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PARECER JURÍDICO-SANITÁRIO 

FECHAMENTO DE FRONTEIRAS TERRESTRES DO BRASIL PARA 

CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19:  ASPECTOS JURÍDICOS 

E EPIDEMIOLÓGICOS E A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXCEÇÃO 

DE ENTRADA AOS VENEZUELANOS 

 

Consulta-nos a Conectas Direitos Humanos sobre os aspectos jurídico-sanitários e 

epidemiológicos que caracterizam as sucessivas portarias de fechamento de fronteiras 

editadas pelo Poder Executivo Federal ao longo do ano de 2020, em virtude da 

pandemia da Covid-19. 

Nesse sentido, foram elaborados os seguintes quesitos a serem respondidos no 

presente Parecer: 

1. Qual a atual legislação sanitária constitucional, legal e infralegal aplicável ao 

controle de fronteiras por interesse de saúde pública associado ao controle 

epidemiológico da Covid-19?  

2. À luz da legislação aplicável, quais são os princípios jurídico-sanitários que devem 

orientar a atuação estatal na aplicação da legislação no que se refere ao controle de 

fronteiras terrestres? 

3. Existem razões de interesse público relacionadas à saúde pública e ao controle 

epidemiológico da Covid-19 que justifiquem a exceção dada aos venezuelanos no que 

se refere ao parágrafo 4º do Art. 3º e ao parágrafo único do Art. 4o da Portaria 

615/2020 (e suas possíveis sucedâneas)? 

4. À luz da realidade epidemiológica dos países fronteiriços com o Brasil, há 

justificativa de saúde pública apta a motivar a abertura seletiva da fronteira terrestre 

com o Paraguai, que está expressa no art. 6º da Portaria 615/2020?  

 

Sendo essas as questões a serem respondidas, passamos à parte expositiva: 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil incorporou em sua organização jurídica e social a ideia de Estado 

Democrático de Direito. A Constituição de 1988 protege, em seu Art. 5º, os direitos 

individuais e coletivos, afirmando que “todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade”.
3
  

Ao mesmo tempo em que reconhece e protege os direitos individuais civis e políticos, 

o Estado de Direito brasileiro protege os direitos sociais, ao reconhecer, na 

Constituição de 1988, que “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.
4
  

Como dispõe a Constituição Federal em seu artigo 196, um dos deveres do Estado 

para a garantia do Direito à Saúde é a redução dos riscos de doenças e outros 

agravos à saúde. Trata-se de tarefa de extrema complexidade, já que a própria noção 

do risco, ou especificamente do risco sanitário, depende de uma série de variáveis, 

destacando-se as variáveis ambientais, econômicas, culturais, sociais, morais e 

políticas. 

No Estado Democrático de Direito Brasileiro, o direito sanitário vem crescendo 

justamente para responder às recorrentes demandas da sociedade pela redução ou 

eliminação dos riscos à saúde. O aumento das epidemias relacionadas às arboviroses 

no Brasil, notadamente a Dengue, o Zika e a Chikungunya, demonstra claramente a 

importância que a ação estatal no campo da vigilância em saúde possui. A chegada do 

coronavírus e da Pandemia Covid-19 reforçou ainda de forma mais evidente tal 

importância.  

                                                        
3
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988).  Art. 5

o
, Caput. 

4
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Art. 6

o
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De acordo com a Constituição, o SUS configura, no Brasil, uma Política de Estado, 

que deve ser aprimorada e desenvolvida por todo e qualquer governo que ocupe 

transitoriamente o Poder. Os diferentes governos até podem (e devem) criar políticas 

específicas que visem a melhoria e o incremento do SUS, mas será considerada 

inconstitucional toda política pública que visar acabar ou reduzir com o sistema 

público universal de saúde no Brasil, ou ainda que contrariar os princípios jurídico-

sanitários constitucionais e legais que foram consolidados desde 1988 em nosso país. 

Para melhor explicar os contornos do dever estatal de proteger o Direito à saúde, a 

Constituição Federal prevê que as ações e serviços de saúde são de relevância pública 

cabendo ao Poder Público dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. 

No que se refere à execução das ações e serviços de saúde, deve ser feita diretamente 

ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado 

(C.F., Art. 197). A execução direta de ações e serviços de saúde pelo Estado é feita 

através de diferentes instituições jurídicas dos três níveis de governo federativo: 

União, Estados e Municípios.  

Cada ente federativo desenvolve suas ações e serviços públicos de saúde por meio de 

seus órgãos e instituições, tais como Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde, Autarquias hospitalares, Autarquias Especiais (Agências 

Reguladoras), Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, etc.  

A vigilância em saúde rege-se pelo conjunto normativo constitucional e legal que 

reconhece a saúde como direito fundamental e que estipula as diferentes 

responsabilidades pela garantia deste direito. Tem como fundamento um princípio 

jurídico de extrema relevância ordenadora de todo o direito sanitário brasileiro: o 

princípio da segurança sanitária. 
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2. A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 

SEGURANÇA SANITÁRIA 

O princípio da segurança sanitária foi consagrado pela Constituição de 1988 que, em 

seu artigo 200, ao estabelecer as competências do Sistema Único de Saúde, listou 

diversas atribuições relacionadas à vigilância em saúde que, em seu conjunto, 

configuram um princípio constitucional de proteção do direito à saúde que pode ser 

denominado como princípio da segurança sanitária.  

O princípio da segurança sanitária foi reconhecido pela Constituição Federal seja 

através da recorrente menção do dever do Estado de desenvolver políticas preventivas 

de saúde (CF, Arts. 196, 197, 198, II e 200) seja pelo fato que, entre as atribuições 

expressamente previstas pela Constituição para o SUS, verificamos um enfoque 

bastante significativo às competências de controle, fiscalização, vigilância e 

prevenção.  

A vigilância em saúde deve englobar os riscos sanitários existentes em bens, produtos 

e serviços, assim como os riscos ambientais, atmosféricos, vetoriais e outros riscos 

que, tenham ou não a ver com a atividade humana especificamente, podem resultar 

em graves danos à saúde individual e coletiva. Trata-se de uma ação de vigilância 

calcada na prevenção dos riscos conhecidos e na precaução com relação aos riscos 

incertos e desconhecidos, que podem aparecer em decorrência das características que 

cercam a vida do ser humano no globo terrestre (novos vírus, fluxos migratórios, 

globalização econômica, terremotos, enchentes).  

A segurança sanitária também é garantida por políticas multisetoriais que lidam com 

alguns dos fatores determinantes da saúde
5
, responsáveis por resolverem questões 

associadas ao saneamento básico, meio ambiente, habitação, transporte, assistência 

social, ajuda humanitária, entre outras. A proteção da saúde exige uma vigilância cada 

                                                        
5
 A Lei 8.080/90 dispõe em seu artigo 3º: “A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 

entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 

educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da 

população expressam a organização social e econômica do País. Parágrafo único. Dizem respeito 

também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às 

pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social”. 
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vez mais forte sobre a poluição existente nos rios, sobre a poluição do meio ambiente 

urbano ou rural, sobre a poluição sonora, sobre o controle de vetores epidemiológicos, 

sobre a poluição visual, enfim, a proteção da saúde exige que se evite ao máximo a 

degradação das características físicas ou químicas dos ecossistemas e o Direito 

sanitário contribui sobremaneira nesse sentido. 

A aplicação do princípio da segurança sanitária deve dar-se em respeito aos princípios 

subsidiários constitucionais e legais do direito administrativo brasileiro, notadamente 

os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e 

eficiência (CF, Art. 37, caput, e Lei 9.784, artigo 2º). 

 

3. ORGANIZAÇÃO JURÍDICO-NORMATIVA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

NO BRASIL PARA O CONTROLE DA COVID-19 

A vigilância em saúde, por ter seu foco no risco, exige uma visão global que 

considere a possibilidade do risco estar em qualquer lugar e apresentar-se das mais 

diversas formas. Englobam-se, portanto, no âmbito de competências da vigilância em 

saúde, a vigilância das mais diversas atividades humanas, tais como os atos médicos 

(clínicos, cirúrgicos, terapêuticos, etc.); os movimentos populacionais de fronteiras, 

pelas vias aérea, marítima e terrestre; a produção, comercialização, dispensação e 

consumo de medicamentos; o meio ambiente do trabalho; o uso de equipamentos de 

saúde em estabelecimentos de saúde (máquinas, material cirúrgico, materiais 

descartáveis, etc.); o uso de drogas pela população; a violência; enfim, a vigilância 

sobre todos os fenômenos, ações, procedimentos, produtos e substâncias de interesse 

à saúde. 

A Constituição Federal prevê, em seus dispositivos, a existência da vigilância 

sanitária (Art. 200, I e II), a vigilância epidemiológica (Art. 200, II) e a vigilância 

relacionada ao meio ambiente (Art. 200, VIII) e a vigilância relacionada com a saúde 

do trabalhador (incluído o meio ambiente do trabalho) (Art. 200, II e VIII). Esta 
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lógica especializada vem desde a década de 1970, com as Leis 6.437/1977 (vigilância 

sanitária) e 6.259/1975 (vigilância epidemiológica). 

A Lei Orgânica da Saúde – LOS (Lei Federal 8.080/90), por sua vez, prevê que 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios devem organizar os seus sistemas de 

vigilância em saúde, por meio de uma rede de serviços públicos capaz de detectar os 

riscos de doenças e agravos à saúde, compreender as medidas sanitárias necessárias 

de serem adotadas e executar as medidas cabíveis para a eliminação ou controle dos 

riscos (Lei 8.080/90, Arts. 6º, I, ‘a’ a ‘d’; 13, III; 16, III, ‘c’ e ‘d’; VI e VII e parágrafo 

único; 17, IV e XIII; 18, IV e IX).  

Além disso, a organização do Brasil em Estado de Direito prevê um sistema jurídico 

onde vigoram direitos fundamentais que protegem as liberdades individuais dos 

cidadãos contra medidas arbitrárias do Estado. Nesse sentido, os direitos de ir e vir, 

uso e disposição do próprio corpo, inviolabilidade do domicílio, privacidade, 

intimidade, integridade física, dentre outros, convivem com o direito à saúde e devem 

com ele se equilibrar. Quaisquer medidas estatais voltadas à proteção da saúde e que 

limitem as liberdades individuais devem estar previstas em lei, em respeito ao 

princípio da legalidade previsto no Art. 5º, II, da Constituição Federal.  

Nesse sentido, o Decreto Federal 7616, de 17 de novembro de 2011, dispõe sobre a 

declaração de emergência pública de importância nacional e institui a Força Nacional 

do Sistema Único de Saúde – FN-SUS, importantes instrumentos de controle de riscos 

sanitários mais graves. Na esteira desse Decreto, e com o agravamento dos riscos 

epidêmicos no Brasil, foi aprovada a Lei 13.301, de 27 de junho de 2016, dispondo 

sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada situação de 

iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da 

dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika. Esta lei ainda alterou a Lei 

n
o
 6.437, de 20 de agosto de 1977, agravando a pena para a infração sanitária 

relacionada à manutenção de foco de mosquitos ou à desobediência de cumprimento 

das determinações da autoridade sanitáira para o controle dos focos de mosquitos.  

O Art. 1º desta lei prevê que, na situação de iminente perigo à saúde pública pela 

presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do 
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vírus da zika, a autoridade máxima do Sistema Único de Saúde - SUS de âmbito 

federal, estadual, distrital e municipal fica autorizada a determinar e executar as 

medidas necessárias ao controle das doenças causadas pelos referidos vírus, nos 

termos da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, e demais normas aplicáveis, 

enquanto perdurar a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN. 

