Podemos ajudá-lo a aplicar para a nova lei de OBAMA
em todos os 50 estados.

SAIBA SOBRE OS SEUS DIREITOS
Detenções pela Imigração

O QUE FAZER SE QUESTIONADO?
• NO TRABALHO
• EM CASA

•

• NO AUTOMÓVEL
• NA RUA

O que acontece quando começa o
processo de deportação?

• Cidades Santuário Nos EUA
• Descobri se seu advogado é licenciado
• Serviços Legais Gratuitos nos 50 Estados
• Seu RIGHTS CARD (Cartão de Direitos)
A série de Lei Prática escrito por Dr. Moises Apsan
1-844-drmoises http://www.drmoises.com
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ATENÇÃO !!! Não empregar qualquer pessoa ou empresa que não é um
advogado licenciado ou uma empresa que seja sem fins lucrativos e
registada nos tribunais de imigração.

INTRODUÇÃO

E

sse libreto contém informação sobre os seus direitos
durante um confronto com qualquer com quaisquer
das agências do Serviço de Imigração do Departamento
de Segurança Interna (Department of Homeland
Security). É muito importante que todos, estando aqui
legalmente ou não, que saibam dos seus direitos
perante o Serviço de Imigração. Se você não souber dos
seus direitos e o Serviço de Imigração o apanhar, você
poderá perder algumas importantes oportunidades para permanecer nos
Estados Unidos.
Embora a informação possa ser útil, por favor, lembre-se que os oficiais
da polícia, delegados, e agentes da imigração podem reagir de forma
diversa em situações diferentes e não existe um meio de se prever o
resultado. Este não é um substituto para aconselhamento jurídico e você
deveria sempre consultar um advogado se você for capturado, receber
uma notificação oficial, ou ter que fazer uma solicitação ao Serviço de
Imigração e Cidadania dos Estados Unidos.
Esse libreto é o primeiro de uma série de guias práticos sobre leis dos
Estados Unidos. Os assuntos futuros incluirão: O que fazer se você é
uma mulher agredida e estiver submetendo seu pedido de green card;
candidatando-se à cidadania; se estiver trazendo um parente para os
Estados Unidos e muito mais.

Moises Apsan, Advogado, imigrou do Brasil em 1955.
Tem sido o Presidente da Ordem Federal dos
Advogados, em New Jersey (de 1997-2002),
Coordenador do Seminário Anual de Imigração, e
membro da Associação Americana dos Advogados de
Imigração. Licenciado em 50 estados para representar
clientes em casos de imigração dos Estados Unidos.

Podemos ajudá-lo a aplicar para a nova lei de OBAMA
em todos os 50 estados.
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O QUE FAZER?
Se O Serviço de Imigração Quiser Questioná-lo?
OS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS

T

odos, nos Estados Unidos, incluindo um imigrante ilegal têm
certos direitos básicos.
Sendo um cidadão americano ou não, você possui
esses direitos constitucionais.
OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS NÃO PODEM SER
SUSPENSOS MESMO DURANTE UM ESTADO DE
EMERGÊNCIA OU TEMPO DE GUERRA!

Dentre esses direitos estão:

•

Direito de Se Manter em Silêncio. Se você for detido, é seu direito
recusar a responder a qualquer pergunta. Não minta! Não diga
nada ou apenas diga: “Eu preciso conversar com o meu
advogado.”

•

Direito de Se Libertar de “Buscas e Apreensões Arbitrárias”. A
Quarta Emenda está suposta a proteger a sua privacidade. Sem um
mandado, os agentes da polícia ou do governo não são permitidos
a fazer busca em sua casa ou escritório e você pode se recusar a
deixá-los a entrar. Saiba, entretanto, que é fácil para o governo
checar o seu e-mail, chamadas telefônicas, e conversações em sua
casa, escritório ou lugares de reuniões.
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O QUE FAZER?
Se o Serviço da Imigração Vier
à Sua Casa?
REGRA PRINCIPAL:

NÃO ABRA A PORTA!

S

e um oficial bater à sua porta, não abra a porta! Você deveria, com a
porta fechada, pedir para que ele se identifique. Você pode
perguntar:

“Qual a sua agência?”



Se você tiver uma identificação válida, você poderá mostrá-la à polícia para
provar que você não é a pessoa. Não mostre a eles um documento falso!



Se o warrant que ele mostrar parecer válido, você deveria ir para fora e falar
com o oficial. Você tem o direito de não permitir que ele entre na sua casa. Isso
é muito importante se você tiver amigos e/ou família na sua casa que tenha
problema com imigração. Uma vez que você permitir que eles entrem em sua
casa eles serão capazes de fazer perguntas sobre quem quer que seja que lá
esteja. Esses poderão ser detidos juntamente com você.



Lembre-se: Não permita que os oficiais entrem na sua casa. Se você permitir
que eles entrem, você perde alguns de seus direitos.



