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A pandemia do coronavírus afeta também o comércio exterior brasileiro.
Por meio deste boletim, a Área Internacional da CNI acompanha as medidas do governo brasileiro
relacionadas ao comércio exterior e diretrizes e iniciativas de organismos internacionais.

Nº DE MEDIDAS, DIRETRIZES E INICIATIVAS ADOTADAS
NO BRASIL

30

POR ORGANIZAÇÕES
INTERNACIONAIS

24

MEDIDAS ADOTADAS NO BRASIL
AII*

DATA

NORMATIVA

04/03

Portaria INMETRO Nº
79/2020

Notificação TBT encaminhada à
OMC

Estabelece condições alternativas aos
Organismos de Certificação de Produtos
(OCP) para avaliação da conformidade
em plantas fabris localizadas em países
afetados pelo coronavírus

17/03

Resolução CAMEX nº
17/2020

Facilita e simplifica as
atividades de licenciamento,
controle ou fiscalização de imp.
de produtos de combate ao
COVID-19

Facilita e simplifica as atividades de
licenciamento, controle ou
fiscalização de importações para 33
NCMs de uso médico-hospitalar

17/03

Resolução CAMEX nº
17/2020

Reduz a 0% tarifas de
importação para 33 NCMs
médico-hospitalares

Média tarifária dos produtos
abrangidos de 19%
A redução tarifária teve como base
legal Tratado da ALADI

Simplifica despacho aduaneiro
de produtos de uso médicohospitalar destinados ao
combate da Covid-19

Altera a IN SRF Nº 680/2006 e simplifica
o despacho aduaneiro de 33 NCMs:
Permite o recebimento da mercadoria
antes da conclusão da conferência
aduaneira (BK e matérias-primas)
Processmento simplificado da DI
Tratamento de armazenamento
prioritário e sob custódia do
depositário até ser submetida a
despacho aduaneiro

18/03

Portaria SECEX Nº
18/2020

Suspende temporariamente o
licenciamento não automático
de importação para produtos
de saúde sob direito
antidumping

Suspende temporariamente a exigência
de licenciamento de imp. dos produtos
sujeitos a medidas de defesa comercial
dos produtos:
Tubos de plástico para coleta de
sangue à vácuo da Alemanha, EUA,
Reino Unido, Irlanda e China
Seringas descartáveis de uso geral,
originárias da China

20/03

Decreto Nº
10.285/2020

Desonera temporariamente o
IPI sobre os bens necessários
ao combate do Covid-19

Reduz a alíquota do IPI a 0% sobre
15 produtos necessários ao combate
do Covid-19

23/03

Resolução RDC
ANVISA Nº 356/2020

Flexibiliza os requisitos para a
fabricação, importação e
aquisição de dispositivos
médicos estabelecidos para o
combate do Covid-19

Dispensa temporária da Autorização de
Funcionamento de Empresa, da notificação
à Anvisa, e de outras autorizações
sanitárias, a fabricação e importação de
produtos médico-hospitalares
estabelecidos

Barreiras
comerciais

Facilitação
de comércio

Acordos
comerciais

Facilitação
de comércio

Facilitação
de comércio

17/03

Instrução Normativa
RFB Nº 1927/2020

RESUMO

Defesa Comercial

Tributação

Facilitação
de comércio

*Temas da Agenda Internacional da Indústria (AII) de 2020.

