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Resumo 

 

O problema da violência no Brasil, com o agravamento da criminalidade e 
consequente aumento da insegurança social passou a exigir a atuação mais presente 
do Estado na elaboração de políticas de segurança pública para resolver o problema. 
Nesse sentido o Governo Federal criou o Plano Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania (Pronasci). Este trabalho demonstra que, apesar de o Poder Executivo 
deter posição de destaque na elaboração e condução das políticas públicas, a 
participação do Poder Legislativo pode contribuir para o aperfeiçoamento da atuação 
governamental. Para isso, faz a apresentação do programa e suas dezenas de ações na 
versão inicialmente proposta pelo Executivo, bem como na versão final aprovada 
após tramitação nas Casas Legislativas. Os resultados revelam que: a) o Pronasci é 
um programa multidisciplinar que inova ao desenvolver ações para a participação da 
sociedade na prevenção da criminalidade, embora o foco prioritário seja o 
profissional de segurança pública; b) o Parlamento contribuiu para a formatação final 
do Pronasci; c) o Pronasci requer aprimoramento na definição de critérios objetivos 
para seleção das pessoas a serem atendidas, na qualidade da informação fornecida e 
no planejamento e execução de suas ações. 

 

Palavras-Chave: Segurança pública, Pronasci, Congresso Nacional, política pública, 
planejamento, orçamento, qualidade da informação.  

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The problem of violence in Brazil, with the aggravation of crime and consequent increase 
of the social unreliability it started to demand the performance most present of the State in 
the elaboration of politics of public security. In this sense the Federal Government created 
the Plano Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). This study 
demonstrates that although the Executive withholds position of prominence in the 
elaboration and conduction of the public politics, the participation of the Legislative can 
contribute for the perfectioning of the governmental performance. For this, it makes the 
presentation of the program and its sets of ten of action in the version initially proposal for 
the Executive, as well as in the final version approved transaction in the Legislative 
Houses after. The results disclose that: a) Pronasci is a multidisciplinary program that 
innovates to develop actions to society's participation in crime prevention, although the 
primary focus is the professional public security; b) Legislative has contributed to the final 
format of Pronasci and c) Pronasci requires improvement in the definition of objective 
criteria for election of the people to be taken care of, in the quality of supplied information 
and the planning and execution of its actions. 

 

Keywords: politics of public security, Pronasci, Congress, public policy, planning, 
budgeting, quality of information. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A segurança pública demanda atenção considerável do Poder Público e, a 

despeito de todo o investimento realizado nesta área, a realidade sentida na sociedade 

retrata o agravamento da criminalidade e conseqüente insegurança social. 

O Brasil já presenciou momentos aviltantes de criminalidade a quase 

demonstrarem um poder paralelo mais forte que o Estado, a exemplo de ataque a 

postos policiais, rebeliões nos presídios, controle de facções criminosas por 

indivíduos que se encontram detidos em diversos presídios do país, dentre outros.   

Este quadro de insegurança que assola o país aumenta a demanda por 

políticas de segurança pública eficientes e eficazes, capazes de reduzir a 

criminalidade e devolver à sociedade condições dignas de vida, mediante a 

averiguação/sensação de que o Estado consegue cumprir a função exclusiva que lhe 

foi constitucionalmente atribuída, de garantir a segurança, conforme expresso no 

artigo 6º, caput, c/c o artigo 144, ambos da Constituição federal de 1988. 

Porém, é sabido que a complexidade no trato com a segurança pública, bem 

como o alto número de atores sociais envolvidos redundam em um problema social 

de grande magnitude. Por essa razão, as políticas de segurança pública comumente 

são desenvolvidas de modo a tratar os aspectos específicos que geram insegurança 

social, na expectativa de, ao resolver as questões pontuais tratadas, contribuir 

positivamente com o aumento da segurança na sociedade. 

Outro aspecto importante a considerar é a sensibilidade que os 

formuladores de políticas públicas precisam possuir para aglutinar as diferentes 

concepções que diversos grupos sociais têm sobre o problema a ser tratado, e na 

segurança não seria diferente. 

É neste contexto social que surge o Programa Nacional de Segurança 

Pública com Cidadania (Pronasci), com a pretensão de harmonizar a divergência 

histórica entre os intelectuais e os agentes de segurança que sempre permeou o trato 

com a criminalidade: estes destacando a necessidade de maior armamento e 

contingente; e os intelectuais, de outro lado, suscitando a necessidade de investir em 

ações  de cunho social. Daí a concepção do Pronasci como tentativa de unir ações 
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sociais e de segurança pública capazes de prevenir, controlar e repreender a 

criminalidade. 

