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Nº de controle OMB. 1601-0035 
Validade: 31/08/2025

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA INTERNA 
RECLAMAÇÃO SOBRE DIREITOS CIVIS

O objetivo deste documento é ajudá-lo a registrar uma reclamação de direitos civis / liberdades civis junto ao Escritório de Direitos e 
Liberdades Civis (CRCL) do Departamento de Segurança Interna (DHS) sobre programas e atividades do DHS. Este documento 
não se destina a ser usado para reclamações trabalhistas com o DHS. Você não é obrigado a usar este documento para registrar 
uma reclamação; sendo suficiente uma carta com as mesmas informações. Se você registrar uma reclamação por carta, deverá 
incluir as mesmas informações solicitadas neste documento. Em geral, fornecer o máximo de informações possível ao CRCL ajuda 
a investigar suas alegações. No entanto, nenhum dos campos no formulário é obrigatório e o CRCL analisará todas as informações 
fornecidas. 
 
Missão do CRCL: 
O Escritório de Direitos e Liberdades Civis (CRCL) do DHS apoia o Departamento de Segurança Interna à medida que protege a 
nação enquanto preserva as liberdades individuais, a justiça e a igualdade perante a lei. Investigamos reclamações de abuso dos 
direitos e liberdades civis, para ajudar o DHS a melhorar a segurança e programas. 
 
Você tem uma reclamação de violação de direitos civis ou liberdades civis pelo DHS? Se você acredita que funcionários 
do DHS ou um programa ou atividade do DHS violou seus direitos, queremos ouvi-lo. Preencha este documento ou 
escreva-nos um e-mail ou carta. 
 
Este documento está disponível em outros idiomas em www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint. As reclamações são 
aceitas em outros idiomas além do inglês. Se você não fala ou escreve inglês, o CRCL tem acesso a intérpretes e 
tradutores e pode se comunicar com você em qualquer idioma. 
 
Você já experimentou algum dos seguintes itens em conexão com um programa, atividade ou política do DHS: 

 • Discriminação com base em sua raça, etnia, nacionalidade, religião, sexo, orientação sexual, identidade de gênero ou 
deficiência? (Nota: não utilize este formulário para apresentar uma queixa sobre discriminação no trabalho; consulte 
www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint) 

 • Ter acesso negado ao DHS ou aos programas, atividades ou serviços apoiados pelo DHS devido à proficiência limitada em 
inglês? 

 • Violação de seus direitos enquanto detido na imigração ou como sujeito da fiscalização da imigração? 
 • Discriminação ou questionamento inadequado relacionado à entrada nos Estados Unidos? 
 • Violação do seu direito ao devido processo legal, como o seu direito à notificação oportuna de acusações ou acesso ao seu 

advogado? 
 • Violação dos requisitos de confidencialidade da Lei de Violência Contra a Mulher ou dos requisitos de confidencialidade 

relacionados ao status de imigração? 
 • Abuso físico ou qualquer outro tipo de abuso causado a você? 
 • Qualquer outra violação de direitos civis ou liberdades civis relacionada a um programa ou atividade do DHS, incluindo 

discriminação por uma organização ou programa que recebe assistência financeira do DHS? 
 
Notas sobre confidencialidade e anonimato: 

 A) Você pode manter seu anonimato não preenchendo seu nome abaixo. No entanto, o CRCL pode não ser capaz de investigar 
sua reclamação, a menos que você forneça informações suficientes para conduzir uma investigação. 

 B) A divulgação das informações que você fornece, incluindo sua identidade, é baseada na “necessidade de saber” e é discutida 
na Declaração de Privacidade no final deste documento. SE VOCÊ MARCAR A CAIXA ABAIXO, NÃO DIVULGAREMOS SUA 
IDENTIDADE A OUTROS ESCRITÓRIOS, DENTRO OU FORA DO DHS (a menos que seja necessário para a investigação 
de condutas delituosas). Observe, no entanto, que marcar esta caixa poderá, em muitas situações, impossibilitar ou tornar 
muito difícil investigar as suas alegações.

NÃO quero que o CRCL divulgue o meu nome a outros escritórios, e compreendo que esta decisão muitas vezes 
impossibilitará a realização de uma investigação.

