a finding that imports are “increasing 

rapidly” in absolute terms.” 

 

Para. 159. “(…) In this sense, we agree with the Panel that the relative change in either the volume or 

the market share of subject imports is “a step further away” from the text of Paragraph 16.4, which 

requires rapid increases in either the volume or market share of subject imports.” 

 

b) “causa significativa” (significant cause) 

 

Para o Painel, “causa significativa” não indica “única razão”. Na realidade, trata-se de um motivo que 

contribui e pode se aliar a outros fatores para configurar a desorganização de mercado. O Órgão de 

Apelação corroborou esse entendimento, salientando, entretanto, que a causa, embora não seja única, 

deve ser notável. 

 

Relatório do Painel no caso United States - Measures Affecting Imports of Certain Passenger 

Vehicle and Light Truck Tyres from China (US - Tyres), Demandante: China, WT/DS399/R, paras. 

7.139-7.141, 7.146, 7.159, 7.170 e 7.229 

 

Para. 7.139. “We recall, though, that the terms of the Protocol must be interpreted in context. Of 

particular contextual importance in this regard is the fact that, according to Paragraph 16.4 of the 

Protocol, rapidly increasing imports need only be “a” significant cause of market disruption. In other 

words, the imports need not be the sole cause of the market disruption. (...)” 

 

Para. 7.140. “In the context of Paragraph 16.4, which refers to “a significant cause”, we consider that 

Members must be entitled to interpret the term “cause” in a way that allows for the possibility that the 

causal factor is one of several causal factors that together produce or bring market disruption. Where a 

Member does so, it is no longer appropriate to refer to each causal factor as “produc[ing] a result” (since 

this implies that each cause has produced the result on its own, which is not the case). Each causal factor 



might more accurately be said to play a part in producing that result. Since the ordinary meaning of 

“contribute” is to “play a part in the achievement of a result”, it seems reasonable that Members might 

refer to multiple causes each “contributing” to the result.” 

 

Para. 7.141. “Furthermore, we note that the parties in this case use the terms “cause” and “causal link” 

synonymously. In the particular context of the Protocol, we agree with this approach. While Paragraphs 

16.1 and 16.4 use the term “cause”, paragraph 246(c) of the Working Party Report refers to the concept 

of “causal link”: (...)” 

 

Para. 7.146. “Thus, in the context of a provision that envisages that there might be more than one 

“significant cause” of market disruption, it is not inconsistent with Paragraph 16.4 to interpret the 

ordinary meaning of the term “cause” as “contribute”.” 

 

Para. 7.159. “(...) Furthermore, we have already explained that, in the context of Paragraph 16.4 of the 

Protocol, the term “cause” may be interpreted to mean “contributes”. Thus, if rapidly increasing imports 

“contribute significantly” to the market disruption, they will necessarily be a “significant cause” of that 

market disruption for the purpose of Paragraph 16.4 of the Protocol.” 

 

Para. 7.170. “Thus, Paragraph 16.4 does not require the importing Member to apply any particular 

methodology for establishing market disruption, including causation. The second sentence of Paragraph 

16.4 simply requires the consideration of objective factors. This suggests that an investigating authority 

is free to choose any methodology to establish causation, provided it addresses the objective factors set 

forth in Paragraph 16.4, and provided in particular it is sufficient to establish that rapidly increasing 

imports are a “significant cause” of material injury. (...)” 

 

Para. 7.229. “We are not persuaded that causation might only be based on a finding of correlation if the 

varying degrees of increase in imports over the period of investigation are reflected in the varying 

degrees, or rates, of declines in injury indicators. Correlation between the varying degrees of increase in 

imports and decrease in injury indicators suggests a certain degree of precision. However, correlation 

between imports and injury factors is not an exact science, especially as there may be other causes of 

injury at work. As a result, it would be unrealistic to expect, or require, a somewhat precise correlation 

between the degree of change in imports and the degree of change in the injury factors. While a more 

precise degree of correlation between the upward movements in imports and the downward movements 

in injury factors might result in a more robust finding of causation, and might indeed suffice on its own 

to demonstrate causation, a finding of “significant cause” is not excluded simply because an 

investigating authority relies on an overall coincidence between the upward movement in imports and 

the downward movement in injury factors, especially if that finding of overall coincidence is combined 

– as it was in the present case - with other analyses indicative of causation.” 

