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United States Department of Labor
6 de julho de 2022

Processo de solicitação de apoio do Departamento de Trabalho para 
solicitações ao Departamento de Segurança Interna para discrição 
da promotoria em relação ao status de imigração durante litígios 
trabalhistas

Perguntas frequentes (para trabalhadores e seus 
representantes)

1. O Departamento do Trabalho aceita pedidos para expressar apoio à discrição da
promotoria em relação ao status de imigração de trabalhadores envolvidos em litígios
trabalhistas?
Sim. Consideramos essas solicitações caso a caso. Especificamente porque o Departamento do Trabalho 
(Department of Labor, “DOL” ou “Departamento”) não investiga o status de imigração como parte das 
investigações ou procedimentos do DOL, o DOL permanece aberto a solicitações de trabalhadores para 
expressar o apoio do DOL às suas solicitações ao Departamento de Segurança Nacional (Department of 
Homeland Security, DHS) buscando a discrição da promotoria no que diz respeito à imigração. Para que o DOL 
aplique as leis sob sua jurisdição, independentemente do status de imigração, os trabalhadores precisam estar 
à vontade para participar das investigações e procedimentos do Departamento sem medo de retaliação ou 
consequências relacionadas à imigração.

A missão e a aplicação eficaz do DOL dependem da cooperação dos trabalhadores. No entanto, trabalhadores 
vulneráveis, que não possuem autorização de trabalho ou status de imigração suficientemente “viável”, 
muitas vezes relutam em comunicar violações, interagir com os órgãos governamentais de fiscalização ou 
exercer seus direitos de outra forma. Por exemplo, trabalhadores não documentados que sofrem violações de 
leis trabalhistas podem temer o fato de que cooperar com uma investigação resultará na divulgação da sua 
situação imigratória, bem como de membros da família, ou que resultará em retaliação baseada em imigração 
por parte de seus empregadores e consequências imigratórias adversas a eles mesmos ou à sua família. Como 
resultado disso, tanto os trabalhadores quanto o Departamento enfrentam barreiras para a aplicação justa e 
eficaz dos direitos e proteções no local de trabalho, e os muitos empregadores que aderem às leis trabalhistas 
e empregatícias enfrentam uma concorrência desleal.

O DOL há muito tempo apoia o critério da promotoria, individualmente, para aplicação adicional das leis 
dentro da jurisdição do DOL.

Este documento esclarece o processo do Departamento para que os trabalhadores e seus representantes 
solicitem o apoio do DOL, para que o DHS exerça a discrição da Promotoria caso a caso, visando fortalecer os 
esforços do DOL na fiscalização e proteção do trabalhador.

2. Como solicito ao DOL para notificar o DHS sobre um litígio trabalhista com
meu empregador e apoiar minha solicitação para que o DHS exerça a discrição da
Promotoria em relação ao status de imigração?
Os trabalhadores que estiverem enfrentando um litígio trabalhista no seu local de trabalho podem notificar 
o DOL a respeito disso e solicitar que o DOL envie uma “Declaração de interesse do DOL”, em apoio a uma
solicitação ao DHS para discrição da promotoria no que diz respeito ao status de imigração. Os solicitantes
devem enviar a solicitação para statementrequests@dol.gov especificando na linha de assunto “Request
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for Statement of DOL Interest” (Solicitação de declaração de interesse ao DOL). Na solicitação enviada por e-mail, 
recomenda-se que os solicitantes forneçam informações suficientes para que o Departamento identifique o local 
de trabalho objeto do litígio trabalhista. Além disso, recomenda-se que os solicitantes incluam fatos que sustentem 
os fatores indicados na pergunta n.º 3 que o DOL possa considerar ao responder a essas solicitações, inclusive, sem 
limitação:

• uma descrição do litígio trabalhista e como ele se relaciona às leis aplicadas pelo DOL;
• uma descrição de qualquer retaliação ou ameaças que os trabalhadores no local de trabalho possam ter 

testemunhado ou vivenciado relacionadas a litígios trabalhistas; e
• uma descrição de como o medo de uma possível retaliação relacionada ao status de imigração ou outro problema 

de imigração futuro, entre os trabalhadores no local de trabalho provavelmente impedirá os trabalhadores de 
comunicar violações relacionadas a litígios trabalhistas ao DOL ou cooperar com o DOL. Especifique o horário, 
local e a forma desses fatos, conforme relevante.

O DOL poderá entrar em contato com o solicitante para fazer perguntas ou para obter informações adicionais 
necessárias para avaliar a solicitação, portanto, será útil incluir informações de contato confiáveis para o solicitante. A 
solicitação pode ser feita pelo trabalhador, advogado ou representante. As solicitações podem ser feitas em nome de 
um grupo de trabalhadores.

