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O que é Partida Voluntária? 
 A Partida Voluntária permite que você: 

 Deixe os EUA sem uma ordem de deportação. 

 Retorne aos EUA legalmente no futuro, caso esteja qualificado. 
 

Benefícios da Partida Voluntária 

 Não há uma ordem de deportação em seu registro de imigração. Você poderá 

retornar legalmente aos EUA no futuro, caso esteja qualificado. 
 

Você se qualifica para a Partida Voluntária? 

 Você se qualifica para a Partida Voluntária caso: 

 Possa demonstrar ao juiz que é uma pessoa boa e merece a oportunidade de 

retornar legalmente aos EUA no futuro. 

 Tenha a capacidade de pagar a sua viagem de retorno. 

 

 Você não se qualifica para a Partida Voluntária caso tenha sido condenado por 

uma ofensa grave. (Consulte um advogado de imigração caso não tenha certeza.) 
 

O Que Você Deve Fazer Em Seguida? 

1.  Decidir se uma Partida Voluntária é boa para você.  

 Caso você se qualifique para asilo, cancelamento de remoção, ajuste de 

status ou quaisquer outras defesas, você pode querer lutar pelo seu caso ao 

invés de solicitar uma partida voluntária. 

 Caso você solicite uma Partida Voluntária em sua primeira audiência, você 

terá o direito de lutar pelo seu caso. (Consulte um advogado de imigração, 

caso não tenha certeza.) 

 

2.  Caso você solicite uma Partida Voluntária, reúna informações para o juiz: 

 Cartas de apoio da família, amigos, líderes religiosos, ou de empregadores 

que dizem que você é uma pessoa boa (todas as cartas devem ser traduzidas 

para o inglês). 

 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 se o seu cônjuge for um cidadão dos 

EUA ou residente permanente legal. 

 Prova de que um membro da família entrou com uma "petição I-130" para 

você obter a residência permanente legal. 

 Certificados de qualquer escolaridade que tenha concluído 

 Prova de que você sustentar sua família. 

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

uma boa pessoa 

3.  Solicite à família, amigos ou qualquer um que apóie o seu caso para falar com o 

juiz sobre você.  Eles podem: 

 Compareça ao tribunal e fale com o juiz ou 

 Converse com o juiz por telefone. (Você pode ter que solicitar ao juiz 

permissão para que as pessoas possam falar com o mesmo por telefone.) 
 

4. Você deve pagar a sua fiança, se receber a Partida Voluntária e precisar de tempo 

fora da detenção antes de deixar os EUA. 
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