
Como protestar uma decisão 
do Departamento do Trabalho e 
Indústrias sobre a sua contestação

O que é um protesto?
Um protesto é uma carta afirmando que você discorda da 
decisão da sua contestação de compensação dos trabalhadores. 
Seu protesto deve ser recebido dentro de 60 dias do 
recebimento da decisão.

Seu protesto deve incluir:

 � Seu nome e número da contestação.

 � A data da decisão do departamento.

 � O motivo pelo qual você discorda mais quaisquer relatórios 
de fornecedores ou outras informações que você acredite que 
mostre que a decisão está incorreta.

Para onde devo enviar meu protesto ou recurso?
 � Envie um protesto online através do Claim and 
Account Center (Centro de Contas e Reclamações) em 
https://secure.Lni.wa.gov (será necessário configurar uma 
conta com uma senha para utilizar esta opção). OU

 � Envie um protesto por escrito para: Department of Labor & 
Industries, P.O. Box 44291, Olympia WA 98504-4291. OU

 � Envie uma solicitação por escrito ao Board of Industrial 
Insurance Appeals (BIIA), Executive Secretary, P.O. Box 
42401, Olympia WA 98504-2401, ou envie sua solicitação em 
um formulário eletrônico encontrado em www.BIIA.wa.gov. 
(O Departamento Labor & Industries [Trabalho e Indústrias] 
pode não conseguir processar sua questão, a menos que 
determinado a fazê-lo pelo Conselho de Recursos de Seguro 
Industrial [Board of Industrial Insurance Appeals, BIIA].)

O que acontece quando o departamento recebe 
meu protesto?
O gerente da sua contestação analisará o arquivo da 
contestação e fará uma das seguintes determinações:

1. Alterar a decisão original. Você receberá uma nova carta 
ou ordem, ou ambos, com a nova decisão.

2. Decidir que a decisão original está correta. Você receberá 
uma ordem determinando que a decisão estava correta. Você 
pode recorrer dessa nova ordem por escrito ao Conselho de 
Recursos de Seguro Industrial (BIIA) se ainda discordar.  
O período e o endereço de correspondência para a solicitação 
estarão na ordem.

3. Decidir que mais informações são necessárias. Você 
receberá uma ordem colocando a decisão em espera, uma 
carta pedindo mais informações, ou ambos. O gerente da 
contestação pode solicitar mais informações de você, do seu 
médico ou do seu empregador.

Uma decisão sobre o seu protesto pode levar de 30 a 60 dias 
ou mais, conforme a necessidade de mais informações. Se 
você não tiver recebido uma resposta dentro de 30 dias do 
envio do seu protesto, contate o gerente da contestação.

E se eu não protestar ou recorrer, ou o fizer depois 
de 60 dias?
Se você não protestar ou recorrer dentro do período de 
60 dias, a decisão do departamento é definitiva. Isso significa 
que você não pode protestar ou recorrer da decisão 
posteriormente.

Se eu tiver perguntas ou preocupações sobre a 
minha contestação, quem devo contatar?
 � O gerente da contestação tratando do seu caso, para questões 
específicas da sua contestação. O gerente da contestação tem 
acesso a intérpretes para ajudar com a chamada.

 � O número gratuito do departamento, 1-800-547-8367, para 
informações gerais da contestação. Esse número fornece 
uma opção para escutar as informações em espanhol.

Para mais assistência, você também pode desejar 
consultar os seguintes serviços gratuitos:

 � Project Help (Ajuda do projeto) em 1-800-255-9752. Serviços de 
intérprete podem ser necessários.

 � Educação, orientação e encaminhamento jurídicos coordenados 
(Coordinated Legal Education, Advice and Referral, CLEAR) em 
1-888-201-1014. Este serviço fornece orientação por telefone e 
encaminhamento para trabalhadores de baixa renda em dias de 
semana, normalmente entre 9h15 e 12h15. Informações estão 
disponíveis em espanhol.

Contatar a Ajuda do projeto por telefone ou o CLEAR não 
compromete um protesto ou apresentação de recurso à decisão  
do departamento. Para contestar uma decisão do departamento, 
siga as etapas descritas nesta folha de dados.

Outros formatos para pessoas com necessidades especiais estão 
disponíveis sob pedido. Telefone para 1-800-547-8367. Usuários 
de TDD, ligar para 360-902-5797. L&I (Trabalho e Indústrias)  
é um empregador que oferece oportunidades iguais.
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