Nota sobre Proibição Contra Retaliação: 
 
A lei federal proíbe retaliação ou represália por qualquer funcionário federal contra uma pessoa que apresenta uma 
reclamação ou divulga informações ao CRCL. Se você acredita que você ou outra pessoa é vítima de tal represália, 
entre em contato com o CRCL imediatamente por e-mail em CRCLCompliance@hq.dhs.gov ou por telefone em 
866-644-8369, 866-644-8361 (TTY). 

www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint
www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
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INFORMAÇÕES DA RECLAMAÇÃO
1. Informações sobre a pessoa que sofreu a alegada violação de direitos/liberdades civis (preencher o que puder)

Nome: 
Primeiro e do meio (nome próprio) Sobrenome (Nome de Família)

Telefone #: Celular: Resid.: Endereço:

Mailing Address: 
Caixa postal ou endereço completo Cidade Estado CEP 

País (se localizado fora dos Estados Unidos da América)

Data de Nasc. (mês/dia/ano): E-mail:

Nº de Registro de Estrangeiro (caso tenha e esteja disponível):

Marque aqui se você está detido.

Qual centro de detenção?
Nome do centro de detenção Endereço do centro de detenção

Marque aqui se você está sendo representado por um advogado para as questões descritas nesta reclamação. Em caso 
afirmativo, forneça o nome do advogado e as informações de contato:

Se sim, forneça suas informações abaixo, e as informações da outra pessoa acima. (Por favor, observe que você deve enviar um 
consentimento por escrito assinado pela pessoa que sofreu a suposta violação dos direitos civis ou das liberdades civis para permitir 
que o CRCL divulgue informações para você.)

Cargo (se tiver):

Organização (se tiver):

Continue em uma página adicional, se necessário.

3. O que aconteceu? (Descreva a sua reclamação. Dê o máximo de detalhes possível.)

2. Você está preenchendo este formulário em nome de outra pessoa? 

Nome: 
Primeiro e do meio (nome próprio) Sobrenome (Nome de Família)

E-mail:

Telefone #: Celular: Resid.: Trab: 

Endereço:
Caixa postal ou endereço completo Cidade  Estado CEP 

Country (if outside the United States of America)
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5. Forneça os dados de qualquer outra pessoa que possa ter visto ou ouvido o que aconteceu. (Se você não souber o(s) 
nome(s), forneça todos os detalhes que puder.)

Onde isso aconteceu?
Local (por exemplo, nome do centro de detenção, aeroporto ou outro local):

Cidade: Estado ou País:

Um funcionário, prestador de serviços, representante ou programa de (marque quantos se aplicarem):

Serviços de Cidadania e Imigração (USCIS)

Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP)*

Fiscal de Alfândega

Agente de Patrulha de Fronteira

Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA)

Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) 

Serviço Secreto (USSS)

Agência de Segurança dos Transportes (TSA)*

Guarda Costeira dos EUA (USCG)

Outro (especificar):

Não tem certeza
Funcionário terceirizado trabalhando sob a autoridade 
do DHS (por exemplo, oficial 287(g)) (especificar):

* Se a sua reclamação for sobre um incidente durante a inspeção de segurança em um aeroporto, estação de trem ou posto 
fronteiriço, você também pode registrar uma reclamação no Traveler Redress Inquiry Program [Programa de Consulta para 
Reparação de Viajantes] do Departamento de Segurança Interna (DHS TRIP). Acesse: www.dhs.gov/trip

Nome (ou outras informações, por exemplo, agência):

Telefone: E-mail:

CEP EstadoCidadeCaixa postal ou endereço completo
Endereço:

Nome (ou outras informações, por exemplo, agência): 

Quando isso aconteceu? Se continua acontecendo, indique quando o problema começou. (Se aconteceu em mais de uma 
data, liste todas as datas):

4. De quem se trata?

Endereço:
Caixa postal ou endereço completo Cidade Estado CEP

E-mail:Telefone: 

Continue em uma página adicional, se necessário.

www.dhs.gov/trip
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Agência/Gabinete/Tribunal: Data:

Se sim, alguém respondeu à sua reclamação?

(Se Sim, descreva o que foi feito para responder à sua reclamação.)

6. Você entrou em contato com algum outro componente do DHS ou outra agência ou tribunal do governo federal, 
estadual ou local sobre essa reclamação?

Não

Yes No

Sim:

7. Existe alguma outra informação que você deseja que saibamos ou consideremos? (Se necessário, continue em uma 
página adicional fornecida no final deste formulário.)