Se você na verdade conversar com o oficial da imigração fora de sua casa, não
responda a nenhuma pergunta. Não assine nada sem conversar com o seu
advogado. Não responda às perguntas. Não diga a eles nada a respeito de
onde você nasceu ou como veio para os Estados Unidos. Assegure-se de não
portar documentos falsos. Você pode dar a ele o seu “rights card” (“cartão dos
direitos”). Um modelo será providenciado ao fim deste libreto
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O QUE FAZER?
Muitas pessoas, sem saber, desistem desses direitos,
ao PERMITIR o oficial a entrar. Isso é chamado dar
“consentimento.”
Se você abrir a porta, o tribunal pode decidir que você
deu consentimento para entrar. O melhor é manter a
porta fechada e pedir pelo warrant. Se ele não puder
apresentar um warrant.
Dê o Oficial de Imigração um " RIGHTS CARD
(Cartão de Direitos). Isto protegerá seus direitos.
Estes cartões estão disponíveis na última página
deste livreto.

NÃO ABRA A PORTA!
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O que fazer?
SE A POLÍCIA OU A IMIGRAÇÃO
Confrontar você na rua ou lugar
público

S

e um oficial da imigração parar você na rua e não tiver um warrant (ordem
de detenção), ele(a) não pode detê-lo a menos que tenha evidência de que
você não é um cidadão. Não diga à imigração sobre a sua situação
imigratória ou onde você nasceu. Também não porte consigo nenhum
documento do seu país de origem ou documentos falsos. Não diga que você é
cidadão americano.

•

Primeiro: sempre pergunte aos agentes ou polícia se você está
livre para seguir. Se eles disserem que sim, você tem o absoluto
direito de se manter em silêncio e seguir em frente. Você não tem que
responder a nenhuma pergunta.
Você pode dizer: “Eu não quero
conversar com você.” Se você não quiser conversar com os agentes ou
polícia, poderá entregar ao agente ou polícia o cartão do seu advogado,
ou o Cartão dos Direitos abaixo, e seguir em frente, a menos que a
polícia diga para você parar.

•

Segundo: se a polícia disser para você parar, você deveria
perguntar se está sob detenção. Se você não estiver, mas não
estiver livre para seguir em frente, você estará sendo detido. Se você
estiver sendo detido, a polícia pode apalpar o lado externo de sua roupa
se eles tiverem razão para suspeitar que você talvez estivesse armado e
que seja perigoso. Se eles começarem a investigar mais que isso, diga:
“Eu não dou consentimento para averiguação.” Eles talvez continuem a
averiguar de qualquer forma. Você não precisa responder às perguntas
se você estiver sendo capturado e detido, mas se você ficar detido, você
deve fornecer o seu nome e endereço.

NÃO CORRA DA POLÍCIA!
Se a policia apenas o confrontar para fazer perguntas, você não precisa
responder. Se eles não o estiverem detendo, mas continuarem a fazer
perguntas, você deveria fornecer a eles o seu nome. Você não precisa
dar nenhuma outra informação, tais como o seu endereço e situação
imigratória. Passe para eles o seu “Rights Card.”
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O que fazer?
SE A POLÍCIA OU A
IMIGRAÇÃO
Aparecer no seu local de
trabalho
O Serviço de Imigração está
intitulado a entrar em áreas
que estejam abertas ao
público.
Isso significa que se eles entram na área da recepção ou qualquer outra
parte do local de trabalho que está aberta ao público. Mas se a área que
eles quiserem entrar não está aberta ao público, eles devem ter um
warrant assinado por um juiz ou eles podem ter permissão para entrar
pelo empregador. Lembre-se de que se o Serviço de Imigração chegar ao
local de trabalho sem um warrant; você tem o direito de se manter em
silêncio. Sem um warrant, eles deveriam apenas fazer perguntas se eles
tiverem uma boa razão para acreditar que você não é um cidadão
americano.
É importante ficar calmo e não correr. Isso irá provavelmente ser visto
como uma assunção de que tenha algo a esconder.
Se todos os trabalhadores, com ou sem documentos, mantiverem-se
calmos, em silêncio e continuarem trabalhando, o Serviço de Imigração
não terá nenhuma boa razão para deter nenhum dos empregados.

Dê o Oficial de Imigração um " RIGHTS CARD
(Cartão de Direitos). Isto protegerá seus
direitos. Estes cartões estão disponíveis na
última página deste livreto.
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O que fazer?
SE A POLÍCIA OU A
IMIGRAÇÃO
Parar você no seu automóvel
O Serviço de Imigração precisa de uma
boa razão para parar você e verificar o
seu carro. Se o Serviço de Imigração tiver uma boa razão para parar (por
exemplo, que eles vejam drogas ou armas no seu carro), eles podem
averiguar o seu carro sem uma warrant. Eles são autorizados a assim
fazer porque o carro pode dar partida antes deles terem a chance de
obter um mandado de busca. Normalmente é muito importante não dar
a eles nenhuma permissão para fazer averiguação no seu carro. Se a
polícia parar você, você nao precisa mostrar a eles nenhum
documento além da sua driver’s license e registo do automóvel. A
polícia não deveria fazer nenhuma pergunta sobre a sua situação
legal no país.
Se você não tiver uma licença: o oficial da polícia tem o poder de fazer
decisão em detê-lo ou dar-lhe uma citação por estar dirigindo sem uma licença.
Normalmente, se você for capaz de de provar a sua identidade ao oficial da
polícia, você talvez receba um documento de citação ao invés de ser dettidoe
levado para a prisão onde você iria enfrentar problemas de imigração.

