






Paragrafo unico. O disposto no inciso II do caput näo se aplica a fronteira com a Republica 

Bolivariana da Venezuela. 

Art. 5° Excepcionalmente, o estrangeiro que estiver em pafs de fronteira terrestre e precisar 

atravessa-la para embarcar em voo de retorno a seu pafs de residencia podera ingressar na Republica 

Federativa do Brasil com autorizac;äo da Polfcia Federal. 

Paragrafo unico. Na hip6tese prevista no caput : 

1 - o estrangeiro devera dirigir-se diretamente ao aeroporto; 

II - devera haver demanda oficial da embaixada ou do consulado do pafs de residencia; e 

III - deveräo ser apresentados os bilhetes aereos correspondentes. 

Art. 6° As restric;öes de que trata esta Portaria näo impedem a entrada de estrangeiros no Pafs 

por via terrestre, entre a Republica Federativa do Brasil e a Republica do Paraguai, desde que obedecidos 

os requisitos migrat6rios adequados a sua condic;äo, inclusive o de portar visto de entrada, quando este for 

exigido pelo ordenamento jurfdico brasileiro. 

Art. 7° As restric;öes de que trata esta Portaria näo impedem a entrada de estrangeiros no Pafs 

por via aerea, desde que obedecidos os requisitos migrat6rios adequados a sua condic;äo, inclusive o de 

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

§ 1° Para fins do disposto no caput, o viajante de procedencia internacional. brasileiro ou

estrangeiro, devera apresentar a companhia aerea responsavel pelo voo, antes do embarque: 

1 - documento comprobat6rio de realizac;äo de teste laboratorial RT-PCR, para rastreio da 

infec;äo pelo coronavfrus SARS-CoV-2 , com resultado negativo ou näo reagente, realizado nas setenta e 

duas horas anteriores ao momento do embarque, observando os seguintes criterios: 

a) o documento devera ser apresentado no idioma portugues, espanhol ou ingles;

b) o teste devera ser realizado em laborat6rio reconhecido pela autoridade de saude do pafs do

embarque; 

c) na hip6tese de voo com conexöes ou escalas em que o viajante permanec;a em area restrita



do aeroporto, o prazo de setenta e duas horas sera considerado em relac;äo ao embarque no primeiro 

trecho da viagem; 

d) o viajante que realizar migrac;äo que ultrapasse setenta e duas horas desde a realizac;äo do

teste RT-PCR devera apresentar documento comprobat6rio da realizac;äo de novo teste com resultado 

negativo ou näo reagente para o coronavirus SARS-CoV-2 no check-in para o embarque a Republica 

Federativa do Brasil; 

e) a crianc;a com idade inferior a doze anos que esteja viajando acompanhada esta isenta de

apresentar documento comprobat6rio de realizac;äo de teste laboratorial RT-PCR desde que todos os 

acompanhantes apresentem documentos comprobat6rios de realizac;äo de teste laboratorial com 

resultado do teste RT-PCR negativo ou näo reagente para o coronavirus SARS-CoV-2 realizado nas setenta 

e duas horas anteriores ao momento do embarque; 

f) crianc;as com idade igual ou superior a dois e inferior a doze anos que estejam viajando

desacompanhadas deveräo apresentar documento comprobat6rio de realizac;äo de teste laboratorial RT

PCR com resultado negativo ou näo reagente para o coronavirus SARS-CoV-2 , realizado nas setenta e 

duas horas anteriores ao momento do embarque; e 

g) crianc;as com idade inferior a dois anos estäo isentas de apresentar documento

comprobat6rio de realizac;äo de teste laboratorial RT-PCR para viagem a Republica Federativa do Brasil; e 

II - comprovante, impresso ou por meio digital, do preenchimento da Declarac;äo de Saude do 

Viajante - DSV nas setenta e duas horas que antecederem o embarque para a Republica Federativa do 

Brasil com a concordäncia sobre as medidas sanitarias que deveräo ser cumpridas durante o periodo que 

estiver no Pais. 

§ 2° 0 viajante de que trata este artigo estara isento do cumprimento das medidas 

estabelecidas no § 1° nas seguintes hip6teses: 

1 - voos procedentes do exterior com conexäo na Republica Federativa do Brasil nos quais näo 

ocorra qualquer procedimento de desembarque seguido de imigrac;äo; e 

II - paradas tecnicas, no territ6rio brasileiro, de aeronaves procedentes do exterior, desde que 