PONTOS DE ATENÇÃO
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DATA

NORMATIVA

RESUMO

Aumenta o número de produtos
abrangidos, de 45 para 100 NCMs
Estabelece trâmites e procedimentos
claros para as análises de alteração
tarifária por desabastecimento no
Mercosul

Decreto Nº 10.291

Promulga a Resolução GMC Nº
49/19 de desabastecimento do
Mercosul

Pesquisa Apex-Brasil

Pesquisa sobre os impactos da
epidemia do coronavírus nos
negócios internacionais
envolvendo o Brasil

24/03

Circular BACEN N°
3.995

Altera os prazos de entrega da
declaração de Capitais
Brasileiros no Exterior (CBE)

Altera os prazos de que trata a Circular
nº 3.624 para entrega da declaração de
CBE:
De 2019 para 01/06
Do 1º trimestre de 2020 entre 15/06 e
15/07

25/03

Resolução CAMEX Nº
22

Reduz temporariamente a 0%
tarifas de importação para 54
NCMs médico-hospitalares

Média tarifária dos produtos abrangidos
de 12,3%
A redução tarifária teve como base legal
Tratado da ALADI

25/03

Resolução CAMEX Nº
23

Suspende temporariamente, por
interesse público, os direitos
antidumping para importações
de países e produtos
determinados para facilitar o
combate ao Covid-19.

Medida temporária até 30/09/2020
Produtos abrangidos:
seringas descartáveis de uso geral, de
plástico, originárias da China
tubos de plástico para coleta de
sangue a vácuo, originários da
Alemanha, China, EUA e Reino Unido

25/03

Instrução Normativa
MAPA Nº 23/2020

Incorpora Regulamento
Técnico do Mercosul aprovado
pela Resolução Mercosul/GMC
nº 80/1996

Estabelece princípios gerais e
condições higiênico-sanitários das
matérias-primas para produtos
vegetais, subprodutos e resíduos de
valor econômicos elaborados

24/03
Acordos
comerciais

24/03
Serviços

Investimentos
BR no exterior

Acordos
comerciais

Defesa Comercial

Facilitação
de comércio

26/03
Acordos
comerciais

26/03
Facilitação
de comércio

Prorroga a aplicação de
Resolução SECEX Nº 19 exceção à Regra de Origem em
caso de desabastecimento de
insumos na Argentina, no Brasil
e na Colômbia.

Instrução Normativa
Nº 1.929/2020

Simplifica temporariamente o
despacho aduaneiro de
importações brasileiras para
produtos de uso ao combate a
Covid-19
Prorroga a aplicação de

26/03

27/03
Barreiras
comerciais

27/03

A medida, no âmbito do ACE 72 , se
aplica apenas para a NCM
5402.47.00 por 12 meses.
Simplifica o despacho aduaneiro de
255 produtos (91 NCMs):
O importador poderá, após o
registro da correspondente
declaração de importação, obter a
entrega das mercadorias antes da
conclusão da conferência aduaneira

Resolução SECEX Nº 19 exceção à Regra de Origem em

A medida, no âmbito do ACE 72 , se
aplica apenas para a NCM
5402.47.00 por 12 meses.

Portaria INMETRO Nº
111

Aprova condições temporárias
para atividades de avaliação da
conformidade durante a
pandemia do coronavírus
(COVID-19).

Medida temporária até 30/06/2020
Estabelece condições alternativas
aos Organismos de Certificação de
Produtos (OCP) para atividades de
avaliação da conformidade em
plantas fabris localizadas em países
afetados pelo COVID-19

Portaria RFB Nº 601

Institui o Centro Operacional
Aduaneiro de Gestão da Crise
gerada pela Pandemia da
Doença pelo Coronavírus 2019
(Cogec-Covid-19)

A medida promove a articulação
institucional da RFB para viabilizar e
monitorar as atividades de
Administração Aduaneira necessárias ao
atendimento de demandas da sociedade
decorrentes dessa doença.
Estabelece competências e a
composição do Cogec-Covid-19

caso de desabastecimento de
insumos na Argentina, no Brasil
e na Colômbia.

Acordos
comerciais

Facilitação
de comércio

PONTOS DE ATENÇÃO

*Temas da Agenda Internacional da Indústria (AII) de 2020.