Continue on an additional page, if needed.
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E-mail: CRCLCompliance@hq.dhs.gov 

Telefone: Local: 202-401-1474, or  
 Grauito: 866-644-8360  

TTY:  Local TTY: 202-401-0470, or  
 Gartuito TTY: 866-644-8361  

Fax:  202-401-4708

U.S. Postal Service [Correios dos EUA]: 
Departamento de Segurança Interna 
Escritório de Direitos e Liberdades Civis 
Compliance Branch, Mail Stop #0190  
2707 Martin Luther King Jr Ave SE 
Washington, DC 20528-0190 
Observação: Devido a medidas de segurança, pode levar até 4 
semanas para recebermos a correspondência nos EUA.

Envie cópias, não originais; coloque seu nome e a data desta reclamação em cada documento. (Fax para: 202-401-4708, ou envie 
digitalizações de seus documentos por e-mail para CRCLCompliance@hq.dhs.gov, ou pelo correio para o endereço acima.)

Data em que este formulário foi preenchido:

Guarde uma cópia desta reclamação para seus registros.

Declaração da Lei de Privacidade 
 

Autoridade: 6 U.S.C. § 345 e 42 U.S.C. § 2000ee-1 autoriza a coleta dessas informações. 
Objetivo: O Departamento de Segurança Interna (DHS) usará essas informações para analisar e investigar 
reclamações e informações do público sobre possíveis violações dos direitos civis e/ou liberdades civis relacionadas 
aos funcionários, programas ou atividades do DHS. 

Utilização: Essas informações podem ser divulgadas e usadas por funcionários e prestadores de serviços do DHS 
que precisam ter conhecimento das informações para analisar sua reclamação. O Escritório de Direitos e Liberdades 
Civis (CRCL) do DHS também pode compartilhar suas informações conforme necessário com agências 
governamentais apropriadas fora do DHS ou com entidades não governamentais para tratar de sua reclamação, ou de 
acordo com a publicação ALL-029 Registros de Direitos e Liberdades Civis do Sistema de Registros do Departamento 
de Segurança Interna. 

Divulgação: O fornecimento dessas informações ao CRCL é voluntário; no entanto, o não fornecimento das 
informações solicitadas pode atrasar ou impedir que o CRCL analise e investigue adequadamente sua reclamação. Se 
necessário, o CRCL também pode solicitar informações adicionais para determinar a maneira apropriada de tratar das 
suas preocupações. 

Para saber mais sobre a Lei de Privacidade, visite www.dhs.gov/privacy.

Lei de Redução de Papelada 
A carga burocrática para completar esta coleta de informações é estimada em 1 hora por resposta, incluindo o tempo para revisar 
instruções, pesquisar fontes de dados existentes, coletar e manter os dados necessários e concluir e revisar as informações 
coletadas. Uma agência não pode conduzir ou patrocinar, e uma pessoa não é obrigada a responder a uma coleta de informações, 
a menos que exiba um número de controle OMB válido e uma data de validade. Envie comentários sobre esta estimativa de carga 
burocrática ou qualquer outro aspecto desta coleta de informações, incluindo sugestões para reduzir essa carga para o Escritório 
de Direitos e Liberdades Civis do DHS, CRCLCompliance@hq.dhs.gov, ATTN: PRA 1601-NEW.

9. 9. Se você tiver dificuldades para entender este formulário ou qualquer outra pergunta, entre em contato com o CRCL:

10. Para enviar este formulário por e-mail, salve, anexe e envie para CRCLCompliance@hq.dhs.gov. Anexe ou envie todas 
as informações que comprovem sua reclamação, como documentos, fotos, registros médicos, queixas ou depoimentos 
de testemunhas.

8. Se você não é proficiente em inglês, identifique o idioma que devemos usar para nos comunicarmos com você.

Idioma:

mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
www.dhs.gov/privacy
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
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Se necessário, você pode usar as páginas a seguir para incluir informações adicionais sobre sua reclamação. Por favor, 
especifique qual(is) número(s) acima(s) você está continuando.
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DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA INTERNA  
ESCRITÓRIO DE DIREITOS E LIBERDADES CIVIS 

AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAR INFORMAÇÕES PARA OUTRA PESSOA
Por favor, preencha este formulário para autorizar o Escritório de Direitos e Liberdades Civis (CRCL) do Departamento de Segurança 
Interna (DHS) a divulgar informações relacionadas às suas preocupações a outra pessoa. Os campos marcados com um asterisco 
são obrigatórios. O preenchimento deste formulário é voluntário; nem o DHS nem terceiros podem obrigá-lo a preencher e enviar 
este formulário. Sua autorização é válida por 24 meses após a conclusão da análise de suas preocupações pelo CRCL.