OBSERVAÇÃO: O DOL avaliará as solicitações para determinar se existe um litígio trabalhista relacionado a uma lei 
aplicada pelo DOL em um local de trabalho específico, e como a discrição da Promotoria em relação ao status de 
imigração de trabalhadores no local de trabalho ajudaria o DOL a cumprir sua missão e prioridades de fiscalização. Para 
obter mais informações, consulte a pergunta n.º 3. A divulgação de nomes de trabalhadores pode não ser necessária para 
estabelecer que existe um litígio trabalhista, dependendo, por exemplo, de informações corroborativas adicionais do DOL.

Na solicitação enviada por e-mail, os solicitantes não devem divulgar:

• informações ou necessidades específicas de imigração de um trabalhador;
• informações de identificação pessoal confidenciais, inclusive datas de nascimento, números de seguro social ou 

números de registro de estrangeiro.

Perguntas a respeito do processo descrito acima também podem ser direcionadas para statementrequests@dol.gov
antes de enviar um pedido.

3. Quais fatores o Departamento considerará ao decidir se deve fornecer uma Declaração de 
interesse do DOL em um litígio trabalhista do local de trabalho?
O DOL avaliará as solicitações caso a caso e levará em consideração suas necessidades específicas de cumprimento da 
lei. Os fatores que podem ser considerados incluem, dentre outros:

• a necessidade do DOL de testemunhas para participar em sua investigação e/ou possível cumprimento da lei;
• se o uso de discrição da Promotoria em relação ao status de imigração pelo DHS apoiaria o interesse do DOL em 

responsabilizar os infratores da lei trabalhista por essas violações; 
• se os trabalhadores estão sofrendo retaliação, ameaças de retaliação ou temem retaliação e/ou podem ficar 

“tranquilos” ao comunicar violações da lei ou participar da imposição da lei por parte do DOL;
• se a fiscalização da imigração em relação a trabalhadores que podem ser testemunhas ou vítimas de violação 

das leis dentro da jurisdição do DOL puder impedir a capacidade do DOL de fazer cumprir as leis trabalhistas ou 
fornecer todos os recursos disponíveis dentro de sua jurisdição;

• probabilidade de que a fiscalização do status de imigração possa ser um instrumento usado para minar o 
cumprimento das leis do DOL na área geográfica ou setor e/ou dar origem a mais retaliações baseada em 
imigração.

O Departamento avaliará os fatores indicados acima com base nas circunstâncias específicas do litígio trabalhista. O 
DOL poderá entrar em contato com o solicitante com perguntas ou para obter as informações adicionais necessárias 
para avaliar a solicitação.
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4. Quais providências serão tomadas pelos DOL após o envio da minha solicitação ao DOL 
para uma “Declaração de interesse do DOL” em um litígio trabalhista?
O DOL determinará se seus interesses de execução da lei justificam o apoio a um pedido de discrição da Promotoria 
pelo DHS. Em caso afirmativo, e a seu critério, o DOL poderá enviar ao DHS e ao solicitante uma Declaração de 
interesse do DOL informando ao DHS que o DOL acredita que o uso da discrição por parte da promotoria aos 
funcionários do DHS em um local de trabalho específico é necessário para que o DOL cumpra sua missão com 
eficácia e que, portanto, apoia os pedidos dos trabalhadores para a discrição da Promotoria em relação ao status de 
imigração.

Por exemplo, quando os trabalhadores enfrentaram retaliação por reclamarem de seus salários ou condições de 
trabalho e temem uma ação retaliatória de imigração se participarem de uma investigação ou processo legal do 
DOL, o uso da discrição da Promotoria pelo DHS poderá ajudar a aliviar esse medo e aprofundar a investigação ou 
execução das ações do DOL. A participação dos trabalhadores fortalece a capacidade do DOL de obter reparação e 
conformidade do empregador.

5. Como os trabalhadores individuais que enfrentam um litígio trabalhista fazem para 
solicitar ao DHS que a promotoria exerça sua discrição relacionada ao status de imigração 
em seu caso?
Os trabalhadores que buscam do DHS a discrição da promotoria no que diz respeito ao status de imigração precisam 
fazer essas solicitações diretamente ao DHS. Esta lista de perguntas frequentes fornece informações sobre como o 
trabalhador pode solicitar uma Declaração de interesse do DOL em relação a um litígio trabalhista envolvendo seu 
empregador. O trabalhador pode optar por primeiro solicitar uma Declaração de interesse do DOL e depois incluí-la 
como parte de uma solicitação ao DHS, solicitando o exercício da discrição por parte da promotoria no seu caso.

OBSERVAÇÃO: os trabalhadores podem ter outros fundamentos para solicitar o exercício da discrição por parte da 
promotoria do DHS que não são abordadas nesta lista de perguntas frequentes. Para obter mais informações, você pode 
fazer uma consultoria jurídica de imigração. Para visualizar a lista de consultores jurídicos pro bono, acesse: https://
www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers. Não há garantia de resultado específico de um trabalhador 
individual; cada trabalhador deve considerar contratar um advogado para entender melhor as implicações específicas de 
envio de uma solicitação para o uso da discrição por parte da promotoria ao DHS.