 

Relatório do Órgão de Apelação no caso United States - Measures Affecting Imports of Certain 

Passenger Vehicle and Light Truck Tyres from China (US - Tyres), Demandante: China, 

WT/DS399/AB/R, paras. 177-182, 185, 191, 201 e 237-238 

 

Para. 177. “(...) To that extent, we agree with the Panel that Paragraph 16.4 must be interpreted “in a 

way that allows for the possibility that [rapidly increasing imports] is one of several causal factors that 

together produce or bring market disruption”. However, we consider that the inclusion of the term 

“significant” to qualify “a cause” indicates that rapidly increasing imports must be more than a mere 

contributing cause to the material injury of the domestic industry. Rather, the contribution made by 

rapidly increasing imports to the material injury of the domestic industry must be important or notable.” 

 

Para. 178. “Paragraph 16.4 further establishes that market disruption exists when imports are 

“increasing rapidly … so as to be a significant cause of material injury”. As implied by the meaning of 

the term “so as to be”, that is, “in a manner that”, imports can only be “a significant cause” of material 

injury when they are “increasing rapidly”. In other words, the phrase “so as to be” links the ability of 

subject imports to be “a significant cause” of material injury to the threshold of imports that are 



“increasing rapidly, absolutely or relatively”. Reference to “are being imported … in such increased 

quantities as to cause … market disruption” in Paragraph 16.1 also links subject imports' ability to cause 

“market disruption” to subject imports being imported “in such increased quantities”.” 

 

Para. 179. “(...) The word “including” in the second sentence of Paragraph 16.4 suggests that other 

elements may also be relevant in determining whether rapidly increasing imports are a significant cause 

of market disruption.” 

 

Para. 180. “In our view, these textual and contextual elements suggest that the term “significant” 

describes the causal relationship or nexus that must be found to exist between rapidly increasing imports 

and material injury to the domestic industry, which must be such that rapidly increasing imports make 

an “important” or “notable” contribution in bringing about material injury to the domestic industry. 

Such assessment must be carried out on the basis of the objective factors listed in the second sentence of 

Paragraph 16.4, such as the volume of imports, the effect of imports on prices, and the effect of imports 

on the domestic industry.” 

 

Par. 181. “In the light of the above, we do not agree with China that the inclusion of the term 

“significant” to qualify the term “a cause” indicates that Paragraph 16.4 of the Protocol imposes a more 

rigorous causation standard than other WTO agreements, which require that imports “cause” injury. We 

do not find China's comparison particularly useful, given the distinct causation standard set forth in the 

Protocol. In any event, we note that China's argument is premised on other WTO agreements requiring 

that subject imports be no more than “a cause” of injury to the domestic industry. However, the 

Appellate Body has interpreted the causation standard reflected in the use of the term “cause” in other 

WTO agreements as requiring a “genuine and substantial relationship of cause and effect” between 

import increases and the requisite level of injury. Such a “genuine and substantial” causal link, in our 

view, implies a higher degree of causality than subject imports being merely “a cause” of the requisite 

level of injury to the domestic industry.” 

 

Para. 182. “(…) In our view, the fact that the causal link reflected in Paragraph 16.1 is not similarly 

qualified by the term “significant” provides contextual support for the interpretation that Paragraph 16.4 

does not establish a more rigorous causation standard, because the terms “cause” in Paragraph 16.1 and 

a “significant cause” in Paragraph 16.4 must be interpreted harmoniously.” 

 

Para. 185. “In sum, Paragraph 16.4 of the Protocol sets forth a distinct causation standard whereby 

rapidly increasing imports must be “a significant cause” of material injury to the domestic industry. This 

causation standard requires that rapidly increasing imports from China make an important contribution 

in bringing about material injury to the domestic industry. Pursuant to the second sentence of Paragraph 

16.4, such determination is to be made on the basis of objective criteria, including the volume of 

imports, the effects of rapidly increasing imports on prices, and the effects of rapidly increasing imports 

on the domestic industry.” 

