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Information about Asylum, Withholding of Removal, and the 
Convention Against Torture 
 
Informações sobre Asilo, Retenção de Remoção e a Convenção Contra 
Tortura 

 
O que é asilo, retenção de remoção e proteção sob a Convenção Contra Tortura? 

 
Asilo, retenção de remoção e proteção sob a Convenção Contra Tortura são três formas de auxílio de 
remoção ou deportação para as pessoas que temem retornar aos seus países de origem. As formas de 
auxílio têm diferentes requisitos e benefícios. 
 
ASILO 
 
Asilo é uma forma de alívio disponível para as pessoas que temem retornar aos seus países de origem.   
 
Caso o juiz conceda asilo a você, você estará qualificado para residência permanente um ano a partir da 
data da concessão do asilo e você receberá os documentos de viagem e permissão para trabalhar 
imediatamente. Você pode eventualmente tornar-se um cidadão dos EUA. 
 
Você deve ser capaz de atender a todas

 Você está solicitando dentro do prazo de um ano. 

 as opções seguintes, a fim de solicitar asilo: 
 

o Você deve solicitar dentro de um ano da sua chegada mais recente nos Estados Unidos, ou 
o Você deve solicitar dentro de um prazo razoável depois do estabelecimento de que há: 

 Alteração das circunstâncias que o tornam qualificado para o asilo, que não o 
tornavam antes (por exemplo, um novo governo está agora no controle em seu país 
de origem e é hostil em relação à sua religião), ou 

 Circunstâncias extraordinárias que o impediram de solicitar no seu primeiro ano de 
residência nos Estados Unidos (por exemplo, você chegou nos EUA como uma 
criança menor desacompanhada). 

 
 Você foi prejudicado no passado, e / OU

o Dano físico grave,  

 teme prejuízos no futuro. Você deve demonstrar que 
sofreu perseguição no passado, ou que há pelo menos uma chance de 10% de ser perseguido caso 
retorne ao seu país de origem. Exemplos de perseguição são apresentados a seguir: 

o Ameaças graves ou tentativas de dano, 
o Tratamento médico ou psicológico coercitivo, 
o Castigo excessivamente severo por parte da polícia ou do governo, 
o Grave discriminação e perseguição econômica, ou 
o Extorsão criminal grave ou roubo. 
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 A perseguição que você teme ocorre por um dos cinco motivos protegidos. Você deve mostrar que 
o abuso tenha ocorrido, ou seria, por causa de sua: 

o Raça ou etnia, 
o Religião, 
o Nacionalidade 
o Opinião política, ou 
o Ser membro de um grupo social em particular. 

 
 O governo de seu país de origem é responsável pelo abuso, ou não pode ou não irá ajudá-lo. Você 

deve mostrar que o abuso tenha sido, ou seria infligido pelo governo ou por um grupo que o 
governo é incapaz ou não tem interesse em controlar. 
 

 Você não tiver cometido um crime grave ou "crime particularmente grave". Se tiver sido 
condenado por um crime grave, você não tem direito a pedir asilo. (Veja a seção sobre Retenção de 
Remoção. Consulte o "Guia para Imigrantes Detidos" para obter informações sobre os crimes que 
são considerados delitos graves.) 

 
 Você pode mostrar que merece receber asilo por causa de seu bom caráter moral. 
 
RETENÇÃO DE REMOÇÃO 
 
Retenção de remoção (WOR) é mais difícil de conseguir do que asilo e também não lhe dá tantos 
direitos nos Estados Unidos.   
 
WOR não vai fazer você elegível para residência permanente ou cidadania. Ao invés, você será 
deportado tecnicamente, mas os Estados Unidos não vão deportá-lo para o país onde você teme ser 
perseguido. No entanto, é possível que você seja deportado para um país de terceiro mundo ao qual 
você pode ter laços. Após esse alívio ser concedido, você não pode voltar para os EUA, se você sair.   
 
Com WOR você pode receber permissão para trabalhar nos Estados Unidos e não será deportado a 
menos que o governo reabra o seu caso e mostre que você não está mais susceptível de ser perseguido 
em seu país de origem. 
 
Você pode ser capaz de aplicar para WOR mesmo se você tiver cometido um crime grave. Você também 
pode aplicar a qualquer momento, não apenas dentro de seu primeiro ano de vida nos Estados Unidos. 
Finalmente, você não tem que mostrar ao juiz que você merece WOR - se o juiz verificar que você 
atende aos requisitos abaixo, deve lhe conceder WOR. 
 