6. A Declaração de interesse do DOL em um litígio trabalhista de um local de trabalho 
transmite algum status de imigração ou proteção ao trabalhador?
Não. A Declaração de interesse do DOL em um litígio trabalhista não confere status de imigração, nem qualquer 
proteção específica de imigração aos trabalhadores. Em vez disso, os trabalhadores podem optar por incluir a 
Declaração de interesse do DOL como parte de uma solicitação direcionada ao DHS que solicita que o DHS use sua 
discrição de promotoria.

7. A Declaração de interesse do DOL garante que o DHS usará a discrição da promotoria em 
relação ao status de imigração em um caso específico?
Não. A decisão de exercer a discrição da promotoria em relação ao status de imigração cabe exclusivamente ao DHS. 
O apoio à discrição da promotoria do DOL não garante que o DHS exercerá essa discrição de forma favorável em 
qualquer caso específico. Os trabalhadores precisam solicitar de forma independente que o DHS exerça a discrição da 
promotoria em favor da sua solicitação.

8. Quais órgãos dentro do Departamento considerarão a emissão de uma Declaração de 
interesse do DOL referente à discrição da promotoria em relação ao status de imigração?
Atualmente, o DOL considera solicitações de Declarações de interesse do DOL relacionadas ao cumprimento de leis 
dentro da jurisdição da Divisão de Salários e Horas (Wage and Hour Division, WHD), da Administração de Segurança 
e Saúde Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA), do Escritório de Programas de 
Conformidade de Contratos Federais (Office of Federal Contract Compliance Programs, OFCCP) e o Escritório de 
Normas de Gestão do Trabalho (Office of Labor-Management Standards, OLMS).
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9. O DOL manterá a confidencialidade das informações contidas na minha solicitação?
De acordo com as práticas comuns do DOL, na medida máxima permitida pela legislação, o DOL manterá as 
solicitações de Declaração de interesse do DOL em confidencialidade. O DOL compartilhará as Declarações de 
interesse do DOL com o DHS, porém essas Declarações normalmente não conterão nenhuma informação de 
identificação pessoal de qualquer indivíduo sem sua permissão e notificação prévia.

10. Qual o prazo estimado para o Departamento responder a essas solicitações?
O Departamento fará o possível para responder ao solicitante no prazo de 30 dias com uma decisão sobre a solicitação 
ou uma atualização de status. O DOL tentará fornecer atualizações de status a cada 30 dias após uma solicitação sob 
análise.

11. O que o solicitante deve esperar se o Departamento se recusar a fornecer uma Declaração 
de interesse do DOL de um litígio trabalhista de um local de trabalho?
Se o DOL decidir não fornecer a Declaração de interesse do DOL em um litígio trabalhista, o solicitante ou seu 
representante serão informados da decisão o mais breve possível. As declarações de interesse do DOL são totalmente 
discrecionárias.

Se o Departamento decidir não fornecer a Declaração de interesse do DOL em um litígio trabalhista, o DOL não 
comunicará o DHS a respeito da solicitação. O DOL não impõe as leis de imigração no local de trabalho e buscará 
o cumprimento das leis pertinentes dentro de sua jurisdição, independentemente do status de imigração dos 
trabalhadores.

12. Que papel o DOL desempenha na adjudicação do DHS na solicitação de um trabalhador 
para o uso do DHS quanto à discrição da promotoria em relação ao status de imigração?
A decisão sobre se deve usar a discrição da promotoria em relação ao status de imigração cabe exclusivamente ao 
DHS. O DOL ou outras autoridades judiciais poderão informar ao DHS sobre a necessidade de discrição de fiscalização 
de imigração para realizar suas missões, e poderão responder às solicitações de informações adicionais do DHS a 
respeito de solicitações de discrição de fiscalização de imigração.

13. E se eu quiser adicionar informações à minha solicitação inicial ao DOL para uma 
Declaração de interesse do DOL?
De modo geral, as informações a respeito da solicitação podem ser complementadas pelo solicitante, conforme 
necessário, usando o endereço de e-mail indicado acima.

14. Onde posso obter mais informações sobre se devo solicitar uma Declaração de interesse do 
DOL e/ou buscar o uso da discrição da promotoria em relação ao status de imigração pelo DHS?
Você poderá fazer uma consulta sobre leis de imigração antes de decidir se deve solicitar a Declaração de interesse 
do DOL ou se deve enviar uma solicitação para o uso de discrição da promotoria ao DHS. Para visualizar a lista de 
consultores jurídicos pro bono, acesse: https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers. Não 
há garantia de resultado específico de um trabalhador individual; cada trabalhador deve considerar contratar um 
advogado para entender melhor as implicações específicas de envio de uma solicitação para o uso da discrição da 
promotoria ao DHS.

15. O DOL pode fornecer uma Declaração de interesse do DOL em um litígio trabalhista do 
DHS sem receber uma solicitação para essa declaração?
Sim. Quando adequado, o Departamento emite Declarações de interesse do DOL ou solicitações semelhantes 
relacionadas ao litígio trabalhista de um local de trabalho por conta própria, sem receber uma solicitação para a 
aplicação de suas próprias leis.
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