 

Para. 191. “On our part, we note that Paragraph 16.4 of the Protocol does not provide specific guidance 

with respect to the methodology investigating authorities may apply in determining whether rapidly 

increasing imports are “a significant cause” of material injury. Thus, we agree with the Panel that 

Paragraph 16.4 gives investigating authorities a certain degree of discretion in selecting the 

methodology to assess the existence of a causal link, provided that such methodology establishes that 

rapidly increasing imports are “a significant cause” of material injury to the domestic industry, and 

considers the objective factors listed in the second sentence of Paragraph 16.4. The Appellate Body 

recently noted that “the appropriateness of a particular method [to establish causation] may have to be 

determined on a case-specific basis, depending on a number of factors and factual circumstances”.” 

 

Para. 201. “Although the reasoning of the Appellate Body in that case [US – Upland Cotton] was based 

on language found in other WTO agreements, we consider it apt and instructive in this dispute. In 

particular, it supports the notion that some form of analysis of the injurious effects of other factors is 

required to demonstrate that subject imports are “a significant cause” of injury within the meaning of 



Paragraph 16.4 of the Protocol, despite the absence of language explicitly requiring a consideration of 

other possible causes of injury. As we see it, an investigating authority can make a determination as to 

whether subject imports are a significant cause of material injury only if it properly ensures that effects 

of other known causes are not improperly attributed to subject imports and do not suggest that subject 

imports are in fact only a “remote” or “minimal” cause, rather than a “significant” cause, of material 

injury to the domestic industry. For this reason, the significance of the effects of rapidly increasing 

imports needs to be assessed in the context of other known causal factors. The extent of the analysis that 

is required will depend on the impact of other causes that are alleged to be relevant and the facts and 

circumstances of the particular case.” 

 

Para. 237. “(…) Furthermore, although the Appellate Body has acknowledged that correlation would 

“normally” suggest the existence of a causal link, it has made clear that it “cannot by itself prove 

causation”, and that its absence does not preclude an affirmative causation finding provided a 

“compelling analysis is present”. Hence, a correlation analysis is merely indicative - but not dispositive 

- of the existence of a causal link, and may assist an investigating authority in establishing that subject 

imports are “a significant cause” of material injury to the domestic industry under Paragraph 16.4 of the 

Protocol.” 

 

Para. 238. “Moreover, we agree with the Panel that correlation between increases in subject imports 

and decreases in injury factors “is not an exact science”, and that it would be “unrealistic” to require a 

strict correlation in the degree of change in subject imports and the degree of change in injury 

indicators, particularly where other causes of injury are at work. This is particularly so because, in 

economic terms, different injury indicators will respond differently to increases in subject imports, 

thereby making it difficult - if not impossible - to establish such a precise correlation in the degree of 

changes in subject imports and the degree of changes in injury indicators. We agree with the Panel that, 

while a more precise degree of correlation between the upward movements in subject imports and the 

downward movements in injury factors might result in a more robust finding of causation, a finding of 

“significant cause” is not excluded simply because an investigating authority relies on overall 

coincidence between the upward movement in subject imports and the downward movement in injury 

factors.” 

 

3. Artigo 16.6 

 

a) “duração da medida” 

 

O Membro que aplicou a salvaguarda transitória não precisou justificar o tempo de duração da medida, 

dentro dos parâmetros legais. O ônus da prova de demonstrar que a medida era excessiva recaiu sobre a 

China. 

 

Relatório do Painel no caso United States - Measures Affecting Imports of Certain Passenger 

Vehicle and Light Truck Tyres from China (US - Tyres), Demandante: China, WT/DS399/R, para. 

7.414 

 

Para. 7.414. “We recall that there was no obligation on the United States to explain why a three-year 

measure was needed to prevent or remedy the market disruption caused by subject imports. We further 

recall that there was also no obligation on the United States to quantify the injury caused by increasing 

imports, or separate and distinguish that injury from injury caused by other factors. Accordingly, it is 

not enough for China to simply “demonstrate[e] that the USITC failed to ascertain the amount of the 

alleged effect of subject imports on the domestic industry”.  Instead, the onus is on China to establish 

prima facie that a three-year measure was excessive. China has failed to meet this burden.” 

