
Preparado pelo Centro de Migrantes por Direitos Humanos (Migrant Center for Human Rights) 

SAINDO DO CENTRO DE DETENÇÃO 
 
O imigrante pedindo sua saída necessita provar quatro coisas: 
 
1. Quem é 
2. Que não apresenta perigo para a comunidade 
3. Que irá comparecer às audiências de corte e cumprir com a lei em geral 
4. Que tem um lugar seguro com uma pessoa com a qual possa viver — essa pessoa se chama "Sponsor"(não 

com alguém que possa ser deportado a qualquer momento)  
 
RETIRANDO ALGUÉM DO CENTRO DE DETENÇÃO 
O “Sponsor" é uma pessoa com quem o imigrante pode morar e que se comprometerá a ser 
economicamente responsável pelo imigrante quando sair do centro de detenção, uma vez que na maioria 
dos casos, o imigrante não tem direito de trabalhar. O "Sponsor" deve preparar os seguintes documentos: 
 

1. Carta de Apoio [escrita em inglês pelo Sponsor] contendo: 
a. Data 
b. Nome legal do(a) Sponsor 
c. Como conhece o imigrante 
d. Se o(a) Sponsor sabe se o imigrante é uma boa pessoa 
e. Se o imigrante pode morar com o Sponsor no mesmo endereço onde o(a) Sponsor vive 
f. Se o Sponsor ajudará com as necessidades básicas como comida, roupa, medicamentos 
g. Se o Sponsor pode levá-lo as suas audiências na corte de imigração e/ou ajudar o imigrante a 

organizar o transporte necessário para comparecer à corte, uma vez que em muitos estados os 
imigrantes sem documentação legal não podem obter uma carteira de motorista 

h. Uma frase afirmando que tudo na carta é verdadeiro 
i. Assinatura do(a) Sponsor 

 
2. Prova do status legal do Sponsor nos Estados Unidos da América 

 
3. Prova de moradia/residência do Sponsor como uma conta de água ou luz recente com o nome 

do Sponsor e endereço de residência (não se deve submeter nada que mostre dívidas que se tenha 
com uma empresa) 

 
4. Recomendação: Prova de capacidade econômica de apoiar ao imigrante como contra-cheque 

recente ou carta oficial do empregador e/ou cópia do saldo da conta bancária (você pode remover 
o número da conta) 

 
Se no futuro o imigrante quiser mudar de domicílio, não há problema.  Simplesmente informe à 
imigração dentro de 10 dias de estar em um novo domicílio com o formulário AR-11 e, se você tiver 
um caso junto à corte, também informar à corte dentro de 5 dias de estar em um novo domicílio com o 
formulário EOlR-33. 

 
CONSULTAS DE SAÍDA CONOSCO:  Recomendamos que nos envie uma cópia de tudo ao 
nosso correio electrônico STDC@migrantcenter.org ou cópia de tudo no formato de foto via mensagem 
de texto ao número  (210)802-6061, para que possamos confirmar que tudo parece completo e correto 
antes de você pagar para notarizar a Carta de Apoio (Letter of Support) e antes de submeter tudo ao ICE 
ou ao juiz.  Você também pode enviar uma cópia em papel pelos correios para o nosso endereço: 
 PO Box 90382, San Antonio, TX 78209.  
 
SOMENTE PARA CLIENTES COM CONTRATO:  Depois de nós confirmarmos que tudo 
está correto, escanear os documentos e enviar ao nosso correio eletrônico  STDC@migrantcenter.org 
ou envie tudo via correio certificado (“certified mail”) com número de rastreamento (“tracking 
number”) a:  PO BOX 90382   San Antonio, TX 78209.  Nós compilaremos os documentos e 
submeteremos ao ICE ou ao juiz e forneceremos uma cópia à pessoa detida. 
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