A Lei 13.301estabelece que, entre as medidas que podem ser determinadas e 

executadas para a contenção das doenças causadas pelos vírus de que trata o caput, 

destacam-se: I - instituição, em âmbito nacional, do dia de sábado como destinado a 

atividades de limpeza nos imóveis, com identificação e eliminação de focos de 

mosquitos vetores, com ampla mobilização da comunidade; II - realização de 

campanhas educativas e de orientação à população, em especial às mulheres em idade 

fértil e gestantes, divulgadas em todos os meios de comunicação, incluindo programas 

radiofônicos estatais;  III - realização de visitas ampla e antecipadamente 

comunicadas a todos os imóveis públicos e particulares, ainda que com posse 

precária, para eliminação do mosquito e de seus criadouros, em área identificada 

como potencial possuidora de focos de transmissão; IV - ingresso forçado em imóveis 

públicos e particulares, no caso de situação de abandono, ausência ou recusa de 

pessoa que possa permitir o acesso de agente público, regularmente designado e 

identificado, quando se mostre essencial para a contenção das doenças. 

Vê-se que as medidas de saúde pública podem, com efeito, invadir a esfera da 

liberdade individual de forma bastante agressiva. No entanto, esta invasão, no âmbito 

do Estado Democrático de Direito, será sempre permitida quando feita em 

consonância com os princípios constitucionais, em deferência aos limites 

estabelecidos na lei e em defesa  do interesse público, no caso, a proteção da saúde 

pública contra riscos à saúde identificados na sociedade. Trata-se, como se pode 

perceber, de assunto delicado que somente um amplo debate social pode oferecer um 

tratamento adequado, definindo-se, por meio de lei, quais são as regras e os 

procedimentos que o Estado deve adotar nos casos de riscos à saúde pública que 

justifiquem a limitação de direitos e liberdades fundamentais.  

Este tema é ainda mais importante quando verificamos a possibilidade de existência 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm
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de emergências em saúde pública que podem exigir das autoridades sanitárias ações 

imediatas e eficazes. Os casos recentes de gripe aviária, gripe suína, ebola, dengue, 

Zika, Coronavírus ou outros vírus letais, nos mostram que a adoção de regras jurídicas 

democráticas sobre como pode e deve o Estado agir nestes casos é fundamental para 

que se ofereça à população uma adequada proteção da saúde. 

A pandemia Covid-19 impulsionou a União a aprovar uma Lei específica para o 

controle da disseminação da doença causada pelo Coronavírus, com previsões 

bastante duras no que diz respeito às possibilidades de restrição de direitos e 

liberdades fundamentais visando resguardar o princípio da segurança sanitária. 

Necessário, portanto, explorar com detalhe os ditames desta nova Lei criada no calor 

da pandemia no Brasil. 

 

4. A LEI DE QUARENTENA
6
 

A Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020
7
, doravante referida como “lei de 

quarentena”, traz inovações significativas à ordem jurídica brasileira na medida em 

que regulamenta matérias como a imposição de medidas de isolamento e quarentena 

de pessoas e animais; a realização obrigatória de testes laboratoriais, vacinação, 

exames e tratamentos médicos; a restrição temporária de entrada e saída do país de 

pessoas e bens; a requisição de bens e serviços privados pelo Estado, entre outras, 

instituindo limites mas também salvaguardas em relação ao exercício dos direitos e 

liberdades fundamentais previstos pela Constituição Federal em vigor. Porém, seu 

alcance atém-se exclusivamente “ao enfrentamento do coronavírus responsável pelo 

surto de 2019”, não podendo ultrapassar o tempo de duração da Emergência de Saúde 

                                                        
6 Este item 4 do Parecer foi parcialmente extraído do artigo publicado por Fernando Aith em co-
autoria com Deisy Ventura e Danielle Rached na Revista Direito e Praxis: VENTURA, Deisy de Freitas 
Lima; AITH, Fernando Mussa Abujamra; RACHED, Danielle Hanna. A emergência do novo coronavírus 
e a “lei de quarentena” no Brasil / The emergency of the new coronavirus and the “quarantine law” in 
Brazil. Revista Direito e Práxis, [S.l.], mar. 2020. ISSN 2179-8966. Disponível em: <https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/49180>. Acesso em: 13 dez. 2020. 
7
 BRASIL. Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 7 fev. 2020.  

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/49180
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/49180
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Pública de Importância Internacional (ESPII)
8
 que foi declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020
9
. A seguir, a OMS reconheceu a 

existência de uma “pandemia de COVID-19”
10

, em 11 de março de 2020
11

.  

Embora à época o Brasil não tivesse casos confirmados de coronavírus e contasse um 

reduzido número de casos suspeitos, a urgência na tramitação da lei foi uma condição 

imposta pelo Poder Executivo para repatriar os brasileiros que se encontravam em 

Wuhan, China, então o epicentro da ESPII.  

Foi deflagrada então a “Operação Regresso à Pátria Amada Brasil”
12

, que 

compreendeu o chamado “resgate” de 34 brasileiros que se encontravam em Wuhan 

por intermédio de dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), e sua subsequente 

submissão à quarentena, juntamente com 24 profissionais que acompanharam a 

missão, na Base Aérea de Anápolis (GO), durante 14 dias
13

. 

Trata-se de um velho dilema: “um enfoque imperialista da saúde pública conduz a um 

questionamento ou a uma limitação inaceitável das liberdades fundamentais, mas uma 

                                                        
8
 Cf. artigo 1°§ 3° da lei de quarentena. 

9
 OMS. Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency 

Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV). Genebra, 30 jan. 2020. 
Disponível em <https://www.who.int>. Acesso em 28 fev. 2020. 
10

 A primeira denominação adotada pela OMS foi “novo coronavirus 2019” (em inglês, “2019 novel 
coronavirus”), posteriormente alterada para SARS-CoV-2. Em 11 de fevereiro, a OMS passou a chamar 
a doença decorrente do vírus de “COVID-19”, que é o acrônimo de “doença por coronavírus” 
(“coronavirus disease”), acrescido do ano relativo à aparição do surto (2019), v. OMS. WHO Director-
General's remarks at the media briefing on 2019-nCoV on 11 February 2020. Genebra, 11 fev. 2020. 
Disponível em <https://www.who.int>. Acesso em 28 fev. 2020. No âmbito deste artigo, optamos por 
adotar a referência da lei brasileira, “coronavírus responsável pelo surto de 2019”, simplificada pela 
expressão “novo coronavírus”. 
11

 Na ausência de uma definição jurídica, de modo geral, a OMS chama de pandemia a propagação 
internacional de uma nova doença. No caso do novo coronavírus, porém, a declaração faz referência 
à rapidez da propagação, ao número de casos graves e à insuficiência da resposta, cf. WHO Director-
General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. Genebra, 11 mar. 
2020. Disponível em <https://www.who.int>. Acesso em 11 mar. 2020.  
12

 Ação interministerial que envolveu o Ministério da Defesa (em especial por meio da Força Aérea 
Brasileira, FAB), o Ministério da Saúde, o Ministério das Relações Exteriores e a Agência Brasileira de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), para a qual foi criado um site oficial próprio, disponível em 
<http://www.fab.mil.br/operacaoregresso/>. Acesso em 28 fev. 2020. 
13

 AGÊNCIA BRASIL. “Coronavírus: todos os protocolos foram cumpridos, diz ministro”. EBC, Brasília, 
23 fev. 2020. Disponível em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-02/coronavirus-
todos-os-protocolos-foram-cumpridos-diz-ministro>. Acesso em 28 fev. 2020. 
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concepção minimalista pode provocar dramas humanos de gravidade excepcional”
14

.  

Logo, as medidas de saúde pública podem, de fato, “invadir a esfera da liberdade 

individual de forma bastante agressiva”, invasão que, “no âmbito do Estado 

Democrático de Direito, será sempre permitida quando feita nos termos da lei e em 

defesa do interesse público, no caso, a proteção da saúde pública contra riscos à saúde 

identificados na sociedade”, com base em “amplo debate social” sobre as regras e os 

procedimentos que o Estado deve adotar”
15

. Os programas de imunização, cada vez 

mais atacados por campanhas contrárias à vacinação, constituem um exemplo 

bastante revelador da complexidade desta questão
16

. 

As tensões entre interesses legítimos, mas eventualmente diversos ou até antagônicos, 

põem em relevo a importância de uma “democracia sanitária” que compreenda a 

positivação de direitos de participação popular em processos decisórios relacionados à 

saúde; a organização do Estado para a prática de processos decisórios participativos; 

além da ampliação dos espaços e processos de argumentação, possibilitando que todas 

as partes interessadas consigam apresentar seus argumentos e influenciar no processo 

decisório
17

.  

Daí decorre que, em Estados democráticos, medidas restritivas de direitos e liberdades 

fundamentais devam ser reguladas de forma detalhada, a fim de garantir que sejam 

devidamente motivadas, razoáveis e proporcionais, além de potencialmente eficientes; 

no campo da saúde, em particular, é imperativo que sejam baseadas em evidências 

científicas.  

                                                        
14

 TABUTEAU, Didier. “Santé et liberté”, Pouvoirs, vol. 130, no. 3, 2009, pp. 97-111. 
15

 AITH, Fernando; DALLARI, Sueli. Vigilância em saúde no Brasil: os desafios dos riscos sanitários do 
século XXI e a necessidade de criação de um sistema nacional de vigilância em saúde. Revista de 
Direito Sanitário, São Paulo v. 10, n. 2, Jul.-Out. 2009, p.121. 
16

 “A obrigatoriedade da vacinação representa uma proteção ao bem público comum da prevenção e 
promoção da saúde, mas não deve ser tomada de forma absoluta, sendo sempre passível de 
flexibilização para casos em que a não vacinação não representar riscos relevantes para a saúde 
pública. Trata-se de um conflito entre liberdade individual e saúde pública que deve ser sempre 
ponderado à luz dos princípios jurídicos da razoabilidade e proporcionalidade, equilibrando-se a 
proteção à saúde com a proteção às liberdades individuais da melhor forma possível”, BARBIERI, 
Carolina; COUTO, Márcia; AITH, Fernando. A (não) vacinação infantil entre a cultura e a lei: os 
significados atribuídos por casais de camadas médias de São Paulo, Brasil”. Cad. Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, v. 33, n. 2, e00173315, 2017 .  
17

 AITH, Fernando. Direito à saúde e democracia sanitária. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p.185-6.  
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Porém, a lei de quarentena brasileira ora em apreço foi feita de forma açodada, em um 

momento de notório declínio da democracia e dos direitos humanos no território 

nacional e tentando resolver décadas de letargia legislativa no campo da vigilância em 

saúde.  

 

4.1. Emergências e medidas de saúde pública: síntese da legislação 

epidemiológica em vigor 

A atual legislação epidemiológica brasileira foi gestada na década de 1970, portanto 

antes da existência da Constituição Federal de 1988 e da criação do Sistema Único de 

Saúde, e na vigência do RSI de 1969, que era destinado ao combate de doenças 

específicas: cólera, febre amarela, peste e varíola
18

. Tal anacronismo soma-se ao 

problema mais amplo da fragmentação da vigilância em saúde
19

 brasileira em 

vigilâncias especializadas, quais sejam epidemiológica, sanitária e ambiental; e a 

superposição existente entre elas, tanto no plano conceitual como no das práticas, 

mormente no que atine ao exercício do poder de polícia
20

.  

A presente seção apresenta as principais normas que podem ser diretamente 

relacionadas à nova lei de quarentena.  

