
 

Você veio para os Estados Unidos depois de 
esperar no México sob os Protocolos de Proteção 

ao Migrante do Governo dos EUA (MPP)? 

Conheça suas responsabilidades: 
 Você deve notificar o tribunal de imigração e o Departamento de Segurança Interna

(DHS) sobre qualquer alteração em seu endereço dentro de cinco dias após a alteração.
o Você pode pedir ao tribunal de imigração e ao DHS para transferir seu caso para outra cidade

ou estado. Lembre-se de que a transferência não é garantida.

 Você deve comparecer às audiências do tribunal de imigração.
o o Informações sobre o seu caso, incluindo sua próxima  audiência

agendada, estão disponíveis através do telefone [800-898-7180] e
do site da EOIR: https://portal.eoir.justice.gov/infosystem.

 Você deve enviar os pedidos dentro dos prazos adequados.
o Por exemplo, você deve enviar um pedido de asilo ao tribunal de

imigração no prazo de um ano, a partir do momento de chegada nos
Estados Unidos.

Se você tiver dúvidas sobre o processo do tribunal de imigração,entre em 
contato com o serviço Helpdesk do Tribunal de Imigração mais perto de você:

*Os serviços de Helpdesk do Tribunal de Imigração também estão disponíveis para pessoas quenão falam inglês. Informe ao 
Helpdesk sua língua e dialeto nativo.
**Embora você deva começar pelo Helpdesk mais próximo de você, você também pode entrar em contato com qualquer um 

dos outros Helpdesk.

U.S. Department of Justice 
Executive Office for Immigration Review 

Se você não recebeu notificação sobre o seu caso de 
imigração e os EUA não o informaram que você pode 
permanecer no país permanentemente, você ainda não 
possui a situação legal. 

561-510-6865 (segunda-feira - sexta-feira, 9 a.m. - 5 p.m. ET)

315-690-4831 (segunda-feira - sexta-feira, 9 a.m. - 5 p.m. ET)

210-864-2917 (segunda-feira - sexta-feira, 9 a.m. - 5 p.m. CT)
312-660-1328 (segunda-feira - quinta-feira, 8:30 a.m. - 5 p.m. CT)
323-905-0404 (terça-feira e quinta-feira, 9 a.m. - 5 p.m. PT)

 Miami, Florida
 New York, New York
 San Antonio, Texas
 Chicago, Illinois
 Los Angeles, California
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