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Como escrever uma declaração pessoal  
 

Perguntas e respostas 

O que é uma declaração pessoal?  
Uma declaração pessoal é um depoimento que explica em detalhes o porquê você fugiu o seu país de origem e/ou o porquê você 
teme de retornar para o seu país. Consiste em uma lista de parágrafos numerados. É talvez a parte mais importante de um pedido 
de asilo.  
 
Por que a declaração pessoal é tão importante?  
A declaração pessoal é a sua oportunidade de explicar para o funcionário do asilo o que lhe aconteceu em suas próprias palavras. 
Você pode também usar a declaração pessoal para corrigir qualquer inconsistências nos seus documentos oficiais.  
 
Eu não falo inglês! Será que eu posso escrever a minha declaração pessoal na minha língua materna? 
A declaração pessoal há de ser escrita em inglês. Você pode escrevê-la em sua própria língua, para depois tê-la traduzida em inglês 
por alguém que é completamente fluente em sua língua como em inglês. Você deveria ler a tradução cuidadosamente, palavra 
por palavra, com a tradutora, para ter certeza que tudo está correto. Uma vez que a sua declaração está traduzida e que você tem 
certeza que está certa, você precisará juntar um certificado de tradução à cópia que você está enviando para o USCIS. Veja por 
favor o apêndice F na página 43 do Manual do asilo para um exemplo de um certificado de tradução. 
 
Qual é o comprimento que a minha declaração deve ter ? 
Não há nenhum limite de páginas para uma declaração pessoal. A maioria das declarações compõem em geral de cinco a vinte 
páginas. Cada declaração é diferente e requer um comprimento diferente. Use o seu melhor julgamento!  
 
Qual é a informação que preciso incluir na minha declaração pessoal? 
A informação contida na sua declaração deve ser relevante ao seu pedido de asilo. Pense nas exigências que o seu pedido tem que 
cumprir quando você escreve a sua declaração pessoal. Em geral, você deve incluir informação sobre a sua criação e educação, as 
condições no seu país, as perseguições que você sofreu (se for o caso) no seu país, as perseguições que você teme sofrer se for 
retornar para o seu país de origem, e como você veio nos Estados Unidos. Não esqueça de explicar o por que você acredita que você 
foi perseguido ou será perseguido – e por quem.  

 

Exigências para pedir o asilo 

 
A fim de ser concedido o asilo nos Estados Unidos, você deve 
cumprir as seguintes exigências. O conhecimento dessas 
exigências poderia ajudá-lo a decidir qual informação você 
deve incluir na sua declaração pessoal.  
 
Você pode ser elegível para o asilo nos Estados Unidos se:  

 Você está fisicamente presente nos Estados Unidos. 

 Você aplica para o asilo dentro de um ano da sua 
entrada nos Estados Unidos.  

 Você foi perseguido no seu país e/ou teme sofrer 
perseguições se for voltar para o seu país.  

 As perseguições que você sofreu ou receia sofrer são 
devidas a sua raça, sua religião, sua origem nacional 
(nacionalidade), sua associação a um grupo social 
particular, ou sua opinião política. 

 A pessoa ou as pessoas que o perseguiram (e/ou 
quem poderia perseguir no futuro), trabalham para 
ou estão controladas pelo governo do seu país, ou é 
uma pessoa ou um grupo de pessoas que o governo 
do seu país não pode e não vai controlar.  
 

Essas são as exigências gerais para pedir asilo. Há também 
diversas barras ao asilo. Veja a página 9 do Manual do asilo 
para obter mais informações sobre as exigências e as barras ao 
asilo.  

Como estruturar a sua declaração pessoal 
 
Não há uma maneira “certa” ou “errada” de estruturar a sua 
declaração pessoal. Deve se esforçar para que a sua declaração seja 
clara e fácil par o oficial do asilo compreender bem a sua historia.  
 
Segue estes conselhos para estruturar melhor a sua declaração 
pessoal:  

 Seja honesto! 
 NUNCA supõe detalhes importantes! Se você não 

recorda algo, diga-lo. 

 Escreva a sua declaração em ordem cronológica. 

 Considere escrever a sua declaração pessoal de modo 
que tenha um começo, um meio e um fim. O começo é a 
sua trajetória pessoal, o meio é uma explicação das 
perseguições que você sofreu ou que tem medo de sofrer 
no futuro (explicando o por que você sofreu ou iria 
sofrer dessas perseguições, e quem causou ou iria causar 
no futuro), e no final explicar como você fugiu do seu 
país e como é que você conseguiu chegar nos Estados 
Unidos.  

 Supõe que o Oficial do asilo não sabe nada sobre você 
ou seu país e o papel é de informá-lo. 

 Numere os seus parágrafos! 

 

Para mais informações, por favor consulte o Manual da aplicação ao asilo: “Asylum: How to 
Apply for Asylum in the United States”, and How to Apply for Asylum Video Series,  
disponível aqui: https://ilapmaine.org/asylum-self-help 


