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QUAL É O OBJETIVO DESTA POLÍTICA?
1
 

A política visa “garantir que os oficiais da Divisão de Polícia de Newark se envolvam em práticas legais ao 

conduzir aprisionamentos durante seus deveres oficiais. Os policiais são orientados por esta ordem ao fazer uma 

prisão, com ou sem um mandado de prisão ”. 

O QUE A POLÍCIA PRECISA FAZER PARA REALIZAR UMA DETENÇÃO ?
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Esta política define a prisão como “o exercício de controle ou custódia sobre uma pessoa restringindo a sua 

liberdade de movimento por um período significativo de tempo”. Ao fazer uma prisão, os oficiais da NPD são 

obrigados a seguir vários procedimentos, incluindo o seguinte: 

 Identificar-se como policiais e avisar com clareza a pessoa a ser presa de que esta está detida; 

 Informar a pessoa a ser presa do motivo da prisão; 

 Notificar imediatamente a central de comunicações sobre a prisão; 

 Se a pessoa a ser presa tiver uma lesão visível ou reclamar de dor, o oficial solicitará imediatamente a 

assistência necessária para a pessoa; e 

 Aconselhe a pessoa a ser presa dos seus direitos Miranda (no momento da prisão ou antes de qualquer 

interrogatório de custódia). 

A polícia é obrigada a notificar um supervisor quando for determinado por investigação adicional que a pessoa 

detida não cometeu a infração em questão ou que o padrão de causa provável não pode ser estabelecido. O 

supervisor avaliará a totalidade das circunstâncias e, se assim entender, autorizará a libertação imediata da 

pessoa. 

O QUE A POLÍCIA É PROIBIDA DE FAZER AO FAZER UMA PRISÃO?
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NPD é proibida de fazer o seguinte ao realizar uma prisão: 

 Prender uma pessoa sem ter uma causa provável para isso; 

 Basear-se em informações que sabe serem materialmente falsas ou incorretas para realizar a prisão ou 

obter um mandado de prisão; 

 Considerar a categoria demográfica de uma pessoa para justificar uma prisão ou o pedido de um 

mandado de prisão, a menos que seja como parte de uma descrição específica do suspeito, uma vez que 

a descrição é de uma fonte confiável e é relevante para a localidade e a hora; 

                                                 
1
 Veja a Ordem Geral da NPD (“prisões com ou sem mandado de detenção”) em I. 

2
 Veja as Detenções Com ou Sem Mandado de Detenção em X, XI. 

3
 Veja as Detenções Com ou Sem Mandado de Detenção em IV, XII, XIII. 

Introdução 

Policiais rotineiramente fazem prisões como parte de seus deveres oficiais. Embora a preferência seja que a polícia 

obtenha um mandado de detenção antes de fazer uma prisão, há algumas circunstâncias em que uma prisão sem 

autorização é permitida. Este panfleto descreve os requisitos e padrões para prisões com e sem mandado. 

A Seção VI do Decreto de Consentimento descreve e faz referência à política. de detenções. 

Detenções com ou sem um Resumo do Rascunho da Política de Mandado de Captura 

O atual rascunho da política de captura contém as seguintes dezesseis seções: (1) propósito; (2) política; (3) 

definições; (4) ações proibidas; (5) causa provável; (6) parada/detenção investigativa convertida em prisão /prisão 

de facto; (7) prisões com um mandado de prisão; (8) prisões sem mandado de prisão; (9) entrada em uma estrutura 

para efetuar uma prisão; (10) procedimentos de prisão; (11) anulamento de prisões; (12) responsabilidades do 

supervisor; (13) revisão administrativa; (14) treinamento; (15) responsabilidade pelo cumprimento; e (16) efeito 

desta ordem. 



