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§ 2o A autorização para o porte de arma de fogo aos in-
tegrantes das instituições descritas nos incisos V, VI, VII e X do
caput deste artigo está condicionada à comprovação do requisito
a que se refere o inciso III do caput do art. 4o desta Lei nas
condições estabelecidas no regulamento desta Lei.

..........................................................................................................

§ 5o Aos residentes em áreas rurais, maiores de 25 (vinte e
cinco) anos que comprovem depender do emprego de arma de
fogo para prover sua subsistência alimentar familiar será con-
cedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo, na categoria
caçador para subsistência, de uma arma de uso permitido, de tiro
simples, com 1 (um) ou 2 (dois) canos, de alma lisa e de calibre
igual ou inferior a 16 (dezesseis), desde que o interessado com-
prove a efetiva necessidade em requerimento ao qual deverão ser
anexados os seguintes documentos:

I - documento de identificação pessoal;

II - comprovante de residência em área rural; e

III - atestado de bons antecedentes.

§ 6o O caçador para subsistência que der outro uso à sua
arma de fogo, independentemente de outras tipificações penais,
responderá, conforme o caso, por porte ilegal ou por disparo de
arma de fogo de uso permitido.

§ 7o Aos integrantes das guardas municipais dos Municípios
que integram regiões metropolitanas será autorizado porte de
arma de fogo, quando em serviço." (NR)

"Art. 11. ...................................................................................

..........................................................................................................

§ 2o São isentas do pagamento das taxas previstas neste
artigo as pessoas e as instituições a que se referem os incisos I a
VII e X e o § 5o do art. 6o desta Lei." (NR)

"Art. 23. A classificação legal, técnica e geral bem como a
definição das armas de fogo e demais produtos controlados, de
usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de valor his-
tórico serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo
Federal, mediante proposta do Comando do Exército.

..........................................................................................................

§ 4o As instituições de ensino policial e as guardas mu-
nicipais referidas nos incisos III e IV do caput do art. 6o desta
Lei e no seu § 7o poderão adquirir insumos e máquinas de
recarga de munição para o fim exclusivo de suprimento de suas
atividades, mediante autorização concedida nos termos definidos
em regulamento." (NR)

"Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração
do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais
interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz
competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de
segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regu-
lamento desta Lei.

§ 1o As armas de fogo encaminhadas ao Comando do Exér-
cito que receberem parecer favorável à doação, obedecidos o
padrão e a dotação de cada Força Armada ou órgão de segurança
pública, atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo
Ministério da Justiça e ouvido o Comando do Exército, serão
arroladas em relatório reservado trimestral a ser encaminhado
àquelas instituições, abrindo-se-lhes prazo para manifestação de
interesse.

§ 2o O Comando do Exército encaminhará a relação das
armas a serem doadas ao juiz competente, que determinará o seu
perdimento em favor da instituição beneficiada.

§ 3o O transporte das armas de fogo doadas será de res-
ponsabilidade da instituição beneficiada, que procederá ao seu
cadastramento no Sinarm ou no Sigma.

§ 4o ( V E TA D O )

§ 5o O Poder Judiciário instituirá instrumentos para o en-
caminhamento ao Sinarm ou ao Sigma, conforme se trate de
arma de uso permitido ou de uso restrito, semestralmente, da
relação de armas acauteladas em juízo, mencionando suas ca-
racterísticas e o local onde se encontram." (NR)

"Art. 28. É vedado ao menor de 25 (vinte e cinco) anos
adquirir arma de fogo, ressalvados os integrantes das entidades
constantes dos incisos I, II, III, V, VI, VII e X do caput do art.
6o desta Lei." (NR)

"Art. 30. Os possuidores e proprietários de arma de fogo de
uso permitido ainda não registrada deverão solicitar seu registro
até o dia 31 de dezembro de 2008, mediante apresentação de
documento de identificação pessoal e comprovante de residência
fixa, acompanhados de nota fiscal de compra ou comprovação da
origem lícita da posse, pelos meios de prova admitidos em di-
reito, ou declaração firmada na qual constem as características da
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LEI No- 11.707, DE 19 DE JUNHO DE 2008

Altera a Lei no 11.530, de 24 de outubro de
2007, que institui o Programa Nacional de Se-
gurança Pública com Cidadania - Pronasci.