9

QUAIS TIPOS DE DOCUMENTOS EU POSSO PORTAR
SE EU NÃO TIVER UMA DRIVER’S LICENSE?
Formas de identificação que poem
ajudá-lo a provar quem é você incluem:
Uma driver’s license vencida, cartão de bando,
cartão de academia de ginástica, identificação de
trabalho ou escola, conta de serviços de utilidade
com o seu nome e outras válidas (não falsas)
identificações.
Tenha muito cuidado em usar identificação
estrangeira. Enquanto pode ser útil para mostrar ao
policial para convencê-lo a não levá-lo para a prisão
por falta de identificação, o governo pode usá-la contra
você se você acabar indo para o tribunal da imigração.

E se eu tiver documentos falsos mas eles parecerem reais?
NUNCA apresente documentos falsos a um policial! Isso não
ajudará a sua situação e você pode acabar com mais
problemas e mesmo respondendo por crime.
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O que fazer?

Se a polícia mandar você
parar mantenha em mente o
seguinte:

•

Não seja rude ao oficial!

•

Mantenha as suas mãos onde o oficial
pode vê-las.

•

Quando o oficial perguntar, mostre a
sua driver’s license, registo e prova de
seguro.

•

Você não precisa responder perguntas, apenas mostrar a sua driver’s
license, registro e prova de seguro.

•

Você não precisa dar consentimento para uma busca.

•

A Polícia pode ter o direito de averiguar o seu carro, e você não deve
resistir se eles estiverem fazendo uma busca, você pode afirmar
claramente que você não dá consentimento a uma busca.

•

Os oficiais podem separar passageiros e motoristas um dos outros para
para fazer perguntas e comparar suas respostas, mas niguém precisa
responder a nenhuma questão.

•

Nunca carregue ou mostre documentos falsos ao oficial!
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O que fazer?
OS PROCEDIMENTOS SEGUIDOS
PARA DEPORTAÇĂO
_________________________________________
Como tudo começa: Todos os processos de remoçăo começam com uma notificaçăo
para comparecer. Isso é semelhante ŕs antigas ordens para exibiçăo dos fatos. A
notificaçăo para comparecer indica as razőes que o USCIS acredita que o estrangeiro seja
inadmissível ou deportável e o tempo e lugar da audięncia perante um Juiz de Imigraçăo.
O estrangeiro é também aconselhado ao direito de consitituir advogado sem despesas
ao governo e lhe é fornecida uma lista de programa de advogados grátis. Os processos
de remoçăo se iniciam com o NTA (Notificaçăo para Comparecer). O NTA é basicamente
o documento oficial incriminante do USCIS que coloca um estrangeiro em processo de
deportaçăo. Ele contém um apanhado geral das alegaçőes e incriminaçőes contra o
estrangeiro. Descreve o que o estrangeiro fęz ou o que era ilegal. Tamém lista em
termos técnicos os números dos capítulos da lei que o estrangeiro violou. Alega
também a hora e lugar que o estrangeiro é exigido a comparecer perante o Juiz de
Imigraçăo. O mais importante é que mediante o recebimento da Notificaçăo para
Comparecer, vocę prontamente contate um advogado para assistí-lo. Existe apenas um
limitado tempo disponível antes que vocę tenha que comparecer em tribunal.
A Audięncia de Remoçăo & Fiança : Quando um estrangeiro é tomado em custódia, o
USCIS tem o poder de liberar sob finaça, a menos que o estrangeiro tenha cometido um
crime grave. Se o USCIS năo libera o estrangeiro sob fiança o estrangeiro póde requerer
uma Audięncia para Fiança perante um Jiz de Imigraçăo. Na audięncia sobre a fiança, é
responsabilidade do estrangeiro em convencer o juiz de que ele ou ela năo é um risco
nem um perigo ŕ comunidade. O tribunal deve acreditar que o estrangeiro irá atender ŕ
todas as futuras audięncias.
Calendário Principal: O Calendário Principal de Audięncia é o primeiro comparecimento
do estrangeiro em tribunal, a menos que ele já tenha previamente requerido por uma
audięncia para fiança. O Calendário Principal de Audięncia é uma audięncia preliminar
para rever o caso com o Procurador do Estado (Trial Attorney) e com o advogado do
estrangeiro (advogado de defesa em deportaçăo).
Audięncia de Mérito Individual: A Audięncia de Mérito Individual é o julgamento final
do caso. Ao advogado do Estado ë exigido provar os encargos que eles apresentaram
junto ŕ NTA. O estrangeiro é capaz de apresentar o seu caso ao Juiz de Imigraçăo com
testemunhas e persuadir o Juiz de Imigraçăo de que ele năo deveria ser deportado, se
isso for possível. Ao fim da audięncia o juiz irá fazer uma decisăo oral ou escrita.
Estabelecerá as razőes porque ele estará deportando ou năo deportando o estrangeiro
Apelaçăo: Se tanto o Advogado do Estado como o estrangeiro năo estiver satisfeito com
a decisăo do juiz, existe um direito para a apelaçăo, o qual deve ser exercitado dentro
de 30 (trinta) dias.
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O que fazer?
DEFESAS ou Como impedir uma Deportaçăo ou
Procedimento de Remoçăo

Quando um juiz de imigração entende
que
um estrangeiro está ilegalmente nos
Estados Unidos, ele necessariante não
quer dizer que a pessoa deve ser
deportada. As Leis de Imigração
prevêem muito tipos de meios para se
previnir a Remoção (deportação). Os
meios mais comumente usados são: (1)
dispensas de excludabilidade e
deportabilidade; (2) cancelamento de remoção para residentes permanentes; (3)
cancelamento de remoção para residentes não permanentes; (4) suspensão de
deportação; (5) ajuste de status para residencia permanente; (6) asilo politico e
retenção de deportação; (7) legalização e registro e, (8) saida voluntária.