Ainda vigente, a Lei n. 6.259, de 30 de outubro de 1975, mantém-se como a principal 

norma brasileira de vigilância epidemiológica de caráter geral, ao menos no que tange 

ao tema em apreço
21

. A ação de vigilância epidemiológica compreende as 

informações, investigações e levantamentos necessários à programação e à avaliação 

                                                        
18

 OMS. Règlement Sanitaire International 1969. 3. ed. anotada. Genebra: OMS, 1983. Em 1981, a 
Assembleia Mundial da Saúde excluiu a varíola do alcance do RSI, tendo em conta a sua erradicação. 
Ibid. 
19

 Nos termos do RSI, “vigilância” significa a coleta, compilação e a análise contínua e sistemática de 
dados, para fins de saúde pública, e a disseminação oportuna de informações de saúde pública, para 
fins de avaliação e resposta em saúde pública, conforme necessário (art. 1° do RSI). 
20

 AITH, Fernando; DALLARI, Sueli. Vigilância em saúde no Brasil: os desafios dos riscos sanitários do 
século XXI e a necessidade de criação de um sistema nacional de vigilância em saúde. Revista de 
Direito Sanitário, São Paulo v. 10, n. 2 p. 94-125 Jul.-Out. 2009. 
21

 BRASIL. Lei n. 6.259, de 30 de outubro de 1975. Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância 
Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação 
compulsória de doenças, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 
Brasília, DF, 31 out. 1975.  
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das medidas de controle de doenças e agravos à saúde, competindo ao Ministério da 

Saúde regular a organização e as atribuições de seus serviços, tanto públicos como 

privados, além de promover a sua implantação e coordenação (art. 2°). A lei 

determina a notificação compulsória às autoridades sanitárias dos casos suspeitos ou 

confirmados de doenças que podem implicar medidas de isolamento ou quarentena, 

de acordo com o RSI (supra citadas), além de outras doenças e “agravos inusitados à 

saúde” que podem ser indicados pelo Ministério da Saúde  (art. 7°). Estipula, ainda, 

que “é dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência de 

fato, comprovado ou presumível, de caso de doença transmissível”, sendo também 

obrigatória a notificação de casos suspeitos ou confirmados das doenças previstas 

pelo artigo 7º por médicos e outros profissionais de saúde, além dos responsáveis por 

estabelecimentos públicos e particulares de saúde e ensino (art. 8°). Uma vez 

notificada, a autoridade sanitária é obrigada a proceder à investigação epidemiológica 

pertinente para elucidação do diagnóstico e averiguação da disseminação da doença 

na população sob o risco, podendo exigir e executar investigações, inquéritos e 

levantamentos epidemiológicos junto a indivíduos e a grupos populacionais 

determinados, sempre que julgar oportuno visando à proteção da saúde pública (art. 

11). Em decorrência dos resultados, parciais ou finais, de tais iniciativas, a autoridade 

sanitária fica obrigada a adotar, prontamente, as medidas indicadas para o controle da 

doença, no que concerne a indivíduos, grupos populacionais e ambiente (art. 12).  

Por fim, as pessoas físicas e as entidades públicas ou privadas, abrangidas pelas 

medidas referidas no artigo 12, ficam sujeitas ao controle determinado pela autoridade 

sanitária (art.13). Este, especificamente, foi o principal dispositivo legal a garantir ao 

Poder Executivo o exercício do poder de polícia em casos de riscos epidêmicos até o 

advento da lei de quarentena. Genérico e sem prever quais medidas sanitárias 

poderiam ser determinadas, tampouco as sanções específicas para quem não as 

cumprisse, dependia da aplicação subsidiária da Lei 6.437, de 1977, que prevê as 

infrações sanitárias e respectivas sanções, ou até do Código Penal brasileiro, como 

será explicado mais adiante. 
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Trata-se, portanto, de uma legislação silente no que se refere aos procedimentos para 

adoção e implementação de medidas de emergência em saúde pública, especialmente 

no que se refere à proteção dos direitos das pessoas afetadas. A única salvaguarda 

prevista pela Lei n. 6.259/1975 diz respeito ao caráter sigiloso da notificação 

compulsória de casos de doenças, dispondo que a identificação do paciente, fora do 

âmbito médico sanitário, “somente poderá efetivar-se, em caráter excepcional, em 

caso de grande risco à comunidade a juízo da autoridade sanitária e com 

conhecimento prévio do paciente ou do seu responsável” (art.10). 

Em 2005, com a adoção do RSI, cuja entrada em vigor foi estipulada para 2007, o 

Brasil assumiu obrigações internacionais de vulto em matéria de vigilância em saúde, 

em especial o desenvolvimento de “capacidades básicas” que, na prática, são as 

condições elementares para que o regulamento possa ser cumprido
22

. O Ministério da 

Saúde (MS) passou a contar com o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância 

em Saúde (CIEVS) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS)
23

, definido como 

ponto focal brasileiro do RSI junto à OMS. Ainda em 2005, um Grupo Executivo 

Interministerial (GEI), composto por diferentes órgãos do governo federal e 

coordenado pelo Ministério da Saúde, foi criado como elemento da resposta brasileira 

a uma possível pandemia de influenza
24

. A partir de 2009, ano em que a OMS 

declarou a ESPII relativa à gripe A(H1N1), o CIEVS passou a liderar uma rede de 

centros de vigilância estaduais, de capitais brasileiras e de outros municípios 

considerados estratégicos
25

. Houve grande mobilização do governo federal para o 

                                                        
22

 Ver sobretudo Anexo 1 do RSI. 
23

 Teixeira, Maria Glória et al. “Vigilância em Saúde no SUS - construção, efeitos e perspectivas”. 
Ciênc. saúde colet. 23 (6) Jun 2018, pp.1811-1818. 
24

 BRASIL. Presidência da República. Decreto de 24 de outubro de 2005 (s/n). Institui o Grupo 
Executivo Interministerial para os fins que especifica e dá outras providências. D.O.U., Brasília, DF, 25 
out. 2005. Modificado em duas oportunidades, e revogado em dezembro de 2010, v. BRASIL. 
Presidência da República. Decreto de 6 de dezembro de 2010 (s/n). DOU, Brasília, DF, 7 dez. 2010. 
25

 Temporão, José Gomes. “O enfrentamento do Brasil diante do risco de uma pandemia de influenza 
pelo vírus A (H1N1)”. Epidemiol. Serv. Saúde 18(3), 2009, pp. 201-204. 
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enfrentamento daquela pandemia
26

, deixando significativo legado à vigilância em 

saúde brasileira, inclusive no plano regulamentar
27

, e em matéria de emergências. 

Com efeito, em 2011, a Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011, busca adaptar as 

terminologias utilizadas na legislação brasileira ao léxico do RSI
28

. No mesmo ano, 

por meio do Decreto n. 7.616, de 17 de novembro de 2011
29

, regulamentado pela 

Portaria n. 2.952
30

, foi instituída a categoria jurídica da Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional (ESPIN). Embora se trate claramente de uma transposição 

da categoria da ESPII ao ordenamento jurídico pátrio, os institutos são independentes 

entre si
31

. Até o momento, duas ESPINs foram declaradas no Brasil: a relativa à 

Síndrome Congênita associada à infecção pelo vírus zika (SCZ), entre 2015 e 2017; e 

a relativa ao novo coronavírus, como será visto a seguir. 

Além da resposta à pandemia de gripe A(H1N1), tal evolução normativa está 

relacionada à grande mobilização do Estado brasileiro para acolher, entre 2007 e 

2016, importantes eventos de massa internacionais, entre eles os Jogos Panamericanos 

                                                        
26

 Além de uma ESPII, a OMS também reconheceu a gripe A(H1N1) como uma pandemia, o que 
causou polêmica à época, ver DOSHI, P. “The elusive definition of pandemic influenza”. Bull World 
Health Organ. 2011 Jul 1;89(7):532-8. 
27

 COSTA, Ligia; MERCHAN-HAMANN, Edgar. Pandemias de influenza e a estrutura sanitária brasileira: 
breve histórico e caracterização dos cenários. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua ,  v. 7, n. 1, mar.  
2016, pp. 11-25.   
28

 Brasil. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011. Define 
as terminologias adotadas em legislação nacional, conforme o disposto no RSI 2005, a relação de 
doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território 
nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de 
saúde. DOU, Brasília, p. 37-8, 26 de jan. 2011. 
29

 Brasil. Presidência da República. Decreto Nº 7.616, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a 
declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN e institui a Força 
Nacional do Sistema Único de Saúde - FN-SUS. DOU, 18 nov. 2011. 
30

 Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.952, de 14 de dezembro de 2011. Regulamenta, no âmbito 
do SUS, o Decreto no 7.616, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a declaração de ESPIN e 
institui a FN-SUS. DOU, Brasília, DF, 15 dez. 2011.  
31

 Segundo o citado Decreto, a declaração de ESPIN ocorrerá em situações que demandem o emprego 
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública 
(art. 2º), em virtude da ocorrência de situações epidemiológicas (os surtos ou epidemias que 
apresentem risco de disseminação nacional; sejam produzidos por agentes infecciosos inesperados; 
representem a reintrodução de doença erradicada; apresentem gravidade elevada; ou extrapolem a 
capacidade de resposta da direção estadual do SUS); de desastres; ou de desassistência à população 
(art. 3º). O mesmo decreto institui a Força Nacional do SUS (FN-SUS) como programa de cooperação 
voltado à execução de medidas de prevenção, assistência e repressão a situações epidemiológicas, de 
desastres ou de desassistência à população (art. 12). 
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(2007), a Copa das Confederações (2013) e a Copa do Mundo (2014), a Jornada 

Mundial da Juventude (2013) e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos (2016)
32

. Em 

2013, uma regulação específica sobre ações de vigilância e assistência à saúde nos 

eventos de massa foi adotada, mas ela não faz referência direta às medidas de saúde 

pública
33

. 

Em 2015, apesar de seu subfinanciamento crônico e incontáveis mazelas, o SUS 

revelou para o mundo a Síndrome Congênita associada à infecção pelo vírus zika 

(SCZ), graças aos notáveis profissionais de saúde que atuam no sertão nordestino
34

 e 

aos institutos públicos de pesquisa que resistem aos ataques brutais à ciência 

brasileira recentemente intensificados. Em meio a uma grave crise política e 

econômica, inclusive o processo de impeachment da Presidente Dilma Roussef, o 

Brasil conseguiu, graças ao SUS, organizar uma resposta de grande amplitude
35

. Em 

11 de novembro de 2015, o Ministério da Saúde declarou a ESPIN
36

; em 1° fevereiro 

de 2016, a OMS declarou a ESPII
37

. É importante ressaltar que o objeto da 

emergência, tanto no plano nacional como no internacional, não era o surto da doença 

do vírus zika, e sim a associação entre a infecção e a microcefalia e outras 

malformações. 