Você deve ser capaz de atender a todas as opções seguintes, a fim de pedir WOR: 
 
 Você tem mais probabilidade de ser prejudicado no futuro do que não ser. Você deve mostrar que 

há pelo menos uma chance de 50% de que será perseguido se voltar ao seu país de origem. A seguir, 
são exemplos de perseguição: 

o Dano físico grave,  
o Ameaças graves ou tentativas de prejudicar, 
o Tratamento coercitivo médico ou psicológico, 
o Castigo excessivamente severo por parte da polícia ou do governo, 
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o Grave discriminação e perseguição econômica, ou 
o Extorsão criminal grave ou roubo. 

 
 A perseguição que você teme é devido a um dos cinco motivos protegidos. Você deve mostrar que 

o abuso tenha sido, ou seria, por causa de sua: 
o Raça ou etnia, 
o Religião, 
o Nacionalidade 
o Opinião política, ou 
o Ser membro de um grupo social em particular. 

 
 O governo de seu país de origem é responsável pelo abuso, ou não pode ou não irá ajudá-lo. Você 

deve mostrar que o abuso tenha sido, ou seria infligido pelo governo ou por um grupo que o 
governo é incapaz ou não tem interesse em controlar. 
 

 Você não cometeu um "crime particularmente grave" e não perseguia os outros. Se tiver sido 
condenado por um crime grave e condenado a 5 anos ou mais, ou por um crime de tráfico de 
drogas, você provavelmente não será elegível para WOR. 

 
 
CONVENÇÃO CONTRA A TORTURA 
 
A Proteção sob a Convenção Contra a Tortura (CAT) exige a prova de que é mais provável do que não 
que você seja torturado após o retorno ao seu país de origem. A tortura é definida como "uma forma 
extrema de castigo cruel e desumano" que "deve causar dor ou sofrimento severo." Ao contrário do 
asilo ou WOR, não há barras de crime a aplicação de proteção ao abrigo do CAT. 
 
Existem dois tipos de proteção sob CAT. O primeiro é outro tipo de retenção de remoção que proíbe o 
retorno ao seu país de origem a menos que o governo reabra seu caso e mostre que você não está mais 
susceptível de ser torturado em seu país de origem. A segunda forma, chamada de diferimento de 
remoção, é um tipo mais temporário de alívio. Ele pode ser terminado de forma mais rápida e fácil do 
que a retenção de remoção se o indivíduo já não for susceptível de ser torturado se forçado a regressar 
ao seu país de origem. Além disso, um diferimento individual concedido da remoção sob CAT pode ser 
detido pelo DHS, se ela for considerada uma ameaça para a comunidade.  
 

Como faço para solicitar asilo WOR, e / ou CAT? 
 
Você precisa apresentar o seguinte: 
 
 Formulário I-589 (o pedido de asilo, WOR e CAT) 

 
 Uma declaração, contando ao juiz sobre qualquer perseguição no passado você sofreu e / ou 

porque você teme perseguição no futuro. Se você estiver solicitando mais de um ano depois de 
entrar nos Estados Unidos, você também deve incluir uma explicação sobre a mudança de 
circunstâncias que agora o fazem elegível para o asilo ou as circunstâncias extraordinárias que o 
impediram de fazê-lo no primeiro ano. 
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 Além da aplicação e sua declaração, você deve apresentar qualquer documentação de apoio, 
tais como: 

o Cartas ou novos artigos de fontes confiáveis da documentação e descrição da 
perseguição que você, ou pessoas semelhantes a você, tenham sofrido em seu país de 
origem 

o Relatórios da polícia ou dos prontuários médicos ou fotos documentando abuso físico 
o Cartas de apoio de amigos e familiares 
o Documentação de quando você entrou nos Estados Unidos 
o Documentos de identificação (certidões de nascimento, passaportes etc.) 
o Registros de emprego 
o Registros de escola 
o Cópias de declarações fiscais passadas 
o Documentação de participação em uma organização comunitária ou religiosa 
o Prova de esforços de reabilitação se tiver sido condenado por qualquer crime 

 
Quanto mais documentação tiver, mais forte será o seu caso. 
 
Depois de ter preenchido o requerimento, escrito sua declaração e recebido todos os documentos de 
apoio, fazer duas cópias de todo o pacote. Dê o original ao tribunal, dê uma cópia para o governo e 
mantenha uma cópia para si. 
 
 
 