Dispensas
A Lei de Imigração lista vários fundamentos pelos quais uma pessoa ao meio de
um procedimento de deportação póde requerer por uma dispensa. Todas as
dispensas disponíveis exigem que o estrangeiro estabeleça dificuldade a si
próprio ou aos seus membros próximos de familia se ele estiver para ser
removido dos Estados Unidos.

Asilo e Suspensão de Deportação
Aqueles que tenham um mêdo bem fundamentado de perseguição, caso eles
retornem aos seus países de origem pódem requerer por asilo se seus temores
forem baseados em um dos seguintes fundamentos:
1.
2.
3.
4.
5.

Opinião Política
Crença Religiosa
Nacionalidade
Raça
Afiliação a determinado grupo social

Se uma pessoa recebe o asilo, depois de um ano ela póde requerer pelo status
de residente permanente.
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Cidadania
Qualquer pessoa que tenha preenchido as exigências para a naturalização póde
requerer tanto que o caso seja terminado ou segurado temporariamente inativo
dependendo dos resultados do requerimento à cidadania.

Cancelamento de Remoço para Não
Residentes Permanentes
Muitas pessoas conhecem isso como a Lei dos 10 Anos. Isso permite que o
Procurador Geral (normalmente um Juiz de Imigração ou Diretoria das Apelações
de Imigração) para cancelar a remoção de um não-residente permanente dos
Estados Unidos, se:
1. Ele tiver estado fisicamente nos Estados Unidos por um período contínuo de
10 (dez) anos anterior à instituição dos procedimentos de remoção. (Essa
exigência não é aplicável às pessoas que tenham servido um mínimo de 24
meses nas Forças Armadas dos Estados Unidos, estiveram presentes nos
Estados Unidos durante o seu alistamento ou empossamento e estejam ou
servindo com honras ou tenham recebido uma dispensa honrosa.)
ªContinuamenteª significa que a pessoa não póde estar fora dos Estados
Unidos por mais de 90(noventa) dias a cada vez ou 180 (cento e oitenta) dias
em agregado, durante o periodo de 10 (dez) anos.
2. Ele tenha sido uma pessoa de bom caráter moral por 10 (dez) anos;
3. Ele tenha demonstrado excepcional e extremamente incomum dificuldade
para um qualificado cidadão americano ou residente permanente em
situação legal cônjuge, pais ou filhos. (Note: dificuldade não para o
requerente).

Cancelamento de Remoção para
Cônjuge Agredido
O cônjuge agredido deve primeiramente ser colocado em procedimentos de
deportação (ou “remoção” sob a nova lei). Ela deve demonstar 3 (três) anos de
contínua presença física nos Estados Unidos, ao invés de (10) dez anos como
aplicável a outros indivíduos. Tempo em relação ao período de três anos
aumentaria mesmo depois que ela tenha recebido a notificação para aparecer
para a audiência de remoção. Isso ë diferente que aquilo que se aplica a outros
indivíduos onde a presença física nos Estados Unidos termina mediante
notificação ou carta referente ao ato criminal.
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Ajuste de Status
Um estrangeiro em situação deportável que seja o pai, cônjuge, viúvo ou filho
de um cidadão americano póde estar qualificado a requerer ao Juiz pelo ajuste
de seu status para o status de residente permanente em situação legal (Green
Card). Também qualificados a requerer ao ajuste de status estão muitos
estrangeiros cujas priority dates (data-prioridade) para a residencia permanente
estejam “em andamento”. Os estrangeiros que tenham obtido residência
permanente condicional baseados em seus casamentos, ou casamento de seus
pais estrangeiros com um cidadão americano que estiveram impossibilitados de
terem seus status ajustados de suas situações de Residente Condicional
(temporário) para Residente Permanente, podem, uma vez que o USCIS os
coloque sob procedimentos de deportação, ter suas solicitações renovadas
perante um Juiz de Imigração.

