Você tem direitos se for detido pelos
agentes de imigração.
1.

2.

Sempre se lembre que você tem o direito de ficar
calado e que você não tem que responder a nenhuma
pergunta até que você fale com um advogado. Fale:
“I have the right to remain silent and to receive
legal representation. May I make a phone call,
please?” E ligue para a Brazilian Alliance.
Você tem direito a um advogado, mas o governo não
vai pagar pelo advogado. Os agentes da imigração
devem mostrar para você uma lista de serviços legais
gratuitos ou de baixo custo.

3.

Não assine qualquer papel a não ser que tenha falado
com um advogado. Não assine qualquer papel se tiver
dúvidas sobre o conteúdo do documento. Você tem
direito a um tradutor.

4.

Se ainda não tiver sido deportado, você pode ter
direito a uma audiência perante um juiz de
imigração.

5.

6.

Se você tem direito a uma audiência, então você tem
direito de conhecer as alegações apresentadas
contra você e o direito de contestar a essas
alegações.
Você tem o direito de falar com o Consulado Geral
do Brasil em São Francisco: 300 Montgomery
Street, Suite 300 – São Francisco, CA 94104.
Tel (415) 981-8170 Ramal: 0

MEU CARTÃO DE DIREITOS
Know your Rights

O que Fazer se o Policial,
Imigração ou outras Autoridades
se Pare
Você tem o direito de não ser revistado e detido
ilegalmente!

Estou dando esta carta para você porque
não quero falar, nem ter qualquer outro
contato com você. Opto por exercer o meu
direito de permanecer calado e de me
recusar a responder às suas perguntas. Se
você me prender, vou continuar a exercer o
meu direito de permanecer calado e de me
recusar a responder às suas perguntas.
Gostaria de falar com um advogado antes
de responder às suas perguntas. Entregue
este cartão ao oficial.
I am giving you this card because I do not
want to speak to you or have any further
contact with you. I opt to exercise my
right to remain silent and to refuse to
answer your questions, as is my right by
law. If you arrest me, I will continue to
exercise my right to remain silent and
would like to speak with an attorney
before answering any questions you have
for me.

Você tem direitos como pedestre
O que fazer se você for parado pela polícia ou por
agentes de imigração na rua:
1.

336 Bon Air Center #333
Greenbrae, CA 94904
Phone (415) 925-2577
(415) 306-6174

www.brazilianalliance.org

Você tem o direito constitucional de permanecer
calado. Você tem o direito de permanecer calado,
mesmo se for questionado sobre o seu estado
imigratório. Não podem prender você sem uma "causa
provável" (uma boa razão para crer que você tenha
cometido um crime). Sempre se lembre que você tem
o direito constitucional de permanecer calado,
independentemente do seu estado imigratório.

2. Não é crime se recusar a responder perguntas nos
E.U.A, mas se você fizer isso a polícia pode aumentar
suas suspeitas sobre você.
O que fazer se você for pedido para se identificar:
• Se você tiver uma identificação válida que não
revele o seu estado de imigração, pode mostrála. Por exemplo, mostre sua carteira consular
Brasileira.

•

3.

Se você acha que o seu nome ou que os
documentos em sua posse podem colocar você
em risco de detenção, diga que prefere ficar
calado, e não mostre nenhum documento até que
você fale com um advogado. Apresentar
documentação fraudulenta é um crime federal e
resultará na sua detenção. NÃO FAÇA ISSO!

Se você for abordado na rua por um agente de
imigração, o FBI, ou pela polícia, você deve
perguntar se você pode ir embora. Pergunte: "Estou
detido ou estou livre para ir?" “I am free to GO or
not?”Se lhe disserem que “Yes” ou “You can GO”,
então você está livre para ir embora.

4.

Se você for informado que você vai ser preso, aí
você tem o direito de perguntar por que estão lhe
prendendo. Diga para o policial ou para o agente de
imigração que você não quer responder às perguntas
até que você fale com um advogado.
__________________________________________
Você tem direitos no seu carro.

3.

4.

2.

