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Entendendo as fianças da Imigração (Understanding Immigration Bonds- Portuguese) 
 
O que é uma fiança de imigração? 
Uma fiança é uma quantia em dinheiro que alguém paga ao Departamento de Segurança 
Interna para garantir que, se você for liberado, comparecerá ao tribunal para todas as suas 
audiências futuras (e check-ins do ICE). 
 
Quanto é uma fiança? 
Por lei, a fiança mais baixa possível é de $ 1.500. Não há limite superior. Em Minnesota, a 
maioria das fianças é de US$ 5.000 a US$ 15.000, mas as fianças podem ser muito mais altos. 
 
Como faço para pedir uma fiança? 
• Você pode pedir uma fiança ao ICE. Se eles estabelecerem uma fiança, você pode pagá-la e 
ser liberado. Se o ICE não estabelecer uma fiança ou estabelecer uma fiança muito alta, você 
também poderá solicitar uma audiência de fiança com um juiz de imigração. Pedir uma fiança 
na frente de um juiz não significa que você receberá uma fiança. Você deve provar o seu caso. 
• Você também pode pedir ao juiz de imigração para reduzir uma fiança estabelecida pelo ICE, 
mas esteja ciente de que o juiz pode reduzir a fiança, manter o mesmo valor, aumentar a fiança 
ou ordenar que você seja detido sem fiança. 
 
Preciso de um advogado para me ajudar? 
• Você tem direito a um advogado, mas não é obrigado a ter um advogado. O tribunal não 
fornecerá um advogado para você. Se você quiser um advogado, você terá que encontrar um 
por conta própria. O juiz pode lhe dar uma lista de advogados gratuitos, mas você mesmo terá 
que entrar em contato com eles para ver se eles aceitarão o seu caso. Eles podem não ser 
capazes de pegar o seu caso. As ligaçoes para essas organizações devem ser gratuitas da prisão. 
Há também vários advogados particulares que lidam com casos de fiança que não estão na lista 
do tribunal. 
• As pessoas geralmente são mais bem-sucedidas em seus casos de fiança e deportação se 
tiverem um advogado. É útil falar com um advogado antes de decidir se deve contratá-lo ou 
representá-lo. Você não é obrigado a falar ou contratar um advogado. 
• Se você não tem certeza se precisa de um advogado, ou ainda não conseguiu contratar um, 
você pode pedir mais tempo ao juiz (uma prorrogação). O juiz lhe dará mais tempo para falar 
com um advogado. Se você pedir mais tempo, o juiz pode lhe dizer para fazer um novo pedido 
de fiança quando estiver pronto. Seu caso de imigração continuará a avançar enquanto você 
estiver detido e procurando um advogado – os juízes não lhe concederão tempo ilimitado. 
 
Como um juiz decide sobre minha fiança? 
O juiz decidirá três coisas antes de decidir se você receberá uma fiança: 
• Que você é elegível para uma fiança.  Algumas condenações criminais o tornam inelegível 
para uma fiança, como crimes de drogas e crimes agravados. Você não é elegível para uma 
fiança se tiver sido detido entrando nos EUA, se tiver sido deportado antes ou se tiver uma 
ordem final de deportação. 
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• Que você não é um perigo para o público. O juiz decide isso com base em seu histórico 
criminal. O juiz examinará condenações, prisões e casos criminais abertos, relatórios policiais, 
evidências de que você foi reabilitado e qualquer outra evidência fornecida. Se o juiz acredita 
que você é um perigo, você não pode obter fiança. 
• Que você não é um “risco de fuga”. O juiz considera coisas como se você tem conexões com 
sua comunidade, se é elegível para um beneficio da imigração e se compareceu a outros 
processos judiciais. Isso irá tranquilizá-los de que você comparecerá a todas as futuras 
audiências de deportação se for liberado da detenção. 
 
