
AMPLIAÇÃO DA 
PROIBIÇÃO DE VIAGENS

Em 26 de junho de 2018, a Suprema Corte dos EUA sustentou a proibição de viagens 
imposta pelo Presidente Trump. Essa proibição se aplica a determinadas pessoas 
dos seguintes países: Irã, Líbia, Coreia do Norte, Síria, Venezuela, Iêmen e Somália. 
A proibição continua em vigor.

Para cidadãos de Mianmar, Eritreia, Quirguistão e Nigéria: a proibição 
suspende a emissão de novos vistos no exterior para aqueles que 
desejam viver nos EUA permanentemente (“vistos de imigrante”), 
seja por meio de petições familiares ou empregatícias, seja por 
meio do Programa de Vistos de Diversidade. Ela NÃO se aplica 
àqueles que desejam obter vistos temporários, por exemplo, 
para turismo ou negócios (“vistos para não imigrantes”). 

Para cidadãos do Sudão e da Tanzânia: a proibição suspende a emissão de 
novos vistos no exterior SOMENTE para aqueles que desejam viver nos EUA 
por meio do Programa de Vistos de Diversidade. A proibição não se aplica a 
outros cidadãos desses países.

O novo decreto NÃO afeta:

 Residentes permanentes legalizados (portadores de green card)

 Pessoas que têm dupla nacionalidade e viajam com um passaporte de um país não afetado 
pela proibição 

 Pessoas que obtiveram isenção 

 Pessoas que estão dentro dos Estados Unidos buscando a regularização da 
situação imigratória 

A Ajuda jurídica gratuita está disponível. Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre como 
essas proibições de viagens podem afetar você ou um familiar, consulte um prestador de serviços 
jurídicos de imigração de confiança. Ligue para o ActionNYC no número 1-800-354-0365 
para ser direcionado para receber assistência jurídica de imigração gratuita e segura em 
sua comunidade e em seu idioma.

Em 21 de fevereiro de 2020, uma ampliação da proibição de viagens passou a vigorar. 
Essa proibição se aplica a determinadas pessoas de outros seis países (Mianmar, Eritreia, 
Quirguistão, Nigéria, Sudão e Tanzânia). A proibição afeta a imigração de pessoas que 
estão solicitando determinados vistos de fora do país, e não de pessoas solicitando a 
regularização da situação imigratória que estão aqui nos Estados Unidos. 

Para obter mais informações, visite NYC.gov/travelban
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