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 Quais são os documentos justificativos úteis de submeter com o seu pedido de 
asilo: 

 
 

Perguntas & respostas: 
O quê são os documentos justificativos ?  
Documentos justificativos ou “evidência” incluem itens que podem ajudar a convencer o Oficial de asilo de que os fatos na sua 
declaração são verdadeiros. Quando fornecer os documentos justificativos, não submeta a versão original. Faça uma fotocópia do 
original, e submeta essa cópia. (Você trará os originais no dia da entrevista do asilo).  
 
Quais tipos de documentos justificativos eu deveria apresentar ao governo dos Estados Unidos a favor do meu 
pedido de asilo?  
Cada caso é diferente e você não é exigido submeter documentos justificativos, mas se você pode conseguir documentos de forma 
segura, você pode submeter qualquer documento que apoia os fatos da sua declaração, contanto que fossem verdadeiro. 
Porém, você deve selecionar documentos que estão específicos a sua reivindicação de asilo. Existe vários tipos de 
documentos que você pode submeter para apoiar os fatos da sua declaração. Alguns exemplos de documentos justificativos 
PODEM incluir: declarações de pessoas que foram testemunhas oculares do que lhe aconteceu ou que conhecem o que lhe 
aconteceu; prontuários médicos se você procurou tratamento para qualquer trauma que sofreu e que possa obter esses documentos 
de forma segura. Vale a pena repetir que não existe uma regra sobre os documentos que você pode submeter, MENOS a 
necessidade de não apresentar nada de fraudulento ou de falsificado.  
 
LEMBRE-SE – Não há um só documento justificativo que pode garantir o asilo. Se você não conseguiu um 
documento, ou então a obtenção deste documento pode pôr em risco alguém, seja você ou uma outra pessoa, você vai 
ter que explicar ao Oficial do asilo o porquê você não conseguiu juntar esses documentos justificativos.  
 
 
 

NUNCA SUBMETA UM DOCUMENTO FRAUDULENTO 
Nunca submeta um documento fraudulento para o governo dos E.U. Documentos são testados 

rotineiramente para confirmar a autenticidade deles pelos Oficiais da imigração dos E.U. É sempre 
melhor de dizer a verdade e explicar o porquê os documentos justificativos do que inventar alguma 

historia falsa. 
 
Eu não falo inglês e meus documentos justificativos estão numa outra língua! Será que eu posso apresentar 
documentos justificativos na minha língua materna? 
Todos os documentos que você submete, inclusive os documentos justificativos, devem ser traduzidos para o inglês e ser 
acompanhados de um certificado de tradução. Veja o Manual do asilo para um exemplo de um certificado de tradução, assim que 
para uma lista de serviços profissionais de tradução e interpretação no Maine. Você deve submeter uma copia do documento na 
língua original, uma copia traduzida e o certificado de tradução. Escolha um tradutor de confiança e sempre revise a tradução 
junto com o original, para assegurar-se que a tradução está correta e que os fatos estão coerentes com a sua declaração.  
 
Quais são os documentos que posso usar para descrever as condições do país?  

• Relatórios das condições do país e relatórios dos direitos humanos  
É possível que o Oficial do asilo não soubesse nada sobre o seu país. Por isso, é importante de explicar qual é a situação 
do seu país e como era para você quando vivia lá. Relatórios sobre as condições do país estão disponíveis na Internet. 
Porem, o Oficial do asilo poderia querer ver alguns desses relatórios ou até fazer a própria pesquisa na Internet. Se você 
tiver acesso à Internet, poderia pesquisar esses links abaixo: 

•  RefWorld – http://www.refworld.org 

 U.S. Department of State - http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/ 

 

Poderia também pesquisar relatórios das condições do seu país procurando nestas organizações seguintes: 

• Human Rights Watch - http://www.hrw.org/ 

• Amnesty International - http://www.amnesty.org/ 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/
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• AsylumLaw.org - http://www.asylumlaw.org/ 

Às vezes, a informação num relatório das condições do país contradirá fatos na sua declaração. Se isso acontece, é importante 
de procurar o aviso de um advogado da imigração experiente ANTES DE incluir esse relatório na sua aplicação para 
o asilo.  
 

• Artigos de jornais ou de revista, e livros  
Pode ser útil submeter cópias de artigos de fontes respeitadas. Tem muitas noticias no jornal que reportam os 
abusos de direitos humanos através do mundo. Às vezes, estas reportagens se encontram na Internet.  
 
É bom sempre revisar os artigos com muito cuidado e inclua-os somente se apoiam especificamente a 
sua reivindicação. 

 
Quais são as coisas mais importantes de se lembrar ao submeter documentos justificativos?  
 

 
1. NUNCA SUBMETA UM DOCUMENTO FRAUDULENTO. Um só documento fraudulento pode ter 

consequências sérias, inclusive a recusa do seu pedido de asilo. 
 

2. Não se põe em perigo a sua vida nem a vida de outra pessoa  
Ao recolher documentos justificativos, você deve se perguntar se é razoável obter um documento ou um 
testemunho. Se obter tal evidência pode pôr em risco você, sua família ou seus amigos, então melhor não apresentá-
la. Lembre-se que você pode sempre explicar na sua declaração como na entrevista o porquê você não podia obter 
um documento específico. 
 

3. Tenha traduções corretas em inglês 
Ao apresentar documentos justificativos, você deve ter uma tradução feita por uma tradutora que seja 
verdadeiramente fluente em ambas línguas. Não é permitido você traduzir seus próprios documentos. Você 
deve encontrar alguém que traduzirá e assinará um “Certificado de tradução” antes de incluir tal documento no 
seu pedido de asilo. 
 

4. Não mande nenhum documentos que você não tenha revisado pessoalmente  
É importante revisar cada documento que você quer mandar junto com o seu pedido de asilo para ter certeza que 
sua declaração, o formulário I-589 e os seus documentos justificativos são COERENTES um com outro. 
Se o Oficial do asilo encontra uma contradição e você não está capaz de explicar a razão desta contradição, pode ser 
que o Oficial do asilo não vai acreditar a sua historia, e isso poderia resultar numa negação do seu pedido de asilo. 
Se tem incoerências, e mesmo assim continua acreditando que é importante de incluir taís documentos com o seu 
pedido, assegura-se de incluir uma explicação razoável do porquê existe estas incoerências  
 

5. Guarde todos os documentos originais  
Você deve salvar o original de cada documento que você vai mandar com o seu pedido, inclusive todos os 
envelopes carimbados que você recebeu com os documentos (se for o caso).  
 
Envie copias dos seus documentos justificativos e leve os originais consigo na entrevista do asilo.   
 
Guardar os originais ajudará a comprovar a origem de um documento e por onde passou. Se você submete uma 
carta de uma testemunha que ainda está no seu país, o Oficial do asilo vai querer assegurar-se que a carta não é 
fraudulenta. Uma maneira de mostrar que é verídica é de mostrar a carta original junto com o envelope carimbado. 
Os emails, mensagens de texto, a transcrição de bate-papos das redes sociais e outra correspondência podem 
igualmente ser importantes. 

 
 
 

LEMBRE-SE 

Nenhum dos seus documentos justificativos pode garantir você obter o asilo do governo dos E. U.   
Suplementa a sua declaração com documentos verídicos e corretos.   

 

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 

http://www.asylumlaw.org/

