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Informação para Candidatos: Verificação de Situação de Imigração e Como Corrigir Seu 
Registro com o USCIS 

 
Muitas agências federais, estaduais e locais verificam a situação de imigração de candidatos a 
benefícios para assegurar que somente cidadãos nacionalizados ou residentes estrangeiros 
qualificados recebam estes benefícios.  Estas agências verificam a situação de imigração através 
do Programa de Verificação Sistemática de Direitos de Residentes Estrangeiros (SAVE – por sua 
sigla em inglês) do Departamento de Segurança Nacional doe Estados Unidos (U.S. Department 
of Homeland Security) e dos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (U.S. 
Citizenship and Immigration Services) (USCIS – por sua sigla em inglês).  
 
A agência de concessão de benefícios envia suas informações para serem verificadas pelo 
programa SAVE.  Porém, como o Programa SAVE não pode confirmar sua situação de imigração 
ao final de um processo que inclui o fornecimento pela agência de uma cópia de sua 
documentação de imigração ao USCIS, você tem a oportunidade de corrigir seus registros com o 
USCIS e solicitar novamente o benefício e/ou apelar da decisão de negação de tal benefício.  Por 
favor, observe que existem várias razões pelas quais o Programa SAVE talvez não possa verificar 
sua situação de imigração.  O fato de o Programa SAVE não conseguir verificar sua situação de 
imigração não significa necessariamente que você não esteja autorizado a permanecer nos 
Estados Unidos ou não possa se qualificar para receber o benefício solicitado.  
 
Se você acredita que a resposta do Programa SAVE à agência de concessão de benefícios não 
forneceu informações precisas sobre sua situação atual de imigração, e/ou se você precisar fazer 
correções em seu registro de imigração, por favor, entre em contato com o USCIS utilizando um 
dos seguintes métodos: 
 
1.  Marque um horário para uma entrevista pessoal em um escritório local do USCIS.  Você 
pode marcar uma hora em um escritório local do USCIS no site InfoPass, 
http://infopass.uscis.gov, ou então ligando para o Centro Nacional de Atendimento ao 
Consumidor,  no telefone 1-800-375-5283.  Marcar uma hora é a forma mais rápida de corrigir 
seu registro.  Recomendamos que você traga para sua entrevista esta Folha de Fatos, documentos 
comprovando sua situação de imigração e quaisquer outras informações fornecidas pela agência 
de concessão de benefícios mostrando porque sua situação de imigração o desqualificou para 
receber o benefício solicitado.  
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2.  Apresente uma solicitação por escrito.  Se você sabe quais informações precisam ser 
corrigidas em seu registro, você pode apresentar uma solicitação para a  correção de seus registros 
para o Escritório do Freedom of Information Act/Privacy Act (FOIA/PA) no seguinte endereço:  
 
 Privacy Act Amendment  
 U.S. Citizenship and Immigration Services  
 National Records Center  
 FOIA/PA Office  
 P.O. Box 648010  
 Lee’s Summit, MO 64064-8010  
 
Recomendamos a inclusão das seguintes informações, se disponíveis, em sua 
apresentação,  
 
 Declare que seus benefícios foram 

negados  
 Informações incorretas  
 Alteração(s) proposta(s)) para o registro  
 Data e local de nascimento  
 Endereço de retorno 
 Cópias de seus documentos de 

imigração/naturalização 

 Razões pelas quais estão incorretas 
 Número do arquivo A e/ou nome 

completo 
 Assinatura com forma reconhecida do 

candidato 
 Outras informações que possam ajudar a 

localizar o registro 

 
Se você não sabe quais informações precisam ser corrigidas você pode apresentar uma solicitação 
por escrito para a obtenção de seus registros apresentando uma Solicitação para o Formulário G-
639, FOIA/PA.  Este formulário encontra-se disponível no escritório mais próximo do USCIS ou 
online no site http://www.uscis.gov/files/form/g-639.pdf .  Você deve utilizar o endereço 
mencionado acima, porém marque no envelope “Privacy Act Request” e não “Privacy Act 
Amendment.”  

http://www.uscis.gov/files/form/g-639.pdf

