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Prestando assistência de imigração na 

Austrália

O que é assistência de imigração? 

Assistência de imigração é quando uma pessoa usa o 

conhecimento ou experiência com procedimentos de 

imigração para ajudar com pedidos de visto ou outros 

assuntos relacionados a vistos através do: 

• preparo (ou auxílio no preparo) de pedido de visto ou

outro documento para visto

• assessoria quanto a pedido de visto ou assunto

relacionado a visto

• representação ou preparo para processo ou recurso

judicial relacionado a visto.

Assistência de imigração não inclui: 

• tarefas administrativas para preparar (ou auxiliar no

preparo de) uma solicitação ou outro documento,

como por exemplo, escanear e postar documentos

• prestação de serviços de tradutor ou intérprete

• informar outra pessoa de que deve solicitar visto

• repassar informações produzidas por terceiros, sem

fazer comentários ou dar explicações detalhadas

sobre estas informações.

Quem pode prestar assistência de 

imigração na Austrália? 

Apenas agentes de imigração registrados [registered 

migration agents], profissionais do direito australiano ou 

pessoas isentas podem prestar auxílio de imigração 

legalmente na Austrália.  

Agentes de imigração registrados 

Agentes de imigração registrados devem cumprir certos 

requisitos de conhecimento e caráter para serem 

incluídos no Register of Migration Agents disponível no 

site do Office of the Migration Agents Registration 

Authority (OMARA) - www.mara.gov.au. 

Profissionais do direito 

O profissional do direito é um advogado que possui um 

certificado australiano para advocacia. Profissionais do 

direito podem fornecer assistência de imigração no 

âmbito da prática jurídica.  

Pessoas isentas 

Uma pessoa pode prestar assistência à imigração 

legalmente se não cobrar taxa pela assistência e for: 

• um nomeador, patrocinador ou membro próximo da

família do requerente do visto

• um parlamentar, membro de missão diplomática,

agente consular ou organização internacional

• uma pessoa admitida mediante o Public Service Act

1999 ou membro do serviço público de um Estado ou

Território que oferece assistência de imigração como

parte do seu trabalho

• uma pessoa que presta ajuda gratuita para preparar

um pedido ao Ministro.

Mais informações 

Para mais informações sobre quem pode prestar 

assistência de imigração na Austrália, incluindo como 

apresentar dúvidas relacionadas a prestadores de 

assistência de imigração, visite a página ‘Who can help 

you with your application?’ no site do Department of 

Home Affairs. 

Agentes educacionais 

Os agentes de educação não estão isentos e por lei não 

podem prestar assistência de imigração na Austrália a 

menos que também sejam agentes de imigração 

registrados ou profissionais do direito. 
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http://www.mara.gov.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
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Penalidades por prestar assistência ilegal 

de imigração 

É crime prestar assistência de imigração na Austrália 

sem ser agente de imigração registrado, profissional do 

direito ou pessoa isenta. 

A pena por fornecer assistência ilegal de imigração pode 

chegar a 10 anos de prisão. 

Denúncia de assistência ilegal de imigração 

Qualquer indivíduo que prestar assistência ilegal de 

imigração na Austrália deve ser denunciado através do 

Border Watch Online Report no site do Department of 

Home Affairs. 

https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration



