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New England, USA

Crianças comparecem
sozinhas a tribunal nos EUA
nos julgamentos de deportação
Menores que têm entre três e 17 anos ouvidos sozinhos nas audiências
dos tribunais de imigração, denunciam advogados

Sem os pais, não se pode
esperar que sejam as
crianças a explicar os
motivos que os levou a
fugir do seu país
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ma série de advogados
no Texas, Califórnia e
Washington relataram casos em que crianças filhas
de migrantes – algumas apenas com três
anos – têm tido de comparecer sozinhas
às audiências em tribunal que decidirão
se podem permanecer no país ou serão
deportadas.
Numa reportagem com o título
“Réus de fraldas”, o site norte-americano KHN (Kaiser Health News) conta
como esta não é uma prática nova nos
Estados Unidos, mas com a recente política de separação de famílias na fronteira
de Donald Trump, mais menores estarão
sujeitos a esta situação.
Uma ordem judicial determinou
que as autoridades não podem separar as
famílias, mas não é claro o que vai acontecer agora, nem o destino das mais de
2000 crianças que foram separadas das
famílias antes desta ordem.
A directora-executiva do Centro
de Defesa Legal de Imigrantes em Los
Angeles, Lindsay Toczylowski, relatou
como recentemente o centro representou
uma criança de apenas três anos.“Está-

vamos na sala do tribunal e a criança,
que tinha sido há pouco separada dos
pais, começou – no meio da audiência –
a subir pela mesa”, conta. É um episódio
que “realmente sublinhou o absurdo do
que estamos a fazer com estes miúdos”.
O que acontece nestas audiências?
Sem os pais, não se pode esperar que sejam as crianças a explicar os motivos que
os levou a fugir do país. “O pai, ou a
mãe, pode ser a única pessoa que sabe
a razão da fuga”, sublinha Toczylowski.
“A criança fica numa posição de total
desvantagem na sua defesa”, sublinha.
Tem havido relatos de menores com
idades “inferiores a três anos e até aos 17
anos” presentes a tribunal, disse o porta-voz da Associação de Advogados Americanos de Imigração, George Tzamaras.
Tzamaras relatou ainda que advogados especializados em imigração têm
viajado de todo o país para o Texas, para
ajudar na representação dos menores e
das suas famílias.
Cynthia Milian, advogada do Grupo Powers Law, especializado em imigração, no Texas, diz que estes processos
já são às vezes difíceis até para os adultos.
“Vão a tribunal e ficam nervosos perante o juiz”, conta. “Agora, imaginam uma
criança ter de ir explicar a um juiz porque

é que estão a ter de fugir do seu país?”
Responsáveis de três organizações
que prestam serviços legais e uma empresa privada confirmaram que menores
estão a receber notificações para comparecer em tribunal e que lhes é dada uma
lista de organizações que disponibilizam
serviços legais e não lhes é nomeado um
advogado.
É “impensável” que uma criança
consiga encarregar-se de uma defesa legal, declarou Benard Dreyer, membro
da Academia Americana de Pediatria.
“Tenho vergonha de estarmos a fazer
isto.”
Lindsay Toczylowski diz que a
prioridade da sua organização é “ajudar a reunificar as famílias para que as
crianças possam ser julgadas junto com
os pais”.
“Os miúdos não percebem os
meandros dos processos de deportação
e dos tribunais de imigração”, disse. “O
que percebem é que foram separadas dos
seus pais, e o principal objectivo é estarem de novo juntas com aqueles de quem
gostam”.
Não é de todo claro como a ordem
judicial para reunificar as famílias vai
funcionar. “E se os pais já foram deportados?” pergunta Cynthia Milian.