SEÇÃO I. Dados pessoais

*Nome completo

*Endereço

*Cidade *Estado *CEP

Pais Telephone Number(s) Email Address (if any)

*Date of Birth *Local de Nasc. (cidade, estado, país) Número de Registro de Estrangeiro (se aplicável)

SEÇÃO II. Informações do representante

Nome do indivíduo ou organização

Endereço 

Cidade  Estado CEP

Pais Número(s) de Telefone

De acordo com a Lei de Privacidade de 1974 (5 U.S.C. §552a(b)), autorizo o DHS e/ou os elementos componentes do DHS a 
liberar toda e qualquer informação relacionada a reclamações que apresentei ou assuntos que apresentei ao DHS. 

De acordo com o 28 U.S.C. §1746, declaro sob pena de perjúrio sob as leis dos Estados Unidos da América que o acima 
exposto é verdadeiro e correto, e que sou a pessoa mencionada acima na Seção I. Eu entendo que a falsificação desta 
declaração é punível de acordo com as disposições do 18 U.S.C. §1001 por uma multa não superior a US $ 10.000 ou 
prisão por um período não superior a cinco anos, ou ambos.

Assinatura Data

LEI DE PRIVACIDADE:  
AUTORIDADE: 6 U.S.C § 345 e 42 U.S.C. O § 2000ee-1 autoriza o CRCL do DHS a analisar e avaliar informações relativas a 
abusos de direitos civis, liberdades civis e discriminação com base em raça, etnia ou religião, por funcionários e representantes do 
DHS.  

OBJETIVO(S) PINCIPAL(IS): O DHS pode usar as informações que recebe de reclamantes individuais e fontes públicas para tratar 
de possíveis violações de direitos civis e/ou liberdades civis relacionadas a funcionários, programas ou atividades do DHS. 

