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Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition:

Prevenção contra fraudes de imigração
Obter ajuda com um pedido ou um caso de imigração pode ser devastador! Existem muitas
pessoas sem escrúpulos que se oferecem para ajudar, mas que não são qualificadas para
prestar assistência legal de imigração. Ter a ajuda errada pode ser prejudicial! Saiba
quem pode prestar aconselhamento jurídico e como denunciar fraudes.

Quem pode me aconselhar juridicamente e me
representar em um pedido ou um caso de imigração?
Um(a) advogado(a) com uma licença válida para exercer a profissão.
Um(a) “representante credenciado(a)” que trabalha para uma organização sem fins
lucrativos e recebeu treinamento e autorização especial do governo dos EUA para ajudar
pessoas com seus casos de imigração. Você pode procurar a organização e a pessoa na
lista de representantes credenciados do governo.
Os tabeliões (ou “notarios”) não são advogados nos EUA e
não podem prestar aconselhamento jurídico.
Outras pessoas como intérpretes ou profissionais que preparam os impostos. Os intérpretes podem
ajudar a traduzir documentos importantes que algumas vezes são necessários para os casos de
imigração e os profissionais que preparam os impostos podem preencher o formulário apenas com
as informações dadas pelo solicitante, mas não podem prestar aconselhamento jurídico.
Como posso saber se a pessoa que está me ajudando é um(a)
advogado(a) ou representante credenciado(a)?
• Se a pessoa for um(a) advogado(a), você pode pedir para ver uma prova de que ela tem uma licença ativa. Em
alguns estados, você também pode procurar o nome no site da autoridade de licenciamento estadual e ver se
eles sofreram alguma sanção. Em Massachusetts, você pode procurar um(a) advogado(a) pelo nome no site do
Conselho de Supervisores de Advogados de Massachusetts (Board of Bar Overseers). No entanto, os advogados de
imigração com escritório em Massachusetts também podem ser licenciados em um estado diferente.
• Se a pessoa for um(a) representante credenciado(a), você pode confirmar se ela está credenciada atualmente
verificando o catálogo do governo.
• Sinta-se à vontade para fazer perguntas! Você pode perguntar se eles já representaram pessoas com casos
semelhantes antes e quais resultados tiveram, sobre o cronograma do seu caso, se eles estão em contato com
recursos ou orientação, se precisarem, e qualquer outra coisa que você gostaria de saber!
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O que posso esperar do(a) advogado(a) ou do(a) representante credenciado(a)?
• Explicações sobre a lei e qualquer opção que você tenha para ajudá-lo(a) a tomar decisões sobre o seu caso.
• Apresentação de um contrato por escrito explicando quais serviços eles estão concordando em prestar e o
valor, se houver.
• Fazer a participação no caso e assinar todos os documentos que eles preparem em seu nome
• Entrega de recibo por qualquer pagamento que você tenha feito.
• Disponibilização de uma cópia completa dos seus registros, incluindo uma cópia completa de todos os
documentos enviados à imigração.
• Dar as atualizações sobre seu caso, incluindo prova de que sua solicitação foi enviada, e responder
prontamente às suas ligações ou e-mails.

O que devo fazer se tiver sido vítima de fraude?
Se você foi vítima de uma fraude, você pode denunciar. Isso ajudará a proteger outras pessoas e a resolver sua
situação. Você pode apresentar sua denúncia para:
• The Massachusetts Attorney General’s Office (O Gabinete do Procurador-Geral de Massachusetts): (617) 9632917 ou on-line.
• The Massachusetts Board of Bar Overseers (O Conselho de Supervisores de Advogados de Massachusetts):
https://www.massbbo.org/s/complaints
• The immigration court EOIR Fraud and Abuse Prevention Program (O programa de prevenção de fraude e
abuso do tribunal de imigração do Gabinete Executivo para Revisão de Imigração): (703) 305-0470
ou EOIR.Fraud.Program@usdoj.gov
• The Federal Trade Commission (A Comissão Federal de Comércio): https://reportfraud.ftc.gov/#/

Onde posso encontrar serviços jurídicos de imigração confiáveis?
• Para ter acesso a um catálogo de serviços jurídicos em Massachusetts
(incluindo imigração), acesse www.masslrf.org
• Se você estiver buscando assistência legal de imigração em outros estados, o catálogo da Rede de Advogados
de Imigração (Immigration Advocates Network) disponibiliza um repositório totalmente pesquisável.
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