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Original page: Os Perdões Provisórios I-601A

Os Perdões Provisórios I-601A podem ajudálo a obter status legal nos EUA
Assista ao vídeo abaixo para entender como isso pode beneficiar você e a seus entes queridos!

Boas notícias!!!
Você pode obter status legal se tiver entrado ilegalmente e casado com um cidadão americano ou
um portador de green card ou se for filho ou filha de um residente legal ou de um cidadão dos EUA.
Em muitos casos, mesmo que você tenha sido deportado, ainda poderá obter o status legal!!!
Você pode receber um perdão por seu status ilegal antes de sair para a entrevista consular no seu
país e poderá retornar em cerca de 3 semanas para os EUA.

Temos centenas de casos aprovados!

O que você está esperando?
Ligue agora para agendar sua consulta!
(888) 460-4600

Estrangeiros em processo de remoção (deportação)
Os estrangeiros em processo de deportação são autorizados a participar deste novo processo
provisório de perdão devido a presença ilegal, se seus processos de deportação forem
administrativamente encerrados e não tiverem sido chamados para comparecerem a corte
novamente no momento do preenchimento do Formulário I-601A. Os estrangeiros cujos processos de
deportação foram encerrados ou cancelados são qualificados para solicitar um perdão provisório
devido a presença ilegal. Caso você não tenha aparecido e recebido uma ordem in absentia de
deportação, será necessário fazer uma petição na corte de imigração para reabrir seu caso, antes de
solicitar o perdão do 601A.

Estrangeiros que já tiveram uma ordem de deportação ou
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de remoção.
Se você foi deportado ou removido, em muitos casos, você também se qualificará. No entanto, você
precisará solicitar dois perdões diferentes, um pela ordem de deportação (I-212) e outro por ter
permanecido ilegalmente nos Estados Unidos. (I-601A)
Click the button below to schedule an appointment and
start a new chapter in your life!

(888) 460-4600

Quem é 601 Advogado do perdão
Moises Apsan, Esq.?
Nossa equipe é trilíngue e fala Português e Espanhol, além de inglês.
Moses Apsan, Esq. emigrou do Brasil em 1955. Ele é ex-presidente da Ordem Federal dos
Advogados, do Capítulo de Nova Jersey (1997-2002), foi coordenador do Seminário Anual de
Imigração, e é membro da Associação Americana de Advogados de Imigração. Ele se formou em
direito na Faculdade de New York Law School, com um Juris Doctor, Cum Laude e foi um editor e
escritor para o Law Review. Ele se formou na Universidade de Long Island University em 1970 com
uma licenciatura em Gestão de Negócios. Ele se graduou em 1966 pelo Bronx High School of
Science. Além disso, ele escreve para jornais “US” e para “Os Brasileiros”. Como advogado de
imigração em Newark, NJ e Nova York, ele escreve e publica sites sobre questões jurídicas.
Seus vídeos sobre leis de imigração são amplamente vistos no YouTube, na página da VejaTV no
Facebook.com/vjatv, e na página de “Perdões 601” dos advogados no Facebook. Muitas pessoas o
consideram um dos melhores advogados de imigração nos Estados Unidos.
Moises Apsan atende a chamadas telefônicas semanais em dois shows, sobre as últimas notícias em
imigração, um em espanhol e o outro em português. Ambos podem ser vistos em
www.facebook.com/vejatv todas as quartas-feiras às 8pm em espanhol e às 8:45pm em português.
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Apsan Law Offices, LLC.
400 Market Street, Newark NJ 07458
122 East 42nd Street, NY 10168
Telephone: 888-460-4600
Fax: 973-465-3936
Office Hours
Monday – Friday 9:00am -6:00pm
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