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Original page: Perdão I-601 não aprovado

Nem todo mundo se qualifica para o 601
Perdão

O Perdão de imigração I-601 não está disponível para todos os casos.
Certos indivíduos não podem obter o Perdão I-601 devido a fatos ocorridos em seu histórico de
imigração que os impedem de qualificarem para um Perdão para os seus casos. Um indivíduo não é
elegível para um Perdão nas seguintes circunstâncias:
1. Se o indivíduo está sujeito à uma barreira permanente devido a: a. Presença ilegal nos Estados
Unidos por mais de um ano após 1º de abril de 1997, seguida de saída dos Estados Unidos e
retorno aos Estados Unidos sem inspeção; ou b. Remoção dos Estados Unidos após 1 de abril de
1997 e retorno aos Estados Unidos sem inspeção.
2. O indivíduo alegou falsamente ser cidadão dos Estados Unidos, a menos que uma exceção
limitada seja aplicável. Esta exceção é restrita ao INA §212 (a) (6) (C) (ii), a qual foi implementada
pela Child Citizenship Act de 2000 e aplica-se no caso de um estrangeiro fazendo tal alegação de
ser cidadão, se: a. O pai e a mãe natural do estrangeiro (ou, no caso de um estrangeiro adotivo, o
pai e a mãe adotiva do estrangeiro) é ou foi um cidadão (por nascimento ou naturalização); b. O
estrangeiro morou permanentemente nos Estados Unidos antes de atingir a idade de 16 anos; e c.
O estrangeiro acreditou razoavelmente na hora de fazer tal alegação que ele era um cidadão;
3. O indivíduo tem sido um membro de uma gangue criminosa.
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4. O indivíduo tem uma condenação por narcóticos ou álcool ou uma confissão de culpa, por
qualquer substância , com exceção de posse simples de menos de 30 gramas de maconha para
uso pessoal, ainda que o indivíduo tenha sido subseqüentemente dispensado devido à conclusão
de um programa de reabilitação;
5. O indivíduo não compareceu a uma audiência de deportação nos Estados Unidos e não esteve fora
dos Estados Unidos por cinco anos;
6. O indivíduo participou de fraude matrimonial em um pedido de imigração anterior; ou 7. O
indivíduo anteriormente pediu asilo e o pedido foi considerado um pedido de asilo frívolo.
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