Segundo os idealizadores do programa, a idéia central resultante dos grupos 

de estudos formados para o desenvolvimento da política pública foi a de atuar nas 

raízes sócio-culturais1 da criminalidade por meio da articulação de ações de 

segurança pública e políticas sociais, com ênfase na integração de União e Estados, 

entes constitucionalmente responsáveis pela segurança, além dos municípios. O 

Pronasci é assim um programa federal e “federativo” vez que envolve todos os entes 

federados. 

Deduz-se então que o grande diferencial do PRONASCI parece ser a 

característica de inovar no trato com questões de segurança pública permeando o 

desenho do programa com ações de envolvimento da comunidade na prevenção da 

violência. Deste foco na participação social parece oportuno, considerando a função 

precípua de representatividade popular posta constitucionalmente ao Congresso 

Nacional, avaliar qual o posicionamento adotado pelo Poder Legislativo quando da 

oportunidade de aprovar ou rejeitar a proposta do Poder Executivo para criação do 

Pronasci e de que maneira ele contribuiu para a formatação final do programa, bem 

como sua atuação no trato com a vertente mais social do Pronasci. 

Assim, o objetivo deste trabalho consiste em: contribuir para o 

conhecimento do Pronasci enquanto programa de destaque na política de segurança 

pública e, ao mesmo tempo, traçar um paralelo entre o modelo proposto pelo 

Executivo e as eventuais mudanças impressas no programa pelo Poder Legislativo. 

Para tanto, o desenvolvimento do trabalho será dividido em duas partes.  

O Capítulo I apresentará o Pronasci com a pretensão de permitir ao leitor 

compreender como o programa foi idealizado; o que se pretendeu enfatizar com suas 

ações; sua formatação, diretrizes de atuação, objetivos, principais ações, meios de 

execução, focos de atuação etária, espacial e social, bem como a ênfase concedida a 

aspectos específicos como a participação da comunidade e a atenção aos 

profissionais de segurança pública. Para tanto, este capítulo será dividido, ainda, nas 

seguintes subseções: Pronasci enquanto política de segurança pública; estrutura; 

                                                              

1 O termo utilizado inicialmente na MP 384 de 2007 era “raízes sócio-culturais”, porém, já na sua conversão na Lei 
11.530/2007 esta expressão foi retira dO texto legal e a exclusão se manteve nas leis posteriores. 
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focos de atuação e público alvo; abrangência espacial; o “desenho” do programa; 

segurança pública com cidadania; e considerações finais do capítulo. 

O Capítulo II prestar-se-á a avaliar a participação do Congresso Nacional e 

as eventuais alterações realizadas no programa proposto pelo Executivo, de modo a 

concluir pela participação ou não deste último Poder na formatação final do Pronasci. 

Para tanto, o capítulo será dividido em cinco subseções: Medidas Provisórias do 

Pronasci e respectivas leis de conversão; Pronasci e legislação correlata de autoria do 

Executivo; as alterações orçamentárias do Pronasci no Congresso Nacional; nome 

fantasia X ação orçamentária: um dificultador da fiscalização; e considerações finais 

do capítulo. 

Por fim, a conclusão do trabalho prestar-se-á à apresentação dos aspectos 

positivos e negativos eventualmente percebidos no Pronasci; às considerações 

apreendidas sobre a participação do Poder Legislativo e sua provável contribuição 

para a formatação final do Pronasci e; se oportuno, ao oferecimento de sugestões 

para aprimoramento do programa. 
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CAPÍTULO I – APRESENTAÇÃO DO PRONASCI 

 

O Pronasci surge, legalmente, com a edição da MP 384, de 20 de agosto de 

2007 que “Institui o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - 

Pronasci, e dá outras providências”. O texto traz a nítida preocupação do Poder 

Executivo em apresentar à sociedade uma política de segurança pública com um viés 

de participação social e de atenção ao profissional de segurança pública. Com 

previsão orçamentária de aproximados 6 bilhões de reais para os exercícios de 2008 a 

2011, não tardou até que o programa fosse batizado de PAC da Segurança. 

Neste capítulo será feita a apresentação do conteúdo do Pronasci com a 

pretensão de permitir ao leitor uma visão global do programa, sua formatação, 

diretrizes de atuação, objetivos, principais ações, meios de execução, focos de 

atuação etária, espacial e social, bem como a ênfase concedida a aspectos específicos 

como a participação da comunidade. Para a apresentação desses aspectos do 

Pronasci, o Capítulo será dividido nas seguintes subseções: Pronasci enquanto 

política de segurança pública; estrutura; focos de atuação e público alvo; abrangência 

espacial; o “desenho” do programa; segurança pública com cidadania; e 

considerações finais do capítulo. 