O policial deve ter uma "causa provável" (uma boa
razão é uma atividade criminosa ou uma violação de
trânsito que tenha acontecido) para parar o carro,
mas eles podem parar o carro numa parada de rotina.
Você nunca deve dirigir sem uma carteira de
motorista válida.

Você não tem que responder às perguntas sobre o
seu estado de imigração, nem quaisquer outras
perguntas. Se perguntas forem feitas, informe ao
funcionário que você deseja ficar calado.

Você não tem que permitir que a polícia examine seu
carro a não ser que ela tenha uma causa provável
(uma boa razão de que atividades criminosas estão
acontecendo). Se os policiais pedirem, NÃO deixe
revistar seu carro, porque eles podem revistar
legalmente se você der o seu consentimento.
__________________________________________
Você tem direitos na sua casa.

4.

Se os agentes NÃO tiverem um mandado, NÃO deixe
eles entrarem na sua casa. Este é o seu direito.

5.

Se eles entrarem na sua casa sem um mandado, deixe
claro que você não autoriza essa busca. É contra a lei
que façam isso.

5.

O que fazer se agentes de imigração, a polícia ou
inspetores de habitação forem na sua casa:
1.

Não deixe ninguém do governo (policiais, imigração ou
inspetores de habitação), entrar na sua casa sem um
mandado (uma autorização oficial).

2.

Se existir um mandado, peça para vê-lo, mas não
abra a porta.

3.

Quando você ler o documento, se certifique de que o
seu nome e endereço estão no mandado.

4.

Se existir um mandado de um oficial de imigração,

O que fazer se o policial imigração ou outros oficiais
parem você no seu carro:
1.

você tem o direito de não permitir que entrem na sua
casa. Vá para o lado de FORA para ver os oficiais,
especialmente se houver outras pessoas na casa com
problemas de imigração. Caso contrário, todos podem
ser presos.

Se você estiver dirigindo e for parado, você tem que
mostrar sua carteira de motorista, comprovante de
inscrição do DMV e seguro do carro.

SEMPRE obtenha os nomes dos oficiais e os números
dos seus crachás se puder.
__________________________________________

Você tem o direito de sair em público.
1. Você tem o direito de falar de trabalho ou de
procurar trabalho com um empregador ou com
qualquer outra pessoa num espaço público - protegido
pela Primeira Emenda da Constituição dos Estados
Unidos.
2. Você tem o direito de permanecer e de se reunir em
propriedade pública, se você estiver cumprindo a lei e
não estiver bloqueando o tráfego na rua ou criando
um problema de segurança para você mesmo,
trabalhadores ou motoristas.

6.

Você tem direitos quando está no trabalho.
O que fazer quando chegarem os agentes de imigração no
seu local de trabalho:
1. Funcionários de imigração não estão autorizados a
verificar seus registros ou documentos de trabalho
sem um mandado.
2. Se um agente de imigração se aproximar no seu
trabalho, você não tem que responder a todas as
perguntas. Diga ao agente que você deseja ficar
calado e, se o mesmo lhe pedir seus papéis, informe
ao agente que você deseja falar com seu advogado da
Brazilian Alliance 415.306.6172
3. Se você for membro de algum sindicato, o mesmo
será informado e você será avisado de que a
imigração estão à sua procura.
__________________________________________

3. Você NÃO tem o mesmo direito de solicitar trabalho
em propriedade privada e poderá ser preso por
invadir propriedade privada, que terá sanções penais
ou pecuniárias.
4. Aqui estão algumas dicas para evitar contato com as
autoridades:
• Respeite as pessoas perto de você.
• Sempre obedeça todas as leis para pedestres,
atravesse a rua nas áreas designadas (faixa de
pedestre) e não bloqueie o trânsito.
• Dirija seguindo as leis de trânsito e tenha mais
cautela se estiver dirigindo sem a
documentação apropriada.
• Evite brigas em público,
• Evite barulho em sua casa após o horário
indicado.
• Leve este cartão na sua bolsa ou carteira para
poder nos ligar em caso de emergência.