                                                        
32

 Teixeira, Maria Glória et al. “Vigilância em Saúde no SUS - construção, efeitos e perspectivas”. 
Ciênc. saúde colet. 23 (6) Jun 2018, pp.1811-1818. 
33

 Brasil. Ministério da Saúde. Portaria Nº 1139, de 10 de junho de 2013. Define, no âmbito do 
Sistema único de Saúde (SUS), as responsabilidades das esferas de gestão e estabelece as Diretrizes 
Nacionais para Planejamento, Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e Assistência à Saúde em 
Eventos de Massa. DOU, Brasília, DF. 10 jun. 2013. 
34

 Sobre o início da associação entre o vírus zika, a microcefalia e outras malformações, v. DINIZ, 
Debora. Zika: do sertão nordestino à ameaça global. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. 
35

 V. BRASIL. Ministério da Saúde. SVS. Vírus Zika no Brasil: a resposta do SUS. Brasília: MS, 2017. 
Disponível em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/virus_zika_brasil_resposta_sus.pdf>. 
Acesso em 28 fev. 2020. 
36

 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM nº 1.813, de 11 de novembro de 2015. Declara ESPIN por 
alteração do padrão de ocorrência de microcefalias no Brasil, com base no Decreto nº 7616, de 17 de 
novembro de 2011. DOU, Brasília, DF, 12 nov. 2015. 
37

 OMS. WHO statement on the first meeting of the International Health Regulations (2005) (IHR 
2005) Emergency Committee on Zika virus and observed increase in neurological disorders and 
neonatal malformations, Genebra, 01 fev. 2016. 
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Deve ser ressaltado que, apesar de sua importância, a emergência relacionada à SCZ 

não foi suficiente para ensejar a elaboração de uma nova lei de vigilância 

epidemiológica de caráter geral. 

Diferentemente da SCZ, em que a declaração de ESPIN antecedeu à ESPII – o que se 

explica por ter sido o Brasil o epicentro da emergência e ter o SUS detectado o objeto 

da mesma – , a resposta brasileira ao novo coronavírus acompanhou a declaração de 

emergência no plano internacional, como se deduz do Quadro n. 1. 

 

Quadro n. 1 – Normas infralegais adotadas no âmbito da resposta brasileira ao 

coronavírus até fevereiro de 2020 

Decreto nº 10.211, de 

30 de janeiro de 2020 

Institui o Grupo Executivo Interministerial de Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional 

(GEI-ESPII), revogando o Decreto de 6 de dezembro de 

2010 que possuía idêntico objeto 

Decreto nº 10.212, de 

30 de janeiro de 2020 

Promulga o texto revisado do RSI 

Portaria MS n. 188, de 

03 de fevereiro de 

2020 

Declara Emergência em Saúde Pública de importância 

Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). 

Decreto nº 10.238, de 

11 de fevereiro de 

2020 

Altera o Decreto nº 10.211, de 30 de janeiro de 2020, que 

dispõe sobre o GEI-ESPII, para incluir em sua composição 

o Ministério das Relações Exteriores 

Medida Provisória n. 

922, de 28 de 

fevereiro de 2020 

Altera a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que 

dispõe sobre a contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público, entre outras, incluindo no rol de situações 
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excepcionais as emergências de saúde pública 

 

Note-se que o governo federal fez questão de promulgar o RSI, já aprovado pelo 

Congresso Nacional por decreto legislativo
38

, com a ressalva de que seu objeto havia 

entrado em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, em 15 de junho de 2007, 

nos termos do artigo 59 do próprio RSI. Embora à luz do direito internacional, pela 

natureza dos regulamentos da OMS, a sua incorporação não seja necessária (e, a rigor, 

sequer cabível)
39

, é evidente que esta promulgação visa eludir todo e qualquer 

questionamento a respeito da vigência do RSI na ordem jurídica brasileira. 

Como também revela o Quadro n. 1, em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da 

Saúde declarou uma emergência de saúde pública no plano nacional (ESPIN). Entre 

as justificativas contidas nos considerandos da declaração encontra-se a necessidade 

de estabelecer uma estratégia de acompanhamento dos nacionais e estrangeiros que 

ingressarem no país e que se enquadrarem nas definições casos de suspeitos e 

confirmados. Também em 3 de fevereiro, a mesma pasta encaminhou à Presidência da 

República o anteprojeto hoje convertido em lei.  

Na exposição de motivos do anteprojeto, o Ministro da Saúde, Luiz Henrique 

Mandetta, sustenta que a legislação brasileira estava “defasada no que respeita à 

definição de medidas e instrumentos jurídicos e sanitários adequados para que o 

Estado e a sociedade brasileira possam organizar-se para o combate às novas ameaças 

à saúde pública”
40

.  

 

Medidas de saúde reguladas pela Lei n. 13.979/2020 

A nova lei de quarentena refere-se à disposição sobre “medidas para enfrentamento da 

ESPII decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019” (epígrafe), tendo 

                                                        
38

 Ver VENTURA, Deisy. Direito e Saúde Global …, op. cit., p.144-147. 
39

 BRASIL. Congresso Nacional. Decreto Legislativo nº 395, de 9 de julho de 2009. DOU, Brasília, DF, 10 
jul. 2009. 
40

 BRASIL. Ministério da Saúde. EM n. 9/2020 – MS. Brasília, 3 fev. 2020. 
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como objetivo a proteção da coletividade (art. 1° §1°). O Quadro n. 2 apresenta as 

medidas excepcionais previstas pelo art. 3° da nova lei, que por seu caráter restritivo 

de direitos chegou a ser referida como “um AI-5 Sanitário em 2020”
41

.  

 

Quadro n. 2 – Medidas para enfrentamento da ESPII (art. 3° da Lei 13.979/20) 

Medida Definição
42

 Autoridade(s) 

competente(s)
43

 

I – Isolamento Separação de pessoas 

doentes ou contaminadas, 

ou de bagagens, meios de 

transporte, mercadorias ou 

encomendas postais 

afetadas, [ou] de outros, de 

maneira a evitar a 

contaminação ou a 

propagação do coronavírus 

(art. 2.1 Lei 13.979/20) 

-  Ato do 

Ministro de Estado 

da Saúde dispõe 

sobre condições e 

prazos aplicáveis 

-  Podem ser 

aplicadas pelo 

Ministério da 

Saúde (MS) e por 

gestores locais de 

saúde, desde que 

autorizados pelo 

MS 

II – Quarentena Restrição de atividades ou 

separação de pessoas 

suspeitas de contaminação 

das pessoas que não estejam 

doentes, ou de bagagens, 

contêineres, animais, meios 

                                                        
41

 CORRÊA FILHO, Heleno Rodrigues. “Lei do CoronaVirus 2019 – autoritarismo sem garantias de 
cidadania”. CEBES, Rio de Janeiro, 06 fev. 2020. Disponível em 
<http://cebes.org.br/2020/02/comentario-a-lei-do-coronavirus-2019-uma-lei-autoritaria-sem-
garantias-de-cidadania/> Acesso em 28 fev. 2020. 
42

 Em virtude do art. 2º § único da Lei 13.979/20, as definições estabelecidas pelo art. 1° do RSI são a 
ela aplicáveis “no que couber”. 
43

 Cf. art. 3°§§ 5 a 7 da Lei 13.979/20. 
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de transporte ou 

mercadorias suspeitos de 

contaminação, de maneira a 

evitar a possível 

contaminação ou a 

propagação do coronavírus 

(art. 2.2 Lei 13.979/2020) 

III - 

Determinaç

ão da 

realização 

compulsóri

a de 

a) Exames 

médicos 

 

Avaliação preliminar de 

uma pessoa por um 

profissional de saúde 

autorizado ou por uma 

pessoa sob a supervisão 

direta da autoridade 

competente, a fim de 

determinar o estado de 

saúde da pessoa e seu 

potencial de risco para a 

saúde pública para terceiros, 

podendo incluir o exame 

minucioso de documentos 

sanitários, bem como um 

exame físico quando as 

circunstâncias do caso assim 

o justificarem (art. 1° RSI) 

-  MS 

-  Gestores 

locais de saúde 

 

b) Testes 

laboratoriais 

c) Coleta de 

amostras 

Não há 
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clínicas 

d) Vacinação e 

outras medidas 

profiláticas  

e) Tratamentos 

médicos 

específicos 

IV - Estudo ou investigação 

epidemiológica 

Não há -  MS 

-  Gestores 

locais de saúde 

V - Exumação, necropsia, 

cremação e manejo de cadáver 

Não há MS e gestores locais 

de saúde, desde que 

autorizados pelo 

MS 

VI - Restrição excepcional e 

temporária de entrada e saída do 

País, conforme recomendação 

técnica e fundamentada da 

Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), por rodovias, 

portos ou aeroportos 

“Saída” significa, no caso 

de pessoas, bagagens, carga, 

meios de transporte ou 

mercadorias, o ato de deixar 

um território; “porto” 

significa um porto marítimo 

ou em águas interiores, onde 

chegam e saem 

embarcações em viagens 

internacionais; “aeroporto” 

significa todo aeroporto de 

origem ou destino de voos 

internacionais (art. 1° RSI) 

-  Deve ser 

regulada por ato 

conjunto do 

Ministros de Estado 

da Saúde e do 

Ministro de Estado 

da Justiça e 

Segurança Pública  

-  Pode ser 

aplicada pelo MS e 

por gestores locais 

de saúde, desde que 

autorizados pelo 
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MS 

VII - Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, 

hipótese em que será garantido o pagamento posterior de 

indenização justa 

-  MS 

-  Gestores 

locais de saúde 

VIII - Autorização excepcional e temporária para a importação de 

produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, 

desde que registrados por autoridade sanitária estrangeira; e 

previstos em ato do MS 

-  Ato do 

Ministro de Estado 

da Saúde concede 

autorização 

-  Pode ser 

aplicada por MS e 

gestores locais de 

saúde, desde que 

autorizados pelo 

MS 

 

Não resta dúvida sobre a complexidade operacional e ética das medidas arroladas pela 

lei. A literatura especializada apresenta reservas sobretudo em relação ao tratamento 

obrigatório (art. 4°, III, e) e à quarentena (art. 4°, II). Quanto ao primeiro, trata-se 

claramente de “uma situação-limite em saúde pública”, eis que os “códigos de Ética 

Médica só autorizam um tratamento imposto contra a vontade do paciente em 

situações de iminente risco de vida”; no que tange à quarentena, estudos demonstram 

a “baixa efetividade dos métodos coercitivos e também deterioração das condições 

gerais de vida dos pacientes quarentenados”
44

. No entanto, a indubitável existência de 

situações que potencialmente justificam medidas restritivas sob o prisma da proteção 

da saúde pública, a exemplo das epidemias de grande escala, parecem suficientes para 

justificar sua regulamentação, especialmente para garantir o seu caráter excepcional e 

                                                        
44

 SANTOS, Iris; NASCIMENTO, Wanderson. As medidas de quarentena humana na saúde pública: 
aspectos bioéticos. Revista Bioethikos, São Paulo, v. 8, n. 2, 2014, pp. 174-85. 
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minimizar o seu impacto sobre os direitos das pessoas atingidas. Neste particular, 

devem ser consideradas ainda as dúvidas que assaltam as autoridades sanitárias e os 

profissionais de saúde durante as emergências, na ausência de uma regulamentação 

mais detalhada.  

Ressalte-se, nesse ponto, que o fechamento de fronteiras representa uma medida 

sanitária da mesma natureza que a quarentena e o tratamento compulsório, por 

avançar sobre direito e liberdades associados à livre locomoção. Deve ser feito, 

portanto, de forma excepcional, devendo ser adotados com base nos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, mediante motivações de saúde pública que 

justifiquem tais medidas. 

Em 2014, o advento do primeiro caso suspeito de ebola no Brasil, não confirmado, 

ofereceu um privilegiado laboratório dos riscos trazidos por uma regulamentação 

deficiente, que contribuiu para que os direitos de informação e de consentimento do 

paciente fossem violados na primeira etapa de seu atendimento, e que 

simultaneamente ocorresse a violação da privacidade pela ampla difusão de sua 

identidade e imagem nos meios de comunicação
45

. À época, questionou-se: “Caso o 

paciente se recuse a permanecer internado a equipe deverá chamar a polícia? Os 

policiais deverão vestir os EPIs [Equipamentos de Proteção Individual] para conter o 

paciente? O paciente será colocado sob vigilância no próprio hospital de referência?’, 

entre outros aspectos
46

. 

