
Divisão de Polícia de Newark
Projeto de Política de RELATOS DE USO DE FORÇA, INVESTIGAÇÃO E

REVISÃO
O Que Você Precisa Saber

A política existe para “definir as responsabilidades analíticas, investigativas e de relatos de incidentes de uso de
força envolvendo os membros da Divisão de Polícia de Newark”. A política também estabelece a Equipe de
Investigações de Força e Rastreamento (A-FIT).

QUE DIFERENTES TIPOS DE FORÇA SERÃO RELATADOS E INVESTIGADOS?2

Esta política estabelece que “os membros da Divisão de Polícia de Newark irão relatar toda vez que usarem força [e]
a Divisão de Polícia de Newark investigará e revisará todos os usos da força.” Os oficiais envolvidos em um
incidente de uso de força devem fornecer notificação à Divisão de Comunicações/ Centro de 911 assim que possível.
O Centro de 911 fará então outras notificações e supervisão.

Os incidentes de uso de força serão categorizados em três níveis com base na gravidade:

1. Uso de força de baixo nível – qualquer uso de força em que não seja provável e não resulte em dano
corporal ou queixa de dano corporal. Inclui controles de mão ou técnicas de escolta, como um aperto de
cotovelo ou aperto de ombro.

2. Uso da força em nível intermediário – qualquer uso de força que possa resultar ou realmente resulte em
dano corporal ou queixa de dano corporal. Inclui lutar com uma pessoa ao chão, o uso de agentes químicos
usados para desorientar e distrair, e o uso de um bastão para fins não combativos.

3. Uso da força em níveis graves – qualquer uso de força que resulte ou possa resultar em sérios danos
corporais ou morte. Inclui o uso de força letal, armas de choque, mordidas caninas, aperto no pescoço e uso
de qualquer força que resulte em perda de consciência.

O QUE É A EQUIPE A-FIT?3

A Equipe A-FIT está alojada no Escritório de Padrões Profissionais (OPS) da NPD e é responsável por revisar,
rastrear e analisar os incidentes de uso de força de todos os membros da Divisão de Polícia. Ele será composto por
investigadores experientes e incluirá um comandante, supervisores e pessoal de investigação.

1
Veja a Ordem Geral do NPD (“Relato de Uso de Força, Investigação e Revisão”) em I.

2
Veja o Relato de Uso de Força, Investigação e Revisão em II e VI.

3
Veja o Relato de Uso de Força, Investigação e Revisão em III, IV e VII.

QUAL É O OBJETIVO DESTA POLÍTICA?1

Introdução
Os policiais estão autorizados a usar a força no desempenho de suas funções. No entanto, a força que é

excessiva e/ou discriminatoriamente administrada vai contra os padrões legais e societais. Este informativo
detalha como a NPD irá monitorar o uso de força para garantir que ela atenda às expectativas legais e

comunitárias. Essa política complementa a principal política de Uso da Força da NPD, delineando o relatório,
a investigação e a análise do uso da força.

A Seção VIII do Decreto de Consentimento delineia e faz referência a diretrizes e requisitos para o uso de
relatórios, por parte da NPD, relativos ao uso de força, investigação e revisão.

Resumo de Projeto de Políticas do Relato de Uso de Força, Investigação e Revisão
O atual projeto de política de relato de uso de força, investigação e revisão contém as seguintes dez seções:

(1) propósito; (2) política; (3) definições; (4) toda a estrutura e responsabilidades da Equipe de Investigações
de Força e Rastreamento (A-FIT); (5) requisitos gerais para os relatos de uso de força e investigação; (6)

notificações; (7) relatos de uso de força e responsabilidades investigativas; (8) revisão do uso de força; (9)
treinamento; e (10) efeitos desta ordem.