Como convencer o juiz a me dar uma fiança? 
• O juiz lhe dirá que você tem “o ônus da prova”. Isso significa que você deve convencer o juiz 
de que você não é um perigo ou um risco de fuga. O governo provavelmente apresentará 
evidências mostrando por que eles acreditam que você deve permanecer detido. 
• O juiz vai querer provas escritas; dar a sua palavra não é suficiente. Evidências úteis podem 
incluir cópias de certidões de nascimento ou green cards para membros da família, recibos de 
pagamento, um contrato de aluguel assinado ou carta mostrando onde você mora, cartas de 
apoio de membros da família, clero, empregadores ou amigos e comprovante de reabilitação 
(você pode pedir o folheto sobre como apresentar provas apropriadas.) 
• Todos os documentos que você entrega ao tribunal para o seu caso devem estar em inglês ou 
incluir uma tradução juramentada. 
• É difícil reunir essas provas enquanto você está detido. Os membros da família ou um 
advogado podem ajudá-lo. Um advogado pode ajudar a determinar quais informações e 
evidências serão melhores em seu caso particular. Um advogado também poderá ajudar a 
traduzir seus documentos de fiança. 
 
E se o juiz me der uma fiança que é muito dinheiro? 
• Você não precisa pagar a fiança imediatamente. Você também não precisa pagar a fiança - 
qualquer pessoa com status legal nos EUA pode pagar a fiança. Mas, você não será liberado até 
que a fiança seja paga. 
Observe que, se alguém estiver ameaçando você ou entes queridos em troca da fiança, você 
deve entrar em contato com um advogado de imigração para relatar isso - é ilegal alguém 
forçar você ou outras pessoas a trabalhar ou realizar atos sexuais para pagar sua fiança. 
• O Minnesota Freedom Fund, um fundo comunitário sem fins lucrativos, pode pagar sua 
fiança. Alguém precisará solicitar isso para você acessando o seguinte site: mnfreedomfund.org 
 
O que acontece se o juiz não me der uma fiança? 
• Você só tem uma audiência de fiança. Se lhe for negada a fiança, você ficará detido até que 
seu caso de deportação seja concluído. A menos que haja uma mudança significativa em sua 
circunstância, como ter acusações criminais retiradas ou uma condenação anulada, você não 
terá outra audiência de fiança quando um juiz negar a fiança. É por isso que você precisa estar 
preparado para sua audiência de fiança. 
• Você pode recorrer da decisão do juiz. Isso significa pedir a um tribunal superior, o Board of 
Immigration Appeals (BIA), (Conselho de Apelações de Imigração ) para revisar o caso. A BIA 
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pode reverter ou apoiar a decisão do juiz. Se você quiser apresentar um recurso, o juiz 
fornecerá os formulários e instruções. Ficará detido enquanto o recurso estiver a ser decidido. 
 
Vou receber o dinheiro da fiança de volta? 
• Se você for a todas as suas audiências judiciais e seguir todas as ordens estabelecidas pelo 
Juiz de Imigração ou ICE, incluindo deixar o país, se necessário, o dinheiro da fiança será 
devolvido a quem o pagou, quando seu caso terminar. Mas o ICE pode ficar com o dinheiro da 
fiança se você não for ao tribunal ou seguir todas as ordens. 
 
Lembrete: 
• Uma audiência de fiança é separada de uma audiência de deportação/remoção. Se você 
quiser ter uma audiência de fiança, você deve solicitá-la. Isso pode ser feito por escrito ou 
perguntando ao juiz quando você for ao tribunal. 
• Você só tem uma audiência de fiança, então esteja preparado com provas. 
• Nem todos terão uma fiança. A lei de imigração diz que algumas pessoas não têm permissão 
para obter fiança. O juiz de imigração também pode decidir que você não deve ser liberado e 
negará uma fiança. 
• Não importa o que aconteça com seu pedido de fiança, seu caso de deportação continua se 
você for detido ou liberado sob fiança. 
• Seu caso de imigração é separado de qualquer processo criminal que você tenha agora, no 
futuro ou no passado. É um tribunal diferente, com juízes e advogados diferentes. Obter fiança 
do tribunal criminal não significa que você receberá fiança do tribunal de imigração. Qualquer 
dinheiro pago por sua fiança criminal não vai para sua fiança de imigração. 
• Você não precisa ter um advogado, mas ter um advogado geralmente o ajudará a ter mais 
sucesso em seu caso. 
 
Este documento foi criado por The Advocates for Human Rights, Minneapolis, MN. Não 
substitui o aconselhamento jurídico. © dezembro de 2021 


