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EXCELENTÍSSIMA SENHORA  PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

 

 

 

 

Venho à presença de Vossa Excelência, nos termos dos artigos 23, incisos IV e VI, e 147, 

inciso I, do Regimento Interno deste Conselho, apresentar proposta de Resolução que tem por 

objetivo a inclusão, no Regimento Interno deste Conselho Nacional, da Estratégia Nacional de 

Justiça e Segurança Pública - ENASP, com leitura em Sessão e distribuição de cópias aos demais 

Conselheiros, para que, no prazo regimental, possa ser aperfeiçoada. 

 

 Brasília, 12 de março de 2019. 

 

 

 

 

LUCIANO NUNES MAIA FREIRE 
Conselheiro Nacional Coordenador da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública - 

CNMP 
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JUSTIFICATIVA 

 

A ENASP/CNMP, criada em 22 de fevereiro de 2010, é fruto de relevante iniciativa e 

trabalho conjuntos do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça e 

do Ministério da Justiça.  

Nessa data, os presidentes do CNJ, do CNMP e o Ministro da Justiça, cientes de suas 

missões constitucionais e da corresponsabilidade na implementação de medidas de aperfeiçoamento 

da segurança pública no País, decidiram unir esforços em torno da criação de um estratégia, em 

âmbito nacional, que fosse capaz de mobilizar todos os órgãos do Sistema de Justiça e Segurança 

Pública em torno da execução coordenada e planejada de ações que contribuíssem para tonar 

efetivas as políticas públicas de prevenção e combate à violência no  país. 1 

Sob a liderança do então Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel 

Santos, do então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, e do então 

Ministro de Estado da Justiça, Luiz Paulo Teles Barreto, foi instituída, através de uma carta de 

constituição 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. 

Da iniciativa fazem parte, ainda, 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. 

                                                 
1  “Meta 2: A impunidade como alvo”, pg. 13. 
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A iniciativa gerou frutos. Dentre os quais, além de outros projetos e iniciativas diversas 

adotadas na atual gestão da ENASP,  merecem destaque duas propostas de relevo: 

1. Meta 2: consistente na obrigação de conclusão, pelos membros do Ministério Público, 

de todos os inquéritos e procedimentos destinados a investigar homicídios dolosos 

insaturados até 31 de dezembro de 2007. Em números absolutos, a Meta 2 ensejou a 

movimentação, durante o período de sua execução, de cerca de 151.000 inquéritos 

policiais.  A maioria dos estados cumpriu a meta. Os estados que não puderam atingir 

o índice, ainda assim, tiveram substancial incremento na sua produtividade. A meta, 

portanto, foi um sucesso, e revelou a importância e a relevância da ENASP em 

âmbito nacional; 

2. Meta Feminicídio: Em 4 de dezembro, no Plenário do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP), a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública 

realizou evento para lançar sua meta de 2016: a redução do feminicídio. O então 

coordenador da ENASP, o conselheiro Esdras Dantas de Souza, presidiu o evento. 

Ele destacou que não havia um estudo brasileiro específico voltado à persecução 

penal do feminicídio. Por conta disso, “a Enasp atuará no sentido de formular 

estatísticas referentes a essas ocorrências, coletando dados a respeito do número de 

inquéritos instaurados sobre essas causas, com classificação pelos motivos do crime e 

natureza da relação com o autor do crime, com o objetivo de levantar a incidência 

geográfica dos delitos, o grupo de risco de vítimas passíveis da violência e a 

tipicidade conferida à ocorrência”, esclareceu. 

A Meta pretendia inicialmente contribuir para a redução das estatísticas do delito de 

feminicídio, uma vez que não existia um modelo de prevenção e repressão que pudesse vir a ser 

utilizado pelo sistema de justiça e de segurança pública, oferecendo, assim, uma reposta à altura da 

gravidade do problema a ser enfrentado. 
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A iniciativa também revelou-se profícua. A execução da meta possibilitou uma redução de 

quase 60 por cento do estoque de inquéritos policias versando sobre feminicídio nos órgãos de 

execução do Ministério Público brasileiro dotados de atribuição nessa matéria. Resultado expressivo, 

portanto, a revelar a efetividade da integração do MP brasileiro nesse tema. 