UTILIZAÇÃO ROTINEIRA: O DHS pode compartilhar suas informações fora do DHS de acordo com os usos rotineiros listados no 
ALL-029 Registros de Direitos e Liberdades Civis do Sistema de Registros do Departamento de Segurança Interna, 75 FR 39266 (8 
de julho de 2010), com a finalidade de processar as informações que você fornecer.  
DIVULGAÇÃO: O fornecimento dessas informações é voluntário.
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DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA INTERNA 
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AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAR INFORMAÇÕES PARA OUTRA PESSOA
DHS Form 3500_Portuguese
U.S. Department of Homeland Security, CRCL
6.3.0.20170316.1.928536
CIVIL RIGHTS COMPLAINT
O objetivo deste documento é ajudá-lo a registrar uma reclamação de direitos civis / liberdades civis junto ao Escritório de Direitos e Liberdades Civis (CRCL) do Departamento de Segurança Interna (DHS) sobre programas e atividades do DHS. Este documento não se destina a ser usado para reclamações trabalhistas com o DHS. Você não é obrigado a usar este documento para registrar uma reclamação; sendo suficiente uma carta com as mesmas informações. Se você registrar uma reclamação por carta, deverá incluir as mesmas informações solicitadas neste documento. Em geral, fornecer o máximo de informações possível ao CRCL ajuda a investigar suas alegações. No entanto, nenhum dos campos no formulário é obrigatório e o CRCL analisará todas as informações fornecidas.
Missão do CRCL:
O Escritório de Direitos e Liberdades Civis (CRCL) do DHS apoia o Departamento de Segurança Interna à medida que protege a nação enquanto preserva as liberdades individuais, a justiça e a igualdade perante a lei. Investigamos reclamações de abuso dos direitos e liberdades civis, para ajudar o DHS a melhorar a segurança e programas.
Você tem uma reclamação de violação de direitos civis ou liberdades civis pelo DHS? Se você acredita que funcionários do DHS ou um programa ou atividade do DHS violou seus direitos, queremos ouvi-lo. Preencha este documento ou escreva-nos um e-mail ou carta.
Este documento está disponível em outros idiomas em www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint. As reclamações são aceitas em outros idiomas além do inglês. Se você não fala ou escreve inglês, o CRCL tem acesso a intérpretes e tradutores e pode se comunicar com você em qualquer idioma.
Você já experimentou algum dos seguintes itens em conexão com um programa, atividade ou política do DHS:
         •         Discriminação com base em sua raça, etnia, nacionalidade, religião, sexo, orientação sexual, identidade de gênero ou deficiência? (Nota: não utilize este formulário para apresentar uma queixa sobre discriminação no trabalho; consulte www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint)
         •         Ter acesso negado ao DHS ou aos programas, atividades ou serviços apoiados pelo DHS devido à proficiência limitada em inglês?
         •         Violação de seus direitos enquanto detido na imigração ou como sujeito da fiscalização da imigração?
         •         Discriminação ou questionamento inadequado relacionado à entrada nos Estados Unidos?
         •         Violação do seu direito ao devido processo legal, como o seu direito à notificação oportuna de acusações ou acesso ao seu advogado?
         •         Violação dos requisitos de confidencialidade da Lei de Violência Contra a Mulher ou dos requisitos de confidencialidade relacionados ao status de imigração?
         •         Abuso físico ou qualquer outro tipo de abuso causado a você?
         •         Qualquer outra violação de direitos civis ou liberdades civis relacionada a um programa ou atividade do DHS, incluindo discriminação por uma organização ou programa que recebe assistência financeira do DHS?
Notas sobre confidencialidade e anonimato:
         A)         Você pode manter seu anonimato não preenchendo seu nome abaixo. No entanto, o CRCL pode não ser capaz de investigar sua reclamação, a menos que você forneça informações suficientes para conduzir uma investigação.
         B)         A divulgação das informações que você fornece, incluindo sua identidade, é baseada na “necessidade de saber” e é discutida na Declaração de Privacidade no final deste documento. SE VOCÊ MARCAR A CAIXA ABAIXO, NÃO DIVULGAREMOS SUA IDENTIDADE A OUTROS ESCRITÓRIOS, DENTRO OU FORA DO DHS (a menos que seja necessário para a investigação de condutas delituosas). Observe, no entanto, que marcar esta caixa poderá, em muitas situações, impossibilitar ou tornar muito difícil investigar as suas alegações.
NÃO quero que o CRCL divulgue o meu nome a outros escritórios, e compreendo que esta decisão muitas vezes impossibilitará a realização de uma investigação.
Nota sobre Proibição Contra Retaliação:
