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O que é uma Fiança? 
 Um juiz pode autorizar que você deixe o centro de detenção, caso pague uma quantia, 

chamada de fiança, e você prometer vir a todos as suas audiências judiciais. (O juiz não irá 

conceder a todos uma fiança e permissão para deixar o centro de detenção.) Caso você receba 

uma fiança e, em seguida, perca uma audiência, o juiz poderá ordenar sua deportação e você 

perderá o dinheiro pago pela fiança. 
 

 Caso seja qualificado para uma fiança, você deve demonstrar que: 

 Você não é uma pessoa perigosa para outras pessoas ou bens e 

 Você estará presente em todas as suas audiências futuras. 
 

Você Pode Solicitar ao Juiz uma Redução do Montante da Sua Fiança.  
1. Solicite uma audiência para a fiança 

 Solicite ao juiz uma audiência de fiança em sua primeira audiência ou 

 Envie uma mensagem ao tribunal de imigração comunicando sua intenção em ter uma 

audiência para fiança. 
 

2. Recolha documentos para justificar o seu caso. Chame sua família, amigos, empregadores 

e líderes religiosos para pedir-lhes que: 

 a.  Escrevam cartas de apoio. Cartas de apoio devem: 

 Ser escritas em inglês (ou traduzidas ao inglês) 

 Começar com "Exmo. Juiz de Imigração" 

 Declarar seu nome completo e número de identificação ("Um número") 

 Incluir o endereço do escritor e estado de imigração 

 Explicar por que você é uma pessoa boa e por que você pode ser confiável para 

retornar à corte de imigração para todas as audiências judiciais futuras 

 Se o escritor estiver fornecendo ajuda com a sua habitação e alimentação, afirmar isso 

na carta. 
 

b.    Coletar evidências para a sua audiência de fiança. As provas podem incluir: 

 Certidões de nascimento, cópias de green cards e outros documentos que mostrem que 

os membros de sua família são cidadãos dos EUA ou residentes permanentes legais 

 Cópias de sua certidão de casamento, caso seu cônjuge seja um cidadão dos EUA ou 

residente permanente legal 

 Contracheques de emprego 

 Evidência de recolhimento de seus impostos 

 Certificados de qualquer escolaridade que tenha concluído 

 Qualquer outra informação que mostre que você tem conexões nos EUA e é uma boa 

pessoa 
 

3. Apresente as suas provas na audiência de fiança. 

 Faça três cópias de todas as suas cartas de apoio e outros documentos. 

 Peça a qualquer um que apóie seu caso, e tem estado de imigração legal aos EUA, para 

testemunhar em seu favor. Eles poderão vir ao tribunal e falar com o juiz ou falar com o 

juiz por telefone. 
 

Caso você pague sua Fiança. 
 Caso você pague a sua fiança, o juiz irá transferir o seu caso para um tribunal de imigração 

fora do centro de detenção. Caso more em outro estado, você pode solicitar ao juiz a 

transferência de seu caso para esse estado. É muito importante que você forneça o seu 

endereço atualizado para o tribunal de imigração e ao Departamento de Segurança Interna.  
 

 [Deixar o centro de detenção sob fiança não é uma defesa contra a deportação e não 
representa permissão para trabalhar nos EUA.] 
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