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O que a eleição de 2016 significa para as comunidades de imigrantes? 

O que você deve fazer: 

 Faça um plano. Procure aprender sobre seus direitos; converse com sua família sobre o que vocês farão 
caso o ICE venha até a sua casa. 

 Converse com um advogado de sua confiança ou um representante certificado sobre suas opções legais. 

O que você precisa saber: 

 O Obama ainda é o presidente. As atuais leis de imigração permanecerão inalteradas até 20 de janeiro de 
2017. 

 As atuais diretrizes de imigração — DACA 2012, TPS etc. — ainda estão em vigor e todas as solicitações 
serão processadas até que mudanças sejam feitas nas leis. 

 Não sabemos quais mudanças serão feitas nem com que velocidade a próxima administração vai 
trabalhar para realizar mudanças. 

o Mudanças administrativas, como cancelar o DACA ou outras ações executivas, poderão ser 
promulgadas rapidamente. 

o Mudanças na lei exigem resolução do Congresso e demoram mais tempo para serem aprovadas 
e implantadas.  

 Não sabemos como (ou mesmo se) o USCIS vai compartilhar ou usar informações do DACA e de outros 
programas. 

Evite fraudes de imigração/notários: 

 Fale apenas com advogados de sua confiança ou representantes certificados do BIA em busca de 
aconselhamento jurídico. 

 Não confie em ninguém que lhe garanta resultados. As leis de imigração são complicadas e é impossível 
garantir resultados. 

O que considerar antes de solicitar o DACA 2012: 

 Primeira solicitação:  
o Se você solicitar o DACA hoje, sua solicitação não será processada antes de 20 de janeiro de 2017, que 

é o primeiro dia da nova administração.  
o Se a nova administração agir imediatamente, haverá um risco de que sua solicitação não seja 

processada e que você não obtenha um visto de trabalho.  
o Você vai compartilhar novas informações pessoais com o USCIS.  
o Fale com um advogado de sua confiança sobre o seu caso antes de fazer a solicitação. 

 Solicitações de renovação:  
o Se você enviar sua solicitação de renovação hoje, há alguma probabilidade de ela não ser processada 

antes de 20 de janeiro de 2017. As renovações do DACA atualmente estão sendo processadas dentro 
de oito semanas. 

o Se a nova administração agir imediatamente para encerrar o DACA 2012, há dois possíveis cenários 
para aqueles que já possuem o DACA: 
 O status do DACA será revogado no mesmo momento em que o programa for cancelado; 
 O status do DACA permanecerá válido até sua data de expiração, ainda que o programa seja 

cancelado. 
o Fale com um advogado de sua confiança sobre o seu caso antes de fazer a solicitação. 

Ajude a proteger a sua comunidade! As comunidades de imigrantes conquistaram o DACA se organizando e 
lutando juntas. Junte-se à luta para manter o DACA e por diretrizes de imigração que protejam todos em nossas 
comunidades. 


