
ATUALIZE O SEU ENDEREÇO 

PARA NÃO FALTAR AOS SEUS 

AGENDAMENTOS DE 

APRESENTAÇÃO AO ICE OU A 

SUA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA 

DE IMIGRAÇÃO 

Para garantir o melhor resultado

para o seu processo, você tem que 

manter seu endereço atualizado com 

o ICE e a Justiça de Imigração.. 

Você deve notificar dentro de 5 dias

de sua mudança, mas se não o fez, 

ainda pode fazê-lo.

COMO EFETUAR

A SUA MUDANÇA DE 
ENDEREÇO

COM A POLÍCIA DE IMIGRAÇÃO E ALFANDÊGA DOS 

ESTADOS UNIDOS (ICE) E O GABINETE EXECUTIVO DE 

REVISÃO DE PROCESSOS DE IMIGRAÇÃO (EOIR) DA 

JUSTIÇA DE IMIGRAÇÃO

Lembre-se de que é seu dever: 
• Saber onde está localizado seu escritório local do ICE

• Comparecer a todos os agendamentos com seu oficial de deportação

e à todas as audiências na Justiça de Imigração

• Guardar toda a documentação de imigração

• Fornecer seu endereço correto ou novo ao escritório local do ICE

• Fornecer seu endereço correto ou novo à Justiça de Imigração

Sobre questões relacionadas ao ICE ou sobre os escritórios locais do ICE, ligue:  

1-888-351-4024

Sobre sua audiência na Justiça de Imigração, ligue: 

1-800-898-7180

Caso tenha pergunstas:

PORTUGUESE



Do que preciso?

Número do 

Processo (A#)

Seu novo endereço e número de telefone

Seu antigo endereço

O que preciso fazer ?
1. Preencher o formulário de mudança de endereço

(EOIR-33) e fazer três cópias adicionais.

* 2. Enviar o formulário original de Mudança de Endereço para 

o Tribunal de Imigração. (Isto também pode ser 

preenchido on-line em https://www.justice.gov/eoir/form-

eoir-33-eoir-immigration-court-listing)

* 3. Enviar uma cópia do EOIR-33 para a 

Promotoria de Justiça do Ice.. Para 

encontrar o endereço, acesse: 

https://www.ice.gov/contact/field-

offices?  office=12 e procure o estado 

e cidade do seu novo endereço. 

4. Fornecer uma cópia do EOIR-33 Para o 

seu Oficial do ICE quando for à sua

apresentação.

5. Guardar uma cópia do EOIR-33 em um 

local seguro para seus registros.

6. Você precisará preencher um EOIR-33 

para cada membro de sua família que 

tenha um processo com a Justiça de 

Imigração.

*Você deve enviar os documentos por correio

registrado para que você tenha provas de que os

enviou. Isto significa que você solicitará que um 

recibo lhe seja enviado como prova de que você

mandou os documentos. Você pode enviar correio

registrado em qualquer agência dos correios

Formulário de Mudança de endereço

Para mudar o seu endereço com a Justiça

De Imigração, deve protocolar o Formulário

EOIR-33, na Justiça de Imigração ou em

https://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33-eoir-

immigration-court-listing. Deve fazê-lo dentro 

de 5 dias de Se mudar ao novo endereço.  

O endereço da Justiça de Imigração e Promotoria

do ICE aonde será a sua próxima audiencia. 

Depois que você enviar os documentos, 

continue ligando

1-800-898-7180
para verificar a data e o local do seu próximo

audiência perante a Justiça de Imigração

https://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33-eoir-immigration-court-listing
https://www.ice.gov/contact/field-offices?%20%20office=12
https://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33-eoir-immigration-court-listing

