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Se você está imigrando para os Estados Unidos e será admitido
como um residente permanente legal, você deve pagar a Taxa de
Imigrante USCIS de 165 dólares. Você deve pagar esta taxa online por
meio do Sistema Eletrônico de Imigraçāo USCIS (USCIS ELIS). Nós
recomendamos que você pague esta taxa depois de receber o seu
pacote de visto de imigrante na Embaixada ou Consulado dos EUA no
exterior (incluindo Canadá e México) e antes de partir para os Estados
Unidos. O pagamento da taxa antes da partida para os Estados Unidos
vai garantir que você receba o seu Cartão de Residente Permanente
(conhecido como Green Card) sem atrasos.

• Localizado no topo do folheto você encontrará o seu:
° Número de registro estrangeiro (o “Alien Number”, também
conhecido como “A-Number” que sempre começa com a letra
“A” e é seguido por 8 ou 9 dígitos) e o número de identificaçāo
do caso do DOS (que começa com 3 letras seguidas por 9 ou
10 dígitos.
° Para o Programa de Diversidade de Visto para Imigrantes, o
número do caso do DOS terá 4 números seguidos por 2 letras
seguido por 5 números.
• Receba o seu pacote de visto de imigrante selado.

O que é a taxa de Imigrante USCIS?
A Taxa de Imigrante USCIS de US$165 cobre os custos do USCIS
relacionados com os vistos de imigrante concedidos pelo Departamento
de Estado dos EUA (DOS) nas embaixadas e consulados americanos. A
taxa cobre o custo de processamento do USCIS, depósito e manutenção
de pacotes de vistos de imigrantes, além do custo de produção dos
Cartões de Residente Permanente
Observação: De agora em diante, você deve pagar taxas
separadas para o DOS e para o USCIS. Você deve pagar as taxas de
processamento de pedido de visto de imigrante para o DOS e a Taxa de
Imigrante USCIS ($165).
Qual é o processo de pagamento da Taxa de Imigrante USCIS?
1. Agende um horário na Embaixada ou Consulado dos EUA
• Você receberá um folheto que explica como pagar a Taxa de
Imigrante USCIS. Guarde este documento com seus registros,
já que este contém a sua informação pessoal de imigração.

2. Crie a sua conta USCIS ELIS online
• Acesse www.uscis.gov/uscis-elis e reveja os recursos de serviço do
cliente USCIS ELIS.
• Siga as instruções para criar uma conta online.
3. Pague a Taxa de Imigrante USCIS
• Depois de ter configurado a sua conta USCIS ELIS, selecione “Taxa
de Imigrante USCIS” (“USCIS Immigrant Fee”) dentro de “Benefícios
Disponíveis” (Available Benefits”) no menu para pagar a sua taxa de
US$165 online.
• Você pode pagar a taxa para si mesmo e para todos os membros
da sua família que estarão com você nos Estados Unidos em uma
transação. A taxa de US$165 de cada pessoa deve ser paga antes
da mesma receber um Cartāo de Residente Permanente.
• Forneça as informações de um cartāo de crédito ou débito Visa,
Master Card, American Express ou Discover, ou o número de uma
conta bancária americana e seu “routing number” (número de
identificaçāo da conta para transferência eletrônica).
O que acontece depois de chegar nos Estados Unidos?
1. Chegue com o seu Pacote de Visto de Imigrante no local de
entrada aos EUA
• Você é admitido aos Estados Unidos como um residente permanente
legal pela Alfândega e Proteçāo de Fronteiras Americana.
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2. Receba o seu Cartão de Residente Permanente
(Formulário I-551)
• Depois que você é admitido para os Estados Unidos, o USCIS irá
verificar automaticamente o pagamento da Taxa de Imigrantes
USCIS e enviar o seu Cartão de Residente Permanente para o
endereço fornecido para o DOS no momento da sua entrevista de
visto de imigrante ou para a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos
EUA no momento de sua admissão.
• Caso você já tenha pago a taxa do USCIS ELIS e não recebeu
um cartão de residente permanente dentro de 30 dias a partir
da data de admissão para os Estados Unidos, por favor entre em
contato com a Central de Atendimento Nacional USCIS pelo telefone
1-800-375-5283 (Serviço de Atendimento ao Cliente com Deficiência
Auditiva: 1-800-767-1833) ou você pode agendar uma consulta
InfoPass no escritório local para perguntar sobre o seu caso. Para
marcar uma consulta InfoPass, acesse www.infopass.uscis.gov.
• Se você mudar para outra residência depois de chegar nos Estados
Unidos, você terá que atualizar o seu endereço com o USCIS:
° Passo 1: Atualize seu endereço de correspondência no USCIS
ELIS no link“Ver o meu perfil” (“View My Profile”) do menu
principal;
° Passo 2: Comunique uma mudança de endereço para o USCIS
no prazo de 10 dias após a mudança para uma nova residência,
preenchendo o formulário USCIS AR-11, Mudança de Endereço
(“Change of Address”). Você pode submeter um forumlário AR-11
online no site https://egov.uscis.gov/crisgwi/go?action=coa.Terms
ou pelo correio. Se utilizar o serviço de mudança de endereço
online, você não precisa apresentar um formulário de papel
AR-11. Para saber mais sobre o AR-11, o processo de mudança
de endereço, visite http://www.uscis.gov/ar-11.
Observação: Nós recomendamos que você atualize o seu endereço,
visitando a agência de correios local dos EUA ou online no site
https://www.usps.com/umove. Você deve receber uma notificação
de confirmação do Serviço de Corrêios dos EUA da sua mudança de
endereço para sua nova residência.
Dicas sobre o pagamento da Taxa de Imigrante USCIS
• Advogados, representantes credenciados, e empregadores não sāo
autorizados a criar uma conta do USCIS ELIS em seu nome para
pagar a Taxa de Imigrante USCIS. Só você, como imigrante, pode
abrir uma conta do USCIS ELIS e pagar a taxa exigida, a fim de
obter o seu Cartão de Residente Permanente.
• Se o seu número de registro estrangeiro (“A-number”) tiver menos
de 9 dígitos, insira um zero após o“A” e antes do primeiro dígito
para criar um número de nove dígitos (por exemplo,“A12345678”
se tornaria“A012345678”).
• Você só pode atualizar o seu endereço do USCIS ELIS depois de ter
criado uma conta do USCIS ELIS e ter pago a Taxa de Imigrante
USCIS.
• Não use o botão“Voltar” do seu computador para navegar a
internet quando estiver pagando a taxa. Isso pode provocar erros.
Em vez disso, use os botões de navegação dentro do site do USCIS
ELIS para ir para frente ou para trás.