Saída Voluntária
Na maioria dos casos, caso não exista resolução especial disponível que impeça
a deportação, o estrangeiro póde solicitar pela Saida Voluntária. Uma vez que
seja concedida, o estrangeiro terá 4 (quatro) meses para deixar os Estados
Unidos. Durante esse período eles pódem ter suas vidas em ordem e se
prepararem para suas deportações. Saida Violuntária evita ambos os problemas
associados com a deportação e capacita o estrangeiro, em muitos casos, a
eventualmente retornar aos Estados Unidos.
A Saïda Voluntária é disponível aos estrangeiros que não estejam em situação
deportável sob fundamentos agravantes, que tenham capacidadde de pagar
pelos seus próprios bilhetes de viagem, que concordem em partir dentro de um
período de tempo concedido pelo Juiz da Imigração e que tenham estabelecido
bom carater moral durante o período prévio de 5 (cinco) anos. O IIRIRA limitou
a saída voluntária em diversos importantes modos. As extensões da saida
voluntária não são mais possíveis. Nem tão pouco póde um estrangeiro que
tenha recebido a saída voluntária obter permissão para trabalho. Isso limita a
utilidade da saida voluntária.
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Chame um destes números de telefone para
descobrir se seu advogado é licenciado.
ALABAMA
Board of Bar Examiners Alabama State
Bar P.O. Box 671 Montgomery, AL
36101 TEL: 205/269-1515

ALASKA
Committee of Law Examiners Alaska Bar
Association P.O. Box 100279 Anchorage, AK
99510-0279 TEL: 907/272-7469

ARIZONA
Committee on Examinations and Character
and Fitness 1501 W. Washington, Suite
104 Phoenix, AZ 85003-1742 TEL: 602/3640371

ARKANSAS
State Board of Law Examiners Justice
Building, Room 2400 625 Marshall Little
Rock, AR 72201 TEL: 501/374-1855

CALIFORNIA
State Bar of California 180 Howard
Street San Francisco, CA 94105 TEL: (415)
538-2000
State Bar of California 1149 South Hill
Street Los Angeles, CA 90015 TEL: (213)
765-1000

COLORADO
Supreme Court Board of Law Examiners 600
17th St., Ste. 520-S Denver, CO 80202 TEL:
303/893-8096

CONNECTICUT
Connecticut Bar Examining Committee 100
Washington Street Hartford, CT 061064411 TEL: 860/706/5136

DELAWARE
Board of Bar Examiners of the Delaware
Supreme Court 200 W. Ninth St., Suite 300B Wilmington, DE 19801 TEL: 302/577-7038

DIST. OF COLUMBIA
D.C. Court of Appeals Room 4200 500
Indiana Avenue, N.W. Washington, DC
20001 TEL: 202/879-2710

FLORIDA

GEORGIA
Supreme Court of Georgia Office of Bar
Admissions P.O. Box 38466 Atlanta, GA
30334-0466 TEL: 404/656-3490

HAWAII
Supreme Court of Hawai’i Ali'i'olani Hale 417
South King Street Honolulu, HI 968132912 TEL: 808/539-4919/4977

IDAHO
Idaho State Bar PO Box 895 525 West
Jefferson Boise, ID 83701 TEL: 208/334-4500

ILLINOIS
Illinois Board of Admissions to the Bar 625
South College Street Springfield, IL 627042521 TEL: 217/522-5917

INDIANA
Indiana State Board of Law
Examiners National City Center, South Tower
#1070 115 W. Washington
Street Indianapolis, IN 46204-3417 TEL:
317/232-2552

IOWA
Supreme Court of Iowa State Capitol
Building Des Moines, IA 50319 TEL:
515/281-5911

Florida Board of Bar Examiners
1891 Eider Court
Tallahassee, FL 32399-1750
TEL: 850/487-1292
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KANSAS
Kansas Board of Law Examiners Kansas
Judic ial Center 301 S. West 10th Ave.,
Rm.374 Topeka, KS 66612-1507 TEL:
785/296-8410

KENTUCKY
Kentucky Board of Bar Examiners 1510
Newtown Pike, Suite X Lexington, KY
40511 TEL: 606/246-2381

LOUISIANA
Louisiana Committee on Bar Admissions 601
St. Charles Avenue New Orleans, LA
70130 TEL: 504/566-1600

MAINE
Maine Board of Bar Examiners P.O. Box
30 Augusta, ME 04332-0030 TEL: 207/6232464

MARYLAND
State Board of Law Examiners Robert F.
Sweeney Dist. Ct. Bldg., Third Floor 251
Rowe Boulevard Annapolis, MD 21401 TEL:
410/260-1975

MASSACHUSETTS
Massachusetts Board of Bar
Examiners Suffolk County Courthouse 3
Pemberton Square 7th Floor, Suite
707 Boston, MA 02108 TEL: 617/482-4466,
4467

MICHIGAN
Michigan Board of Law Examiners 200
Washington Square North P.O. Box
30104 Lansing, MI 48909 TEL: 517/3346992

MINNESOTA
Minnesota State Board of Law
Examiners Minnesota Judicial Center 25
Constitution Avenue, Suite 110 St. Paul, MN
55155 TEL: 612/297-1857

MISSISSIPPI
Mississippi Board of Bar Admissions P.O. Box
1449 Jackson, MS 39215-1449 TEL:
601/354-6055

MISSOURI
Missouri State Board of Law Examiners P.O.
Box 150 Jefferson City, MO 65102 TEL:
573/751-4144

MONTANA
State Bar of Montana P.O. Box 577 Helena,
MT 59624 TEL: 406/442-7660

NEBRASKA
Nebraska State Bar Commission 635 South
14th Street P.O. Box 81809 Lincoln, NE
68501 TEL: 402/475-7091

