POR QUE A POLÍCIA PARA AS PESSOAS?
Há muitas razões diferentes para
você ser parado pela polícia. Seja
qual for a razão, o oficial precisa de
sua cooperação.
•

Você pode ter cometido uma
infração de trânsito.

•

Você pode se encaixar na
descrição de um suspeito.

•

O oficial pode pensar que você
está em perigo e precisa de ajuda.

•

Você pode ter testemunhado um
crime.

Se você for parado pela polícia
enquanto estiver dirigindo, você pode
ficar confuso, ansioso ou até mesmo
zangado. Estes são sentimentos
naturais, mas lembre-se, paradas de
trânsito
também
podem
ser
estressantes e perigosas para o policial.
A cada ano, muitos agentes da lei são
mortos ou gravemente feridos ao
fazerem uma parada de “rotina”.
Policiais são especialmente vulneráveis
durante as horas noturnas.
Com isto em mente, há coisas que
você, como uma pessoa cumpridora
da lei, pode fazer para ajudar a
diminuir a parte desagradável da
experiência.

LEMBRE-SE:
SEMPRE QUE FOR PARADA, A
PESSOA DEVE COOPERAR COM AS
INSTRUÇÕES DA POLÍCIA.

QUANDO FOR
PARADO PELA
POLÍCIA,
LEMBRE-SE:
1. Um policial pode pedir que você
encoste a qualquer hora por
uma violação de trânsito ou
investigação de crime.
2. Quando você puder ver as luzes
vermelhas em cima da viatura e/ou
ouvir a sirene, mantenha a calma e
pare com segurança em paralelo à
faixa da direita da estrada.
3. Permaneça em seu veículo, a menos que o
policial aconselhe o contrário.

A Lei de Veículos e Trânsito do
Estado de Nova York requer que
todos os motoristas cedam o
direito de passagem para veículos
de emergência. Os motoristas
devem encostar em paralelo à via
da direita, parar imediatamente e
permanecer em uma posição
parada, até que o veículo de
emergência tenha passado.

7. Se seus documentos estiverem fora do
alcance, diga ao oficial onde eles estão
antes de pegá-los.
8. Se a parada ocorrer quando estiver
escuro, acenda as luzes internas do
veículo para que o oficial possa facilmente
ver que tudo está em ordem sem ameaças
ocultas.
9. Se houver passageiros em seu veículo,
incentive-os a permanecer quietos e a
cooperar com as instruções. Você, na
qualidade de condutor, é o único
responsável por seu veículo e seus
ocupantes.
10. O oficial pode multá-lo. Se você achar que
o motivo é vago ou pouco claro, peça ao
oficial mais detalhes.

4. Mantenha as mãos no volante para que o
oficial possa vê-las. Mãos ocultas podem
indicar perigo para um oficial.

11. Evite discussões. Discutir não mudará a
posição do policial. Se você contestar a
infração, terá a oportunidade de abordar a
questão no tribunal.

5. Evite movimentos bruscos, especialmente
em direção ao chão, ao assento traseiro ou
ao lado do passageiro do veículo. Essas
ações podem ser interpretadas como
tentativa de pegar armas.

12. Muitos distritos policiais usam viatura com
um único policial, especialmente nos
subúrbios. Não se assuste se houver mais
de uma viatura identificada durante uma
parada de trânsito.

6. Não pegue imediatamente sua habilitação
ou outros documentos até que o oficial os
solicite. A lei do Estado de Nova York requer
que os motoristas mostrem sua habilitação,
registro e comprovante de seguro.

13. Finalmente, se você for multado,
permaneça calmo. Aceitar a multa não é
uma confissão de culpa.

Cada situação é única e o policial deve
adequar sua resposta às circunstâncias.
GERALMENTE, UM OFICIAL DE POLÍCIA:
•
•

•
•

•

•

•

Identifica-se pelo nome e número do emblema,
se solicitado.
Um policial que não estiver de uniforme
apresentará a identificação apropriada; você
pode pedir para examinar suas credenciais para
que você confirme que ele é um agente da lei.
Informará à pessoa o motivo pelo qual foi parada.
Apenas usará a força necessária para efetuar
uma detenção de um suspeito e manter a
custódia do preso.
Não revistará o corpo de uma pessoa do sexo
oposto, exceto para evitar lesão do agente ou da
outra pessoa, ou para evitar o descarte ou a
destruição de provas, e
Apenas prenderá uma pessoa por um crime
cometido na presença do policial ou quando o
policial tiver uma causa provável para acreditar
que a pessoa já cometeu o crime.
O Departamento de Polícia do Condado de
Suffolk não questiona sobre o status de
imigração de vítimas, testemunhas ou pessoas
que estão solicitando ou recebendo assistência
da polícia.

Sede da Polícia
30 Avenida Yaphank, Yaphank

852-6000

Gabinete de Assuntos internos,
852-6265
Yaphank
1-888-382-1798
Ligação gratuita
Unidade de Crimes de Ódio
Yaphank

852-6323

º

1 Distrito Policial
555 Rt. 109, Lindenhurst

854-8100

º

2 Distrito Policial
1071 Park Avenue, Huntington

854-8200

º

3 Distrito Policial
th
1630 5 Avenue, Bay Shore

854-8300

º

4 Distrito Policial
727 Veterans Memorial Hwy,
Smithtown

854-8400

º

5 Distrito Policial
125 Waverly Avenue, Patchogue

854-8500

º

6 Distrito Policial
400 Rt. 25, Selden

854-8600

º

7 Distrito Policial
1491 William Floyd Parkway, Shirley 852-8700

O QUE
FAZER
QUANDO
FOR PARADO
PELA POLÍCIA

PERGUNTAS, RECLAMAÇÕES E ELOGIOS
O Departamento de Polícia do Suffolk County
aprecia seus comentários. Elogios ou reclamações
sobre o Departamento de Polícia do Suffolk County
ou o seu pessoal podem ser relatados para
qualquer supervisor no SCPD ou por telefone ao
Gabinete de Assuntos Internos pelo telefone
(631) 852-6265; ou, contatando a Comissão dos
Direitos Humanos do Suffolk County diretamente
pelo telefone (631) 853-5480.
Visite-nos on-line em www.suffolkpd.org
Linha Direta de Dicas Confidenciais do Crime Stoppers
1-800-220-TIPS
Texto: SCPD + mensagem para 274637
Ou www.tipsubmit.com

www.SuffolkPD.org
PDCS-7148b