Acordo Internacional Garante Previdência

a Brasileiros nos Estados Unidos

Blog Guia Trabalhista

O Decreto 9.422/2018 promulgou o acordo de Previdência Social
entre a República Federativa do Brasil
e os Estados Unidos da América, o
qual entrará em vigor para a República Federativa do Brasil, no plano
jurídico externo, em 1º de outubro de
2018.
Com este acordo, tanto os brasileiros que trabalham nos Estados
Unidos quanto os americanos que
trabalham no Brasil, poderão somar os
respectivos tempo de contribuição nos
seu país de origem.
Segundo estimativas da Secretaria de Previdência do Ministério da
Fazenda, a medida deverá beneficiar
1,3 milhão de brasileiros e cerca de 35
mil norte-americanos.
Os seguintes dispositivos
serão aplicados ao Brasil:
1) Quando a legislação brasileira requer que certos períodos de cobertura sejam completados para a aquisição, a manutenção ou a recuperação
do direito a benefícios de aposentadoria por idade, pensão por morte ou
aposentadoria por invalidez, períodos
de cobertura completados sob a legislação dos Estados Unidos devem
ser somados, quando necessário, aos
períodos de cobertura cumpridos sob
a legislação brasileira, desde que estes
não se sobreponham com períodos de
cobertura já creditados de acordo com
as leis brasileiras;
2) Ao determinar o direito a benefícios de acordo com o item 1 acima,
a Instituição Competente brasileira
deve creditar 3 (três) meses de cobertura para cada trimestre de cobertura
certificado pela Instituição Competente dos Estados Unidos;
3) Quando não for possível determinar o momento em que períodos
de cobertura foram completados sob a
legislação dos Estados Unidos dentro
de um ano específico, deve ser presumido que tais períodos não coincidam
com períodos de cobertura completados sob a legislação brasileira. Tais períodos poderão ser alocados a qualquer
época do ano, de forma a preservar a
opção mais vantajosa para a pessoa;
4) Quando o direito a um benefício sob a legislação brasileira é estabelecido de acordo com o parágrafo 1º
deste Artigo, a Instituição Competente
do Brasil deve determinar o valor da
prestação teórica como se todos os
períodos de cobertura completados
sob a legislação de ambos os Estados
Contratantes tivessem sido completa-

dos sob a legislação brasileira e deve
calcular o benefício a pagar pelo Brasil
como proporção dos períodos de cobertura completados exclusivamente
sob a legislação brasileira frente ao
total de períodos de cobertura completados sob a legislação de ambos os
Estados Contratantes;
5) O período total de cobertura
sob a legislação de ambos os Estados
Contratantes a ser considerado deve
ser limitado ao período mínimo necessário para o estabelecimento da elegibilidade ao benefício;
6) O valor da prestação teórica
mencionado acima não poderá, sob
nenhuma circunstância, ser inferior ao
benefício mínimo garantido pela legislação do Brasil;
7) Quando uma pessoa for elegível a um benefício sob a legislação
do Brasil sem a aplicação do item 2
acima, a Instituição Competente do
Brasil determinará o valor do benefício
a ser pago com base exclusivamente
nos períodos de cobertura completados por aquela pessoa sob a legislação
do Brasil;
8) Caso uma pessoa não seja elegível para um benefício com base nos
períodos de cobertura completados sob
a legislação de ambos Estados Contratantes, totalizados conforme o item 1
acima, a elegibilidade de tal pessoa
para um benefício brasileiro será determinada pela totalização desses períodos e dos períodos de cobertura concluídos sob a legislação de um terceiro
Estado, com o qual o Brasil possua
um Acordo Bilateral ou Multilateral
de Previdência Social em vigor.
Este acordo poderá ser emendado no futuro por meio de acordos
suplementares que, a partir de sua
entrada em vigor, após a notificação
do cumprimento dos requisitos legais
internos de cada Estado Contratante,
serão considerados parte integrante
deste acordo.
Conforme o art. 21, este acordo
não conferirá nenhum direito ao pagamento de um benefício por qualquer
período anterior à data de entrada em
vigor deste acordo ou a um pecúlio por
morte se a pessoa faleceu antes da entrada em vigor deste acordo.
Atualmente, o Brasil já mantém
convênio equivalente com diversos outros países, tais como Argentina, Uruguai, Paraguai, ,Chile, Espanha, Portugal, Peru, Alemanha, Bélgica, Canadá,
Espanha, França, Itália, Japão, Portugal, dentre outros. Clique aqui e veja a
lista de países que possui Acordos de
Previdência Social com o Brasil.

