INFORMAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE
ASILO
Atualizado em 10 de maio de 2021
ALERTA: Todos os serviços jurídicos fornecidos pelas organizações da California Welcoming Task
Force são GRATUITOS. Se alguém pedir dinheiro por esses serviços, cuidado. É uma fraude. Antes de
você compartilhar qualquer informação pessoal ou assinar qualquer tipo de lista, tenha certeza que
você entende o propósito para o qual a informação será usada, qual organização ou agência está
pedindo a informação, e o motivo para a necessidade de se compartilhar suas informações ou se
registrar em qualquer tipo de lista. Isso vai lhe ajudar a evitar esquemas ilegítimos e danos. Fique atento
acerca de rumores de "coiotes". Informações sobre como contatar as organizações do CA Welcoming
Task Force (Força Tarefa de Recepção da Califórnia) para auxílio legal estão incluídas abaixo.
●
●

●

●

Centro Legal de Defensores dos Imigrantes: +1 (619) 560-2243
Al Otro Lado WhatsApp:
○ Casos de MPP ativos: +52 664-194-6209
○ Casos não-ativos de MPP: +52 664-816-3846
○ Na lista de espera por asilo (Metering List): +52 664-732-0303
○ Sem MPP e fora da lista de espera: +52 664-814-9696
Informação do Al Otro Lado, formulários e recursos:
○ https://linktr.ee/alotrolado (Para casos de MPP)
○ https://linktr.ee/alotroladoasiloinfo (Casos sem MPP)
Preencha isso se você está sob risco de danos ou se tem uma condição física ou de saúde
mental séria:
○
○

●

Em Espanhol:: bit.ly/AOLencuesta
Em Haitian Kreyol: bit.ly/AOLrisksondaj

Informações atualizadas disponíveis aqui:
○ https://www.facebook.com/EspacioMigranteOrg
○ www.rapidresponsesd.org/cawtf

Se Você Tem Um Caso MPP Ativo:
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●

●

●
●
●

O Migrant Protection Protocols (MPP), ou Protocolos de Proteção ao Migrante, é uma política
estadunidense que forçava os requerentes de asilo a esperarem no México para audiência de
asilo nos Estados Unidos. Novos requerentes de asilo não estão mais sendo inscritos no MPP.
Um "caso MPP ativo" é definido como um caso pendente perante o tribunal de imigração, ou
com um recurso de apelação pendente perante o Board of Immigration Appeals (BIA), ou
Conselho de Apelações de Imigrantes.
○ O governo dos Estados Unidos começou processamentos limitados de pessoas com
casos ativos de MPP nos Estados Unidos na sexta, 19 de fevereiro, no Porto de Entrada
San Ysidro, em Tijuana.
○ As agências internacionais UNHCR, IOM, UNICEF, e ICRC administram o
processamento no México.
○ Pessoas com casos ativos NÃO DEVEM viajar para o Porto de Entrada. Pessoas serão
admitidas no Porto de Entrada por meio de consultas marcadas apenas.
Para marcar uma consulta, por favor se registre no site: https://conecta.acnur.org
Contate a UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) pelo WhatsApp: +52 55
2535 2950
Quando você falar com a UNHCR, você deve falar a eles se você e/ou sua família estão em
perigo iminente no México, se possuem algum problema médico sério ou deficiência, se
precisam de ajuda para viajar para a consulta de processamento, ou se têm algum membro de
família imediato que possua um caso fechado ou não está escrito no MPP.

Se Você Não Tem Um Caso MPP Ativo:
●

●

●

Você tem um caso MPP não-ativo se você foi inscrito no MPP mas recebeu ordem de
deportação OU se seu caso foi finalizado e não há nenhum recurso de apelação pendente:
○ Você ainda não é elegível para o processamento, mas pode ser incluso em uma data
posterior.
Se você não conseguiu comparecer à sua audiência no tribunal e recebeu ordem de deportação
na sua ausência:
○ Você talvez possa ser capaz de reabrir seu caso
○ Por favor complete o formulário AOL Encuesta, que você pode acessar aqui:
Bit.ly/AOLencuesta
Se seu caso MPP foi concluído, mas você tem outro membro da família com um caso ativo,
você talvez possa ser processado com ele. Contate a UNHCR pelo WhatsApp: +52 55 2535 2950.

Se você está na Metering List do Asilo (Lista de Espera do Asilo):
●

●

A metering list do asilo, ou lista de espera do asilo, era uma lista onde requerentes de asilo
podiam por seus nomes em Tijuana para esperar sua entrada nos Estados Unidos e começar o
processo do asilo. Se você está na lista, você deve ter recebido um número.
Desde março de 2020, devido ao COVID, ninguém foi chamado ou adicionado à lista de espera
em Tijuana.

2

●
●

A partir de hoje, nós não sabemos quando os portos de entrada serão reabertos ou se a lista irá
operar novamente. Mais informação deve ser disponibilizada em breve.
A lista de espera existente está sendo mantida pelo Grupo Beta. Ela não foi destruída. Não
existe lista de espera alternativa - NÃO é possível, atualmente, se inscrever em nenhuma lista
de espera oficial.

Se Você Não Está no MPP e nem na Lista de Espera, mas espera
conseguir entrar nos Estados Unidos:
●
●
●

A partir de 21 de janeiro de 2021, pessoas não estão mais sendo inscritas no programa MPP.
Os processamentos na fronteira para requerentes de asilo continuam fechados. Não há lista
"lista de espera" oficial.
O único jeito de entrar legalmente nos Estados Unidos para procurar asilo agora é por meio de
liberdade condicional humanitária. Mais informações sobre liberdade condicional humanitária
abaixo.

Informações Sobre Liberdade Condicional Humanitária:
●

●
●

Indivíduos extremamente vulneráveis podem ser elegíveis para liberdade condicional
humanitária. Se a você for garantida a liberdade condicional humanitária, você terá permissão
para entrar nos Estados Unidos e começar o caso de asilo.
A liberdade condicional se aplica a requerentes de asilo que têm sérios problemas médicos ou
estão sob risco iminente de danos.
Se você tem uma condição médica séria ou está sob risco de danos, complete este formulário:
Bit.ly/AOLencuesta

O Que Pode Acontecer Agora Se Você Entrar nos Estados Unidos por
Portos de Entrada (Entradas Não Oficiais):
●

●

●
●

Citando a pandemia do COVID, o governo dos Estados Unidos continua a expulsar rapidamente
pessoas na fronteira sem chance de pedido de asilo ou outra proteção. Essa política é chamada
de Title 42.
Você e sua família podem ser removidos rapidamente de volta para o México (ou colocados em
um voo diretamente de volta para o seu país de origem) se você tentar cruzar a fronteira
estadunidense. Alguns indivíduos e famílias são permitidos de ficar nos Estados Unidos, mas
não existem diretrizes claras.
Famílias com crianças muito novas ainda sim estão sendo expulsas para o México.
Se você já foi rapidamente expulso sob a política Title 42, isso não conta como uma deportação
e não deve afetar sua elegibilidade para asilo no futuro.

Existem notícias sobre a abertura das fronteiras? Outras notícias para
requerentes de asilo?
●

Até o momento ainda não houve nenhum anúncio oficial sobre a reabertura da fronteira.
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●
●
●

Várias organizações legais protocolaram casos federais nos Estados Unidos desafiando o
fechamento das fronteiras.
A Administração de Biden disse que irá reabrir o processamento de asilos, mas avisaram que
ainda levaria tempo.
Atualmente não existe prioridade de acesso ao sistema de asilo dos Estados Unidos para
pessoas que fiquem perto do porto de entrada.
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