 Usar linguagem pro forma ou conclusiva, como palavras que fazem alegações sem suporte ou que têm 

pouco significado ou importância real, em sua documentação de detalhes que suportam todas as prisões; 

 Basear uma prisão somente em informações ou evidências descobertas após a execução da prisão; 

 Basear uma prisão de uma pessoa somente na presença ou proximidade de outras pessoas suspeitas de 

atividade criminosa; e 

 Detenção, prisão ou ameaça de deter ou prender pessoas com base em atividade protegida pela Primeira 

Emenda da Constituição dos EUA (por exemplo, críticas verbais ou questionamento de ações policiais, 

registrando eletronicamente as ações de policiais de uma forma que não interfira com uma investigação 

ativa e exibição de gestos ofensivos ou não agradáveis à polícia). 

Todos os supervisores da polícia tomarão as medidas apropriadas para abordar todas as aparentes violações ou 

deficiências nas paradas investigativas ou detenções, buscas e prisões. O Comandante da Unidade de Padrões 

Profissionais realizará análises demográficas cumulativas e trimestrais das atividades de fiscalização 

QUANDO UMA PARADA/DETENÇÃO INVESTIGATIVA SE CONVERTE EM PRISÃO?
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Esta política define uma parada investigativa/detenção como “uma apreensão de uma pessoa para fins de 

investigação”. Para determinar se uma parada investigativa ou detenção foi elevada a uma prisão, os tribunais 

considerarão vários fatores incluindo, mas não limitado ao seguinte: 

 Se o contato com a polícia foi consensual ou não consensual; 

 A duração do encontro; 

 Se o oficial informou a pessoa que tinha se tornado sujeita de uma investigação, avisou que esta não 

estava livre para sair ou bloqueou o seu caminho; 

 O número de policiais no local e seu comportamento; 

 A localização do encontro (se ocorreu em um espaço público ou privado); e 

 Se a pessoa foi algemada ou confinada em um veículo da polícia. 

QUANDO UM OFICIAL PODE ENTRAR UMA ESTRUTURA PARA FAZER UMA PRISÃO?
5
 

A. A polícia pode entrar na residência de uma pessoa para fazer uma prisão com as seguintes ordens judiciais: 

a. Liberdade condicional ou mandado de liberdade condicional; 

b. Mandatos de Captura do júri; 

c. Mandato judicial por não comparecimento; 

d. Mandado de captura; ou 

e. Mandado de busca. 

B. Quando o lugar em que desejam entrar é considerado a residência da pessoa e acreditam que a pessoa está 

dentro ou o consentimento é obtido de uma pessoa com autoridade sobre a residência. 

C. Quando ocorrem circunstâncias prementes, os oficiais não precisam de uma mandado de busca ou prisão 

para entrar em qualquer estrutura para efetuar a prisão de alguém que cometeu uma ofensa punível por lei. 

Circunstâncias prementes incluem: 

a. Perseguição - O oficial tem uma causa provável para prender uma pessoa e a perseguição de uma 

pessoa por uma ofensa punível por lei iniciada em um lugar público. 

b. Ameaça à segurança pública - Os policiais têm uma causa provável para prender uma pessoa que se 

acredita armada ou perigosa, dentro de uma estrutura, feriu ou ameaçou de ferir a si mesma ou a outras 

pessoas e que se recusou a se render às autoridades ou esta em processo de causar danos corporais a 

alguém. 

QUAIS SÃO OS REQUISITOS DE TREINAMENTO PARA AS PRISÕES?
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Os membros da NPD são obrigados a passar pelo menos dezesseis horas de treinamento inicial em paradas, 

buscas e prisões. Os membros da NPD passarão por um mínimo de quatro horas adicionais de treinamento anual, 

que devem incluir treinamento em requisitos legais e o efeito que as paradas, buscas e prisões terão na percepção 

da comunidade sobre a legitimidade da polícia e a segurança pública. 
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 Veja as Detenções Com Ou Sem Mandado de Detenção em VI. 

5
 Veja Detenções Com Ou Sem Mandado de Detenção em IX. 

6
 Veja Detenções Com Ou Sem Mandado de Detenção em XIV. 