Apesar de todo esforço e dos resultados obtidos, a ENASP/CNMP não possui previsão no 

Regimento Interno deste Conselho Nacional. Essa circunstância, como não se olvida, pode implicar 

no esvaziamento desta importante iniciativa transversal, e ensejar prejuízo às iniciativas e aos 

projetos desenvolvidos no âmbito da Estratégia Nacional, sobretudo nesta quadra histórica cuja 

temática da segurança pública ganha cada vez mais destaque e importância. Imperiosa, destarte, 

torná-la perene, com a sua previsão expressa no citado ato normativo do Conselho Nacional do 

Ministério Público.  

Nesse sentido, pretende-se, a partir desta proposta, seja a Estratégia Nacional de Justiça e 

Segurança Pública- ENASP incluída no Regimento Interno deste Conselho Nacional, equiparando-a 

às demais comissões permanentes deste Conselho, em um capítulo (Capítulo VI-A) derivado do 

capítulo que trata destes órgãos. 

Utilizando-me das prerrogativas previstas no art.23, IV e VI, e art. 147, I e III, do RICNMP, e 

tendo em mira o relevo desta proposta, espero, pois, contar com o apoio deste Colegiado do 

Conselho Nacional na aprovação da presente proposição que ora apresento, para a criação 

regimental de importante instrumento de planejamento conjunto e de integração de ações no 

enfrentamento da criminalidade. 

Brasília, 12 de março de 2019. 
 

 

LUCIANO NUNES MAIA FREIRE 
Conselheiro Nacional Coordenador da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública - 

CNMP 
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(Publicada no Diário da Justiça, Seção Única, de   , pág.    ) 

 

 

RESOLUÇÃO Nº   , de    de    de 2019. 

 

 

Dispõe sobre a inclusão da Estratégia Nacional de 

Justiça e Segurança Pública – ENASP no 

Regimento Interno do Conselho Nacional do 

Ministério Público.  

 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da competência 

fixada no artigo 130-A, da Constituição Federal, e com fundamento nos artigos 23, incisos IV e VI, 

e 147 e seguintes de seu Regimento Interno, em conformidade com a decisão Plenária tomada na      

ª Sessão Ordinária, realizada em dia de   mês de 2019. 

 

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 que é atribuição Constitucional conferida ao Ministério Público, ex vi 

do art. 129, inciso VII, da Carta da República de 1988, o exercício do Controle Externo da Atividade 

de Policial, a qual compreende entre seus objetivos a otimização dos Procedimentos de Investigação 

Policial para a consecução dos fins colimados pela Justiça Criminal; 
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CONSIDERANDO que é fundamental a adoção de medidas positivas pelo Poder Público no 

sentido de promover a efetiva Segurança Pública da população; 

 

CONSIDERANDO que para atingir resultados mais eficientes e ordenados na esfera da 

Segurança Pública, o Ministério Público, como instituição regida pelos princípios da unidade e da 

indivisibilidade, segundo preceitua o § 1º do artigo 127 da Constituição Federal, deve agir de forma 

integrada e em harmonia com técnicas e métodos difundidos entre todas as unidades da federação e 

que garantam a maior proteção dos bens jurídicos por ele tutelados; 

 

CONSIDERANDO que o aumento no número de violência é generalizado em todo o país, 

desde as menores cidades do interior até os grandes centros urbanos, e que é de suma importância a 

integração da atuação do Ministério Público brasileiro no sentido de proteger o direito fundamental 

à liberdade e à segurança pública; 

 

CONSIDERANDO que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. 

 

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. 
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R E S O L V E 

 

Art. 1º Fica instituída, no Regimento Interno do Conselho Nacional do Mistério Público, a 

Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública – ENASP/CNMP. 

 

Art. 2º A Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública – ENASP tem como objetivos  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, nos termos da sua Carta de Constituição, e será equiparada 

às comissões permanentes do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

Art. 3o. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Brasília,      de                   de 2019. 

 

 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE  

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 


