
Como posso localizar alguém detido na imigração?

ODLS = Sistema Online
Para Localização de
Detentos
www.ice.gov/locator

0 que significa o termo “sob custódia”?
“Sob custódia” significa que o indivíduo se encontra atualmente em uma das 
instalações do ICE. O ODLS fornecerá o nome do centro de detenção onde a 
pessoa se encontra e dados para contato ou visita. O ODLS também fornecerá 
dados para contato com o escritório da ERO (Divisão de Operações de Expulsão) 
responsável pelo caso do indivíduo.

Quern não consta no ODLS?
O ODLS não fornece dados de 
localização de todos os detentos. 
Proteção, segurança e discrição 
dentro do órgão previne que certos 
indivíduos apareçam no ODLS. Por 
exemplo, menores de 18 anos não 
aparecem no sistema. Também, 
alguns indivíduos não devem ser 
inclusos no ODLS imediatamente 
após sua detenção, dependendo 
do tempo de processamento e 
atualização de dados.

Encontrei quem procurava. O que faço agora?
Após encontrar a pessoa que procurava, você deve contatar o local onde o detento 
se encontra usando os dados fornecidos, a fim de confirmar que o mesmo ainda 
esteja lá, visto que a informação no ODLS pode não ter sido atualizada nas últimas 
8 horas.

Caso decida visitar a pessoa que se encontra detida, você deve contatar a 
instalação com antecedência para confirmar o horário de visita e regras. Você 
também vai necessitar de uma identificação, com foto, emitida pelo governo para 
ter acesso à instalação.

Ainda tenho outras perguntas. O que faço?
Visite a seção FAQ (perguntas mais frequentes) no site do ODLS: 
https://locator.ice.gov/odls/#/about.

12/2021



O que é o Sistema Online Para Localização de Detidos?
O Sistema Online Para Localização de Detentos (ODLS, em inglês) é urn sistema 
público disponível online que permite a parentes, representantes legais e membros 
do público em geral localizarem indivíduos detidos pelo ICE (Polícia de Imigração e 
Alfândega dos EUA). Para utilizar o ODLS, por favor, dirija-se ao site 
http://www.ice.gov/locator.

Antes, a única forma para se determinar a localização de uma pessoa detida era 
através da Divisão de Operações de Expulsão (ERO, em inglês) do ICE. Como 
parte da reforma do sistema de detenção, o ICE lançou o ODLS para que parentes 
e advogados possam localizar indivíduos que estejam detidos mais facilmente, 
online, 24 horas por dia, durante toda a semana. O sistema também está 
disponível em espanhol e sete idiomas adicionais.

Tenho que saber exatamente como escrever o nome do indivíduo?
Sim, pois o ODLS realiza uma busca exata. Portanto, para encontrar uma pessoa 
detida é necessário digitar o número A exato ou o nome e sobrenome do detento 
como aparecem no registro de detenção. Se o nome do detento for escrito 
incorretamente por acidente, o sistema pode não produzir o resultado desejado.

Por exemplo, uma busca por “Robert Smith” não apresentará resultados para 
“Robert Smyth” nem “Bob Smith”.

As buscas com o número A só apresentarão um resultado, visto que cada pessoa 
recebe um número A exclusivo. Porém, quando se fazem buscas usando o nome 
da pessoa detida, vários registros podem aparecer no resultado se houver muitas 
pessoas detidas que tenham o mesmo nome e país de nascimento. Quando vários 
registros aparecem, procure pelo ano de nascimento do detento que também 
estará entre os resultados, ou faça a busca usando o número A do detento.

O que devo fazer se não consigo encontrar o resultado 
esperado após uma busca?
O ODLS só tern informação sobre pessoas detidas que se encontram atualmente 
sob custódia do ICE ou que foram liberados nos últimos 60 dias. Caso não consiga 
localizar no ODLS uma pessoa que esteja sob a custódia do ICE ou que tenha sido 
liberada nos últimos 60 dias, deverá contatar o escritório competente do ERO do 
ICE. Uma vista com vários escritórios locais do ERO e sua informação de contato 
estão disponíveis em https://www.ice.gov/contact/field-offices, e depois pesquisa 
pelo campo do ERO.

Como um parente ou advogado pode fazer uma busca 
para localizar uma pessoa que está detida pelo ICE?
O ODLS pode ser utilizado de duas formas:

1. Usando o número de Registro de Estrangeiro (número A) 
e país de nascimento.
A melhor maneira de se fazer uma busca é utilizando o número A e o país de 
nascimento da pessoa que se encontra detida. O número A é o número de 
identifcação de nove dígitos emitido para indivíduos que solicitam benefícios de 
imigração ou estão sujeitos a processos de controle imigratório. Os nove dígitos 
do número A podem começar por zeros. Este número é exclusivo e apenas um 
é emitido por pessoa. O número A está localizado no canto superior direito da 
Notificação de Comparecimento (NTA, em inglês), Formulário 1-862. Junto ao 
número A, é necessário digitar o país de nascimento da pessoa detida ou

2. O nome, sobrenome e país de nascimento.
Caso você não tenha o número A da pessoa que se encontra detida, você pode 
fazer sua busca no sistema usando o nome, sobrenome e país de nascimento 
dela. Caso não tenha sucesso em sua busca, experimente usar variações do 
nome do indivíduo.