NEVADA
State Bar of Nevada 600 E. Charleston Las
Vegas, NV 89104 TEL: 702/382-2200 or
800/254-2797

NEW HAMPSHIRE
Supreme Court Building Noble
Drive Concord, NH 03301 TEL: 603/271-2646

NEW JERSEY
New Jersey Board of Bar Examiners P.O. Box
973 Trenton, NJ 08625-0973 TEL: 609/9842111

NEW MEXICO
New Mexico State Board of Bar
Examiners 9420 Indian School Road
NE Albuquerque, NM 87112 TEL: 505/2719706

NEW YORK
New York State Board of Law Examiners 7
Executive Centre Drive Albany, NY
12203 TEL: 518/452-8700

NORTH CAROLINA
Board of Bar Examiners of the State of North
Carolina One Exchange Plaza, Suite
700 Raleigh, NC 27602 TEL: 919/828-4886

NORTH DAKOTA
State Bar Board 1st Floor, Judicial
Wing Dept. 180, 600 East Boulevard
Avenue Bismarck, ND 58505-0530 TEL:

COMMOMWEATLH OF THE
NORTHERN MARIANA ISLANDS
Supreme Court of the Commonwealth of
the Northern Mariana Islands P.O. Box
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701/328-4201 TDD: 701/328-2884

2165 Saipan, MP 96950 TEL: 670/236-9800

OHIO
Ohio Board of Bar Examiners State Office
Tower 30 East Broad Street, 2nd
Floor Columbus, OH 43215-3414 TEL:
614/466-1541

OKLAHOMA
Oklahoma Board of Bar Examiners P.O. Box
53036 Oklahoma City, OK 73152-3036 TEL:
405/416-7075

OREGON
Oregon State Board of Bar Examiners 5200
SW Meadows Road P.O. Box 1689 Lake
Oswego, OR 97035-0889 TEL: 503/620-0222
ext. 410

PENNSYLVANIA
Pennsylvania Board of Law Examiners 5070A
Ritter Road, Suite 300 Mechanicsburg,
PA17055-4879 TEL: 717/795-7270

RHODE ISLAND
Rhode Island Board of Bar
Examiners Supreme Court, 250 Benefit
Street Providence, RI 02903 TEL: 401/2224233

SOUTH CAROLINA
South Carolina State Board of Law
Examiners P.O. Box 11330 Columbia, SC
29211 TEL: 803/734-1080

SOUTH DAKOTA
South Dakota Board of Bar Examiners 500
East Capitol Pierre, SD 57501 TEL: 605/7734898

TENNESSEE

TEXAS
Texas Board of Law Examiners P.O. Box
13486 Austin, TX 78711-3486 TEL: 512/4631621

UTAH

VERMONT
Board of Bar Examiners 109 State
Street Montpelier, VT 05609-0702 TEL:
802/828-3281

VIRGIN ISLANDS
Committee of Bar Examiners Terretorial Court
of the Virgin Islands P.O. Box 70 Charlotte
Amalie, St. Thomas, VI 00804 TEL: 809/7745480

VIRGINIA
Virginia Board of Bar Examiners Shockoe
Center, Suite 225 11 South 12th
Street Richmond, VA 23219 TEL: 804/7867490

WASHINGTON
Washington State Bar Association 2102
Fourth Avenue, Fourth Floor Seattle, WA
98121-2330 TEL: 206/727-8210

WEST VIRGINIA
West Virginia Board of Law
Examiners Building 1, E-155 1900 Kanawha
Blvd., E. Charleston, WV 25305-

WISCONSIN
Board of Bar Examiners 110 East Main
Street, Suite 715 Madison, WI 537033328 TEL: 608/266-9760

Tennessee Board of Law Examiners
706 Church Street, Suite 100
Nashville, TN 37243-0740
TEL: 615/741-3234

Utah Law and Justice
Utah State Bar, 645 South 200 East
Salt Lake City, UT 84111-3834
TEL: 801/531-9077
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O que fazer?
Serviços Legais Gratuitos nos 50 Estados
Sob a atual lei federal (8CFR.62), o Juiz Presidente de Imigração mantém
uma lista de organizações e advogados qualificados por lei, para prestar
serviços legais gratuitos aos estrangeiros em procedimentos de
imigração. Para uma organização ser aprovada, ela deve ser de caráter
religioso sem fins lucrativos, de caridade, serviço social, ou similar,
estabelecida nos Estados Unidos e reconhecida pelo Conselho de Recurso
de Imigração, e algumas delas estão autorizadas a cobrar somente uma
pequena taxa nominal para alguns dos serviços prestados.
Em outras palavras, só pelo fato de ser uma organização sem fins
lucrativos, isto não significa que seja permitido representar estrangeiros
em casos de imigração. Primeiro, deve ser aprovada pelo Conselho de
Recursos de Imigração (verifique as suas autorizações) e não pode cobrar
taxas elevadas. Tenha muito cuidado, há uma variedade de agências
chamadas "sem fins lucrativos," que requerem taxas de sócio e cobram
altas taxas. Muitas delas parcelam as taxas em suaves pagamentos,
fazendo com as taxas se pareçam baixas. Cuidado para não ser
enganado. Se você somar todas as taxas, você estará pagando o mesmo,
se não mais, do valor que pagaria à um advogado licenciado. Se você não
tem recursos para pagar um advogado, então, evite as organizações "sem
fins lucrativos," tabeliões, advogados estrangeiros e agências de viagens.
Eles criam mais problemas do que resolvem.
Ver a lista completa de auxílio legal. Vai ao web site :
http://www.drmoises.com

