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Ministério da Justiça e Segurança Pública

 

DESPACHO DO MINISTRO Nº 299/2020

Processo: 08001.001170/2020-65
Assunto: Permanência de estrangeiros em solo brasileiro

 

1. Trata-se do Ofício nº 09041.000042/2020-91 (11404371), por meio do qual a Secretaria-
Geral das Relações Exteriores informa sobre a situação de 41 brasileiros, passageiros remanescentes
a bordo do cruzeiro “Celebrity Eclipse”, da empresa Royal Caribbean, que aportou na cidade de San
Diego, Estados Unidos da América, em 30 de março de 2020, após autorização excepcional das
autoridades locais. Esses passageiros encontram-se há mais de 30 dias confinados no navio, que
partiu do porto de Buenos Aires, em 1º de março de 2020.

2. Conforme relatado, após gestões do Ministério das Relações Exteriores junto a
autoridades americanas em Brasília, Washington e Los Angeles, os Estados Unidos concederam
isenção excepcional (“visa waiver”) do visto norte-americano aos passageiros brasileiros sob duas
condições: a) desembarque em conjunto, direto do porto para o aeroporto internacional de San Diego;
e b) embarque imediato em voo charter contratado pela empresa. No desembarque do navio, todos os
passageiros serão subme dos a exames clínicos pelas autoridades sanitárias de San Diego e só serão
autorizados a desembarcar aqueles saudáveis e assintomá cos. A empresa Royal Caribbean,
operadora do cruzeiro, já contratou voo charter com des no a Guarulhos, com par da prevista para
amanhã, 3 de abril, às 11h00, horário de San Diego, 15h00, horário de Brasília.

3. Ocorre que, em comunicação do dia 31 de março de 2020, a empresa Royal Caribbean
informou que, no mesmo voo charter para Guarulhos, pretende embarcar também 58 cidadãos
argen nos, 4 bolivianos, 1 chileno, 24 colombianos, 1 equatoriano, 2 peruanos e 13 uruguaios. Como é
sabido, dessas nacionalidades, apenas Chile e Uruguai estão aceitando repatriação de seus nacionais.
Argen nos, bolivianos, colombianos, equatorianos e peruanos seriam acomodados em hotel enquanto
o Ministério das Relações Exteriores e a própria empresa negociam com os governos desses países
autorização para repatriação. A Embaixada do Brasil nos Estados Unidos obteve da empresa Royal
Caribbean o compromisso verbal e escrito de que a companhia arcará com todos os custos durante a
permanência desses estrangeiros no Brasil. 

4. Pelo exposto, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores solicita que se verifique a
possibilidade de recebimento, pelo Brasil, dos nacionais dos outros países sul-americanos até que se
consiga autorização dos respec vos governos para repatriá-los, com fundamento no art. 7º da Portaria
Interministerial nº 152, de 27 de março de 2020 (11391356).

5. Tendo em vista o § 1º do art. 4º e o art. 7º da Portaria Interministerial nº 152, de 2020
(11391356), e a devida ciência do Ministério das Relações Exteriores, autorizo a vinda, com pernoite,
estabelecendo os seguintes condicionamentos:
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a) vedação da vinda de infectados ou de suspeitos de infecção por coronavírus
(tripulação e passageiros); 

b) retorno da tripulação do modo informado, após o pernoite; 

c) recebimento, se possível com antecedência, da lista de nomes dos repatriados e
domicílio/

d) recolhimento e manutenção dos estrangeiros em um mesmo hotel, sob
quarentena, até que seja viável a sua repatriação, às expensas da empresa,
conforme compromisso assumido.

6. Comunique-se, com urgência, a Polícia Federal desta decisão, a quem encarrego de
comunicar às autoridade à Anvisa local para acompanhar o desembarque e colher compromisso da
submissão da quarentena pelos estrangeiros e analisar a pertinência da medida para os brasileiros. 

7. Comunique-se o MRE. Observo que, como dispõe do contato da empresa, deve se
certificar do atendimento de "d".

8. Serve este despacho de ofício.

SERGIO MORO
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública

ANEXO:
 
- Portaria Interministerial nº 152, de 27 de março de 2020 (11391356), da Casa Civil e dos Ministérios da Justiça
e Segurança Pública, Infraestrutura e Saúde.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO MORO, Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública, em 02/04/2020, às 21:14, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.autentica.mj.gov.br
informando o código verificador 11404422 e o código CRC 67EE9BD4 
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site
http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de
protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Referência: Proces s o nº 08004.000412/2020-73 SEI nº 11404422
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