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Seus Direitos numa Entrevista de Imigração nas Cárceres e Prisões de Massachussetts 
 
Os agentes do Serviço de Imigração y Controle da Alfândega (“ICE”) trabalham nas cárceres, os correcionais e 
as prisões de Massachussetts, y poderiam tentar entrevistar você ou pedir que assine documentos. Outros 
policiais que trabalham com ICE também poderiam tentar interrogar você sobre seus antecedentes criminais ou 
história migratória. Qualquer coisa que lhe diga a um agente que trabalha com ICE pode resultar em iniciar 
processos de deportação contra você. Se um agente tentar interrogar você ou lhe pedir que assine qualquer 
documento, é importante conhecer seus direitos:  
 

(1) As entrevistas de imigração são voluntárias. Você não é obrigado a falar com nenhum agente sobre 
seus antecedentes criminais ou sua história migratória.  

(2) Você tem o direito de permanecer calado. Qualquer coisa que lhe diga a um agente de ICE ou um 
policial que trabalha com ICE (inclusive dados básicos como seu lugar de nascimento) pode y será 
usada contra você nos tribunais de justiça ou de imigração.  

(3) Não tem que assinar nenhum documento que lhe é dado pelos agentes de ICE ou outros policiais.  
Qualquer coisa que assine a pedido de ICE ou de agentes que trabalham com ICE pode y será usada 
contra você nos tribunais de justiça ou de imigração.  

(4) Comunique com seu advogado _______________________ (attorney name) a 
_____________________________ (attorney number) para informar-lhe sobre qualquer pedido de 
entrevista, interrogatório, abuso ou outro problema que lhe aconteça.  

 

¿Que devo fazer se ICE ou um policial que trabalha com ICE vem a falar comigo? 
Se um agente de ICE ou outro policial vem a falar com você e você não quer falar com ele/ ela sem consultar 
um advogado primeiro, ou sem a presença de um advogado, diga-lhe ao agente que você quer permanecer 
calado e que não falará sem seu advogado. Dê-lhe a parte inferior de este papel. O papel lhe diz ao agente que 
ele/ ela contate ao seu advogado y que você não responderá perguntas sem a presença de seu advogado. Não 
lhe diga nada mais ao agente. Informe ao seu advogado sobre o interrogatório tão logo que for possível.  
 
rasgar aqui  ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
To ICE Officer or Correctional Officer: 
I, ______________________________________, hereby invoke my right to remain silent for the purpose of 
any interview with immigration officials without my lawyer present. If you wish to speak with me, please 
contact my lawyer: _____________________________________________________________ 
    (attorney name, phone number, email address)  
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