
COVID-19

Medidas do governo brasileiro relacionadas ao comércio exterior 
e diretrizes e iniciativas de organismos internacionais.

MP nº 973/2020 • Data: 27/05

Dispensa as empresas exportadoras, instaladas em Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE), 

de auferir e manter, no ano-calendário 2020, receita bruta 
decorrente de exportação para o exterior de, no mínimo, 80% de 
sua receita bruta total de venda de bens e serviços.

Tributação

Lei nº 14.006 • Data: 29/05

Estabelece prazo para que a Anvisa autorize a importação e 
distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, 
equipamentos e insumos da área de saúde registrados por 
autoridade sanitária estrangeira e autorizados à distribuição 
comercial em seus respectivos países.

RDC nº 392 • Data: 28/05

Define critérios e procedimentos extraordinários e temporários 
para a aplicação de excepcionalidades a requisitos específicos 
das Boas Práticas de Fabricação e de Importação de 
Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, em virtude da 
emergência de saúde pública internacional decorrente do novo 
coronavírus.

Despacho Anvisa nº 87 • Data: 26/05

Aprovar a abertura do Processo Administrativo de Regulação 
com dispensa de Análise de Impacto Regulatório (AIR) e de 
Consulta Pública (CP).

Instrução Normativa nº 1.955 • Data: 25/05

Altera a Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro de 
2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação, em 
decorrência da pandemia da doença provocada pelo coronavírus 
identificado em 2019.

Instrução Normativa nº 1.947 • Data: 07/05

Estabelece, em caráter temporário, procedimentos e prazos para 
pedidos de aplicação e de extinção da aplicação dos regimes 
aduaneiros especiais e aplicados em áreas especiais durante o 
estado de emergência de saúde pública.

Portaria nº 194 • Data: 06/05

Altera a Portaria MF nº 156/1999, que estabelece requisitos e 
condições para a aplicação do Regime de Tributação 
Simplificada.

Instrução Normativa nº 1.944 • Data: 04/05

Altera a IN SRF nº 680/2006, que disciplina o despacho 
aduaneiro de importação, em decorrência da pandemia de 
Covid-19.

Resolução RDC nº 379/2020 • Data: 30/04

Estabelece requisitos para a fabricação, importação e aquisição 
de dispositivos médicos identificados como prioritários, em 
virtude da emergência de saúde pública internacional.

Lei nº 13.993 • Data: 23/04

Lei proíbe exportações de produtos médicos, hospitalares e de 
higiene essenciais ao combate à epidemia de coronavírus.

Medida Provisória nº 945 • Data: 04/04

Medida provisória dispõe sobre medidas temporárias no âmbito 
do setor portuário.

Resolução RDC Nº 366 • Data: 02/04

Resolução dispõe sobre a importação de produtos para 
diagnóstico in vitro de Coronavírus.

Portaria RFB nº 601 • Data: 27/03

Portaria da Receita Federal institui o Centro Operacional 
Aduaneiro de Gestão da Crise gerada pela pandemia de 
Covid-19.

IN nº 1.929/2020 • Data: 26/03

Instrução normativa simplifica temporariamente o despacho 
aduaneiro de importações brasileiras para produtos de uso ao 
combate à Covid-19.

IN Mapa nº 23/2020 • Data: 25/03

Instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) incorpora Regulamento Técnico do 
Mercosul aprovado pela Resolução Mercosul/GMC nº 80/1996.

Res. RDC Anvisa nº 356 • Data: 23/03

Resolução flexibiliza os requisitos para a fabricação, importação 
e aquisição de dispositivos médicos estabelecidos para o 
combate da Covid-19.

Secex nº 18/2020 • Data: 18/03

Portaria suspende temporariamente o licenciamento não 
automático de importação para produtos de saúde sob direito 
antidumping.

IN RFB nº 1927/2020 • Data: 17/03

Simplifica despacho aduaneiro de produtos de uso 
médico-hospitalar destinados ao combate da Covid-19.

Resolução Camex nº 17/2020 • Data: 17/03

Resolução facilita e simplifica as atividades de licenciamento, 
controle ou fiscalização de importação de produtos de combate 
à Covid-19.
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