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Violência doméstica e familiar, e seu 

visto 
 A violência doméstica e familiar é crime na Austrália, e não é aceita sob nenhuma circunstância. 

 Não recomendamos que portadores de vistos permaneçam em um relacionamento abusivo por causa de um 

visto, sob nenhuma circunstância. 

 Cancelamentos de vistos são complexos e analisados caso a caso.  

 Apenas o Ministro ou um oficial autorizado (o Departamento) têm o poder de recusar ou cancelar o visto de 

uma pessoa. Nenhum perpetrador de violência doméstica e familiar pode cancelar o visto de uma pessoa. 

 O perpetrador de violência doméstica e familiar pode ter seu visto recusado ou cancelado. 

 Você pode verificar a situação de seu visto online, através da Visa Entitlement Verification Online (VEVO) 

(Verificação Online de Concessão de Visto). A VEVO informa qual visto você possui, quando ele vence e as 

condições de seu visto. 

o Acesse: immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-

conditions/overview 

 É importante que o Departamento tenha seus dados de contato atualizados, para que possamos lhe transmitir 

informações importantes sobre seu visto. 

 Você deve certificar-se de que possui sua própria ImmiAccount (conta de imigração), onde pode administrar 

quaisquer requerimentos de visto atuais ou futuros. É importante que isto seja feito com um endereço de e-mail 

e uma senha separados, aos quais somente você tenha acesso. 

o Acesse: online.immi.gov.au 

 O sistema de imigração pode ser difícil de entender, então recomendamos que procure ajuda em relação à 

imigração com um advogado ou um agente de imigração registrado. Alguns profissionais são especializados 

em assuntos de imigração e violência doméstica e familiar. 

o Acesse: immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview 

o Acesse: familyviolencelaw.gov.au/  

 Alguns portadores e requerentes de visto de cônjuge/companheiro podem solicitar que seu caso seja 

examinado de acordo com as disposições especiais relacionadas a violência familiar (the family violence 

provisions), para conseguir seu visto permanente. 

o Acesse: immi.homeaffairs.gov.au/visas/domestic-family-violence-and-your-visa/how-we-can-help 

 Se estiver preocupado com a situação de seu visto, pode contatar o Departamento, para podermos ajudá-lo a 

resolver a situação de seu visto e fornecer informações sobre os serviços de suporte.  

 

Para mais informações, acesse:  

immi.homeaffairs.gov.au/visas/domestic-family-violence-and-your-visa  
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