CORONAVÍRUS E COMÉRCIO EXTERIOR

ANÁLISE DAS MEDIDAS SOBRE COMÉRCIO EXTERIOR NO BRASIL E NO ÂMBITO INTERNACIONAL

AII*

DATA

NORMATIVA

RESUMO

30/03

Portaria SECEX Nº 21

Dispõe sobre notificações e
comunicações às partes
interessadas nos processos de
defesa comercial durante
situação de emergência
decorrente do COVID-19

01/04

Portaria INMETRO Nº
114/2020

Altera a Portaria Inmetro nº
101, de 20 de março de 2020

Defesa Comercial

Barreiras
comerciais

Reduz temporariamente a 0%
tarifas de importação para 22
NCMs médico-hospitalares

01/04

Resolução CAMEX Nº
28

02/04

Resolução RDC Nº 366 de produtos para diagnóstico

Acordos
comerciais

Dispõe sobre a importação
in vitro de Coronavírus

Facilitação
de comércio

17/03

Portaria Nº 120/2020

Fecha as fronteiras brasileiras
para circulação de pessoas

19/03

Portaria Nº 125/2020

Fecha as fronteiras brasileiras
para circulação de pessoas

19/03

Portaria Nº 126/2020

Fechas as fronteiras brasileiras
por via aérea

19/03

Circular BACEN Nº
3.992/2020

19/03

Portaria INMETRO Nº
102/2020

Suspende a compulsoriedade
da certificação de suprimentos
médico hospitalares

20/03

Resolução RDC
ANVISA Nº 352/2020

Limita as exportações de
produtos de combate à Covid19

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

26/03

Portaria Nº 47/2020

Restringe excepcional e
temporariamente a entrada de
estrangeiros por transporte
aquaviário

26/03

Portaria Nº 149

Restringe excepcional e
temporariamente a entrada de
estrangeiros

Outros

Outros

Altera os critérios e as
condições para a prática de
operações em moeda
estrangeira pelo BC

*Temas da Agenda Internacional da Indústria (AII) de 2020.

PONTOS DE ATENÇÃO
Altera procedimentos de notificação e
comunicação da Subsecretaria de Defesa
Comercial da SECEX nos processos de
defesa comercial previstos nos Decretos
nº 8.058, de 26 de julho de 2013, nº 1.751,
de 19 de dezembro de 1995, e nº 1.488,
de 11 de maio de 1995, e nos acordos
comerciais em vigor no Brasil
Altera critérios para a concessão de
autorização de declaração de
conformidade prevista na Portaria
Inmetro nº 101/2020 devido a pandemia
do COVID-19.
Média tarifária dos produtos abrangidos
de 10,8%
Resolução tem como base legal tratado
da ALADI
Resolução reitera que os produtos
somente terão redução quando utilizadas
no enfrentamento ao coronavírus
Estabelece procedimentos e documentos
para a importação de produtos para
diagnóstico in vitro de Coronavírus
A vigência cessará automaticamente a
partir do reconhecimento pelo Ministério
da Saúde de que não mais se configura a
situação de Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional

Fecha fronteiras com a Venezuela
Fecha fronteiras por 15 dias com
Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana,
Guiana Francesa, Paraguai, Peru e
Suriname
Restringe por 30 dias a entrada, por via
aérea, de estrangeiros da China, UE,
Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido,
Austrália, Japão, Malásia e Coreia.
Estabelece transferência de margem
durante a vigência das operações em
moeda estrangeira pelo BC sempre que a
exposição de qualquer das partes for
igual ou superior a US$500.000,00
Suspende por 12 meses a
compulsoriedade da certificação de
suprimentos médico-hospitalares
estabelecidos e de Equipamento de
Proteção Individual (EPI)
Exige autorização prévia para
exportação hidroxicloroquina e de
produtos sujeitos à vigilância sanitária
para o combate da Covid-19
Aplica-se pelo prazo de 30 dias, o
desembarque de estrangeiros, por via
aquaviária, salvo exceções
A restrição não impede a continuidade
do transporte e do desembarque de
cargas, sem que haja desembarque de
tripulantes, salvo para assistência
médica ou para conexão de retorno
aéreo ao país de origem.
Proíbe a entrada de estrangeiro no País,
independente da nacionalidade quando
o país de destino ou de sua
nacionalidade não admitir o seu ingresso
via aérea, terrestre ou aquaviária.
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DIRETRIZES E INICIATIVAS INTERNACIONAIS
MECANISMO