Em 11 de março de 2020, a Portaria MS n. 356
47

 regulamentou a lei de quarentena
48

. 

Ela torna obrigatórios o termo de consentimento livre e esclarecido para pessoas 

                                                        
45

 VENTURA, Deisy; HOLZHACKER, Vivian. Saúde Global e Direitos Humanos: o primeiro caso suspeito 
de ebola no Brasil. Lua Nova, São Paulo,  n. 98, 2016, p. 107-140.  
46

 CERBINO NETO, J. Questões éticas no manejo de pacientes com doença pelo vírus Ebola. Cadernos 
de Saúde Pública, v. 30, n. 11, 2014, pp. 2256-58. 
47

 BRASIL. MS. Portaria n. 356, de 11 de março de 2020. Dispõe sobre a regulamentação e 
operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19). DOU, Brasília, DF, 12 mar. 2020. 
48

 Antes que a regulamentação da lei fosse adotada, o Poder Judiciário do Rio de Janeiro teria 
determinado, em processo protegido por segredo de justiça, a internaçãocompulsória de turistas 
franceses no Município de Paraty (RJ) Justiça determina que casal suspeito de contrair coronavírus 
fique internado. Revista Consultor Jurídico, 28 de fev. de 2020. Disponível em 
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afetadas por isolamento ou quarentena, e a notificação de isolamento, oferecendo tais 

formulários em seu Anexo 1. Determina, ainda, prazos de duração dessas medidas: 

quatorze dias para isolamento, prorrogáveis por igual período; e de até quarenta dias 

para quarentena, prorrogáveis por prazo indeterminado. O objetivo da quarentena é 

esclarecido: garantir a manutenção dos serviços de saúde em local certo e 

determinado. Também indica que o isolamento deve ocorrer preferencialmente em 

domicílio, além de aportar diversos detalhes operacionais relativos a exames e testes, 

entre outros. 

A regulamentação, porém, não trouxe detalhes sobre sanções por descumprimento das 

medidas, limitando-se a determinar que o médico ou agente de vigilância 

epidemiológica informe à autoridade policial e ao Ministério Público sobre eventual 

descumprimento. Segundo o art. 1° do RSI, uma “medida de saúde” corresponde aos 

procedimentos aplicados para evitar a propagação de contaminação ou doença, “não 

incluindo medidas policiais ou de segurança”. A nova lei brasileira não permite supor 

a exclusão de medidas policiais ou de segurança, embora não as preveja 

expressamente. Com efeito, o artigo 3° § 4° da lei de quarentena estipula que “as 

pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o 

descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei”. Na 

ausência de referência explícita à lei cabível, é de se supor uma remissão às “infrações 

à legislação sanitária federal” previstas pela Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. 

Dita lei, em seu art. 10, tipifica e prevê sanções para condutas como o 

descumprimento do dever de notificação de doença ou zoonose transmissível ao 

homem (inciso VI); o gesto de impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias 

relativas às doenças transmissíveis e ao sacrifício de animais domésticos considerados 

perigosos pelas autoridades sanitárias (VII); ou de dificultar ou opor-se à execução de 

medidas sanitárias que visem à prevenção das doenças transmissíveis e sua 

                                                                                                                                                               
<https://www.conjur.com.br/2020-fev-28/justica-determina-internacao-compulsoria-suspeitos-
coronavirus>. Acesso em 28 fev. 2020. Em Brasília, uma decisão judicial garantiu o exame obrigatório 
e a internação domiciliar de caso suspeito, cf. Justiça manda marido de paciente com coronavírus no 
DF fazer exams, Folha de S. Paulo, 10 mar. 2020. 
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disseminação, à preservação e à manutenção da saúde (VIII), entre outras condutas
49

. 

Registre-se ainda que, mais recentemente, uma lei federal teve o exclusivo objeto de 

definir como “infração sanitária” a inobservância das obrigações previstas pela Lei nº 

6.437, supra citadas, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis
50

. 

Em seara penal, segundo o Ministério da Saúde
51

, dois crimes tipificados pelo direito 

penal brasileiro poderiam ser, neste ponto, evocados: “Causar epidemia, mediante a 

propagação de germes patogênicos” corresponde à pena de reclusão de 10 a 15 anos, 

sendo a pena aplicada em dobro quando daí resultar morte (art. 267)
52

; e “infração de 

medida sanitária preventiva”, “destinada a impedir introdução ou propagação de 

doença contagiosa”, punível com detenção de um mês a um ano e multa
53

.  O 

Ministro da Saúde declarou: “senti no episódio dos franceses uma falta de clareza, 

talvez”, embora tenha reconhecido as boas intenções de todos os envolvidos
54

. 

Cabe, ainda, suscitar a questão da compatibilidade das medidas previstas na lei com o 

RSI. Em princípio, os Estados Partes não podem impor aos viajantes
55

 nenhum exame 

médico, vacinação, medida profilática ou medida de saúde de sem seu prévio 

consentimento expresso e informado, ou de seus pais ou tutores legais, (art.31.1). No 

                                                        
49

 BRASIL. Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. Configura infrações à legislação sanitária federal, 
estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências. DOU, Brasília, DF, 24 ago. 1977. 
50

 BRASIL. Lei n. 13.730, de 8 de novembro de 2018. Altera o art. 14 da Lei nº 6.259, de 30 de outubro 
de 1975, para considerar infração sanitária a inobservância das obrigações nela estabelecidas. DOU, 
Brasília, DF, 24 ago. 1977. A justificativa desta alteração seria configurar claramente a ausência de 
notificação de doenças pelos profissionais de saúde como infração sanitária, em decorrência de 
constatação feita pela Subcomissão Especial destinada a investigar o uso dos agrotóxicos e as suas 
consequências para a saúde (2011) de que havia subnotificação de enfermidades, inclusive de 
notificação compulsória, cf. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Comissão de Seguridade Social e Família. PL 
n. 1.068, DE 2015. Parecer do Relator. Deputado Adelmo Carneiro Leão. Brasília, 27 out. 2015. Vale 
recordar que a omissão de notificação de doença de notificação compulsória por um médico constitui 
crime punível con detenção, de seis meses a dois anos, e multa, conforme artigo 269 do Código Penal 
em vigor. 
51

 SOUZA, André. Após internação forçada, Saúde criará regra para quarentena de turistas com 
sintomas de Covid-19, Rio de Janeiro, O Globo, 02 mar. 2020. 
52

 De acordo com o mesmo artigo, em caso de culpa (ausência de dolo e presença de negligência, 
imperícia ou imprudência, a pena é de detenção, de um a dois anos, ou, se resulta morte, de dois a 
quatro anos).  
53

 Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, a pena é aumentada de um terço se o agente é 
funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. 
54

 SOUZA, André. Após internação forçada, Saúde criará regra para quarentena de turistas com 
sintomas de Covid-19, Rio de Janeiro, O Globo, 02 mar. 2020. 
55

 Viajante é “uma pessoa física que realiza uma viagem internacional” (art. 1° RSI). 
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entanto, quando existem evidências de risco iminente para a saúde pública, o Estado 

Parte poderá, na medida necessária para controlar tal risco, obrigar o viajante a se 

submeter a exames médicos, que permitam alcançar o objetivo de saúde pública 

visado da forma menos invasiva
56

 e intrusiva
57

 possível; à vacinação ou a outra 

medida profilática; ou a medidas como isolamento e quarentena (art.31.2).  

 

Salvaguardas instituídas pela Lei n. 13.979/2020 

Sem entrar no necessário debate sobre a pertinência ou a eficiência de medidas 

restritivas de direitos no caso do novo coronavírus, é importante destacar que, quando 

adotadas, essas medidas não podem representar uma “carta branca” para o Estado em 

relação ao destino das pessoas atingidas. 

Com efeito, a primeira salvaguarda prevista pela lei é a de que as medidas para 

enfrentamento da ESPII “somente poderão ser determinadas com base em evidências 

científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser 

limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação 

da saúde pública” (art. 3° § 1º). Uma evidência científica corresponde a “informações 

que fornecem um nível de prova com base em métodos científicos estabelecidos e 

aceitos” (art. 1° RSI). A relevância desta salvaguarda torna-se especialmente sensível 

quando se constata que a negação dos saberes científicos e o obscurantismo religioso 

grassam em diversos setores do governo federal. 

A seguir, a lei assegura às pessoas afetadas pelas medidas “o direito de serem 

informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde” e o direito de receberem 

tratamento gratuito (art. 3° § 2º). No léxico do RSI, pessoa “afetada” significa pessoa 

                                                        
56

 “Intrusivo” significa causador de possível desconforto por meio de contato próximo ou 
questionamento íntimo (art. 1° RSI). 
57

 “Invasivo” significa a perfuração ou incisão na pele ou a inserção de um instrumento ou substância 
estranha no corpo, ou o exame de uma cavidade corporal. São considerados como não invasivos o 
exame médico de ouvido, nariz e boca, a verificação de temperatura por meio de termômetro 
auricular, oral ou cutâneo, ou imagem térmica; a inspeção médica; a ausculta; a palpação externa; a 
retinoscopia; a coleta externa de amostras de saliva, urina ou fezes; a aferição externa da pressão 
arterial; e a eletrocardiografia (art. 1° RSI). 
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infectada ou contaminada, ou que “porte em si fontes de infecção ou contaminação, 

de modo a constituírem um risco para a saúde pública" (art. 1° RSI). 

Além das salvaguardas recém descritas que figuravam no PL encaminhado pelo Poder 

Executivo, a Câmara dos Deputados modificou ou inseriu novos dispositivos, com 

expressiva contribuição ao aperfeiçoamento da legislação, como demonstra o Quadro 

n. 3. 

 

Quadro n. 3 – Salvaguardas introduzidas na Lei 13.979/20 pela Câmara dos 

Deputados
58

 

Ementa e 

caput do art. 

1° 

Inclusão da expressão “responsável pelo surto de 2019”para 

qualificar a emergência de saúde pública inicialmente referida apenas 

como “decorrente do coronavírus” 

Art. 1° Acréscimo do §3° para limitar o período máximo de vigência da lei à 

duração da ESPII declarada pela OMS 

Art. 3° inciso 

VI 

Adição da necessidade de “recomendação técnica e fundamentada 

pela ANVISA” para balizar eventual medida de restrição excepcional 

e temporária de entrada e saída do país 

Art. 3° §2° 

inciso I 

Inclusão da assistência à família como garantia às pessoas afetadas 

pelas medidas previstas na lei, mediante regulamento 

Art. 3° §2°  Acréscimo do inciso III para assegurar às pessoas afetadas “o pleno 

respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do RSI” 

                                                        
58

 Elaboração própria com base em BRASIL. SENADO FEDERAL. Parecer n. 1/2020. De Plenário, em 
substituição à Comissão de Assuntos Sociais sobre o PL n. 23, de 2020, do Poder Executivo, que 
dispõe sobre as medidas sanitárias para enfrentamento da ESPII decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. Relator: Senador Nelsinho Trad. Brasília, 5 fev. 2020. 
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Art. 4°  Acréscimo do §2° para dar maior transparência e publicidade às 

contratações e aquisições realizadas mediante dispensa de licitação: 

“Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei 

serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 

rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, 

além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 

18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua 

inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 

respectivo processo de contratação ou aquisição” 

Art. 5°  - Modificação do caput para substituir a frase “É dever de toda 

pessoa natural no território brasileiro a comunicação imediata às 

autoridades sanitárias de [I - possíveis contatos com agentes 

infecciosos do coronavírus; II - circulação em áreas consideradas 

como regiões de contaminação pelo coronavírus] pela frase: “Toda 

pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação 

imediata de” 

- Supressão do inciso III que obrigava a comunicação às autoridades 

sanitárias da “manifestação de sintomas considerados característicos 

do adoecimento pelo coronavírus” 

Art. 6°  Acréscimo do §2°: “O Ministério da Saúde manterá dados públicos e 

atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em investigação, 

relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o 

direito ao sigilo das informações pessoais” 

Art. 8° Inclusão para determinar que a “Lei vigorará enquanto perdurar o 

estado de emergência internacional pelo coronavírus responsável 

pelo surto de 2019” 
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Não resta dúvida sobre a importância das salvaguardas instituídas pela Câmara dos 

Deputados, em que pese o exíguo tempo de tramitação do PL, tanto no que atine à 

proteção das pessoas afetadas (adoção da garantia de dignidade, direitos e liberdades 

mais ampla prevista pelo RSI) e à assistência às respectivas famílias (embora dependa 

de regulamento), como na imposição ao Estado de uma limitação temporal mais clara 

(por meio de vínculo da duração da ESPIN à duração da ESPII, ou seja, vedação da 

possibilidade de prorrogar indefinidamente a vigência de medidas excepcionais com 

base nesta lei) e de garantias de transparência (quanto à dispensa de licitação e aos 

dados relativos à emergência) 
59

. 

