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 Saiba seus direitos em uma entrevista de Imigração nas cadeias e presídios de Massachusetts 
 
Os agentes do ICE - Serviço de Imigração e Alfândega  trabalham nas cadeias, centros de detenção e presídios 
em Massachusetts. Estes agentes podem tentar entrevistá-lo(a) ou pedir que você assine documentos. Outros 
policiais ou agentes penitenciários que trabalham com o ICE também podem tentar interrogá-lo(a) sobre seus 
antecedentes criminais ou sua situação imigratória. Qualquer coisa que você diga a um agente do ICE ou 
policial que trabalhe com o ICE pode iniciar um processo de deportação contra você. É muito importante você 
saber seus direitos no caso de qualquer agente ou policial tentar interrogá-lo ou pedir para você assinar algum 
papel. 
 

(1) As entrevistas de Imigração são Voluntárias – Você não é obrigado a falar com um agente ou policial 
sobre seus antecedentes criminais ou sua situação imigratória. 

(2) Você tem o direito de permanecer em silêncio – Qualquer coisa que você disser a um agente  do ICE 
ou policial que trabalhe com o ICE (inclusive dados básicos como seu local de nascimento) pode e será 
usado contra você nas cortes criminais e de Imigração. 

(3) Você não tem a obrigação de assinar qualquer documento que os agentes do  ICE, ou outros 
agentes penitenciários, lhe entregar. Qualquer coisa que você assine a pedido dos agentes do ICE ou 
agentes penitenciários poderá, e será, usado contra você nas cortes Criminais e de Imigração. 

(4) Entre em contato com o seu advogado (a): ______________________ (nome do advogado) no 
telefone _________________ (número do telefone do advogado) para informá-lo à respeito de qualquer 
pedido de entrevista, interrogatório, questões de abuso ou qualquer outro problema que você possa estar 
sofrendo). 

 
O que devo fazer caso um agente do ICE, policial ou agente penitenciário vir falar comigo ? 
Se um agente do ICE, policial ou agente penitenciário tentar falar com você e você preferir falar somente depois 
de conversar com seu advogado, ou mesmo preferir que seu advogado esteja presente, diga ao agente que você 
deseja permanecer calado e não poderá falar sem a presença de seu advogado(a). Entregue a parte de baixo 
deste papel ao agente. A parte de baixo deste papel esta’ dizendo ao agente/oficial para entrar em contato com o 
seu advogado e que você não responderá a qualquer pergunta sem a presença de seu advogado. Não fale mais 
nada para o agente/oficial.  Entre em contato com o seu advogado o mais rápido possível para informa-lo sobre 
este interrogatório.  
 
Cortar aqui --------------------------------------------------------------------------------- 
To ICE Officer or Correctional Officer: 
I ___________________________ , hereby invoke my right to remain in 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’s Name; phone number and email address) 


