
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você tem direitos constitucionais. 

 NÃO ABRA A PORTA SE UM AGENTE DE 

IMIGRAÇÃO BATER. 

 NÃO RESPONDA NENHUMA PERGUNTA DO 

AGENTE DE IMIGRAÇÃO SE ELE FALAR COM 

VOCÊ. Você tem o direito de permanecer calado. 

Não tem que dar seu nome ao agente. Se você estiver 

no trabalho, pergunte ao agente se você está livre para 

sair e se o agente disser que sim, vá. Você tem o 

direito de falar com um advogado. 

 ENTREGUE ESTE CARTÃO AO AGENTE. 

NÃO ABRA A PORTA. 

 

I do not wish to speak with you, answer your questions, or sign or 

hand you any documents based on my 5
th
 Amendment rights under 

the United States Constitution.  

 

I do not give you permission to enter my home based on my 4
th
 

Amendment rights under the United States Constitution unless you 

have a warrant, signed by a judge or magistrate with my name on 

it that you slide under the door. I do not give you permission to 

search any of my belongings based on my 4
th
 Amendment rights.  
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These cards are available to citizens and noncitizens alike. 
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