COMO PROTEGER-SE CONTRA FRAUDE DE IMIGRAÇÃO
Quem lhe pode ajudar com seu caso de imigração?
Somente dois grupos de pessoas podem proporcionar assessoria e serviços jurídicos em seu caso de
imigração: 1) os advogados e 2) representantes oficiais das organizações de serviços religiosos,
caridosos, ou sociais, sem fins lucrativos establecidos nos Estados Unidos e reconhecidos pela Junta de
Apelações de Imigração (Board of Immigration Appeals - BIA).
ADVOGADOS
Embora seja permitido que você seja representado por um advogado, a corte não lhe providenciará
um advogado gratuito. Pode ser muito importante encontrar um advogado qualificado e licenciado
que possa ajudá-lo a entender suas opções leagais. Lembre que embora seja muito útil ter um
advogado, você não é obrigado a ter um advogado e você sempre deve ir as suas audiências na
corte, mesmo sem um advogado para representá-lo.
Para encontrar um advogado, ligue para Asylum National Help Line no telefone 612-746-4674 ou consulte a lista
de profissionais legais pro bono da Corte de Imigração.
NÃO A ESCRIVÕES (NOTARIES`)!
Vale saber que nos Estados Unidos, escrivões de cartório e consultores de imigração não são
permitidos nem licenciados nem qualificados a assistirem em assuntos de imigração. Escrivões
de cartório e consultores de imigração não são advogados. Eles podem causar problemas sérios
em casos de imigração devido a sua falta de treinamento legal. Eles lhe cobrarão dinheiro mas
não são permitidos sob a lei de representar casos de imigração, então não irão à corte com você.
Nos Estados Unidos, um escrivão de cartório é um funcionário público que está autorizado pela lei a certificar
documentos oficiais, reconhecer firma, receber deposições e juramentos.
•

Antes de pagar qualquer quantia, eduque-se sobre quem pode ajudá-lo com seu caso de
imigração
• Não confie em pessoas que digam que têm uma relação especial
com o Departamento de Cidadania e Serviços de Imigração nos
Estados Unidos (Department of United States Citizenship and
Immigration Services - USCIS) ou que garantam resultados.
• Cuidado com qualquer pessoa que trabalhe nos Estados Unidos
que diz ser um advogado em um país estrangeiro e que não seja
um advogado com licença nos Estados Unidos.
• Peça para ver cópias dos certificados para advogados expedidos
por estados (BAR Certificate) ou a carta de certificação dos
Estados Unidos ou BIA (Board of Immigration Appeals – BIA) antes de aceitar assessoria ou
serviços legais.

•

Siga Algumas Precauções
• Peça e guarde um contrato escrito.
• Não pague em efetivo (cash, dinheiro vivo) por serviços profissionais de
imigração. Se puder, use um cheque ou cartão de crédito e peça e guarde um
recibo.
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•

•
•

Nunca dê seus documemtos originais (certidões de nascimento, passaportes ou outros
documentos) a nenhuma pessoa que lhe esteja ajudando com seu caso de imigração. Façalhes uma cópia!
Nunca assine um formulario em branco, solicitação, declaração ou qualquer documento que
você não entenda.
Nunca assine um formulario em branco, solicitação, ou documento que contenha
informação falsa ou incorreta.

Que se deve fazer se você foi vítima de uma fraude?
Contacte um escritório legal sem fins lucrativos, grupo de direitos dos imigrantes ou outra organização
comunitária de confiança para assessoria. Você também pode contactar a associação dos advogados do
estado (“State Bar”). Normalmente, pode-se fazer uma denúncia contra o advogado(a) segunda as leis
do estado em que ele/ela obteve sua licença.

Preparado pelo Migrant Center for Human Rights (Migrante Centro para Direitos Humanos)

