
 

 

Updated 2-10-20 (Portuguese) 

Assistência alimentar SNAP: Atualizado em fevereiro de 2020 

Os imigrantes e o encargo público 
  

 

O governo do Trump está mudando uma regra de imigração chamada "encargo público".1 Este documento explica 
como essa regra afetará o SNAP -- um benefício federal de nutrição que ajuda famílias de baixa renda a colocar 
comida na mesa. O SNAP pode ajudar a sua família a se manter forte, produtiva e estável. Antes de decidir 
interromper os benefícios que sua família recebe, é importante conhecer os fatos. 
 
 

O teste de encargo público é usado pelas autoridades de imigração para decidir se uma pessoa pode entrar nos 
Estados Unidos ou obter um Green Card (residência permanente legal). Os funcionários examinam todas as 
circunstâncias de uma pessoa, incluindo: renda, emprego, saúde, educação ou qualificações, situação familiar e se 
um patrocinador assinou uma “declaração de apoio”. 
 

A maioria das pessoas que estão sujeitas a encargos públicos não se qualificam para programas de benefícios 
federais. O critério de qualificação para o SNAP é limitado a cidadãos americanos de baixa renda e a certos 
imigrantes “qualificados” vivendo no país legalmente.* Os funcionários analisam apenas a concessão de certos 
benefícios federais, como o SNAP, após 24 de fevereiro de 2020 (a data em que a regra alterada entra em vigor). 
 

A regra de encargo público não se aplica a portadores de Green Card que estão solicitando a cidadania nos Estados 
Unidos ou a renovação de seu Green Card. O encargo público também não se aplica ao WIC, refeições escolares ou 
ajuda de despensas de alimentos (food pantries, em inglês). 
 

 

 Visite Protectingimmigrantfamilies.org/know-your-rights ou Masslegalservices.org/publiccharge 

 Você pode obter ajuda de um advogado especializado em imigração. Para uma lista de recursos, visite: 
Masslegalservices.org/publiccharge.  
Recomendamos ligar primeiro para confirmar que a organização pode responder as suas perguntas.  

 Para obter ajuda para solicitar o SNAP ou achar recursos alimentares em sua comunidade: 
Ligue para a linha direta FoodSource do Project Bread: 1-800-645-8333 

 Entre em contato com a MLRI se você representa uma organização de Massachusetts com perguntas sobre 
as regras do SNAP para imigrantes: 

Pat Baker pbaker@mlri.org (617 357 0700 x328) ou Vicky Negus vnegus@mlri.org (x315)  
 

Este documento NÃO substitui o aconselhamento jurídico de um advogado especializado em assuntos de 
imigração. Se você vai dar entrada a uma petição para trazer um membro da família de outro país para os Estados 
Unidos ou tentar ajustar seu estatuto de imigrante nos Estados Unidos, consulte um advogado de imigração.  

                                                           
1
 No 27 de janeiro de 2020, o Supremo Tribunal de Justiça permitiu que as mudanças na lei de encargo público do governo do Trump 

entrassem em vigor enquanto o litígio sobre o mérito continua nos tribunais. Verifique os recursos acima para informações mais 
atualizadas.  
* Os imigrantes "qualificados" incluem residentes permanentes legais (portadores do Green Card), refugiados, asilados e certos 
imigrantes vítimas de agressões físicas. Para obter uma lista completa de imigrantes “qualificados”, consulte o MLRI’S SNAP 
Advocacy Guide. Alguns portadores de Green Card precisam esperar 5 anos para obter o SNAP, mas não crianças ou imigrantes com 
deficiências graves. O SNAP NÃO está disponível para imigrantes indocumentados, com vistos TPS, DACA, U ou com petições 
pendentes para mudança de estatuto legal ou não imigrantes (por exemplo, estudantes/visitantes). 

O que é um encargo público? 

 
 

Onde posso achar mais informações ou obter ajuda? 
 

https://protectingimmigrantfamilies.org/know-your-rights/
https://www.masslegalservices.org/publiccharge
http://www.masslegalservices.org/publiccharge
mailto:pbaker@mlri.org
mailto:vnegus@mlri.org
https://www.masslegalservices.org/content/2020-snap-advocacy-guide
https://www.masslegalservices.org/content/2020-snap-advocacy-guide


MLRI Public Charge Flier (Portuguese) Atualizado em 10 de fevereiro de 2020 
 Com base em materiais de Protegendo famílias de imigrantes 

 
 
 

 

  
 

  
 

 
 

Nota: Para se qualificar para o SNAP, os portadores de Green Card normalmente precisam ter o status de 
Residência Permanente Legal por 5 anos, a menos que sejam menores de 18 anos, tenham uma deficiência grave, 
tenham histórico de trabalho ou tenham um status humanitário anterior, como refugiados ou asilados. Consulte * 
nota de rodapé para obter mais informações. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

^ Os imigrantes adultos que não qualificam podem obter o SNAP em nome de membros elegíveis da família, como 
seus filhos que forem cidadãos americanos. Se você receber um cartão EBT em nome deles (com seu nome), os 
benefícios do cartão serão para membros elegíveis da família. 

Você está se candidatando 
à cidadania 

(naturalização)? 

NÃO há teste de encargo 
público para você.   

Mantenha o 
SNAP 

Você está renovando 
seu Green Card? 

NÃO há teste de 
encargo público para 

você.  

Mantenha o 
SNAP 

Você vai sair dos EUA 
por 6 meses ou 

mais? 

Pode haver encargo 
público se você tentar 

voltar para os EUA. 

Converse com um 
advogado de 

imigração antes de 
sair dos EUA. 

Você recebe o SNAP para 
seus filhos que são 

cidadãos americanos ou 
para outras pessoas com 

quem mora?^ 

O SNAP deles NÃO tem 
impacto em nenhum 

teste futuro de encargo 
público para você.  

Mantenha o 
SNAP das 

crianças/família. 

Você é refugiado, asilado, 
sobrevivente de tráfico (T 

Visa) ou imigrante agredido 
(auto-requerente da 

VAWA)? 

NÃO há teste de 
encargo público 

para você. 

Mantenha o 
SNAP. 

Você tem DACA, TPS, 
visto U ou Imigrante 

Especial Juvenil? 

Não há teste de 
encargo público 

nesse status, mas... 

Você não é 
elegível para o 

SNAP. 

O que precisa saber sobre o encargo público e SNAP se você TIVER um Green 
Card: 

 

O que precisa saber sobre o encargo público e SNAP se você NÃO TIVER um Green Card: 


