
RECURSOS ÚTEIS:
• Para acessar os serviços legais de imigração gratuitos e seguros no seu 

idioma, ligue para 311 e diga “ActionNYC”
• Para denunciar fraudes de imigração e esquemas contra imigrantes, 

ligue para a linha direta Novos Americanos do Escritório para Novos 
Americanos do Estado de Nova York em 1-800-566-7636 

NÃO SEJA UMA VÍTIMA DE FRAUDE DE IMIGRAÇÃO
Se precisar de assistência jurídica relacionada a imigração, consulte um advogado ou alguém 
credenciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (U.S. Department of Justice, DOJ) ou 
uma organização reconhecida pelo DOJ. A lista completa de prestadores de serviço credenciados e 
reconhecidos pode ser encontrada em www.justice.gov/eoir/recognition-accreditation-roster-reports

A lei de imigração é complexa. Cuidado com prestadores de serviço de imigração fraudulentos que 
podem alegar o contrário ou fazer falsas promessas.  

PRESTE ATENÇÃO A FALSAS PROMESSAS, COMO:
• Um jeito fácil de obter um green card
• Um jeito de conseguir sua licença ou visto de trabalho imediatamente 
• Declarações dizendo que não há riscos ou consequências 
• Reivindicações de influência especial junto às autoridades de imigração  

O QUE NÃO FAZER:
• Não pague por formulários de requerimento do governo. Os formulários são 

gratuitos e podem ser baixados on-line em www.uscis.gov/forms
• Não entregue os seus documentos originais. Forneça apenas cópias 
• Não assine formulários em branco ou incompletos  
• Não assine papéis, formulários de imigração ou contratos que você não  

tenha compreendido inteiramente 

O QUE FAZER:
•  Sempre faça perguntas, mesmo que o prestador de serviço tenha sido 

recomendado por um membro da sua família ou amigo, você deve sentir 
confiança nele

•  Peça provas de que o prestador de serviço é um advogado licenciado ou 
credenciado/reconhecido pelo DOJ

• Obtenha um segunda opinião 
•  Somente use prestadores de serviço que possuam endereço físico
•  Peça um contrato por escrito dos serviços a serem prestados que seja 

assinado pelo prestador de serviço - leia o contrato antes de assinar e 
guarde a cópia assiná-lo para seu controle 

• Faça cópias dos documentos preparados para você 
• Peça um recibo por escrito que inclua o nome e o endereço do prestador 

de serviço
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