 

[O Órgão de Apelação não teceu comentários sobre a interpretação deste Artigo.] 

 

4. Relação entre os Artigos 16.1 e 16.4 

 



Há uma inter-relação entre os dispositivos 16.1 e 16.4 do Protocolo, pois o Artigo 16.4 esclarece as 

condições previstas no Artigo 16.1. 

 

Relatório do Painel no caso United States - Measures Affecting Imports of Certain Passenger 

Vehicle and Light Truck Tyres from China (US - Tyres), Demandante: China, WT/DS399/R, paras. 

7.36-7.37 

 

Para. 7.36. “Thus, Paragraphs 16.1 and 16.4 are interrelated. They should be read together, and each 

provision provides important context for interpreting the other. The interrelation between Paragraphs 

16.1 and 16.4, the joint reading of these provisions, and the definitional nature of Paragraph 16.4, 

suggest that Paragraph 16.4 clarifies the substance of the trigger conditions provided for in Paragraph 

16.1.” 

 

Para. 7.37. “Since Paragraph 16.4 clarifies the substance of the conditions for taking action under 

Paragraph 16, it is in light of the “increasing rapidly” and “significant cause” standards of Paragraph 

16.4 that the conformity of the U.S. Tyres measure should be assessed. As indicated above, we shall 

interpret the phrases “increasing rapidly” and “significant cause” in the manner prescribed by Articles 

31 and 32 of the Vienna Convention. To the extent that the provisions of Article XIX of the GATT 1994 

or the Safeguards Agreement, as interpreted by the Appellate Body, are relevant they will be taken into 

account.” 

 

Relatório do Órgão de Apelação no caso United States - Measures Affecting Imports of Certain 

Passenger Vehicle and Light Truck Tyres from China (US - Tyres), Demandante: China, 

WT/DS399/AB/R, paras. 137-138 

 

Para. 137. “Paragraph 16.4 must be read together with Paragraph 16.1, which establishes that market 

disruption may arise where products from China “are being imported … in such increased quantities” as 

to cause market disruption. In our view, Paragraph 16.1 imparts two distinct elements that are relevant 

for the interpretation of Paragraph 16.4. First, Paragraph 16.1 requires that Chinese products “are being 

imported”. The fact that Paragraph 16.1, like Paragraph 16.4, employs the present continuous tense 

further buttresses our conclusion that the term “increasing rapidly” in Paragraph 16.4 connotes increases 

in imports that continue at the present time. Similar language contained in Article 2.1 of the Agreement 

on Safeguards (“is being imported”) was interpreted by the Appellate Body in Argentina - Footwear 

(EC) as implying that the increase in imports “must have been sudden and recent”.” 

 

Para. 138. “Second, Paragraph 16.1 establishes that Chinese imports are being imported “in such 

increased quantities” as to cause market disruption. Reference to “increased quantities” suggests a 

comparative assessment, in that imports must have become greater than they once were. The term 

“such”, in turn, establishes a threshold requirement in relation to the magnitude or degree of import 

increases that could cause market disruption under Paragraph 16.1. Market disruption under Paragraph 

16.1 arises not when Chinese products are being imported merely in “increased quantities”, but rather 

“in such increased quantities” as to cause market disruption. This, in our view, suggests that, in order to 

cause market disruption, imports must be at significantly higher levels than they once were.” 

 

III. Comentários  

 

O mecanismo de salvaguardas transitórias, aplicável somente contra a China, encontra-se 

regulamentado pelo Artigo 16 do Protocolo de Acessão da China à OMC (“Protocolo”), em 

contraposição às salvaguardas gerais cuja base legal remete ao Acordo sobre Salvaguardas. No Brasil, o 

Protocolo foi internalizado por meio do Decreto nº 5.544, de 22 de setembro de 2005, e as salvaguardas 

transitórias contra a China foram regulamentadas por meio do Decreto nº 5.556, de 5 de outubro de 

2005. 