É digno de nota ainda o redimensionamento da obrigação resultante do artigo 5º, que 

passa de um “dever de comunicação imediata às autoridades” de contato possível com 

o vírus, inclusive de sintomas característicos como previsto no PL, ao dispositivo 

finalmente vigente que exclui a referência aos sintomas e estipula, de forma mais 

branda, que toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação 

imediata de possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus; e da 

circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus. A 

nova redação pode contribuir para prevenir estigmatizações, além de tornar menos 

promissoras eventuais tentações de, pela via infra-legal, tornar obrigatória a delação 

de casos por meio do estabelecimento de sanções à suposta violação de um dever de 

comunicação. 

Está ausente da lei, porém, uma referência explícita ao tratamento que deve ser 

dispensado aos viajantes nos termos do RSI. Além da garantia geral prevista no já 

citado artigo 3° do RSI, e contemplada na lei de quarentena brasileira graças à atuação 

da Câmara dos Deputados, em virtude do artigo 32 do RS os Estados Partes tem a 

obrigação de minimizar “qualquer incômodo ou angústia associado a medidas 

restritivas”, tratando todos os viajantes com cortesia e respeito; levando em 

                                                        
59

 O mero direito à informação, por si só, não torna a lei um modelo de mecanismo de accountability, 
o que seria ideal neste caso. Mecanismos de accountability funcionam como uma ferramenta de 
controle do processo de tomada de decisões e, consequentemente, como um limite à autonomia do 
agente com autoridade para decidir. Para uma elaboração conceitual mais detalhada v. RACHED, 
Danielle Hanna. The Concept(s) of Accountability: Form in Search of Substance. Leiden Journal of 
International Law, v. 29, p 317-342, 2016. 
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consideração o gênero e as preocupações socioculturais, étnicas ou religiosas dos 

viajantes; providenciando alimentação e água adequadas, acomodações e roupas 

apropriadas, proteção para bagagens e outros bens, tratamento médico apropriado, 

meios de comunicação necessários, “se possível em idioma que possam 

compreender”; e outra assistência apropriada a viajantes que se encontrem em 

quarentena, isolados ou sujeitos a outros procedimentos para fins de saúde pública.  

Vale destacar que a ausência de referência explícita ao artigo 32 do RSI pode ser 

eventualmente compensada pela invocação judicial ou administrativa do próprio 

regulamento, considerando sua indiscutível vigência no país, a falta de outras 

salvaguardas não contempladas no RSI dá margem a violações de direitos humanos.  

 

5. DAS PORTARIAS DE FECHAMENTO DE FRONTEIRAS  

Desde a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela 

Organização Mundial da Saúde o Brasil vem adotando medidas de fechamento de 

fronteiras em seu território. Essas medidas vêm sendo publicadas em sucessivas 

Portarias Interministeriais, renovadas periodicamente com textos idênticos ou muito 

semelhantes. A atual Portaria vigente nesse sentido é a Portaria Interministerial 

615/2020
60

 que reproduz na íntegra a Portaria anterior, a Portaria Interministerial 

518/2020
61

. 

As Portarias de fechamento de fronteiras no Brasil vem sendo reeditadas e apresentam 

sempre, as mesmas motivações (considerandos), a saber:  

“Considerando a declaração de emergência em saúde pública 

de importância internacional pela Organização Mundial da 

Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção 

humana pelo coronavírusSARS-CoV-2(covid-19); 

Considerando que é princípio da Política Nacional de 

Segurança Pública e Defesa Social, previsto no inciso VI 

docaputdo art. 4º da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, a 

                                                        
60 Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-615-de-11-de-dezembro-de-
2020-293755847  
61 Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-518-de-12-de-novembro-
de-2020-288022437  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-615-de-11-de-dezembro-de-2020-293755847
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-615-de-11-de-dezembro-de-2020-293755847
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-518-de-12-de-novembro-de-2020-288022437
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-518-de-12-de-novembro-de-2020-288022437
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eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações de 

emergência que possam afetar a vida das pessoas; 

Considerando a necessidade de dar efetividade às medidas de 

saúde para resposta à pandemia da covid-19 previstas na 

Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, do 

Ministério da Saúde; 

Considerando que são definidos como serviços públicos e 

atividades essenciais os de trânsito e transporte internacional de 

passageiros e os de transporte, armazenamento, entrega e 

logística de cargas em geral, conforme descrito nos incisos V e 

XXII do § 1º do art. 3º do Decreto nº 10.282, de 20 de março 

de 2020; e 

Considerando a manifestação da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - Anvisa, com recomendação de restrição 

excepcional e temporária de entrada no País, bem como a 

necessidade de alinhamento operacional com outros órgãos ou 

entidades da Administração Pública Federal” 

 

As motivações apresentadas não justificam as medidas preconizadas no texto 

normativo. Não são aptas a justificar, principalmente, as discriminações feitas aos 

venezuelanos (Arts. 3º e 4º da Portaria 615/2020) e a exceção positiva exclusiva feita 

aos paraguaios (Art. 6º da referida Portaria).  

De acordo com a teoria dos motivos determinantes do direito administrativo 

brasileiro, se a motivação do ato administrativo é falha ou inverídica, e se dela 

decorrer um ato administrativo que viole direitos fundamentais dos seres humanos, 

esse ato administrativo será nulo de pleno direito. É o que ocorre com a presente 

norma. Conforme veremos, o fechamento de fronteiras somente faria sentido se fosse 

feito para proteger o território brasileiro contra a disseminação do coronavírus com 

base em evidências científicas que justificassem tais medidas de saúde pública. 

Qualquer diferenciação entre as fronteiras a serem fechadas somente poderia ser feita 

com base em evidências científicas robustas e claramente indicadas nos 

considerandos, à luz do princípio da transparência dos atos administrativos. No 

entanto, não há qualquer justificativa apresentada pela Administração Pública para as 
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discrimações feitas aos venezuelanos (discriminações negativas) e aos paraguaios 

(discriminação positiva). 

Como se pode ver, “manifestação da ANVISA” referenciada
62

 não possui qualquer 

recomendação no sentido discriminatório adotado. Da mesma forma, a “Política 

Nacional de Segurança Pública e Defesa Social”, ou ainda as realidades 

epidemiológicas dos países vizinhos, NÃO PERMITEM CONCLUIR pela 

razoabilidade, adequação e proporcionalidade das medidas adotadas, em especial das 

medidas excludentes dos venezuelanos e das exceções exclusivas positivas adotadas 

para os paraguaios.  

Referidas Portarias Interministeriais dispõem, regra geral, “sobre a restrição 

excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros, de qualquer 

nacionalidade, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

– Anvisa”.  

Assinadas pelos Ministros de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da 

República, da Justiça e Segurança Pública, da Infraestrutura e da Saúde, no uso das 

atribuições que lhes conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da 

Constituição, e os art. 3º, art. 35, art. 37 e art. 47 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 

2019, estas Portarias dispõem “sobre a restrição excepcional e temporária de entrada 

no País de estrangeiros de qualquer nacionalidade, nos termos do disposto no inciso 

VI do caput do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em decorrência de 

recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

Anvisa por motivos sanitários relacionados com os riscos de contaminação e 

disseminação do coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19)”. 

O Art. 2º da Portaria 615/2020 dispõe que “fica restringida, pelo prazo de sete dias, a 

entrada no País de estrangeiros de qualquer nacionalidade, por rodovias, por outros 

meios terrestres ou por transporte aquaviário”. Essa restrição temporária, que vêm 

sendo renovada sucessivamente, limita a entrada de estrangeiros no Brasil pelos 

meios terrestre ou aquaviário, representando dura medida sanitaria limitadora de 

                                                        
62 NOTA TÉCNICA No 27/2020/SEI/GIMTV/GGPAF/DIRE5/ANVISA 
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direitos e liberdades fundamentais que deve ser justificada por razões de saúde 

pública razoáveis e calcadas em evidências científicas.  

O Art. 3º da Portaria em comento dispõe sobre algumas exceções à regra de 

fechamento das fronteiras terrestres e aquaviárias, determinando que “as restrições de 

que trata esta Portaria não se aplicam ao: I - brasileiro, nato ou naturalizado; II - 

imigrante com residência de caráter definitivo, por prazo determinado ou 

indeterminado, no território brasileiro; III - profissional estrangeiro em missão a 

serviço de organismo internacional, desde que devidamente identificado; IV - 

funcionário estrangeiro acreditado junto ao Governo brasileiro; V - estrangeiro: a) 

cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro; b) cujo ingresso seja 

autorizado especificamente pelo Governo brasileiro em vista do interesse público ou 

por questões humanitárias; e c) portador de Registro Nacional Migratório; e VI - 

transporte de cargas. 

De acordo com o § 1º da Portaria 615/2020, as restrições previstas nesta Portaria não 

impedem o ingresso, por via aérea ou aquaviária, de tripulação marítima para 

exercício de funções específicas a bordo de embarcação ou plataforma em operação 

em águas jurisdicionais, desde que obedecidos os requisitos migratórios adequados à 

sua condição, inclusive o de portar visto de entrada, quando este for exigido pelo 

ordenamento jurídico brasileiro.  

Por sua vez, o § 2º prevê que as restrições da Portaria 615/2020 não impedem o 

desembarque, autorizado pela Polícia Federal, de tripulação marítima para assistência 

médica ou para conexão de retorno aéreo ao país de origem relacionada a questões 

operacionais ou a término de contrato de trabalho. 

De forma injustificada e aparentemente discriminatória, o § 4º do Art. 3o da Portaria 

615 dispõe que, “nas hipóteses de entrada no País por rodovias, por outros meios 

terrestres ou por transporte aquaviário, as exceções de que tratam o inciso II e as 

alíneas "a" e "c" do inciso V do caput não se aplicam a estrangeiros provenientes da 

República Bolivariana da Venezuela”. 
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Conforme se demonstrará nos tópicos seguintes, essa discriminação dos estrangeiros 

provenientes da Venezuela não encontra guarida em razões de saúde pública, já que 

os dados epidemiológicos dos países fronteiriços terrestres da América do Sul com o 

Brasil demonstram que demonstram que outros países da América do Sul, incluindo o 

Brasil, apresentam números de casos mais elevados. 

