
 

Programas priorizados nas oficinas do evento de Planejamento Estratégico 

Temática: Crime Comum e Contra a Vida 

 

A. Valorização e estruturação da atuação no tribunal do júri com acolhimento das vítimas 

e famílias 

Ações sugeridas 

I. Estrutura de apoio para análise e preparo dos plenários 

II. Capacitar o promotor que faz plenários: - Treinamentos interdisciplinares, 

cursos de perícias, treinamento de uso de ferramentas de informática, cursos 

de oratória, fórum permanente de discussão 

 

B. Melhor utilização dos recursos humanos na atuação criminal 

Ações sugeridas 

I. Distribuir as atribuições ou carga de trabalho de acordo com as matérias 

prioritárias, relativizando a vinculação às varas criminais 

II. Formar estrutura específica para operacionalização das ANPP's 

 

C. Estruturação de rede com órgãos de atuação criminal (Polícias, perícia, etc) 

Ações sugeridas 

I. Formar rede municipal para atendimento à vítima 

II. Reuniões formais e periódicas com demais órgãos de persecução penal 

(delegacias, PM, perícia, secretarias municipais de segurança), fomentando 

a troca de informações e dados 

 



D. Aumento da atribuição dos GAECOS para também acompanhar grandes operações 

Ações sugeridas 

I. Criar estruturas (GAECO ou similares) para acompanhamento de operações 

policiais complexas e/ou referentes a crimes organizado, inclusive de caráter 

regional 

II. Criar estruturas especializadas para atuação em processos judiciais de 

grande complexidade, risco e/ou impacto social, inclusive de caráter regional 

 

E. Qualificação da prova no processo penal 

Ações sugeridas 

I. Capacitação em técnicas de inquirição 

II. Intensificar a interlocução com os órgãos incumbidos da prova penal 

extrajudicial 

 

F. Enfrentamento das organizações criminosas 

Ações sugeridas 

I. Estruturar um setor de inteligência específico para angariar, analisar, e 

difundir informações e provas referentes às organizações criminosas 

II. Ampliar atribuição do GAECO abarcando a fase judicial, com incremento de 

estrutura 

 

G. Valorização e estruturação da atuação do tribunal do júri 

Ações sugeridas 

I. Estruturar aparato de segurança e proteção dos promotores de justiça 

II. Capacitação técnica em áreas do conhecimento úteis e/ou necessárias à 

atuação em processos afetos ao tribunal do júri 

 

H. Qualificação do atendimento à vítima (Direta e indireta) 

Ações sugeridas 



I. Incentivar e difundir a utilização dos serviços de proteção às vítimas e 

testemunhas 

II. Identificar as necessidades e interesses das vítimas e buscar as soluções 