 

Vigente desde o ingresso da China na OMC, a mencionada ferramenta já foi aplicada por República 

Dominicana, EUA, Turquia, uma vez cada, e pela Índia em duas ocasiões. Portanto, há apenas cinco 



precedentes das salvaguardas transitórias. Apenas um destes casos resultou em controvérsia na OMC 

(US - Tyres), a qual será analisada a seguir. 

 

 Artigo 16.3: somente na medida necessária (only to the extent necessary) 

 

De acordo com o Painel, a aplicação das salvaguardas deve limitar-se aos danos e desorganização de 

mercado causados pelas importações chinesas objeto da investigação (Relatório do Painel no caso US - 

Tyres, para. 7.391). Todavia, o Membro que aplica a medida não tem a obrigação de distinguir os 

diversos efeitos que acarretam dano à indústria doméstica, como ocorre no Artigo 4.2(b) do Acordo 

sobre Salvaguardas. Assim, o Painel entendeu que era ônus da China provar que a medida aplicada era 

excessiva (Relatório do Painel no caso US - Tyres, paras. 7.394-7.395). Ademais, o Painel estatuiu que 

uma medida que almeja melhorar a condição da indústria nacional não é necessariamente excessiva. 

(Relatório do Painel no caso US - Tyres, para. 7.397). 

 

 Artigo 16.4 

 

a) “aumentando rapidamente” (increasing rapidly) 

 

Um dos requisitos para a aplicação da salvaguarda transitória contra a China é a desorganização de 

mercado, definida da seguinte forma pelo Artigo 16.4 do Protocolo: “Existirá desorganização de 

mercado sempre que as importações de um produto similar a outro produzido pela indústria doméstica 

ou que concorra diretamente com este estejam aumentando rapidamente, em termos absolutos ou 

relativos, de maneira a constituir uma causa significativa de dano material ou ameaça de dano material 

para a indústria doméstica. (...)” 

 

Tendo em vista que o Artigo 16.4 em questão não prevê um número consoante, o qual ocorreria um 

rápido aumento, o Painel apenas estabelece que esse acréscimo deve ser absoluto ou relativo, sem a 

necessidade de demonstrar um aumento específico. Esse entendimento perpassa a análise do termo 

“rapidamente”, o qual não remete a nenhum índice de crescimento. (Relatório do Painel no caso US - 

Tyres, para. 7.92). Tal decisão foi corroborada pelo Órgão de Apelação, que complementou o 

entendimento do Painel mencionando que a desorganização de mercado depende da ocorrência do 

aumento de importação de produtos chineses “em quantidades tais”, requisito que só pode ser analisado 

num período mais abrangente. (Relatório do Órgão de Apelação no caso US - Tyres, paras. 148 e 158). 

 

Ainda em relação à expressão “aumentando rapidamente”, constante no Artigo 16.4, o Painel entendeu 

que o tempo verbal utilizado não significa, necessariamente, que é preciso buscar o aumento em questão 

no período que precede imediatamente à decisão da autoridade investigadora, já que o período analisado 

pode ser abrangente. (Relatório do Painel no caso US - Tyres, para. 7.88). Tal decisão baseou-se na 

interpretação do Artigo 2.1 do Acordo sobre Salvaguardas. O Órgão de Apelação corroborou o 

mencionado entendimento do Painel. (Relatório do Órgão de Apelação no caso US - Tyres, paras. 146-

149). 

 

Outrossim, o termo “aumentando rapidamente” deve ser interpretado de forma consistente com o 

escopo do Protocolo. Nesse sentido, o Órgão de Apelação esclareceu que as salvaguardas transitórias 

almejam proporcionar um alívio temporário para as indústrias domésticas sujeitas à desorganização de 

mercado decorrente de um rápido aumento das importações chinesas de produtos similares (ou que 

competem diretamente). (Relatório do Órgão de Apelação no caso US - Tyres, para. 139). 

