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No dia 18 de abril de 2018, aconteceu na sede do Conselho Nacional do 

Ministério Público reunião com os gestores regionais da Estratégia Nacional de 

Justiça e Segurança Pública do Ministério Público brasileiro. A reunião contou 

com a presença do coordenador da ENASP/CNMP, conselheiro Luciano Nunes 

Maia, do membro auxiliar Emmanuel Levenhagen e dos membros colaboradores 

Guilherme Soares e Erick Pessoa, além da presença de gestores representantes 

de diversas unidades da federação.  

A reunião foi aberta pelo Conselheiro Nacional do Ministério Público e 

Coordenador da ENASP/CNMP Luciano Nunes Maia, que se referiu ao 

Seminário Desafios Atuais da Segurança Pública como uma rica oportunidade 

de aprendizado e trocas de experiências. Afirmou ainda que estava disposto a 

receber e ouvir as impressões e demandas dos gestores sobre o evento e sobre 

a atuação futura da ENASP/CNMP. 

Em seguida, a reunião teve continuidade com a apresentação das atividades 

realizadas e em curso na ENASP/CNMP, com enfoque principal na 

apresentação do Banco de Dados sobre feminicídio que será lançado em breve. 

O membro auxiliar Emmanuel Levenhagen apresentou a plataforma que será 

utilizada para coleta de dados e explicou brevemente quais serão as informações 

a serem preenchidas no novo sistema. Os membros colaboradores Guilherme 

Soares e Erick Pessoa responderam as dúvidas dos gestores sobre a 

importância da coleta de dados específica sobre feminicídio e, também, sobre 

os resultados que são esperados a partir das informações produzidas.  

A palavra foi aberta para que os gestores fizessem considerações gerais e 

sugestões para este novo ano de atuação da ENASP/CNMP, houve significativa 

participação dos presentes relatando experiências de suas unidades de origem 

e apresentando propostas para o novo ano. Diversos gestores elogiaram as 

apresentações dos projetos exitosos que foram expostos no Seminário, 

afirmaram que essas práticas poderiam ser reproduzidas em outros locais e que 

o apoio do CNMP na disseminação das informações e no incentivo à 

implementação das propostas era muito importante. Além disso, a maioria 

afirmou a importância de que o CNMP expedisse uma normativa no sentido de 

apoiar a criação de promotorias especializadas em segurança pública, inclusive 

tratando o tema junto ao CNPG. Outra proposta foi que a ENASP/CNMP ‘abrace’ 

um projeto ou uma proposta já em execução e referência no país, para que seja 

mais divulgada e possa ocorrer maior difusão de boas práticas. Por fim, a última 

proposta foi de que a ENASP/CNMP trabalhe mais ativamente em relação a 



meta 2, que contabiliza os processos relacionados a homicídios e a sua 

resolutividade.  

As opiniões, sugestões e propostas foram atentamente coletadas ao longo da 

reunião para posterior análise e implementação. Ao final, ficou acertado entre os 

presentes que seria encaminhado documento ao CNMP compilando as 

demandas da maioria dos gestores regionais. O Conselheiro e Coordenador da 

ENASP/CNMP encerrou a reunião agradecendo a presença e participação de 

todos, colocando-se a disposição para novas demandas e sugestões.   

 

 

 

 

 


