
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Ofício nº 09054.001060/2021-21

Brasília, 10 de novembro de 2021

De: AFEPA (Assessoria Especial de Relações Federativas e com o Congresso Nacional)

Para: Diversos Brasil 

Destinatário: Ao senhor Chefe do ERESP

Cópia do ofício destinado à Secretaria-Geral Parlamentar da ALESP

Faço referência ao seu ofício SGP nº 1.077/2021, pelo qual Vossa Senhoria informa sobre a

aprovação da Moção nº 109, em 17 de maio, pela Assembleia Legislativa de São Paulo. A

Moção, de autoria do Deputado Estadual Sebastião Santos (PRB/SP), solicita que se prestem

esclarecimentos sobre a deportação de Angola para o Brasil, em 11 de maio, de nove

missionários brasileiros e sobre as medidas que foram tomadas em prol da defesa desses

cidadãos.

2.������������Esclareço, a respeito, que o Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) de Angola

determinou a deportação de pastores brasileiros da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD)

em Angola cujos vistos expiraram. O SME decidiu não renovar os vistos de religiosos

brasileiros da IURD em Angola por conta da decisão do Instituto Nacional para os Assuntos

Religiosos (INAR) de reconhecimento da legitimidade de ala dissidente da igreja, o que

resultou na destituição do Conselho de Direção do qual faziam parte os missionários brasileiros.

3.������������Assim, deixou-se de reconhecer o vínculo dos nacionais com a congregação e, por

consequência, a existência de relação de trabalho que fundamentava a concessão do visto.

Como decorrência, o SME determinou a deportação de missionários brasileiros da IURD e

familiares cujos vistos houvessem expirado, notificando-os a deixar o país. A partir 11/05, findo
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o prazo estabelecido, foram então deportados 99 brasileiros, dos quais 58 missionários, seus

cônjuges ou dependentes, em seis grupos.

4.������������Esclareço, ainda, que o governo brasileiro acompanha com atenção, desde o início da

questão, os incidentes que afetam cidadãos brasileiros pertencentes à Igreja Universal do Reino

de Deus em Angola. O MRE tem envidado todos os esforços necessários para assegurar que os

cidadãos brasileiros deportados recebam tratamento digno e que não sofressem quaisquer

constrangimentos no ato da deportação. 

5.������������Solicitou-se, inclusive, que fosse transmitida às autoridades angolanas a expectativa

do governo brasileiro de que os processos de deportação não resultassem na separação de entes

do mesmo núcleo familiar, e que fosse assegurado o embarque de animais de estimação, a

devolução de passaportes originais, a realização de testes de Covid em domicílio e tempo

adequado à organização de pertences pessoais.

Atenciosamente,

Cláudia Fonseca Buzzi

Embaixadora 

Chefe da Assessoria Especial de Relações Federativas e com o Congresso Nacional

Documento assinado eletronicamente por Paula Andrade Alexim, em 10/11/2021, às 16:04
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Destinatários deste Ofício

Diversos Brasil eresp@itamaraty.gov.br

Diversos Brasil sgp@al.sp.gov.br
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