 

b) “causa significativa” (significant cause) 

 

O Painel estabeleceu que o rápido aumento das importações exigido no Artigo 16.4 do Protocolo não 

precisa ser o único motivo da desorganização de mercado, bastando que seja uma causa significativa, 

que contribua para o resultado (Relatório do Painel no caso US - Tyres, paras. 7.139-7.140). Assim, para 

o Painel, se o rápido aumento das importações contribui significativamente para a desorganização de 



mercado, será necessariamente uma “causa significativa” nos termos do Artigo 16.4 do Protocolo. 

(Relatório do Painel no caso US - Tyres, para. 7.159). 

 

O Órgão de Apelação corroborou o entendimento do Painel. Porém, estabeleceu que em decorrência da 

palavra “significativa”, a causa não deve apenas contribuir, mas também ser importante ou notável. 

(Relatório do Órgão de Apelação no caso US - Tyres, paras. 177-180). Ressalte-se que o termo 

“incluindo”, na segunda parte do Artigo 16.4, sugere que outros elementos podem ser relevantes para 

verificar se o rápido aumento das importações corresponde a uma “causa significativa” da 

desorganização de mercado (Relatório do Órgão de Apelação no caso US - Tyres, para. 179). 

 

Além disso, para verificar se uma causa é significativa, a autoridade investigadora deve verificar se os 

efeitos dos outros motivos conhecidos que contribuem para o dano não sugerem que tal causa é remota 

ou desprezível, em vez de significativa (Relatório do Órgão de Apelação no caso US - Tyres, para. 201). 

 

Ademais, foi adotado o entendimento de que a correlação entre o aumento das importações e o dano não 

é uma ciência exata, na medida em que podem existir outras razões que contribuam para o dano. 

(Relatório do Painel no caso US - Tyres, para. 7.229 e Relatório do Órgão de Apelação no caso US - 

Tyres, para. 238). Vale ressaltar que o Artigo 16.4 do Protocolo não exige que o Membro importador 

utilize determinada metodologia com o intuito de verificar se há desorganização de mercado, pois é 

suficiente a análise dos fatores objetivos constantes na segunda parte do Artigo 16.4 (Relatório do 

Painel no caso US - Tyres, para. 7.170 e Relatório do Órgão de Apelação no caso US - Tyres, para. 191). 

 

 Artigo 16.6 

 

a) “duração da medida” 

 

O Painel asseverou que o Membro que aplica a salvaguarda transitória não precisa justificar a duração 

da medida. Em outras palavras, a China tem o ônus de provar que a medida é excessiva. (Relatório do 

Painel no caso US - Tyres, para. 7.414). Tal aspecto não foi analisado pelo Órgão de Apelação. 

 

 Relação entre os Artigos 16.1 e 16.4 

 

No tocante à relação entre os dispositivos 16.1 e 16.4 do Protocolo, cumpre esclarecer que o Artigo 16.4 

elucida as condições constantes no Artigo 16.1 (Relatório do Painel no caso US - Tyres, para. 7.36. Tal 

assertiva foi corroborada pelo Órgão de Apelação (Relatório do Órgão de Apelação no caso US - Tyres, 

para. 137). 

 

De acordo com o Órgão de Apelação, dois elementos distintos constantes no Artigo 16.1 são relevantes 

para a interpretação do Artigo 16.4. Primeiramente, o Artigo 16.1 exige que os produtos chineses 

“estejam sendo importados”. Tal tempo verbal combinado com o requisito do Artigo 16.4 “aumentando 

rapidamente” enseja a conclusão de que as importações permanecem no momento atual. (Relatório do 

Órgão de Apelação no caso US - Tyres, para. 137). 

 

Em segundo lugar, o Artigo 16.1 estabelece que as importações chinesas estejam sendo importadas “em 

quantidades tais” que gerem desorganização de mercado. O termo “quantidades tais” remete à ideia de 

comparação com as importações ocorridas em período anterior. (Relatório do Órgão de Apelação no 

caso US - Tyres, para. 138). 

 

Ressalte-se também que, quando cabíveis, o Acordo sobre Salvaguardas e a sua interpretação pelo 

Órgão de Apelação foram considerados na interpretação do Artigo 16 do Protocolo (Relatório do Painel 

no caso US - Tyres, para. 7.37). 


