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I-601A Waiver (Perdão)

Desde 4 de março de 2013, familiares imediatos (esposo(a), filho(a) e pais) de cidadãos americanos
que entraram ilegalmente nos EUA, podem aplicar para um 601-A (perdão provisória de presença
ilegal), para que o parente do cidadão (ou residente legal permanente) possa voltar mais
rapidamente aos Estados Unidos.

Esse Waiver (perdão) pode ser pedido antes da pessoa deixar os EUA para a sua entrevista no
Consulado no seu país de origem.

Estrangeiros que não qualificam para ajustarem o seu status de imigração nos EUA, devem sair do
país para obterem um visto de reentrada no país. Indivíduos que permaneceram mais de 180 dias
ilegalmente nos EUA tem uma pena de impedimento de reentrada nos EUA devido à presença ilegal
decretada na Lei de Imigração e Nacionalidade na seção 212(a)(9)(B). Para sobrepor essa pena de
impedimento de reentrada, é necessário obter um Waiver (perdão) que “cancela” esse bloqueio de
reentrada no país. Esse Waiver (perdão) deve ser obtido antes da pessoa retornar aos EUA.

Geralmente, o estrangeiro só pode aplicar para o Waiver (perdão) após a sua entrevista do processo
de aplicação de um visto de imigrante no exterior, e após um oficial do Consulado determinar que a
entrada dessa pessoa nos EUA é inadmissível.

Na lei atual, um cônjuge que não tenha documentos que permitam a sua estadia nos EUA, e que
permaneceu nos EUA com o visto expirado (com exceção de parentes imediatos), só pode aplicar
para um ajuste de status se voltar para o seu país de origem e re-entrar nos EUA legalmente. Esse
cenário piora se essa pessoa permaneceu nos EUA ilegalmente por um período maior de 6 meses,
porque estará sujeito a um impedimento de 3/10 anos de reentrada nos EUA. Isso significa que essa
pessoa deverá permanecer fora dos EUA de 3 a 10 anos, a não ser que o cidadão americano consiga
um Waiver (perdão). A pegadinha é que esse Waiver (perdão) I-601 só pode ser pedido depois que
essa pessoa (que que encontra ilegalmente nos EUA) sair dos EUA. O processo de um Waiver
(perdão) pode levar mais de um ano, um período longo que separa as famílias.

 

O “provisional Waiver” (perdão) permite que os parentes imediatos apliquem para esse Waiver
(perdão) antes da partida deles para a entrevista para um visto no Consulado no seu país de origem.
Esse novo processo foi desenvolvido para encurtar o tempo que o(a) cidadão(ã) fica separado de
seus parentes imediatos enquantos eles obtêm um visto de imigrante para tornarem residentes
legais permanentes dos EUA

Se o Waiver (perdão) for aprovado, o cônjuge imigrante receberá um waiver (perdão) temporário,
mas deverá voltar ao seu país de origem para aplicar para um visto de residência permanente (green
card) para retornar aos EUA.
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Observação: NEM TODAS AS PESSOAS PODEM USAR O 601 WAIVER
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