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Original page: Dr. Moises defende Imigrantes em casos de deportação

Bem-vindo ao nosso website!

Apsan Law Offices, P.C. é uma firma de advogados dedicada a defender os direitos dos imigrantes
em casos de deportaçÄo e remoçÄo. Nossa equipe de defesa em imigraçÄo póde representá-lo
em qualquer aspecto de julgamento referente aos casos de imigraçÄo. Os nossos serviços incluem:
●
●
●
●
●

DeportaçÄo e RemoçÄo
ExclusÄo
AudiÄncias para Fiança
ApelaçÅes dos casos de imigraçÄo
Processos Pós-CondenaçÄo

Nós providenciamos serviços a ambos, ao público e aos escritórios e firma de advogados exigindo
advogados experientes em julgamentos de casos de imigraçÄo para agir como procuradores ou
como conselheiros em casos complicados de deportaçÄo ou de remoçÄo.
Os advogados possuem uma combinada experiÄncia de mais de trinta anos de trabalhos em
audiÄncias de julgamentos em todas as fases dos processos de imigraçÄo e deportaçÄo, bem
como em apelaçÅes.
O sucesso depende da experiÄncia e da dedicaçÄo
Uma das mais estressantes e temerosas experiÄncias que um nÄo-cidadÄo e sua família
enfrentam é a prospectiva de deportaçÄo forçada dos Estados Unidos . Os escritórios de Moises
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Apsan \ tÄm representado clientes enfrentando deportaçÄo por muitas diferentes razÅes.
Defender deportaçÄo requer experiÄncia em providenciar uma apropriada e agressiva defesa.
AssistÄncia é providenciada aos casos onde a deportaçÄo é baseada em entrada ilegal, estadia
além do tempo permitido ou violaçÄo do visto, fraude e conduta criminal.
Nós usamos muitas estratégias para defender nossos clientes. Os exemplos sÄo os
seguintes:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PetiçÄo para Registro ou LegalizaçÄo
ProteçÄo Temporária do Status
Asilo Político
SuspensÄo da DeportaçÄo
Cancelamento da RemoçÄo
RetençÄo da DeportaçÄo
ExtinçÄo da DeportaçÄo
SolicitaçÅes para Dispensa
Ajuste de Status
Saida Voluntária
Cidadania
AudiÄncias para Fiança

Nossa representaçÄo em processos de deportaçÄo pódem envolver a preparaçÄo e
apresentaçÄo de uma petiçÄo para soluçÄo para a deportaçÄo, remoçÄo ou exclusÄo e a
coletagem de documentos de suporte relacionados. Ås vÄzes, nossa representaçÄo póde requerer
um argumento elaborado tanto oral, como através de um resumo por escrito. Nós aconselhamos os
nossos clientes sobre o que irá acontecer durante a audiÄncia de imigraçÄo, as estratégias
envolvidas e asseguramos de que eles estejam devidamente preparados para o seu dia em tribunal.
Durante a audiÄncia de imigraçÄo em tribunal, nós apresentamos testemunhas de apôio e
petiçÄo para os casos em que as testemunhas sÄo apropriadas e assistimos um bom-documentado
requerimento ao juiz. Caso uma apelaçÄo seja necessária, nós preparamos o devido instrumento
legal junto ao Tribunal de ApelaçÄo dos Casos de ImigraçÄo.
Se vocÄ estiver enfrentando deportaçÄo devido a uma condenaçÄo criminal, nossos
escritórios podem ajudá-lo. Nós temos experiÄncia e especializaçÄo em casos criminais
representando nÄo-cidadÄos enfrentando deportaçÄo se condenados. Durante anos,
nossos escritórios de advocacia tÄm recebido e aumentado número de referÄncias de
advogados de ImigraçÄo e NaturalizaçÄo nessa área especializada de defesa criminal.
Outras informações sobre a defesa de deportação

Número de informação do tribunal de imigração
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