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QUAL É O OBJETIVO DESTA POLÍTICA?1 

A política procura “garantir que os membros da Divisão de Polícia de Newark se envolvam em 

práticas legais ao conduzir buscas durante o cumprimento de suas funções oficiais. Esta política serve 

como um guia para os oficiais quanto ao momento em que eles precisam obter um mandado de busca.” 

A POLÍCIA TEM QUE TER UM MANDADO PARA CONDUZIR UMA BUSCA?2 

Geralmente, uma busca deve ser baseada em um mandado que demonstre a causa provável de que a 

evidência de um crime existe, e que a evidência esteve uma vez e continua a estar no local descrito. Os 

mandados têm âmbito limitado, aplicam-se apenas ao local específico descrito no mandado e o policial 

deve acreditar que as evidências procuradas estão dentro da área buscada. 

QUANDO UM MANDADO NÃO É NECESSÁRIO PARA UMA BUSCA?3 

Existem várias exceções à regra geral de que um mandado é necessário para uma busca, sujeita ainda a 

certas considerações descritas na política: 

1. Consentimento para busca: quando uma pessoa deu a um oficial consentimento para busca; 

2. Circunstâncias Exigentes: Quando há circunstâncias exigentes (isto é, uma ameaça imediata 

à segurança pública, tentativa ativa de uma pessoa para destruir evidência ou fuga, ou em casos 

de cuidados comunitários quando uma resposta imediata é requerida); 

3. Exibição Aberta/Clara: Onde a evidência está em exibição aberta/clara, se determinadas 

condições forem atendidas; 

4. Busca de Proteção: Ao realizar uma busca de proteção, dadas certas circunstâncias; 

5. Busca de Veículos: Ao conduzir uma busca de veículo, se houver uma causa provável para 

acreditar que o veículo contém evidência de um crime e as circunstâncias que deram origem à 

                                                 
1
 Veja a Ordem Geral do NPD (“Buscas com ou sem um mandado de busca”) em I. 

2
 Veja buscas com ou sem um mandado de busca em V. 

3
 Veja buscas com ou sem uma mandado de busca em VI. 

Introdução 

Geralmente, os policiais precisam de um mandado de busca válido antes de poderem realizar uma 

busca. Existem certas situações, no entanto, onde eles podem legalmente conduzir uma busca sem 

um mandado. Este panfleto descreve as circunstâncias e requisitos para buscas com e sem mandado. 

A Seção VI do Decreto de Consentimento descreve os requisitos desta política de mandado de busca. 

Buscas Com ou Sem um Sumário do Projeto de Política do Mandado de Busca 

O atual projeto de política de busca contém as seguintes treze seções: (1) propósito; (2) política; (3) 

definições; (4) ações proibidas; (5) buscas com mandado; (6) buscas sem mandado; (7) revista com 

desnudamento e buscas em cavidade corporal; (8) requisitos do relatório; (9) responsabilidades do 

supervisor; (10) revisão administrativa; (11) treinamento; (12) responsabilidade pelo cumprimento; e 

(13) efeito desta ordem. 



causa provável foram imprevistas e espontâneas (também chamadas de “exceção 

automobilística”); 

6. Incidente de Busca para Prender: Quando há um incidente de busca para prender uma 

pessoa na área circundante, se certas condições forem atendidas; e  

7. Busca custodial: Ao realizar uma busca custodial após determinar que a pessoa a ser presa 

será transportada para um ambiente custodial. 

QUAL CONDUTA POLÍCIAL É PROIBIDA NA REALIZAÇÃO DE UMA BUSCA?4 

NPD é proibida de fazer o seguinte na realização de uma busca: 

 Busca quando o policial não tem uma causa provável para acreditar que a pessoa tenha 

cometido, está prestes a cometer, ou está em processo de cometer uma violação da lei; 

 Uso de linguagem pro forma ou conclusiva sem suporte de evidência; 

 Basear-se em informações que sabe serem materialmente falsas ou incorretas para justificar 

uma busca sem mandado ou para solicitar um mandado de busca; 

 Solicitação de consentimento para realizar busca em um veículo automotor sem suspeita 

articulável de que a busca revelará evidências de um crime; 

 Realizar uma busca com base no consentimento sem primeiro obter a aprovação de supervisor; 

 Considerar quaisquer categorias demográficas (como idade ou raça) para determinar se deve 

conduzir uma busca ou solicitar um mandado, a menos que a categoria demográfica esteja em 

uma descrição específica do suspeito e a descrição seja de uma fonte confiável relevante para 

a localidade e horário; 

 Basear buscas apenas por uma pessoa estar na companhia de outras pessoas suspeitas de 

atividade criminosa; 

 Tomar quaisquer passos, através de palavras ou conduta, que façam com que uma pessoa se 

sinta obrigada a dar o seu consentimento para uma busca; e 

 Examinar fisicamente pessoas transexuais ou intersexuais apenas para determinar o seu estado 

genital. 

QUAIS SÃO OS REQUISITOS DE REGISTRO E REVISÃO PARA BUSCAS?5 

Um oficial deve documentar qualquer incidente em que uma busca e/ou uma revista ocorra, 

articulando claramente o nível apropriado de suspeita necessário para realizar a busca ou a revista. No 

mínimo, um Relatório de Consulta de Campo deve ser preenchido para todas as buscas, e as 

informações sobre cada pessoa pesquisada e veículo devem ser inseridas no sistema BlueTeam da 

NPD e/ou outro sistema de entrada de dados. Todos os relatórios gerados serão analisados por um 

supervisor, e quaisquer violações ou deficiências encontradas resultarão em ação apropriada (por 

exemplo, re-treinamento, ação disciplinar, etc.). Registros de cada violação ou deficiência, e qualquer 

ação corretiva, serão mantidos no sistema de entrada de dados, e o supervisor documentará o mesmo 

nas avaliações de desempenho e no Sistema de Alerta Antecipado da NPD para identificar os policiais 

que precisam de frequentes ações corretivas. O Comandante do Escritório de Padrões Profissionais 

(OPS) realizará análises cumulativas e trimestrais das atividades de fiscalização dos oficiais da NPD 

relacionadas a essa política. 

QUAIS SÃO OS REQUISITOS DE TREINAMENTO PARA BUSCAS?6 

Os membros da NPD devem passar por pelo menos dezesseis horas de treinamento inicial em paradas, 

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

que deve incluir treinamento em exigências legais, procedimentos de busca e manuseio de propriedade 

e material probatório apreendido, e o efeito de paradas, buscas e prisões na percepção da comunidade 

sobre legitimidade da polícia e segurança pública. 

                                                 
4
 Veja buscas com ou sem uma mandado de busca no IV. 

5
 Veja buscas com ou sem uma mandado de busca em VIII, IX, X. 

6
 Veja buscas com ou sem uma mandado de busca em XI. 