A lei federal proíbe retaliação ou represália por qualquer funcionário federal contra uma pessoa que apresenta uma reclamação ou divulga informações ao CRCL. Se você acredita que você ou outra pessoa é vítima de tal represália, entre em contato com o CRCL imediatamente por e-mail em CRCLCompliance@hq.dhs.gov ou por telefone em 866-644-8369, 866-644-8361 (TTY).
INFORMAÇÕES DA RECLAMAÇÃO
1.         Informações sobre a pessoa que sofreu a alegada violação de direitos/liberdades civis (preencher o que puder)
Nome: 
Primeiro e do meio (nome próprio)
Sobrenome (Nome de Família)
Telefone #:
Celular:
Resid.:
Endereço:
Mailing Address: 
Caixa postal ou endereço completo
Cidade
Estado
CEP 
País (se localizado fora dos Estados Unidos da América)
Data de Nasc. (mês/dia/ano):
E-mail:
Nº de Registro de Estrangeiro (caso tenha e esteja disponível):
Marque aqui se você está detido.
Qual centro de detenção?
Nome do centro de detenção
Endereço do centro de detenção
Marque aqui se você está sendo representado por um advogado para as questões descritas nesta reclamação. Em caso afirmativo, forneça o nome do advogado e as informações de contato:
Se sim, forneça suas informações abaixo, e as informações da outra pessoa acima. (Por favor, observe que você deve enviar um consentimento por escrito assinado pela pessoa que sofreu a suposta violação dos direitos civis ou das liberdades civis para permitir que o CRCL divulgue informações para você.)
Cargo (se tiver):
Organização (se tiver):
Continue em uma página adicional, se necessário.
3.         O que aconteceu? (Descreva a sua reclamação. Dê o máximo de detalhes possível.)
2.         Você está preenchendo este formulário em nome de outra pessoa? 
Nome: 
Primeiro e do meio (nome próprio)
Sobrenome (Nome de Família)
E-mail:
Telefone #:
Celular:
Resid.: 
Trab: 
Endereço:
Caixa postal ou endereço completo
Cidade  
Estado
CEP 
Country (if outside the United States of America)
5.         Forneça os dados de qualquer outra pessoa que possa ter visto ou ouvido o que aconteceu. (Se você não souber o(s) nome(s), forneça todos os detalhes que puder.)
Onde isso aconteceu?
Local (por exemplo, nome do centro de detenção, aeroporto ou outro local):
Cidade:
Estado ou País:
Um funcionário, prestador de serviços, representante ou programa de (marque quantos se aplicarem):
Serviços de Cidadania e Imigração (USCIS)
Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP)*
Fiscal de Alfândega
Agente de Patrulha de Fronteira
Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA)
Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) 
Serviço Secreto (USSS)
Agência de Segurança dos Transportes (TSA)*
Guarda Costeira dos EUA (USCG)
Outro (especificar):
Não tem certeza
Funcionário terceirizado trabalhando sob a autoridade do DHS (por exemplo, oficial 287(g)) (especificar):
* Se a sua reclamação for sobre um incidente durante a inspeção de segurança em um aeroporto, estação de trem ou posto fronteiriço, você também pode registrar uma reclamação no Traveler Redress Inquiry Program [Programa de Consulta para Reparação de Viajantes] do Departamento de Segurança Interna (DHS TRIP). Acesse: www.dhs.gov/trip
Nome (ou outras informações, por exemplo, agência):
Telefone: 
E-mail:
CEP 
Estado
Cidade
Caixa postal ou endereço completo
Endereço:
Nome (ou outras informações, por exemplo, agência): 
Quando isso aconteceu? Se continua acontecendo, indique quando o problema começou. (Se aconteceu em mais de uma data, liste todas as datas):
4.         De quem se trata?
Endereço:
Caixa postal ou endereço completo
Cidade
Estado
CEP
E-mail:
Telefone: 
Continue em uma página adicional, se necessário.
Agência/Gabinete/Tribunal:
Data:
Se sim, alguém respondeu à sua reclamação?
(Se Sim, descreva o que foi feito para responder à sua reclamação.)
6.         Você entrou em contato com algum outro componente do DHS ou outra agência ou tribunal do governo federal, estadual ou local sobre essa reclamação?
7.         Existe alguma outra informação que você deseja que saibamos ou consideremos? (Se necessário, continue em uma página adicional fornecida no final deste formulário.)
Continue on an additional page, if needed.
E-mail:         CRCLCompliance@hq.dhs.gov
Telefone:         Local: 202-401-1474, or 
         Grauito: 866-644-8360 
TTY:          Local TTY: 202-401-0470, or 
         Gartuito TTY: 866-644-8361 
Fax:          202-401-4708
U.S. Postal Service [Correios dos EUA]:
Departamento de Segurança Interna
Escritório de Direitos e Liberdades Civis
Compliance Branch, Mail Stop #0190 
2707 Martin Luther King Jr Ave SE
Washington, DC 20528-0190
Observação: Devido a medidas de segurança, pode levar até 4 semanas para recebermos a correspondência nos EUA.
Envie cópias, não originais; coloque seu nome e a data desta reclamação em cada documento. (Fax para: 202-401-4708, ou envie digitalizações de seus documentos por e-mail para CRCLCompliance@hq.dhs.gov, ou pelo correio para o endereço acima.)
Data em que este formulário foi preenchido:
Guarde uma cópia desta reclamação para seus registros.
Declaração da Lei de Privacidade
Autoridade: 6 U.S.C. § 345 e 42 U.S.C. § 2000ee-1 autoriza a coleta dessas informações.