DATA

DOCUMENTO

G7
16/03

G7 leaders’ Statement on COVID-19

OCDE
18/03

Mercosul
19/03

COVID-19: Joint actions to win the war

Declaração dos Presidentes do
Mercosul sobre coordenação
regional para a contenção e a
mitigação do coronavírus e seu
impacto

OMC
-

WTO members' notifications on
COVID-19

-

COVID-19 AND ATA CARNETS:
Exceptional operations

ICC

G20

FAO, OMS e
OMC

26/03

Extraordinary G20 Leaders’ Summit
Statement on COVID-19

01/04

Joint Statement by FAO, WHO and
WTO

DIRETRIZES
Propõe medidas de fomento às economias: a) medidas
monetárias e fiscais; b) ações de apoio aos
trabalhadores e empresas nos setores mais afetados
Reforça importância da coordenação entre as
organizações internacionais
Apoio o comércio, investimento, ciência e pesquisa
globais, incluindo emergentes e em desenvolvimento
Coordenação e cooperação entre os países o para
combate o COVID-19 e o desenvolvimento científico
de tratamentos
Adoção de políticas conjuntas e financiamento para
a) tratamento e produtos de saúde para todos; b)
alterações na jornada de trabalho; c) flexibilização
no pagamento dos tributos pelas empresas; c)
investimento em pesquisas em saúde
Monitoramento e diagnóstico de medidas
regulatórias no âmbito financeiro
Remoção de restrições comerciais
Facilitação do retorno de cidadãos e residentes aos
seus lugares de origem
Notificação das medidas de fronteiras adotadas ou
que serão adotadas
Identificação e remoção de obstáculos que
dificultem a circulação de bens e serviços
Avaliação da possibilidade de reduzir tarifas
aplicadas aos produtos e insumos destinados à
prevenção de doenças e ao cuidado da saúde
Convocação de organismos multilaterais de crédito,
em particular o BID, a CAF e o FONPLATA para
avaliarem medidas
Monitoramento de notificações na OMC de medidas
dos países sobre o coronavírus;
Notificações até o momento:
Rússia (SPS)
Cazaquistão (SPS)
Brasil (TBT e SPS)
Indonésia (SPS)
Ilhas Maurício (SPS)
Quirguistão (Cotas e transparência)
Albânia (Cotas)
Tailândia (Cotas e transparência)
Ucrânia (Cotas e TBT)
Canadá (Acesso a mercados)
União Europeia (SPS)
Macedônia (Cotas e transparência)
Chile (SPS)
Peru (TBT)
Recomendações e monitoramento de políticas
relacionadas ao trânsito de produtos no âmbito do
Carnê ATA durante a pandemia do coronavírus.
Países que disponibilizaram informações até o
momento:
Itália
Alemanha
Proteger os mais vulneráveis, expansão da
fabricação de produtos essenciais e de combate à
pandemia e compartilhar melhores práticas
Injetar mais de US$ 4,8 trilhões na economia global
para combater os impactos econômicos
Assegurar o fluxo transfronteiriço de produtos
médicos, agrícolas, dentre outros
Evitar interrupções nas cadeias globais e no tráfego
do comércio internacional
Manter os mercados abertos e criar um ambiente de
comércio e investimentos
Desenvolver um plano de ação econômico do G20;
Adotar um pacote financeiro em trabalho conjunto
com OMS, FMI e Banco Mundial
Evitar barreiras desnecessárias ao comércio,
sobretudo na cadeia de alimentos
Reforçar a cooperação internacional para combater
a pandemia
Proteger produtores e trabalhadores

