
Gabinete do Provedor de Justiça para os Serviços de 
Imigração e Cidadania

Como Solicitar Assistência do Provedor de Justiça para seu Caso:  
Alcance da Assistência Prestada

Auxílio para Indivíduos e Empregadores na Resolução de Problemas com o USCIS

Antes de solicitar a assistência do Provedor de Justiça para o seu requerimento ou petição, tente resolver o problema com o 
USCIS por meio das seguintes opções:

• Apresente um pedido através de sua conta myUSCIS;
• Apresente um pedido eletrônico ao USCIS online na página https://egov.uscis.gov/e-Request; ou
• Entre em contato com o USCIS e solicite assistência através do número 1-800-375-5283.

Opção1
Apresente uma solicitação online 
de assistência, disponível na 
página do Provedor de Justiça: 
www.dhs.gov/cisombudsman. 

PROCEDIMENTO RECOMENDADO

Email: 
cisombudsman@hq.dhs.gov

Correio:
Office of the Citizenship and 
Immigration Services Ombudsman 
U.S. Department of 
Homeland Security 
Attention: Case Assistance 
Mail Stop 0180 
Washington, DC 20528-0180 

Caso o indivíduo que deseja 
apresentar a solicitação estiver fora 
dos Estados Unidos, não poderá 
utilizar o formulário de solicitação 
online e deverá apresentar uma 
cópia impressa do formulário de 
solicitação de assistência de casos.

AO RECEBER UM PEDIDO DE 
ASSISTÊNCIA, O PROVEDOR 
DE JUSTIÇA:

Solicitar Assistência

Se você não conseguiu 
resolver o problema com 
o USCIS, você poderá 
solicitar a assistência do 
Provedor de Justiça. Por 
motives de consentimento 
certos tipos de solicitações 
que envolvem refugiados, 
solicitantes de asilo, 
vítimas de violência, tráfico 
humano e outros crimes 
devem ser apresentados 
com uma assinatura feita a 
mão. Isso poderá ser feito 
mediante a Opção 1 (à 
direita) e a inclusão digital 
de um formulário DHS-7001 
na solicitação online de 
assistência de casos.

Opção2
Baixe um formulário de 
assistência de caso para impressão 
(Formulário DHS-7001) da página 
do Provedor de Justiça:  
www.dhs.gov/cisombudsman. 

APRESENTE UM FORMULÁRIO DE PEDIDO DE 
ASSISTÊNCIA ASSINADO, JUNTAMENTE COM  
OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, VIA: 

Fax:
(202) 357-0042

PASSO 1 
Emitirá um número de 
protocolo para o caso para 
confirmar o recebimento. 

PASSO 2
Verificará a integralidade da solicitação, 
incluindo a inclusão das assinaturas e 
do Formulário G-28, Aviso de Entrada 
de Comparecimento na qualidade 
de Advogado ou Representante 
Acreditado, caso seja apresentado por 
algum representante legal. 

PASSO 3
Avaliará a situação atual do 
requerimento ou petição, dá um 
resumo das leis e normas aplicáveis 
e determinará como o Provedor de 
Justiça poderá ajudar.

PASSO 4
Entrará em contato com os 
escritórios locais, centros de serviço, 
escritórios de asilo, ou outros 
escritórios do USCIS para ajudar 
na resolução das dificuldades que 
o indivíduo ou empregador estão 
enfrentando. 

PASSO 5
Informará as medidas 
tomadas para prestar assistência. 


