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Reparação Penal com Responsabilidade Social



CENÁRIO DAS
DELEGACIAS DE
POLÍCIA DA CAPITAL

Algumas das delegaciais
visitadas tinham mais de

2.000 inquéritos parados.
Estima-se que, considerando

todos os distritos policiais,
mais de 15.000 IPs estão

emperrados 

INQUÉRITOS 
 PARALISADOS

Servidores da PC-AL levando
computadores de casa, pois
não são disponibilizados em

quantidade suficiente. Não há
ares-condicionados, faltam

materiais de escritório como
cadeiras, impressoras e

demais equipamentos básicos
e essenciais à prestação do

serviço

DEFICIT DE
ESTRUTURA

Somando-se à falta  de
estrutura física adequada e de
equipamentos em qualidade e
quantidade suficientes, bem

como, da leniência dos órgãos
correcionais, a atividade

ministerial enquanto dominus
litis resta prejudicada, diante

da baixa qualidade dos
inquéritos policiais

BAIXA QUALIDADE DO
INQUÉRITO POLICIAL
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MEDIDAS FORMAIS
ADOTADAS

2020.2
 

3 INQUÉRITOS CIVIS INVESTIGANDO AUTORIDADES POLICIAIS
ESPECÍFICAS

15 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHANDO E
FISCALIZANDO , DENTRE OUTROS(i) déficit de pessoal; (ii) atividade

de custódia por policial civil; (iii) 5 distritos específicos; (iv)
obrigatoriedade de duas férias por ano; (v)  delegacia de combate à
corrupção; (vi) déficit de material; (vii) desídia no atendimento a

requisições ministeriais...
2 NOTÍCIAS DE FATO3

 



MEDIDAS PROATIVAS,
PARA ALÉM DAS

FORMAIS 
 

PROJETO: O PREÇO DO
CRIME

 



Obter, a partir dos acordos de não
persecução penal, da transação e do sursis,
respeitados os critérios subjetivos da
condição socioeconômica do
réu/investigado e da gravidade do delito,
recursos materiais para munir as
delegacias e distritos policiais de condições
mínimas para atuação da polícia judiciária,
visando a uma maior resolução dos crimes
e uma melhor qualidade dos inquéritos,
com o fito de garantir a efetividade do
direito de todos à segurança pública,
constitucionalmente assegurado. 

OBJETIVO1

SOBRE O PROJETO
Perscrutar a dimensão da ausência de materiais na
Polícia Civil, como, por exemplo, computadores e
ares condicionados, dentre outros;

Perscrutar o volume de inquéritos parados em
cada distrito policial de Maceió, identificando as
delegacias com maiores problemas;

Elaborar modelos de cursos de treinamento, no
âmbito da Polícia Civil e em parceria com a equipe
técnica do Ministério Público,  com o fito de
capacitar os gestores das diversas unidades
policiais em matéria de recepção/inventário, gestão
de inquéritos, sistemas e tecnologia da informação,
procedimentos organizacionais, dentre outros. 



CONSTRUÇÃO DE MODELOS
DE SURSIS, TRANSAÇÃO E

ANPP
Construir e estabelecer modelos de acordos de não persecução penal, de transação e de sursis para

servir de base, respeitada a independência funcional e autonomia dos membros do Ministério Público,
nos casos em que o infrator possua condição socioeconômica para arcar com o escopo do projeto. 

 
Tais modelos  serão disponibilizados no SAJ-MP  para todos os promotores com atribuições criminais.



MARKETING MOCK-UP

“Considerando o cenário econômico-financeiro atual pelo qual passam o estado e o país [...] medidas alternativas
precisam ser trabalhadas. Nesse sentido, os delegados de polícia foram incitados a buscarem essa articulação junto
aos promotores de justiça do estado. Graças a essa parceria, nas transações penais do Juizado Especial Criminal, pode
haver a previsão de doação de suprimentos de escritório às delegacias, para permitir a continuidade dos serviços à
população. [...] No segundo semestre de 2015 (...) a 16ª DP recebeu R$ 18.500 em objetos de transações penais. E, de
janeiro a abril deste ano, R$ 22.500” (Trecho reportagem O Globo - Rio de Janeiro)



Pretende-se unificar a atuação dos membros com atribuição
criminal para que nos casos em que seja possível propor

ANPP, sursis ou transação, o Ministério Público estabeleça
como condição a doação de algum bem, como ar-

condicionado, impressora, cadeiras de escritório, por
exemplo,  à Polícia Civil. 