A discriminação injustificada com os venezuelanos persiste também no parágrafo 

único do Art. 4º da Portaria 615/2020. Este artigo prevê que as restrições de que trata 

esta Portaria não impedem: I - a execução de ações humanitárias transfronteiriças 

previamente autorizadas pelas autoridades sanitárias locais; II - o tráfego de residentes 

fronteiriços em cidades-gêmeas, mediante a apresentação de documento de residente 

fronteiriço ou de outro documento comprobatório, desde que seja garantida a 

reciprocidade no tratamento ao brasileiro pelo país vizinho; e III - o livre tráfego do 

transporte rodoviário de cargas, ainda que o motorista não se enquadre no rol de que 

trata o art. 3º, na forma prevista na legislação. Sem qualquer justificativa plausível 

apresentada nos considerandos, como teremos oportunidade de aprofundar mais 

adiante, o Parágrafo único deste Art. 4º da Portaria prevê que “o disposto no inciso II 

do caput não se aplica à fronteira com a República Bolivariana da Venezuela”. 

O art. 5º da Portaria dispõe que “excepcionalmente, o estrangeiro que estiver em país 

de fronteira terrestre e precisar atravessá-la para embarcar em voo de retorno a seu 

país de residência poderá ingressar na República Federativa do Brasil com 

autorização da Polícia Federal”. Este artigo, em seu inciso I, abre exceção para ações 

humanitárias. No entanto, esta previsão normativa, à luz do conteúdo geral da 

Portaria, e adotando-se uma interpretação sistêmica do conteúdo da mesma, na prática 

não é suficiente para resolver a questão das ilegalidades discriminatórias que o 

conteúdo da Portaria como um todo suscita.  

Já o Art. 6º apresenta mais uma disposição que não encontra qualquer justificativa 

razoável em termos de segurança sanitária se levarmos em conta os dados 

epidemiológicos dos países limítrofes com o Brasil. De acordo com este artigo, “as 

restrições de que trata esta Portaria não impedem a entrada de estrangeiros no País por 

via terrestre, entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, desde 
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que obedecidos os requisitos migratórios adequados à sua condição, inclusive o de 

portar visto de entrada, quando este for exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro”. 

Como veremos adiante, o Paraguai não apresenta qualquer dado epidemiológico 

relacionado à Covid-19 que justifique ter sua fronteira terrestre aberta em total 

dissonância com os demais países limítrofes e, ainda mais, em absoluta dissonância 

com as draconianas medidas adotadas para com a Venezuela e seus cidadãos. Esta 

realidade não significa que se deva fechar a fronteira com o Paraguai, apenas aponta 

para o fato de que, atualmente, não há dado técnico que sustente a medida de abertura 

em caráter exclusivo, o que se parece estar embasado apenas em interesses 

econômicos e politicos. Nosso parecer é que, à luz dos dados epidemiológicos do 

Brasil e da região da América do Sul, o fechamento de fronteiras como preconizado 

não se justifica para nenhum país, sendo o mais adequado a abertura com adoção de 

medidas de contenção e mitigação dos riscos de eventual entrada de estrangeiros 

infectados no país. 

O fechamento das fronteiras terrestres são desmesurados e desdotados de lógica de 

controle epidemiológico adequado. Tal fato se torna bastante eveidente quando 

verificamos, no Art. 7º da Portaria 615/2020 que “as restrições de que trata esta 

Portaria não impedem a entrada de estrangeiros no País por via aérea, desde que 

obedecidos os requisitos migratórios adequados à sua condição, inclusive o de portar 

visto de entrada, quando este for exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Se os 

estrangeiros podem entrar por via áerea respeitadas algumas condições, o mesmo 

tratamento poderia ser dado para os estrangeiros que estejam ingressando por via 

terrestre, como adianta será aprofundado. 

De acordo com o Art. 8º da Portaria em comento, o descumprimento do disposto nesta 

Portaria implicará, para o agente infrator: I - responsabilização civil, administrativa e 

penal; II - repatriação ou deportação imediata; e III - inabilitação de pedido de 

refúgio. Este dispositivo revela uma política punitivista e agressiva de controle de 

fronteiras que não encontra guarida no histórico de relações internacionais do Brasil, 

já que praticamente criminaliza o estrangeiro que queira entrar no Brasil pelo simples 

fato de querer entrar no Brasil, inclusive vedando o andamento de pedidos de refúgio, 
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em total dissonância com a Lei 13.445/2017, que trata das regras de imigração e 

pedidos de refúgio no Brasil, bem como com a Lei de Refúgio (Lei 9.474/1997). 

De acordo com o Art. 9º, os órgãos reguladores poderão editar normas 

complementares ao disposto nesta Portaria, incluídas regras sanitárias sobre 

procedimentos, embarcações e operações. Este artigo, associado às regras da Portaria, 

pode autorizar órgãos como a Polícia Federal e a ANVISA, que cuidam do controle 

de fronteiras, a adotar práticas e políticas altamente discriminatórias com 

venezuelanos, em contrariedade ao princípio da igualdade disposto no Art. 5o da 

Constituição Federal. 

A análise dos dados epidemiológicos dos países fronteiriços do Brasil nos mostra com 

clareza as inconsistências da Portaria 615/2020 com relação aos venezuelanos e 

também a contradição no que se refere à abertura privilegiada da fronteira com o 

Paraguai. A Nota Técnica da ANVISA usada para justificar esta Portaria e suas 

anteriores é extremamente genérica e rasa, não implicando necessariamente no 

fechamento das fronteiras como estas Portarias preconizam, e muito menos, em 

hipótese nenhuma, na discriminação com os venezuelanos. 

 

6. DA POSSIBILIDADE DE SE ADOTAR MEDIDAS DE CONTENÇÃO E 

MITIGADORAS DOS RISCOS SANITÁRIOS DECORRENTES DO 

INGRESSO DE IMIGRANTES PELAS FRONTEIRAS TERRESTRES COM 

BASE NA LEI DA QUARENTENA 

Na fase inicial da expansão da pandemia para diferentes continentes, no momento em 

que surgem os primeiros casos suspeitos e/ou confirmados de Covid 19 em 

determinado país, geralmente em indivíduos recém chegados de uma região com 

intensa circulação do SARS-Cov-2, é muito importante a ação de controle 

sanitário de portos, aeroportos e de fronteiras terrestres. 

Nesta etapa, a finalidade é localizar pessoas vindas de áreas de transmissão para a 

identificação de casos suspeitos e confirmados, os quais deverão ser submetidos ao 

isolamento pelo período máximo de transmissão do vírus, cerca de 14 dias, contados a 
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partir do início dos sintomas. Os originários de áreas de transmissão que não 

apresentarem manifestações suspeitas da doença deverão ser submetidos a 

quarentena, ou seja, isolamento pelo período máximo de incubação da doença, que 

também é de cerca de 14 dias
63

 
64

. 

Além do isolamento ou quarentena de pessoas vindas de áreas de transmissão, é 

igualmente importante a implantação de um sistema de vigilância para buscar 

indivíduos com síndrome gripal e/ou síndrome respiratória aguda grave atendidos nos 

diferentes serviços de saúde, os quais deverão ser submetidos a testes para identificar 

os infectados pelo SARS-Cov-2. A partir da localização de casos infectados, está 

indicado o rastreamento dos seus contatos próximos para identificação de novos 

casos. Nesta etapa, deve-se repetir os procedimentos de isolamento dos casos 

confirmados e quarentena para os contatos de casos sem quadro clínico suspeito
67, 68

.  

Essa fase inicial é classificada como fase de contenção e as medidas visam impedir 

que haja a transmissão sustentada no país. Ainda nessa fase, pode ser indicada, com a 

mesma finalidade, o fechamento de portos, aeroportos e fronteiras terrestres, de 

maneira indiscriminada ou para indivíduos de vêm de países ou regiões de intensa 

circulação do vírus
65

. 

A partir do momento que temos a transmissão sustentada e, especialmente, quando 

a mesma se dissemina para todas as regiões de um país, atingindo inclusive, cidades 

de médio e pequeno porte, as medidas sanitárias de fechamento de portos, 

aeroportos  e de fronteiras terrestres perdem boa parte de sua eficácia e deixam 

de ser a melhor solução para o controle da epidemia.  

Nessa fase o mais indicado são as medidas de mitigação da pandemia que, 

sinteticamente, se resumem a distanciamento social, medidas de higiene pessoal e, 

sempre que possível, testagem em massa dos contatos de casos confirmados para o 

rastreamento e identificação de novos casos entre os mesmos. Quando isso ocorre, os 

                                                        
63 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico 5. COE COVID-19 – 14/03/2020. 
64 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico 7 – COE Coronavírus – 06 de abril de 
2020. 
65 Fauci AS, Lane HC, Redfield RR. Covid-19: Navigating the Uncharted. N Engl J Med 382;13, 2020.  
DOI: 10.1056/NEJMe2002387. 
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novos casos deverão ser isolados e aqueles que não se mostrarem infectados, por 

medida de precaução, deverão ficar de quarentena, pois existe o risco de que estejam 

no período de incubação da Covid 19
67, 68, 69

).  

No que se refere, assim, aos estrangeiros que queiram ingressar no território nacional, 

a proibição de entrada por meio do fechamento das fronteiras terrestres e aquaviárias 

deixa de ser recomendada por representar uma medida desproporcional com relação 

aos efeitos de saúde pública que se espera obter, tendo em vista os efeitos econômicos 

e sociais que o fechamento de fronteiras pode gerar.  

Na atual situação da pandemia no Brasil e na América do Sul, o recomendado é a 

abertura condicional dos portos, aeroportos e fronteiras terrestres, adotando-se 

medidas de mitigação e controle recomendadas pela Organização Mundial de Saúde – 

OMS, notadamente: exigência de testagem anterior ao ingresso no país (entre 48 e 72 

horas antes do desembarque no território nacional); restrições de movimentação 

interna no país durante o período de 14 dias (quarentena); recomendação de limitação 

dos contatos sociais, com distanciamento social, durante o período em que estiver no 

território nacional; obrigatoriedade de reportar a um estabelecimento público de saúde 

caso tenha qualquer sintoma da Covid-19.  

 

6.1. Situação da pandemia no Brasil 

Desde os meses de abril/maio algumas regiões do Brasil já encontravam-se 

claramente com transmissão sustentada, especialmente, as grandes metrópoles do 

Sudeste e algumas capitais do Norte e Nordeste, regiões que apresentam maior 

intercâmbio internacional. No entanto, progressivamente o país todo foi sendo 

atingido pela pandemia e desde agosto, as curvas de óbitos em áreas metropolitanas e 

do interior do país, se sobrepõem, apontando para um comportamento sincrônico da 

pandemia em todo o território nacional, sinalizando o insucesso das medidas de 

bloqueio da transmissão
66

.  

                                                        
66 Brasil. Fundação Oswaldo Cruz. Nota técnica - O fim do ciclo de interiorização, a sincronização da epidemia e as dificuldades 
de atendimento nos hospitais. Observatório Covid 19. 
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Atualmente o Brasil é um dos países mais atingidos pela pandemia em todo o globo. 

Na América do Sul, região fortemente atingidas pela Covid 19, o Brasil também 

destaca-se, em termos de taxas de incidência e de mortalidade (medidas que incluem 

o tamanho da população em seu cálculo), juntamente com Argentina, Peru, Colômbia 

(países limítrofes), assim como, Chile e Equador, entre os países mais fortemente 

impactados pela pandemia (Quadro 4 e Figuras de 1 a 13). Vale salientar, que a 

Guiana Francesa apresenta a incidência mais elevada, mas tal fato, provavelmente 

decorre da maior disponibilidade de testes para confirmação do diagnóstico, dado que 

é parte do território francês e provavelmente que teve apoio da metrópole no 

enfrentamento da pandemia. Fortalece esta hipótese, a taxa de mortalidade 

expressivamente menor do que os demais países citados. 