A Equipe A-FIT é responsável por “investigar incidentes de uso de força sérios ou intermediários, exceto pelos
incidentes de uso de força investigados pelo Ministério Público do Condado de Essex ou outras Agências Legais”.
Especificamente, ele responderá e investigará os seguintes tipos de incidentes de uso de força:

a. Incidentes de “uso sério da força”;

b. Qualquer incidente de uso de força, mediante notificação por um supervisor de campo, onde o incidente
potencialmente envolve conduta criminal ou má conduta por parte de um membro; e

c. Qualquer outro incidente de uso de força, conforme indicado pelo Comandante da Equipe A-FIT.

Outros deveres dos membros da Equipe A-FIT incluem, mas não estão limitados a, auxiliar e orientar os
supervisores de campo no manejo de incidentes de uso de força, revisar e analisar todos os incidentes de uso de
força, desenvolver e manter um sistema para rastrear todos os incidentes de uso de força, e encaminhar os resultados
das investigações de uso de força para o Comitê de Análise de Risco (RARB) (veja abaixo). Nota: A equipe A-FIT
não é obrigada a responder à cena em casos de uso de força de baixo nível.

QUAIS SÃO OS PROCEDIMENTOS E REQUISITOS PARA O USO DA REVISÃO DE FORÇA?4

De acordo com a política, qualquer uso de força física, mecânica, mecânica aprimorada ou mortal (conforme
definido na política principal de Uso da Força) por membros da Divisão deve ser relatado e investigado. Todas as
investigações da Equipe A-FIT serão revisadas por um número de partes depois que elas deixarem as mãos dos
investigadores do A-FIT. O supervisor da Equipe A-FIT revisará todas as conclusões das investigações de uso de
força por investigadores da A-FIT, bem como aquelas realizados por supervisores de campo. Eles revisarão
relatórios pertinentes para garantir que as investigações sejam completas, garantam que as descobertas sejam
apoiadas pela padrão da preponderância de evidência, determinam se a força usada era legal e consistente com a
política e encaminham a investigação ao Comandante da Equipe A-FIT. A Seção VII da política descreve o relatos
de uso de força e responsabilidades de investigação para investigações de uso de força de nível baixo, intermediário
e de nível sério.

O Comandante da Equipe A-FIT revisará todas as investigações de força uso completas e (1) recomendará
mudanças nos resultados se parecer que eles não são legalmente suportados ou (2) se a investigação estiver
completa, apoiada por evidência e livre de deficiências, encaminhará a investigação para o Conselho de Análise de
Risco (RARB) para revisão final.

O RARB é “um painel de comando da Divisão de Polícia e membros de nível executivo responsáveis por revisar e
analisar uma variedade de assuntos da Divisão […], que incluem todas as investigações de uso de força”. Consistirá
de membros de vários comandos. Uma vez que uma investigação atinja o RARB, os membros do Conselho
conduzirão “revisões oportunas, abrangentes e confiáveis de todas as investigações de uso de força” com a
finalidade de determinar se as descobertas até o momento no processo de investigação foram consistentes com as
leis e políticas, são apoiados pelo padrão da preponderância de evidência, são completos e trazem políticas ou
outras considerações para a NPD.

QUAIS SÃO OS REQUISITOS DE TREINAMENTO PARA RELATOS DE USO DE FORÇA E
INVESTIGAÇÃO?5

Todos os membros da NPD devem passar por treinamento sobre o uso do banco de dados do BlueTeam para fins de
relatório do uso de força e investigação. Além disso, os novos supervisores recebem treinamento sobre os princípios
dessa política durante o programa de treinamento da sua academia de supervisão.

Finalmente, segundo esse projeto de política, os novos membros da Equipe A-FIT participarão do treinamento
especializado em investigações de uso de força dentro de 30 dias após serem designados para a equipe. Este
treinamento incluirá (mas não estará limitado a) a principal política de Uso da Força da NPD, leis estaduais e
federais referentes ao uso de força, diretrizes da Procuradoria Geral de Nova Jersey sobre o uso de força, a política
de armas da NPD, e técnicas de desescalonamento. Os membros do RARB receberão um mínimo de 8 horas de
treinamento anual.

4
Veja o Relato de Uso de Força, Investigação e Revisão em III, V, VII, and VIII.

5
Veja o Relato de Uso de Força, Investigação e Revisão em IX.