O  P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:

Art. 1o Os arts. 2o, 3o, 4o, 6o e 9o da Lei no 11.530, de 24 de
outubro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2o O Pronasci destina-se a articular ações de segurança
pública para a prevenção, controle e repressão da criminalidade, es-
tabelecendo políticas sociais e ações de proteção às vítimas." (NR)

"Art. 3o .....................................................................................

I - promoção dos direitos humanos, intensificando uma cul-
tura de paz, de apoio ao desarmamento e de combate sistemático
aos preconceitos de gênero, étnico, racial, geracional, de orien-
tação sexual e de diversidade cultural;

II - criação e fortalecimento de redes sociais e comuni-
tárias;

III - fortalecimento dos conselhos tutelares;

IV - promoção da segurança e da convivência pacífica;

V - modernização das instituições de segurança pública e do
sistema prisional;

VI - valorização dos profissionais de segurança pública e dos
agentes penitenciários;

VII - participação de jovens e adolescentes, de egressos do
sistema prisional, de famílias expostas à violência urbana e de
mulheres em situação de violência;

VIII - ressocialização dos indivíduos que cumprem penas pri-
vativas de liberdade e egressos do sistema prisional, mediante im-
plementação de projetos educativos, esportivos e profissionalizantes;

IX - intensificação e ampliação das medidas de enfrenta-
mento do crime organizado e da corrupção policial;

X - garantia do acesso à justiça, especialmente nos territórios
vulneráveis;

XI - garantia, por meio de medidas de urbanização, da re-
cuperação dos espaços públicos;

XII - observância dos princípios e diretrizes dos sistemas de
gestão descentralizados e participativos das políticas sociais e das
resoluções dos conselhos de políticas sociais e de defesa de
direitos afetos ao Pronasci;

XIII - participação e inclusão em programas capazes de res-
ponder, de modo consistente e permanente, às demandas das
vítimas da criminalidade por intermédio de apoio psicológico,
jurídico e social;

XIV - participação de jovens e adolescentes em situação de
moradores de rua em programas educativos e profissionalizantes
com vistas na ressocialização e reintegração à família;

XV - promoção de estudos, pesquisas e indicadores sobre a
violência que considerem as dimensões de gênero, étnicas, ra-
ciais, geracionais e de orientação sexual;

XVI - transparência de sua execução, inclusive por meios
eletrônicos de acesso público; e

XVII - garantia da participação da sociedade civil." (NR)

"Art. 4o .....................................................................................

I - foco etário: população juvenil de 15 (quinze) a 24 (vinte
e quatro) anos;

arma e a sua condição de proprietário, ficando este dispensado do
pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências
constantes dos incisos I a III do caput do art. 4o desta Lei.

Parágrafo único. Para fins do cumprimento do disposto no
caput deste artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter,
no Departamento de Polícia Federal, certificado de registro pro-
visório, expedido na forma do § 4o do art. 5o desta Lei." (NR)

"Art. 32. Os possuidores e proprietários de arma de fogo
poderão entregá-la, espontaneamente, mediante recibo, e, pre-
sumindo-se de boa-fé, serão indenizados, na forma do regula-
mento, ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular
da referida arma.

Parágrafo único. (Revogado)." (NR)

Art. 2o A Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, passa
a vigorar acrescida do seguinte art. 11-A:

"Art. 11-A. O Ministério da Justiça disciplinará a forma e as
condições do credenciamento de profissionais pela Polícia Fe-
deral para comprovação da aptidão psicológica e da capacidade
técnica para o manuseio de arma de fogo.

§ 1o Na comprovação da aptidão psicológica, o valor cobrado
pelo psicólogo não poderá exceder ao valor médio dos honorários
profissionais para realização de avaliação psicológica constante
do item 1.16 da tabela do Conselho Federal de Psicologia.

§ 2o Na comprovação da capacidade técnica, o valor cobrado
pelo instrutor de armamento e tiro não poderá exceder R$ 80,00
(oitenta reais), acrescido do custo da munição.

