
CARTA DE NÃO OBJEÇÃO / "J-1 VISA WAIVER - 

NO OBJECTION STATEMENT" 
As solicitações de cartas de não objeção do governo brasileiro para 

mudança de visto nos EUA, em conformidade com a seção 212(e) 
do Immigration and Nationality Act dos EUA, devem ser encaminhadas 

ao Setor Educacional da Embaixada do Brasil em Washington, pelo 
endereço eletrônico waiver.washington@itamaraty.gov.br, seguindo 

os procedimentos indicados a seguir: 
 

1) O interessado deverá submeter o pedido de dispensa (“waiver") da 
regra de permanência por dois anos no país de origem diretamente ao 

Departamento de Estado (“Department of State”). Informações 
adicionais podem ser obtidas na página do Departamento de Estado. 

 
2) Somente após a obtenção de protocolo (“case number”) emitido pelo 

Departamento de Estado, o interessado poderá solicitar ao Setor 

Educacional da Embaixada do Brasil em Washington a "Carta de Não 
Objeção do Governo Brasileiro para Mudança de Visto nos EUA". 

 
3) Caso sejam preenchidos todos os requisitos listados abaixo, a 

Embaixada do Brasil em Washington enviará a carta de não objeção 
diretamente ao Departamento de Estado e informará ao interessado, 

por correio eletrônico, sobre o envio.  
 

4) A partir de então, caberá ao solicitante acompanhar seu processo 
de pedido de “waiver” por meio da 

página https://j1visawaiverrecommendation.state.gov (ver seção 
"check the status"). Caso tenha dúvidas sobre seu processo, contate o 

Departamento de Estado pelo endereço 
eletrônico 212ewaiver@state.gov. 

 

ATENÇÃO: envie a documentação listada abaixo ao endereço 
eletrônico waiver.washington@itamaraty.gov.br somente após 

a obtenção do protocolo (“case number”) emitido pelo 
Departamento de Estado e, se for o caso, da carta de não 

objeção da(s) instituição(ões) financiadora(s) brasileira(s). 
Pedidos incompletos não serão processados. 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

 
ATENÇÃO: 

 Envie SOMENTE os documentos do requerente 
informados abaixo, em formato PDF, como anexos.  

 Links para sites de compartilhamento de arquivos 
não podem ser abertos.  

 Não é necessário enviar documentos de 
dependentes. 

 
1. Formulário para solicitação da "Carta de Não Objeção do Governo 

Brasileiro para Mudança de Visto nos EUA" devidamente preenchido e 
assinado pelo requerente. (atualizado em 23/12/2021) 

 
2. Cópia do protocolo do processo de “waiver” junto ao Departamento 

de Estado (“Third Party Barcode Page”). 

 
3. Cópia de todos os formulário(s) DS-2019 (“US Department of State 

Certificate of Eligibility for Exchange Visitor J-1 Status") recebidos até 
presente data. 

 
4. Cópias da página de identificação do passaporte atual e da(s) 

página(s) com o(s) visto(s) norte-americano(s) recebidos até a 
presente data. 

Caso o requerente seja estrangeiro com autorização de residência no 
Brasil e o último país de residência antes do ingresso nos EUA tiver 

sido o Brasil, essa informação deverá ser mencionada no formulário 
(campo nº 9), e cópia do respectivo RNE (Registro Nacional de 

Estrangeiro) deverá ser anexada ao processo. 
 

5. Quando for o caso, carta da(s) instituição(ões) brasileira(s) que 

financiou(aram) os estudos do requerente nos EUA EM QUALQUER 
PERÍODO, afirmando que não há objeção do órgão à estada 

ininterrupta do requerente nos EUA e à alteração de visto. Servidores 
públicos brasileiros deverão observar a legislação pertinente quanto à 

possibilidade de afastamento do país. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

OBSERVAÇÕES: 

• O serviço é prestado gratuitamente pela Embaixada do Brasil em 
Washington. O próprio requerente pode reunir e enviar as 

documentações supracitadas, não sendo necessário recorrer a 
advogados, agências ou despachantes. 

 
• Os documentos listados acima podem ser apresentados tanto em 

português quanto em inglês. Não há necessidade de traduções, 
legalizações ou reconhecimentos de firma. 

 
• Eventuais dúvidas deverão ser encaminhadas para o endereço 

eletrônico waiver.washington@itamaraty.gov.br. 
 

• Para informações adicionais sobre o processo de “waiver” da regra 
de dois anos do visto J-1, consulte a 

página https://travel.state.gov/content/travel/en/us-

visas/study/exchange/waiver-of-the-exchange-visitor.html. 
 

• Para informações gerais sobre vistos norte-americanos, contate o 
“United States Citizenship and Immigration Services” (USCIS) por meio 

do telefone +1 800 375-5283 ou pela página https://www.uscis.gov. 
 

PRAZO DE PROCESSAMENTO: 
Mediante a entrega da documentação requerida completa, a 

Embaixada do Brasil em Washington envidará esforços para analisar a 
solicitação em aproximadamente quinze dias úteis. 
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