Guiadoimigrante.com e o site para dar ajuda ao imigrante em
portugues. O guia do imigrante fornece dicas preciosas para quem
pretende imigrar para os Estados Unidos ou para quem ja vive aqui.
Creado no ano 2000, ja tem mais de 40,000 visitantes
regularmente cada dia.
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LISTA DAS CIDADES SANTUÁRIO NOS EUA
CONTINUA CRESCENDO
Nós, como uma nação, desde a guerra civil jamais estivemos tão
divididos. Qua–lquer discussão sobre os 12 milhões de estrangeiros
ilegais nos EUA rapidamente se torna em argumento com ambos os lados
acreditando na sua causa quse que fanaticamente. O governo federal
falhou em tomar responsabilidade na questão da imigração; cada estado
tem decidido resolver a matéria da imigração da sua própria maneira,
conduzindo a um cenário regulado por cidades e estados em prol ou anti
imigrantes.
Mais recentemente cidades e estados têm aventurado seus lados ao
providenciar algum Santuário aos estrangeiros em situação ilegal vivendo
em suas comunidades. Essas cidades têm sido chamadas “Sanctuary
Cities” (“Cidades Santuário”).
–Uma Cidade Santuário protege estrangeiros ilegais através de decisões
locais, atos executivos ou regulamentos de prefeituras. Os
departamentos policiais das cidades podem também emitir seus próprios
regulamentos especiais, princípios e ordens em geral para efeitos
similares. Algumas cidades possuem regulamentos oficiais para
Santuário. Outras possuem regulamentos informais para asilos que não
existem documentados mas apesar disso são efetivados por atos dos
trabalhadores do governo (administração, serviço ou segurança).
–
Recentemente, dois congressistas apresentaram legislação intencionada
a desafiar a tendência crescente de cidades Santuário que providenciam
abrigo salvo de penalidades ou detenção aos imigrantes ilegais. O Projeto
de Lei H.R. 3531, o Ato Legislativo de 2007 sobre a Responsabilidade em
Executar as Leis da Imigração foi apresentado com os co-patrocinadores
originais, os representantes Thelma Drake (VA-02), Jeff Miller (FL-01) e
Tom Tancredo (CO-06). Se passar, essa lei iria dentre outras questões:
esclarecer que a lei estadual de execução possui autoridade existente
para investigar, identificar, apreender, deter, e/ou transferir para as
autoridades federais qualquer imigrante ilegal apreendido durante o
curso de seus deveres de rotina; revogar 25 por cento do fundo de nãoemergência da Segurança Interna dentro de seus meses da aprovação da
Lei para as cidades Santuário; e dá autoridade à Secretaria para revogar
um total de 50 por cento dentro de sua própria decisão e considerar a
imigração ilegal um crime doloso. É improvável que tal lei passaria em
assembléia constitucional.
–
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Ao mesmo tempo e ao fim do dia no mesmo estado (Califórnia) líderes
religiosos locais uniram-se em campanha nacional para oferecer
Santuário aos imigrantes ilegais que tenham sido mandados a deixar o
país.
O New Sanctuary Movement (Novo Movimento para Santuário) é uma
campanha nacional inspirada por um esforço religioso para Santuário nos
anos de 1980 no qual grupos religiosos davam abrigo aos imigrantes
ilegais e aos refugiados da América Central.
Como parte da campanha para influenciar o debate da reforma da
imigração no Congresso, outras congregações realizaram cerimonias
semelhantes em Los Angeles, Seattle, Chicago e New York. Entrevistadas
por igrejas, Autoridades da Imigração disseram que se uniriam ao
movimento para Santuários, não disseram se colocariam alvo em
Santuários religiosos mas disseram que executariam as leis da imigração.
Ao mesmo tempo a lista de Cidades Santuário continua crescendo. A
Califórnia possui a maior lista de Cidades Santuário nos Estados Unidos.
Ao tempo da redação deste artigo as seguintes cidades são consideradas
Cidades Santuário
Alaska
• Anchorage
• Fairbanks
Arizona
• Chandler, AZ
• Phoenix, AZ
California
• Bell Gardens, CA
• City of Industry, CA
• City of Commerce,
CA
• Cypress, CA
• Davis CA
• Downey, CA
• Fresno, CA
• Lakewood, CA
• Los Angeles, CA
• Long Beach, CA
• Lynwood, CA
• Maywood, CA
• Montebello, CA
• National City, CA
• Norwalk, CA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paramount, CA
Pico Rivera, CA
So. Gate, CA
San Bernardino, Ca.
San Diego, CA
Santa Cruz, CA
San Francisco,
San Jose, CA
Sonoma County, CA
Vernon, CA
Watsonville, CA
Wilmington, CA