Objetivo: O Departamento de Segurança Interna (DHS) usará essas informações para analisar e investigar reclamações e informações do público sobre possíveis violações dos direitos civis e/ou liberdades civis relacionadas aos funcionários, programas ou atividades do DHS.
Utilização: Essas informações podem ser divulgadas e usadas por funcionários e prestadores de serviços do DHS que precisam ter conhecimento das informações para analisar sua reclamação. O Escritório de Direitos e Liberdades Civis (CRCL) do DHS também pode compartilhar suas informações conforme necessário com agências governamentais apropriadas fora do DHS ou com entidades não governamentais para tratar de sua reclamação, ou de acordo com a publicação ALL-029 Registros de Direitos e Liberdades Civis do Sistema de Registros do Departamento de Segurança Interna.
Divulgação: O fornecimento dessas informações ao CRCL é voluntário; no entanto, o não fornecimento das informações solicitadas pode atrasar ou impedir que o CRCL analise e investigue adequadamente sua reclamação. Se necessário, o CRCL também pode solicitar informações adicionais para determinar a maneira apropriada de tratar das suas preocupações.
Para saber mais sobre a Lei de Privacidade, visite www.dhs.gov/privacy.
Lei de Redução de Papelada
A carga burocrática para completar esta coleta de informações é estimada em 1 hora por resposta, incluindo o tempo para revisar instruções, pesquisar fontes de dados existentes, coletar e manter os dados necessários e concluir e revisar as informações coletadas. Uma agência não pode conduzir ou patrocinar, e uma pessoa não é obrigada a responder a uma coleta de informações, a menos que exiba um número de controle OMB válido e uma data de validade. Envie comentários sobre esta estimativa de carga burocrática ou qualquer outro aspecto desta coleta de informações, incluindo sugestões para reduzir essa carga para o Escritório de Direitos e Liberdades Civis do DHS, CRCLCompliance@hq.dhs.gov, ATTN: PRA 1601-NEW.
9.         9.         Se você tiver dificuldades para entender este formulário ou qualquer outra pergunta, entre em contato com o CRCL:
10.         Para enviar este formulário por e-mail, salve, anexe e envie para CRCLCompliance@hq.dhs.gov. Anexe ou envie todas as informações que comprovem sua reclamação, como documentos, fotos, registros médicos, queixas ou depoimentos de testemunhas.
8.         Se você não é proficiente em inglês, identifique o idioma que devemos usar para nos comunicarmos com você.
Idioma:
Por favor, preencha este formulário para autorizar o Escritório de Direitos e Liberdades Civis (CRCL) do Departamento de Segurança Interna (DHS) a divulgar informações relacionadas às suas preocupações a outra pessoa. Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios. O preenchimento deste formulário é voluntário; nem o DHS nem terceiros podem obrigá-lo a preencher e enviar este formulário. Sua autorização é válida por 24 meses após a conclusão da análise de suas preocupações pelo CRCL.
SEÇÃO I. Dados pessoais
*Nome completo
*Endereço
*Cidade
*Estado
*CEP
Pais
Telephone Number(s)
Email Address (if any)
*Date of Birth
*Local de Nasc. (cidade, estado, país)
Número de Registro de Estrangeiro (se aplicável)
SEÇÃO II. Informações do representante
Nome do indivíduo ou organização
Endereço 
Cidade  
Estado
CEP
Pais
Número(s) de Telefone
De acordo com a Lei de Privacidade de 1974 (5 U.S.C. §552a(b)), autorizo o DHS e/ou os elementos componentes do DHS a liberar toda e qualquer informação relacionada a reclamações que apresentei ou assuntos que apresentei ao DHS.
De acordo com o 28 U.S.C. §1746, declaro sob pena de perjúrio sob as leis dos Estados Unidos da América que o acima exposto é verdadeiro e correto, e que sou a pessoa mencionada acima na Seção I. Eu entendo que a falsificação desta declaração é punível de acordo com as disposições do 18 U.S.C. §1001 por uma multa não superior a US $ 10.000 ou prisão por um período não superior a cinco anos, ou ambos.
Assinatura
Data
LEI DE PRIVACIDADE: 
AUTORIDADE: 6 U.S.C § 345 e 42 U.S.C. O § 2000ee-1 autoriza o CRCL do DHS a analisar e avaliar informações relativas a abusos de direitos civis, liberdades civis e discriminação com base em raça, etnia ou religião, por funcionários e representantes do DHS. 
OBJETIVO(S) PINCIPAL(IS): O DHS pode usar as informações que recebe de reclamantes individuais e fontes públicas para tratar de possíveis violações de direitos civis e/ou liberdades civis relacionadas a funcionários, programas ou atividades do DHS.
UTILIZAÇÃO ROTINEIRA: O DHS pode compartilhar suas informações fora do DHS de acordo com os usos rotineiros listados no ALL-029 Registros de Direitos e Liberdades Civis do Sistema de Registros do Departamento de Segurança Interna, 75 FR 39266 (8 de julho de 2010), com a finalidade de processar as informações que você fornecer. 
DIVULGAÇÃO: O fornecimento dessas informações é voluntário.
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