§ 3o A cobrança de valores superiores aos previstos nos §§ 1o

e 2o deste artigo implicará o descredenciamento do profissional
pela Polícia Federal."

Art. 3o O Anexo da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de
2003, passa a vigorar na forma do Anexo desta Lei.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de junho de 2008; 187o da Independência e 120o

da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro

ANEXO

TABELA DE TAXAS

ATO ADMINISTRATIVO R$
I - Registro de arma de fogo:
- até 31 de dezembro de 2008 Gratuito

(art. 30)
- a partir de 1o de janeiro de 2009 60,00
II - Renovação do certificado de registro de arma de fogo:

Gratuito
- até 31 de dezembro de 2008 (art. 5o, § 3o)

- a partir de 1o de janeiro de 2009 60,00
III - Registro de arma de fogo para empresa de segurança privada e de 60,00
transporte de valores
IV - Renovação do certificado de registro de arma de fogo para empresa de
segurança privada e de transporte de valores:

- até 30 de junho de 2008 30,00

- de 1o de julho de 2008 a 31 de outubro de 2008 45,00

- a partir de 1o de novembro de 2008 60,00
V - Expedição de porte de arma de fogo 1.000,00
VI - Renovação de porte de arma de fogo 1.000,00
VII - Expedição de segunda via de certificado de registro de arma de fogo 60,00
VIII - Expedição de segunda via de porte de arma de fogo 60,00
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II - foco social: jovens e adolescentes egressos do sistema
prisional ou em situação de moradores de rua, famílias expostas
à violência urbana, vítimas da criminalidade e mulheres em si-
tuação de violência;

III - foco territorial: regiões metropolitanas e aglomerados
urbanos que apresentem altos índices de homicídios e de crimes
violentos; e

IV - foco repressivo: combate ao crime organizado." (NR)

"Art. 6o .....................................................................................

I - criação de Gabinete de Gestão Integrada - GGI;

II - garantia da participação da sociedade civil e dos con-
selhos tutelares nos fóruns de segurança pública que acompa-
nharão e fiscalizarão os projetos do Pronasci;

III - participação na gestão e compromisso com as diretrizes
do Pronasci;

IV - compartilhamento das ações e das políticas de segu-
rança, sociais e de urbanização;

V - comprometimento de efetivo policial nas ações para pa-
cificação territorial, no caso dos Estados e do Distrito Federal;

VI - disponibilização de mecanismos de comunicação e in-
formação para mobilização social e divulgação das ações e pro-
jetos do Pronasci;

VII - apresentação de plano diretor do sistema penitenciário,
no caso dos Estados e do Distrito Federal;

VIII - compromisso de implementar programas continuados de
formação em direitos humanos para os policiais civis, policiais mi-
litares, bombeiros militares e servidores do sistema penitenciário;

IX - compromisso de criação de centros de referência e apoio
psicológico, jurídico e social às vítimas da criminalidade; e

X - (VETADO)

"Art. 9o As despesas com a execução dos projetos correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas anualmente no or-
çamento do Ministério da Justiça.

Parágrafo único. Observadas as dotações orçamentárias, o
Poder Executivo deverá, até o ano de 2012, progressivamente
estender os projetos referidos no art. 8o-A desta Lei para as
regiões metropolitanas de todos os Estados federados." (NR)

Art. 2o A Lei no 11.530, de 24 de outubro de 2007, passa a
vigorar acrescida dos seguintes arts. 8o-A, 8o-B, 8o-C, 8o-D, 8o-E, 8o-
F, 8o-G e 8o-H:

"Art. 8o-A. Sem prejuízo de outros programas, projetos e ações
integrantes do Pronasci, ficam instituídos os seguintes projetos:

I - Reservista-Cidadão;

II - Proteção de Jovens em Território Vulnerável - Protejo;

III - Mulheres da Paz; e

IV - Bolsa-Formação.

Parágrafo único. A escolha dos participantes dos projetos
previstos nos incisos I a III do caput deste artigo dar-se-á por
meio de seleção pública, pautada por critérios a serem esta-
belecidos conjuntamente pelos entes federativos conveniados,
considerando, obrigatoriamente, os aspectos socioeconômicos dos
pleiteantes."

