
 

São Paulo, 13 de julho de 2018. 
 
 

No dia 6 de julho de 2018, o escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (United States Trade 
Representative – USTR) anunciou o processo para obtenção de exclusão das sobretaxas aplicadas contra as 
importações chinesas no âmbito do processo intitulado Section 301. 

O procedimento de exclusão insere-se no âmbito da aplicação de tarifas adicionais, no montante de 25%, contra a 
importação de 818 linhas tarifárias originárias da China. As sobretaxas, que cobrem um volume de comércio 
estimado em US$ 34 bilhões, entraram em vigor no dia 6 de julho com o objetivo de combater as alegadas práticas 
desleais chinesas relacionadas à transferência forçada de tecnologia e outras violações à propriedade intelectual 
norte-americana. 

Segundo o USTR, as partes interessadas irão dispor de 90 dias para encaminhar pedidos de exclusão, uma vez 
que o prazo para apresentação de pedidos será encerrado no dia 9 de outubro. A submissão de pedidos será 
sucedida pela disponibilização das petições apresentadas em sítio eletrônico do governo norte-americano, dando 
início a um período de 14 dias para eventuais manifestações sobre as solicitações de exclusão. Finalizado este 
prazo, será dado início a um novo período de sete dias para a apresentação de réplicas às respostas enviadas em 
apoio ou oposição aos pedidos de exclusão.  Caso concedidas, as exclusões terão vigência de um ano após sua 
publicação no Federal Register, retroagindo até 6 de julho de 2018. 

Os pedidos deverão incluir informações sobre as características físicas do produto, sua classificação tarifária no 
nível de dez dígitos e dados sobre valor e quantidade importada do produto chinês nos três últimos anos. Ao avaliar 
os pedidos de exclusão, o USTR poderá considerar a disponibilidade do produto em terceiros mercados além da 
China, o impacto econômico das sobretaxas sobre as sobre o interesse nacional e a importância estratégica do 
produto para os programas industriais chineses (em especial, a política intitulada “Made in China 2025”). 

As exclusões serão concedidas tomando-se como base os produtos selecionados – e não as empresas solicitantes. 
Isso significa que quaisquer exclusões concedidas serão estendidas a todas as importações do mesmo produto, a 
despeito do importador responsável pela submissão do pedido. Outra inovação do processo diz respeito à 
possibilidade de que associações comerciais submetam pedidos de exclusão em nome de seus membros, 
eliminando-se a necessidade de que tais petições sejam apresentadas individualmente pelas empresas 
interessadas. 

Finalmente, vale ressaltar que uma segunda lista, que contém 284 itens tarifários (equivalentes a US$ 16 bilhões), 
é atualmente objeto de processo de revisão e consulta pública, podendo resultar em uma determinação final 
contendo a indicação dos produtos a serem futuramente sobretaxados. 
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