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“O crime é um problema da comunidade; nasce problema 
de todos: a todos incumbe, a todos afeta e todos tem 

responsabilidade.” 

- Garcia-Pablos de Molina. 



 O 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 

Conceito de Política Pública: é definida aqui como o 
conjunto de ações desencadeadas pelo Estado nas 
escalas federal, estadual e municipal, com vistas ao bem 
coletivo. Elas podem ser desenvolvidas em parcerias com 
organizações não governamentais    

Política Pública de Segurança: Ações governamentais 
ou não governamentais que sofrem ou causam impacto 
no problema da criminalidade e da violência; 

Política de Segurança Pública: refere-se 
especificamente as ações na esfera policial para 

contenção(repressão) da criminalidade e da violência.     



 O 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 

A Segurança Pública como dever de todos: 

a)a assertiva de um dia sermos sujeito passivo ou ativo do 
crime;  

b)O problema e sua solução dependem de ações 
coordenadas entre os órgãos e agentes de controle 
social(Sistema de Justiça); 

c)A falta de interlocução e integração das ações levam a 
iniciativas isoladas e de pouca efetividade.  



O incremento da criminalidade desencadeia os 
posicionamentos a seguir: 

a) Implementação das políticas de segurança pública 
(efetivo,viaturas, armamentos,etc); 

b) Recrudecimento da legislação Penal e Processual 
Penal ('Leis do pânico'); 

c) Exigência de aumento do numero de prisões e 
condenações. 



 

   



A Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública-ENASP teve origem 
em 22 de fevereiro de 2010 com a lavratura da Carta de Constituição 
assinada pelos dirigentes do CNMP, CNJ e Ministério da Justiça. 
 

Propósitos: Integração e Articulação 

Pressuposto - Premissa original 

A Segurança Pública é atribuição de todos os órgãos que compõem o 
Sistema de Justiça-Corresponsabilidade pelo problema e pela solução. 

ORIGEM 



  

CARTA DE CONSTITUIÇÃO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA - ENASP 

O Ministro da Justiça e os Presidentes do Conselho Nacional de Justiça e do 
Conselho Nacional do Ministério Público, 

CONSIDERANDO que a justiça e a segurança são valores supremos, 
contemplados e garantidos pela Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a efetividade da segurança pública é da 
responsabilidade do Estado e dos órgãos que compõem o Sistema de Justiça; 

CONSIDERANDO a importância do planejamento conjunto de ações e da 
adoção de estratégias comuns pelos órgãos que compõem o Sistema de 
Justiça, para a plena eficácia dos programas voltados à efetividade da 
segurança pública; 

CONSIDERANDO a existência de outras experiências bem sucedidas de 
articulação transversal de órgãos públicos para a consecução de fins 
específicos, a exemplo da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro – ENCCLA. 



DECIDEM 

Constituir a ESTRATÉGIA NACIONAL DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA – ENASP, 
com o objetivo de planejar e implementar a coordenação de ações e metas, em âmbito 
nacional, para cuja execução haja necessidade de conjugação articulada de esforços dos 
órgãos de justiça e de segurança pública, do Poder Judiciário e do Ministério Público. 

A ENASP reunirá representantes dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do 
Ministério Público, da advocacia pública e privada, da Defensoria Pública, em âmbito 
federal e estadual, e será coordenada por um Gabinete de Gestão Integrada, composto 
por representantes do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça e do 
Conselho Nacional do Ministério Público, funcionando a Secretaria Nacional de Justiça, 
do Ministério da Justiça, como sua Secretaria Executiva.  

A ENASP, em sua composição plena, reunir-se-á, no mínimo, uma vez por ano, para o 
planejamento de ações conjuntas, avaliação do cumprimento de suas metas e criação dos 
grupos responsáveis pela respectiva coordenação ao longo de cada período definido. 

Decidem as autoridades subscritoras pela adoção do consenso como método de 
encaminhamento das discussões e aprovação das ações que dependerão de 
implementação conjunta. 





 Temas inicias escolhidos pelo Comitê Gestor  

 

CNMP - Promoção de medidas conjuntas voltadas a 
conferir maior efetividade e agilidade às 
investigações, denúncias e julgamentos das ações 
penais, nos casos de crimes de homicídio; 

 

CNJ - Erradicação das prisões nas delegacias de 
polícia 

 

MJ - Criação do cadastro nacional de mandados e 
contramandados de prisão 



  
A ENASP se estruturou da forma que segue: 

 Comitê Gestor : Conselho Nacional do Ministério Público, 
Conselho Nacional de Justiça e Ministério da Justiça; 

Gabinete de Gestão Integrada-GGI: AGU CONSESP 
CONSEJ CNPG COLPRES CONDEGE CONCPC 
CONAPA OAB CNPCP CONASP CJF 

 Secretaria Executiva:  

Composição Plena da ENASP: Membros do GGI, Tribunais 
de Justiça, Unidades do Ministério Público, Polícias Civis e 
Militares dos Estados Secretarias de Segurança Pública 
dos Estados Secretarias de Justiça dos Estados 
Defensorias Públicas OABs Seccionais 



  

Grupos de Trabalho: Persecução Penal(CNMP), Sistema 
Prisional e Execução Penal (CNJ) e Sistemas de 
Informações(MJ) 

Grupo de Persecução Penal: Subgrupo Fase Investigatória - 
Subgrupo Fase Judicial: 

 

a) Fase Investigatória - Metas: 

1.Eliminar a subnotificação nos crimes de homicídio, de modo que 

a toda a morte violenta ou suspeita corresponda um inquérito; 

 

2.Concluir, com lavratura de relatório, todos os inquéritos e 

procedimentos investigatórios criminais instaurados até 

31.12.2007, em decorrência de homicídios dolosos. 

 

 



  

b) Fase Judicial-Metas 

 

3.Alcançar a fase de pronúncia em todas as ações penais por 
crime de homicídio ajuizadas até 31.12.2008.  

4. Julgar as ações penais relativas a homicídio doloso distribuídas 

até 31 de dezembro de 2007. 

 

Implementação das metas: 

-Indicação de Gestores Estaduais de Metas no âmbito dos 

Ministérios Públicos, Policias Civis e Tribunais de Justiça; 

-Realização de Workshops nas unidades da Federação   



Indicadores coletados: 

 Não identificação da autoria delitiva através da investigação 
regular, senão em flagrante delito, na maior porcentagem dos 
IPs; 

 Sucateamento da logística e decréscimo de pessoal nos 
Departamentos de Policias Civis; 

 Sucateamento dos departamentos de Perícia Técnica; 

 Falta de incremento financeiro e estrutural aos Programas de 
Proteção a Vítimas e Testemunhas; 

 Inexistência de Planejamento Estratégico interinstitucional 
visando combate a violência e criminalidade; 

 Inexistência de comunicação rápida e fluida entre os agentes 
responsáveis pela persecução penal; 



Indicadores coletados: 

 Existência de ações isoladas ou  programas desenvolvidos por 
algumas Secretarias de Segurança Pública e Ministérios Públicos 
para adoção de políticas públicas educacionais, de prevenção e 
redução da violência, além de inserção de jovens no mercado de 
trabalho; 

 Inexistência de programas de capacitação téorica e prática 
contínua de policiais civis e peritos na investigação dos crimes de 
homicídios; 

 Adoção de programa motivacional de promoções a partir da 
meritocracia, ou seja, aprimoramento funcional e prática no 
exercício das funções. 
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