Colorado
• Aurora, CO
• Commerce City, CO
• Denver, CO
• Durango, CO
• Federal Heights, CO
• Fort Collins CO
• Lafayette, CO
• Thornton, CO
• Westminster, CO

Connecticut
• New Haven, CT
Florida
• DeLeon Springs, FL
• Deltona, Fl
• Miami, FL
Illinois
• Chicago, IL
• Cicero, IL
• Evanston, IL
Massachusetts
• Cambridge, Mass.
• Chelsea, Mass.
• Orleans, Mass.
Maine
• Portland
• State of Maine
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Maryland
• Baltimore, MD
• Gaithersburg, MD
• Takoma Park, MD
Michigan
• Ann Arbor, MI
• Detroit, MI
Minnesota
• Minneapolis, MN
• St. Paul, MN
• Worthington, MN
Nevada
• Reno
New Jersey
•
Bridgeton
•
Camden, NJ
• Fort Lee, NJ
• Hightstown, NJ
• Jersey City, NJ
• Newark, NJ
• North Bergen, NJ
• Trenton, NJ
• Union City, NJ
• West New York, NJ
New Mexico
• Albuquerque, NM
• Rio Ariba County,
NM
• Santa Fe, NM

New York
• Bay Shore, NY
• Brentwood, NY
• Central Islip, NY
• Farmingville, NY
• New York City, NY
• Riverhead, NY
• Shirly/Mastic, NY
•
Spring
Valley
Village, NY
• Uniondale, NY
• Westbury, NY

Texas
• Austin, TX
• Baytown, TX
• Brownsville, TX
• Channelview, TX
• Denton, TX
• Dallas, TX
• El Cenizo, TX
• Ft. Worth, TX
• Houston, TX
• Katy, TX
• Laredo, TX
• McAllen, TX
• Port Arthur, TX

North Carolina
• Charlotte, NC
• Durham, NC
• Raleigh
• Winston-Salem

Utah
• Provo, UT
• Salt Lake City, UT

Ohio
• Columbus, OH
Oklahoma
• Oklahoma City
• Tulsa
Oregon
• State of Oregon
• Ashland, OR
• Gaston, OR
• Marion County, OR
• Portland, OR

Virginia
• Fairfax County, VA
• Virginia Beach, VA
Washington
• Seattle, WA
Wisconsin
• Madison, WI
Wyoming
• Jackson Hole, WY
Washington, D.C.

Por favor deixe-nos saber se alguma da lista acima está incorreta, ou se
você está ciente de outros locais que deveriam ser listados. Muito Obrigado!

22

RIGHTS CARD
Dou-lhe este cartão porque eu não desejo
falar a você nem tem qualquer mais contato
com você. Escolho exercitar-me meu direito
guardar silêncio e recusar responder suas
perguntas. Se detem-me, eu continuarei a
exercitar-me meu direito guardar silêncio e
recusar responder suas perguntas. Quero
falar com um advogado antes de responder
suas perguntas.

RIGHTS CARD
I am giving you this card because I do not
wish to speak to you or have any further
contact with you. I choose to exercise my
right to remain silent and to refuse to
answer your questions. If you arrest me,
I will continue to exercise my right to
remain silent and to refuse to answer your
questions. I want to speak with a lawyer
before
answering
your
questions.

Quero contatar advogado: Moses Apsan,
Esq. O número de telefone: 1-844-drmoises

I want to contact this attorney
or organization: Moses Apsan, Esq.
Telephone number: 1-844-drmoises
RIGHTS CARD
I am giving you this card because I do not
wish to speak to you or have any further
contact with you. I choose to exercise my
right to remain silent and to refuse to
answer your questions. If you arrest me,
I will continue to exercise my right to
remain silent and to refuse to answer your
questions. I want to speak with a lawyer
before
answering
your
questions.

RIGHTS CARD
Dou-lhe este cartão porque eu não desejo
falar a você nem tem qualquer mais contato
com você. Escolho exercitar-me meu direito
guardar silêncio e recusar responder suas
perguntas. Se detem-me, eu continuarei a
exercitar-me meu direito guardar silêncio e
recusar responder suas perguntas. Quero
falar com um advogado antes de responder
suas perguntas.
Quero contatar advogado: Moses Apsan,
Esq. O número de telefone: 1-844-drmoises
RIGHTS CARD
Dou-lhe este cartão porque eu não desejo
falar a você nem tem qualquer mais contato
com você. Escolho exercitar-me meu direito
guardar silêncio e recusar responder suas
perguntas. Se detem-me, eu continuarei a
exercitar-me meu direito guardar silêncio e
recusar responder suas perguntas. Quero
falar com um advogado antes de responder
suas perguntas.
Quero contatar advogado: ________, Esq.
O número de telefone: ____________

I want to contact this attorney
or organization: Moses Apsan, Esq.
Telephone number: 1-844-drmoises
RIGHTS CARD
I am giving you this card because I do not
wish to speak to you or have any further
contact with you. I choose to exercise my
right to remain silent and to refuse to
answer your questions. If you arrest me,
I will continue to exercise my right to
remain silent and to refuse to answer your
questions. I want to speak with a lawyer
before
answering
your
questions.
I want to contact this attorney
or organization: _________________
Telephone number:______________
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