"Art. 8o-B. O projeto Reservista-Cidadão é destinado à ca-
pacitação de jovens recém-licenciados do serviço militar obri-
gatório, para atuar como agentes comunitários nas áreas geo-
gráficas abrangidas pelo Pronasci.

§ 1o O trabalho desenvolvido pelo Reservista-Cidadão, que
terá duração de 12 (doze) meses, tem como foco a articulação
com jovens e adolescentes para sua inclusão e participação em
ações de promoção da cidadania.

§ 2o Os participantes do projeto de que trata este artigo
receberão formação sociojurídica e terão atuação direta na co-
munidade."

"Art. 8o-C. O projeto de Proteção de Jovens em Território
Vulnerável - Protejo é destinado à formação e inclusão social de
jovens e adolescentes expostos à violência doméstica ou urbana
ou em situações de moradores de rua, nas áreas geográficas
abrangidas pelo Pronasci.

§ 1o O trabalho desenvolvido pelo Protejo terá duração de 1
(um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, e tem como
foco a formação cidadã dos jovens e adolescentes a partir de
práticas esportivas, culturais e educacionais que visem a resgatar
a auto-estima, a convivência pacífica e o incentivo à reestru-
turação do seu percurso socioformativo para sua inclusão em uma
vida saudável.

§ 2o A implementação do Protejo dar-se-á por meio da iden-
tificação dos jovens e adolescentes participantes, sua inclusão em
práticas esportivas, culturais e educacionais e formação socio-
jurídica realizada por meio de cursos de capacitação legal com
foco em direitos humanos, no combate à violência e à crimi-
nalidade, na temática juvenil, bem como em atividades de eman-
cipação e socialização que possibilitem a sua reinserção nas co-
munidades em que vivem.

§ 3o A União bem como os entes federativos que se vin-
cularem ao Pronasci poderão autorizar a utilização dos espaços
ociosos de suas instituições de ensino (salas de aula, quadras de
esporte, piscinas, auditórios e bibliotecas) pelos jovens bene-
ficiários do Protejo, durante os finais de semana e feriados."

"Art. 8o-D. O projeto Mulheres da Paz é destinado à ca-
pacitação de mulheres socialmente atuantes nas áreas geográficas
abrangidas pelo Pronasci.

§ 1o O trabalho desenvolvido pelas Mulheres da Paz tem
como foco:

I - a mobilização social para afirmação da cidadania, tendo
em vista a emancipação das mulheres e prevenção e enfren-
tamento da violência contra as mulheres; e

II - a articulação com jovens e adolescentes, com vistas na
sua participação e inclusão em programas sociais de promoção da
cidadania e na rede de organizações parceiras capazes de res-
ponder de modo consistente e permanente às suas demandas por
apoio psicológico, jurídico e social.

§ 2o A implementação do projeto Mulheres da Paz dar-se-á
por meio de:

I - identificação das participantes;

II - formação sociojurídica realizada mediante cursos de ca-
pacitação legal, com foco em direitos humanos, gênero e me-
diação pacífica de conflitos;

III - desenvolvimento de atividades de emancipação da mu-
lher e de reeducação e valorização dos jovens e adolescentes; e

IV - colaboração com as ações desenvolvidas pelo Protejo,
em articulação com os Conselhos Tutelares.

§ 3o Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, nos
limites orçamentários previstos para o projeto de que trata este
artigo, incentivos financeiros a mulheres socialmente atuantes nas
áreas geográficas abrangidas pelo Pronasci, para a capacitação e
exercício de ações de justiça comunitária relacionadas à me-
diação e à educação para direitos, conforme regulamento."

"Art. 8o-E. O projeto Bolsa-Formação é destinado à qua-
lificação profissional dos integrantes das Carreiras já existentes
das polícias militar e civil, do corpo de bombeiros, dos agentes
penitenciários, dos agentes carcerários e dos peritos, contribuindo
com a valorização desses profissionais e conseqüente benefício
da sociedade brasileira.

