Boston Bar Association (Associação de Advocacia de Boston)
Declaração dos Princípios Referente a Imigração e outros Assuntos relacionados

A Associação de Advocacia de Boston (BBA) é uma associação profissional composta de aproximadamente 10.000
advogados membros. Nossa missão é facilitar o acesso à justiça, promover o mais alto padrão de excelência para
a profissão jurídica, fortalecer e diversificar a comunidade com profissionais de maneira abrangente, assim bem
como servir a comunidade em sua totalidade. Como uma Associação, nós temos uma longa história de suporte aos
direitos civis, e nós acreditamos que nossos profissionais têm a única responsabilidade para promover e defender
as leis como um princípio fundamental da democracia de nossa nação.
A BBA reconhece a função vital que os imigrantes exercem em nossa cidade e estado, e por muito tempo tem dado
suporte as medidas para defender os devidos processos legais e iguais proteções aos direitos dos imigrantes.
Amplamente porque a receptividade de Massachusetts para com os imigrantes que faz com que nossa instituição
educacional, de negócios e sistema de saúde seja reconhecida como líderes globais. Assim como uma organização
profissional, a BBA é melhorada pelas contribuições valorosa de nossos membros e parceiros que são imigrantes;
contudo nós afirmamos nosso compromisso para representar toda a comunidade de imigrantes em Boston bem
como através de todo Estado de Massachusetts.
A fim de expressar nossos respeito e solidariedade para com a comunidade de imigrantes em Massachusetts e
também guiar a futura política pública de nosso trabalho, BBA adotou os seguintes princípios:
Princípio 1: Imigração é uma característica marcante da experiência americana. O imigrante tem uma função
crucial na função cívica, econômica, e da vida cultural de nossa cidade, estado e país.
A história de nosso país, cultura, economia, e tradições têm sido moldadas pela imigração, e as excepcionais e
valorosas contribuições dos imigrantes continuam a fortalecer nossa vida cívica, econômica, e cultural.
Princípio 2: Os direitos de nenhuma pessoa ou dignidade humana deverá ser menosprezados com base no
status de imigração ou cidadania.
A todos os seres humanos são garantidos os direitos fundamentais de liberdade que estão previstos na Constituição
do Estados Unidos e na Declaração Universal dos Direitos Humanos (A Declaração adotada pela Assembléia Geral
das Nações Unidas desde 1948 estabelece um padrão comum de direitos humanos fundamentais que deverá
ser protegido por todas pessoas e nações). Os governantes de uma Nação deverão respeitar os direitos humanos
quando as pessoas que entram em seus países, e os sistemas judiciais têm que defender estes direitos. A BBA
afirma que todos seres humanos gozam destes direitos fundamentais, independentemente de como eles entraram
nos Estados Unidos.
Princípio 3: O direito constitucional para com a equidade do processo e igual proteção, garantido para todas
pessoas independentemente do status de imigrante ou cidadania precisa ser protegido e assegurado.
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos regulamentou que toda pessoa no Estados Unidos, incluindo imigrantes
sem documentos, seja garantida proteção de acordo com a quinta emenda da Constituição Americana (direitos
devido ao processo legal) e a emenda décima quarta (direitos aos processos legais assim bem como igual proteção
sob a pena da lei). A BBA insiste que estas proteções precisam ser completamente respeitadas e asseguradas.

Princípio 4: Toda pessoa deverá ter plena e significante habilidade para exercer seus direitos e acesso à justiça
através do sistema legal independentemente do status de imigrante ou cidadania, salário, ou circunstância
econômica.
A BBA defende que os imigrantes, assim como todos outros residentes da comunidade, deverão estar livres para
comparecer a um tribunal judicial, departamento de polícia, bem como outras agências governamentais sem
medo de ser detido ou deportado. A BBA acredita também que aos imigrantes em procedimento de extradição
deve ser disponibilizado um advogado para assegurar que os mesmos estariam hábeis para exercerem os direitos
deles assim como as opções legais em sua mais ampla extensão possível. Finalmente, a BBA acredita que
imigrantes precisam ter acesso a processo legal justo com juizes independentes quando procurarem assistência ao
departamento de Imigração.
Como advogados - assim bem como uma Associação de advogados - é nossa especial qualificação, privilégio, e
obrigação ser guardiões vigilantes das leis, e assegurar que a lei proteja todas as pessoas e que seja ampliado—
incluindo todos imigrantes—quando seus direitos estiverem sendo atacados.

Você precisa de um Advogado?
Por mais de 60 anos os serviços de referência dos advogados da BBA têm interligado com pessoas de todos níveis
salariais para ajudá-los legalmente, quer seja com nossos advogados membros ou com organizações parceiras para
oferecer serviços legais gratuito. Nós estamos satisfeitos em conversar com você e levá-lo a um recurso jurídico
mais apropriado. Consultas com os serviços de referência advocatícios são livres de custos.
Contate os Serviços de referência de advogados da BBA.
Para falar com um de nossos assistentes ligue: (617) 742-0625, de 9 as 17, de Segunda a Sexta
Para contatar nos on-line, acesse: https://bostonbarlawyer.org/
Os advogados dos serviços de referência podem encaminhar pessoas de todos os níveis salariais a taxas de valores
regulares, taxas com valores mais baixos e ou serviços jurídicos livre de custos.
Para mais informações em como acessar os serviços jurídicos livres de custos:
Eastern Region Legal Intake Helpline: (Região leste - linha de apoio jurídico) 617-603-1700 ou 1-800-342-5297
Serviços Jurídicos Populares - Localizador de Serviços Jurídicos: https://www.masslegalservices.org/findlegalaid
Lista de Serviços Jurídicos da Imigração: http://miracoalition.org/legal-services

Você sabe quais são seus direitos?
Para saber mais sobre seus direitos legais, visite a página na Internet https://www.miracoalition.org/know-yourrights. Os serviços estão disponíveis em vários outros idiomas.