O país que até o momento, menos sofreu o impacto da pandemia na América do Sul é 

o Uruguai que só recentemente passa a apresentar sinais claros de transmissão 

sustentada.  

Outro país com uma incidência abaixo da média da região é a Venezuela. Mesmo 

que essa informação deva ser aceita com alguma cautela, em virtude da crise política 

e econômica que enfrenta há alguns anos e que pode estar influenciando 

negativamente a capacidade do seu sistema de informação, tornando plausível a 

hipótese da existência de subnotificação, vale lembrar que esse país tem um bom 

histórico de qualidade de sua vigilância no período pré-crise e um sistema de saúde 

com estrutura pelo menos igual à média dos países da região
67

. Portanto, é pouco 

provável que a magnitude da morbimortalidade por Covid 19 seja maior do que a dos 

países limítrofes mais fortemente atingidos pela pandemia (Brasil, Peru e Colômbia), 

possivelmente menor, pois as restrições econômicas que vem sofrendo, pode diminuir 

consideravelmente o intercâmbio internacional. 

Considerando que o Brasil situa-se na fase de transmissão sustentada em todo o seu 

território, incluindo áreas metropolitanas, cidades de médio e pequeno porte e entre os 

                                                        
67 Organização Panamericana de Saúde – OPAS/OMS. Saúde nas Américas (2017).  Washington, 
DC, 2017. Disponível em: 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34323/9789275719671_por.pdf?sequence=8
&isAllowed=y 
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países mais atingidos da América do Sul, podemos afirmar que medidas mais 

restritivas para a entrada no país de pessoa originárias da Venezuela ou de outros 

países limítrofes não se justificam. Acresça-se a esse argumento o fato de que todos 

os estados da região Norte do país, a exceção do estado do Pará, apresentam taxas de 

incidência bem superiores a incidência média pelo Brasil e, por decorrência, daquela 

verificada nos países da região. Portanto, medidas habituais de rastreamento de casos 

entre os migrantes e a aplicação do isolamento e da quarentena constituem medidas 

suficientes de controle. 

 

Quadro 4: Taxas de incidência e de mortalidade por Covid 19, nos países da 

América do Sul. 2020** 

 

País 

 

População 

 

Casos 

Taxa de 

Incidência* 

 

Óbitos 

Taxa de 

mortalidade* 

Brasil
§
 209.500.000 6.904.618 32.958 181.485 867 

Venezuela
§
 28.870.000 107.783 3.734 4.543 34 

Suriname
§
 563.402 5.353 9.502 117 208 

Guiana
§
 777.859 5.920 7.611 155 200 

Guiana 

Francesa
§
 

290.691 11.855 40.783 71 245 

Colômbia
§
 49.070.000 1.425.774 29.056 39.053 796 

Peru
§
 30.170.000 984.973 30.618 36.677 1.141 

Bolívia
§
 11.050.000 147.150 13.317 9.018 817 

Paraguai
§
 6.811.000 93.582 13.740 1.953 287 
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Argentina
§
 44.270.000 1.498.160 33.842 40766 921 

Uruguai
§
 3.457.000 9.708 2.809 92 27 

      

Chile
§
 18.050.000 573.830 31.792 15.931 883 

Equador
§
 16.620 202.180 12.165 13.875 835 

* por 1.000.000 habitantes 

** Dados atualizados até 14/12/2020 

§ 
Países limítrofes ao Brasil 

Fonte: https://coronavirus.app/map [acesso em 14/12/2020] 

 

 

Figura 1: Casos confirmados de Covid19, por data de notificação. 2020. Brasil. 

 

                                    Fonte: https://coronavirus.app/map [acesso em 14/12/2020] 
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Figura 2: Casos confirmados de Covid19, por data de notificação. 2020. 

Venezuela. 

 

                                  Fonte: https://coronavirus.app/map [acesso em 14/12/2020] 

 

Figura 3: Casos confirmados de Covid19, por data de notificação. 2020. Guiana. 

 

                       Fonte: https://coronavirus.app/map [acesso em 14/12/2020] 

 

Figura 4: Casos confirmados de Covid19, por data de notificação. 2020. 

Suriname. 

 

                                    Fonte: https://coronavirus.app/map [acesso em 14/12/2020] 

 

Figura 5: Casos confirmados de Covid19, por data de notificação. 2020. Guiana 

Francesa. 
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                                    Fonte: https://coronavirus.app/map [acesso em 14/12/2020] 

 

 

Figura 6: Casos confirmados de Covid19, por data de notificação. 2020. 

Colômbia. 

 

                                    Fonte: https://coronavirus.app/map [acesso em 14/12/2020] 

 

Figura 7: Casos confirmados de Covid19, por data de notificação. 2020. Peru. 

 

                                    Fonte: https://coronavirus.app/map [acesso em 14/12/2020] 

 

Figura 8: Casos confirmados de Covid19, por data de notificação. 2020. Bolívia. 

 

                                    Fonte: https://coronavirus.app/map [acesso em 14/12/2020] 
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Figura 9: Casos confirmados de Covid19, por data de notificação. 2020. 

Paraguai. 

 

                                    Fonte: https://coronavirus.app/map [acesso em 14/12/2020] 

 

Figura 10: Casos confirmados de Covid19, por data de notificação. 2020. 

Argentina. 

 

                                    Fonte: https://coronavirus.app/map [acesso em 14/12/2020] 

 

 

Figura 11: Casos confirmados de Covid19, por data de notificação. 2020. 

Uruguai. 

 

                                    Fonte: https://coronavirus.app/map [acesso em 14/12/2020] 

 

Figura 12: Casos confirmados de Covid19, por data de notificação. 2020. Chile. 
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                         Fonte: https://coronavirus.app/map [acesso em 14/12/2020] 

 

 

Figura 13: Casos confirmados de Covid19, por data de notificação. 2020. 

Equador. 

 

                  Fonte: https://coronavirus.app/map [acesso em 14/12/2020] 

 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O reconhecimento da saúde como direito de todos e dever do Estado pela 

Constituição Federal gerou uma série de consequências jurídicas que devem ser 

encaradas com a atenção e enfrentadas com coragem e amplo debate público. Ao 

obrigar o Estado a adotar políticas públicas que visem à redução do risco de doenças e 

outros agravos à saúde, a Constituição brasileira exige a organização de uma rede de 

serviços públicos capaz de identificar os agravos existentes em nossa sociedade e 

adotar as medidas de saúde pública necessárias para seu controle ou eliminação. Este 

dever, inscrito no âmbito do princípio da segurança sanitária, pode ser resumido no 

dever de vigilância em saúde do Estado brasileiro, a ser garantido mediante uma rede 

de serviços públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde. O controle sanitário de 

fronteiras está inscrito nessa gama de serviços de proteção à saúde pública. 

https://coronavirus.app/map
https://coronavirus.app/map
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As medidas de fechamento de fronteiras terrestres e aquaviárias são medidas extremas 

que devem ser adotadas com cautela e em respeito aos princípios da segurança 

sanitária, legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e 

eficiência.  Devem, ainda, respeitar os direitos fundamentais, o princípio da isonomia 

e a legislação humanitária e de imigração. 

Nesse sentido, as discriminações aos venezuelanos apresentadas nos Arts. 3º e 4º da 

Portaria 615/2020 não encontram qualquer razão de saúde pública baseada em 

evidências científicas e nas boas práticas de controle e mitigação da Covid-19.  

Ainda mais, o grau de disseminação e mortalidade da Covid-19 no Brasil torna o 

fechamento de fronteiras, tal como realizado, totalmente injustificado, já que o país 

desponta como um território com alto grau de disseminação e letalidade. 

Ainda que fosse para conter a entrada de novos casos ao país, como a Nota Técnica da 

ANVISA utilizada para justificar a Portaria indica, as medidas de controle e 

contenção preconizadas pela Organização Mundial de Saúde e já adotadas por vários 

países, inclusive pelo Brasil no que se referir ao transporte aéreo, seriam suficientes 

para evitar o fechamento total das fronteiras. Assim, medidas como exigência de 

testes de PCR para detecção da Covid-19 entre 48 e 72 horas antes do desembarque 

no país, recomendações de distanciamento social e redução das locomoções internas 

no território e obrigatoriedade de reportar à autoridade sanitária caso venha o 

estrageiro sentir qualquer dos sintomas da Covid-19, seriam suficientes para o 

controle e mitigação dos riscos da entrada de estrangeiros no Brasil, E, de todo modo, 

as exceções aos venezuelanos e a autorização de ingresso privilegiado dos paraguaios 

por fronteiras terrestres deixa evidente que as motivações presentes na Nota Técnica 

da ANVISA são insuficientes para justificar o teor da Portaria como um todo. 

À luz da realidade epidemiológica dos países fronteiriços com o Brasil, e conforme 

demonstrado acima com os dados epidemiológicos, não há justificativa de saúde 

pública apta a motivar a abertura seletiva da fronteira terrestre com o Paraguai, 

conforme expresso no Art. 6º da Portaria 615/2020. A justificativa para essa exceção 

não é de natureza sanitária, mas devem encontrar motivos, provavelmente, em razões 
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de natureza política e/ou econômica. 

Vale lembrar que a primeira salvaguarda prevista pela lei de quarentena é a de que as 

medidas para enfrentamento da ESPII “somente poderão ser determinadas com base 

em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e 

deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à 

preservação da saúde pública” (art. 3° § 1º). 

Finalmente, no que se refere às discriminações feitas aos estrangeiros venezuelanos, 

as medidas preconizadas pela Portaria 615/2020, que repetem as medidas que vem 

sendo preconizadas em todas as Portarias anteriores sobre fechamento das fronteiras 

terrestres e aquaviárias do Brasil, mostram-se inconstitucionais, por violarem os 

princípios da isonomia (Art. 5º, caput) e da finalidade dos atos administrativos (Art. 

37 da CF), que deve ser sempre o interesse público. A discriminação aos 

venezuelanos fere subsidiariamente, nesse sentido, os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, básicos do direito administrativo e que dão contornos aos 

princípios constitucionais da motivação, finalidade e transparência dos atos da 

Administração Pública (Art. 37 da CF).  

A Portaria, tal qual vem sendo redigida, também viola o artigo 32 do Regulamento 

Sanitário Internacional - RSI, que prevê que os Estados Partes tem a obrigação de 

minimizar “qualquer incômodo ou angústia associado a medidas restritivas”, tratando 

todos os viajantes com cortesia e respeito; levando em consideração o gênero e as 

preocupações socioculturais, étnicas ou religiosas dos viajantes; providenciando 

alimentação e água adequadas, acomodações e roupas apropriadas, proteção para 

bagagens e outros bens, tratamento médico apropriado, meios de comunicação 

necessários, “se possível em idioma que possam compreender”; e outra assistência 

apropriada a viajantes que se encontrem em quarentena, isolados ou sujeitos a outros 

procedimentos para fins de saúde pública. Essas salvaguardas deveriam estar 

expressamente previstas na Portaria, visando orientar a ação dos órgãos 

governamentais de fronteiras responsáveis pela aplicação concreta do texto 

normativo, notadamente a Polícia Federal e a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. A ausência destes detalhamentos com as salvaguardas expõe os viajantes a 
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potenciais violências e lesões concretas aos seus direitos humanos fundamentais, 

reconhecidos pelo Brasil em sua Constituição (Art. 5º) e em diversos Tratados de 

Direitos Humanos ratificados pelo país, notadamente o próprio RSI. 

 

 