§ 1o Para aderir ao projeto Bolsa-Formação, o ente federativo
deverá aceitar as seguintes condições, sem prejuízo do disposto
no art. 6o desta Lei, na legislação aplicável e do pactuado no
respectivo instrumento de cooperação:

I - viabilização de amplo acesso a todos os policiais militares
e civis, bombeiros, agentes penitenciários, agentes carcerários e
peritos que demonstrarem interesse nos cursos de qualificação;

II - instituição e manutenção de programas de polícia co-
munitária; e

III - garantia de remuneração mensal pessoal não inferior a
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) aos membros das corporações
indicadas no inciso I deste parágrafo, até 2012.

§ 2o Os instrumentos de cooperação não poderão ter prazo de
duração superior a 5 (cinco) anos.

§ 3o O beneficiário policial civil ou militar, bombeiro, agente
penitenciário, agente carcerário e perito dos Estados-membros
que tiver aderido ao instrumento de cooperação receberá um
valor referente à Bolsa-Formação, de acordo com o previsto em
regulamento, desde que:

I - freqüente, a cada 12 (doze) meses, ao menos um dos
cursos oferecidos ou reconhecidos pelos órgãos do Ministério da
Justiça, nos termos dos §§ 4o a 7o deste artigo;

II - não tenha cometido nem sido condenado pela prática de
infração administrativa grave ou não possua condenação penal
nos últimos 5 (cinco) anos; e

III - não perceba remuneração mensal superior ao limite
estabelecido em regulamento.

§ 4o A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Mi-
nistério da Justiça será responsável pelo oferecimento e reco-
nhecimento dos cursos destinados aos peritos e aos policiais
militares e civis, bem como aos bombeiros.

§ 5o O Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da
Justiça será responsável pelo oferecimento e reconhecimento dos
cursos destinados aos agentes penitenciários e agentes carcerários.

§ 6o Serão dispensados do cumprimento do requisito in-
dicado no inciso I do § 3o deste artigo os beneficiários que
tiverem obtido aprovação em curso de especialização reconhe-
cido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública ou pelo De-
partamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça.

§ 7o O pagamento do valor referente à Bolsa-Formação será
devido a partir do mês subseqüente ao da homologação do re-
querimento pela Secretaria Nacional de Segurança Pública ou
pelo Departamento Penitenciário Nacional, de acordo com a na-
tureza do cargo exercido pelo requerente.

§ 8o Os requisitos previstos nos incisos I a III do § 3o deste artigo
deverão ser verificados conforme o estabelecido em regulamento.

§ 9o Observadas as dotações orçamentárias do programa, fica
autorizada a inclusão de guardas civis municipais como bene-
ficiários do programa, mediante o instrumento de cooperação
federativa de que trata o art. 5o desta Lei, observadas as con-
dições previstas em regulamento."

"Art. 8o-F. O Poder Executivo concederá auxílio financeiro
aos participantes a que se referem os arts. 8o-B, 8o-C e 8o-D desta
Lei, a partir do exercício de 2008, nos seguintes valores:

I - R$ 100,00 (cem reais) mensais, no caso dos projetos
Reservista-Cidadão e Protejo; e

II - R$ 190,00 (cento e noventa reais) mensais, no caso do
projeto Mulheres da Paz.

Parágrafo único. A concessão do auxílio financeiro dependerá
da comprovação da assiduidade e do comprometimento com as
atividades estabelecidas no âmbito dos projetos de que tratam os
arts. 8o-B, 8o-C e 8o-D desta Lei, além de outras condições pre-
vistas em regulamento, sob pena de exclusão do participante."

"Art. 8o-G. A percepção dos auxílios financeiros previstos
por esta Lei não implica filiação do beneficiário ao Regime Geral
de Previdência Social de que tratam as Leis nos 8.212 e 8.213,
ambas de 24 de julho de 1991."

"Art. 8o-H. A Caixa Econômica Federal será o agente ope-
rador dos projetos instituídos nesta Lei, nas condições a serem
estabelecidas com o Ministério da Justiça, obedecidas as for-
malidades legais."

Art. 3o Fica revogado o art. 10 da Lei no 11.530, de 24 de
outubro de 2007.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Brasília, 19 de junho de 2008; 187o da Independência e 120o

da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
Paulo Bernardo Silva
Patrus Ananias
Antônio Roberto Lambertucci