• Clique no botão “Enviar Pagamento” apenas uma vez para cada
taxa paga. Se você clicar no botão mais de uma vez, você pode
pagar a taxa várias vezes.
• Você deve pagar a Taxa de Imigrante USCIS online através do do
USCIS ELIS. O USCIS não aceita pagamentos pelo correio.
• Imprima uma cópia da transação e recibo de pagamento para
seus registros.
E se eu não puder pagar a minha taxa de Imigrante do USCIS
antes de partir para os Estados Unidos?
Se você não puder pagar a taxa antes da sua partida, você deve pagar
esta taxa depois que você chegar nos Estados Unidos. Se não há registro
de pagamento do USCIS ELIS após a sua admissão para os Estados
Unidos, o USCIS enviará um pedido de pagamento, que inclue instruções
sobre como pagar a sua taxa. Por favor, note que você não receberá o
seu Cartão de Residente Permanente até que você tenha pago a Taxa de
Imigrante USCIS.
Como faço para saber se tenho que pagar a taxa de ou se
estou isento da taxa?
Indivíduos que tenham recebidos vistos de imigrantes pelo DOS e estāo
aplicando para admissão para os EUA precisam pagar esta taxa a menos
que eles estejam isentos. O DOS irá notificá-lo se você está isento do
pagamento da taxa. Geralmente, os seguintes imigrantes estão isentos
de pagar a taxa de imigrante:
• Crianças que entram nos Estados Unidos pelos programas de órfãos
ou programas de adoção da Haia;
• Imigrantes especiais Iraquianos e Afegãos;
• Residente que está retornando (SB-1s); e
• Pessoas que tenham vistos K.
O que acontece se eu não pagar a taxa?
O USCIS não irá emitir o seu Cartão de Residente Permanente até que
você tenha pago a Taxa de Imigrante USCIS. Uma vez que a taxa é
paga, O USCIS irá processar o seu Cartão de Residente Permanente.
Depois de chegar nos Estados Unidos, você receberá um carimbo em
seu passaporte que valida seu status de residente permanente por um
ano. Uma vez que este selo expira, você terá que possuir um Cartão
de Residente Permanente, como prova de seu status de residente
permanente legal.
O que é o O USCIS ELIS?
O USCIS ELIS é um sistema de imigraçāo de contas online. Através do
USCIS ELIS, os clientes podem visualizar os seus pedidos de benefícios,
receber notificações eletrônicas de decisões, e receber as atualizações
de status de seu caso em tempo real.
O USCIS ELIS permite que os requerentes:
• Configurem e gerenciem suas contas de uma maneira conveniente
e segura;
• Enviem formulários e documentos online;
• Recebam e respondam a notificações e decisões eletronicamente;
• Façam pagamentos online; e
• Acessem informações em tempo real sobre o status de seus casos.
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Para Mais Informações
Para obter mais informações sobre a Taxa de Imigrante USCIS, visite o
site www.uscis.gov/ImmigrantFee e www.uscis.gov/uscis-elis.

Informações Importantes
Formulários importantes do USCIS
mencionados neste guia

Formulário
#

Cartão de Residente Permanente

I-551

Websites importantes do USCIS
mencionados neste guia

Link para o website

Sistema Eletrônico de Imigraçāo
USCIS

www.uscis.gov/uscis-elis

InfoPass

www.infopass.uscis.gov

Principais números de telefone
do USCIS mencionados
neste guia

Numero de telefone

Centro de Atendimento ao
Consumidor Nacional do USCIS

1-800-375-5283

Atendimento ao Consumidor para
Clientes com Deficiências Auditivas

1-800-767-1833

Outros serviços do governo dos EUA
Informações Gerais

www.usa.gov

Novos Imigrantes

www.welcometoUSA.gov

Imigração e Fiscalização
Aduaneira dos EUA

www.ice.gov

Alfândega e Proteção de
Fronteiras dos EUA

www.cbp.gov

Departamento de Estado
dos EUA

www.state.gov

Serviço Postal dos EUA

www.usps.gov

Termos de Uso: AnEste guia fornece informações básicas para ajudar
você a se familiarizar com as nossas regras e procedimentos. Para mais
informações sobre leis e regulamentos, por favor visite nosso website.
Leis de imigração podem ser complexas, e é impossível descrever todos
os aspectos de cada processo. Se desejar, você pode ser representado
por um advogado licenciado ou por uma agência sem fins lucrativos
credenciada pelo Conselho de Apelações de Imigração.
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