
 

 

IBP-PRES-44/20 

Rio de Janeiro, 31 de março de 2020. 

 

Excelentíssimo Senhor 

Tarcísio Freitas 

Ministro de Estado 

Ministério de Infraestrutura 

 

Assunto: Funções Críticas Offshore de Segurança Exercida por 

Funcionários Estrangeiros 

 
 

Excelentíssimo Senhor Ministro, 

  

As entidades que esta subscrevem vem expressar as preocupações da indústria 

de Óleo e Gás acerca da Portaria Interministerial nº 152, de 27 de março de 

2020, que substitui a Portaria Interministerial nº 133, de 23 de março de 2020, 

a qual trata da restrição da entrada no país de estrangeiros.  

 

Inicialmente, ressaltamos que reconhecemos e apoiamos as ações do governo 

para contenção da pandemia Covid-19, entendendo que um evento desta 

magnitude requer medidas à altura.  

 

Neste contexto, uma vez que o setor teve suas atividades declaradas como 

essenciais, a indústria de óleo e gás está enfrentando desafios em diversas 

frentes  para manter a operação do dia a dia com efetivo reduzido, tornando o 

desafio ainda mais complexo face à supramencionada restrição de entrada de 

estrangeiros que impacta, grandemente, a movimentação do pessoal necessário 

para manter as operações do setor em funcionamento e em segurança. 

 

Apesar de a grande maioria das tripulações das embarcações de produção e 

apoio da indústria de petróleo possuírem nacionalidade brasileira, existe uma 

parcela de colaboradores estrangeiros que fazem parte das operações de rotina 

que necessitam portar o Registro Nacional Migratório. As empresas do setor 

seguiram os procedimentos de renovação dos documentos necessários para a 

entrada no país. Porém, há situações em que os colaboradores estão de posse 

do visto para trabalho offshore, mas não possuem o RNM (Registro Nacional de 

Migração), documentos esses emitidos pela Polícia Federal que se encontra, no 

momento, com parte das atividades suspensa em função das restrições oriundas 

da pandemia do COVID-19 e seus desdobramentos.  

 

 



 

 

 

Adicionalmente, há um conjunto de atividades críticas que dependem de equipes 

especializadas de diferentes nacionalidades. São serviços de geofísica, 

manutenção de equipamentos, análises, ou mesmo operações não-rotineiras de 

instalações, testes e comissionamento de conjuntos específicos, que são 

realizados por estes profissionais, em parte estrangeiros. O impedimento da 

entrada destes profissionais para realização de tais serviços pode significar a 

parada total das atividades de sondas, plataformas, sísmica e embarcações de 

apoio, inclusive aliviadores para escoamento da produção, prejudicando, dessa 

forma, a produção e o abastecimento das refinarias.  

 

Dessa forma, solicitamos que sejam incluídos dentre as exceções previstas na 

portaria o ingresso e a permanência do pessoal que compõe as 

tripulações e dos funcionários das empresas de navegação, sísmica, 

serviços submarinos, apoio marítimo e operadores de sondas e 

plataformas de exploração e produção de petróleo e gás que operam no 

País, ainda que estrangeiros. Adicionalmente, sugerimos que se verifique 

também a possibilidade de inclusão da mesma exceção na Portaria 

Interministerial nº 47, de 26 de março de 2020, para que estes mesmos 

profissionais possam desembarcar nos portos após a realização dos serviços. 

 

Sendo o que fazia necessário no momento, subscrevemo-nos e nos colocamos à 

disposição para maiores esclarecimentos. 

 
 

Cordialmente, 

 

 

 

   Clarissa Lins         Nikki Martin                     Adyr Tourinho 

Presidente do IBP      Presidente do IAGC      Diretor-Presidente da ABESPetro 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
C.C: Ilmo Senhor Secretário Diogo Piloni e Silva 
Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários 
 


