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PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA 

 

Formulário 
 

Após ler a apresentação, responda às seguintes perguntas. A maioria das questões pode ser 

respondida circulando-se “não” ou “sim”. Com suas respostas, saberemos se podemos ajudá-lo. 

Ao terminar, devolva este formulário ao representante do Programa de Orientação Jurídica. 
 

 
Nome: ______________________________________________________________________________________ 
 
A#: _________________________________________________________________________________________   
 

 

 

Parte 1 
Na sua primeira audiência na vara de imigração:  
 

- Você pedirá sua deportação? 
          Não Sim  
 
- Você pedirá sua saída voluntária?  
          Não Sim  

 
- Você pedirá a fixação de fiança? 
          Não Sim  

 

- Você pedirá mais tempo para contratar um advogado? 
          Não Sim � Vá para a Parte 2. 

 

- Você quer se defender? 
          Não Sim � Vá para a Parte 2. 

 
 
 

 

Parte 2 
Se você pretende pedir mais tempo para contratar um advogado ou para defender sua situação, 
responda a estas perguntas: 
 

 - Você já tem um advogado de imigração?  
          Não Sim � Como você já tem advogado, não podemos representá-lo. Entre em contato 

diretamente com seu advogado para solucionar suas dúvidas sobre o caso.   
 

  Se você está tendo problemas com seu advogado e quer dispensá-lo, indique abaixo 

que você deseja falar com um advogado voluntário e vá para a Parte 3.  

 
- Você tem dinheiro para contratar um advogado de imigração particular?  
          Não Sim � Nós lhe forneceremos uma lista de advogados que trabalham nessa área.  

 

- Deseja falar com um advogado de imigração voluntário?  
          Não Sim � Vá para a Parte 3. 
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Parte 3 
Se você quiser falar com um advogado voluntário, responda às perguntas abaixo:  
 
- Você conhece alguém aqui no presídio ou fora dele que fale inglês e sua língua e que possa 
servir de intérprete para você durante a reunião com o advogado voluntário?  
          Não  Sim � Escreva abaixo as informações de contato dessa pessoa, para que possamos 

pedir que ele ou ela sirva de intérprete durante a reunião com o advogado voluntário. 

 

          Nome: _________________________________________________________________ 
 
          Telefone: _________________________________________________________ 
 
          Outras informações de contato (por exemplo, endereço residencial, telefone ou      
          endereço comercial, nome do local onde trabalha, nome e telefone de um amigo que possa   

          entrar em contato com essa pessoa): 
____________________________________________________________________ 
 
          ______________________________________________________________________________________ 

    

          ______________________________________________________________________________________ 

 
 

- Se você não conhece ninguém que fale inglês e sua língua e que possa servir de intérprete 
para você, quer que nós tentemos encontrar alguém? 
          Não          Sim 
 
 

Obrigado. Devolva este formulário ao representante do Programa de Orientação Jurídica  

que entregou este documento a você. 

 