 

1.1 – Pronasci enquanto Política de Segurança Pública 

 

A despeito de ações isoladas anteriores, pode-se considerar que a partir de 

20 de junho de 2000, com o lançamento do Plano Nacional de Segurança Pública 

(PNSP), também conhecido como Plano Nacional Antiviolência, o Brasil passa a 

contar com um planejamento mais pontual em matéria de segurança pública. A 

intenção era que o PNSP fosse capaz de articular os Poderes de Estado, o Ministério 

Público, os demais entes federados e a sociedade. O PNSP contava com 124 ações 

distribuídas entre os 15 compromissos principais abaixo elencados, que o 

estruturavam2:  

“1 - Combate ao Narcotráfico e ao Crime Organizado; 
2 - Desarmamento e Controle de Armas; 

                                                              

2 SILVEIRA. Fabiano Augusto Martins. O Plano Nacional Antiviolência. Pp. 2 e 3. Disponível em: 
http://www.senado.gov.br/senado/conleg/artigos/direito/OPlanoNacional.pdf. Acessado em 28/11/2010. 

http://www.senado.gov.br/senado/conleg/artigos/direito/OPlanoNacional.pdf
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3 - Repressão ao Roubo de Cargas e Melhoria da Segurança nas Estradas; 
4 - Implantação do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública; 
5 - Ampliação do Programa de Proteção a Testemunhas e Vítimas de 
Crime; 
6 - Mídia x Violência: Regulamentação; 
7 - Redução da Violência Urbana; 
8 - Inibição de Gangues e Combate à Desordem Social; 
9 - Eliminação de Chacinas e Execuções Sumárias; 
10 - Redução da Violência Rural; 
11 - Intensificação das Ações do Programa Nacional de Direitos 
Humanos; 
12 - Capacitação Profissional e Reaparelhamento das Polícias; 
13 - Aperfeiçoamento do Sistema Penitenciário; 
14 - Aperfeiçoamento Legislativo; 
15 - Sistema Nacional de Segurança Pública”; 
 

A gestão do plano estava a cargo do Fundo Nacional de Segurança Pública 

(FNSP), criado pela Lei nº 10. 201, de 14 de fevereiro de 2001. Segundo Fabiano 

Silveira, este plano era de difícil monitoramento por não contar com correspondência 

orçamentária. Destaca ainda o consultor que, da execução com os recursos do FNSP, 

o foco do Plano foram ações repressivas em detrimento das ações de cunho social.3 

Em 2002 o Instituto Cidadania apresenta o Projeto Segurança para o Brasil, 

capitaneado pelo então candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva. Eleito, o Presidente Lula apresenta este projeto como o novo Plano Nacional 

de Segurança Pública (PNSP), acrescentando algumas novidades como a criação do 

Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e tentativas de integração entre as 

polícias. 

Segundo o IPEA, os princípios gerais que embasaram o novo PNSB 

nortearam o estabelecimento de oito objetivos principais, a saber: 

 
“i) promover a expansão do respeito às leis e aos direitos humanos; ii) 
contribuir para a democratização do Sistema de Justiça Criminal; iii) 
aplicar com rigor e equilíbrio as leis no sistema penitenciário, respeitando 
os direitos dos apenados e eliminando suas relações com o crime 
organizado; iv) reduzir a criminalidade e a insegurança pública; v) 
controlar o crime organizado e eliminar o poder armado de criminosos 
que impõem sua tirania territorial a comunidades vulneráveis e a 
expandem sobre crescentes extensões de áreas públicas; vi) bloquear a 
dinâmica do recrutamento de crianças e adolescentes pelo tráfico; vii) 
ampliar a eficiência policial e reduzir a corrupção e a violência policiais; 
e viii) valorizar as polícias e os policiais, reformando-as e requalificando-

                                                              

3 Idem. p. 14. 
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os, e levando-os a recuperar a confiança popular e reduzindo o risco de 
vida a que estão submetidos”4. 
 

  Os recursos para implantação das ações restaram a cargo do FNSP, cuja 

previsão orçamentária para 2003 era de R$ 404 milhões de reais. Porém, segundo 

informa Tiago Ivo Odon, a execução foi ínfima5.  

Em 2007 o Governo apresenta o Programa Nacional de Segurança Pública 

com Cidadania (Pronasci) que, pela amplitude das áreas de atuação, acaba sendo uma 

política de segurança pública apresentada com o nome de programa. A despeito de 

ainda constar no âmbito do Ministério da Justiça um PNSP, a cargo da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (SENASP), percebe-se que a totalidade de ações 

voltadas para esta área de governo está sendo executada no âmbito do Pronasci. 

Atualmente a estrutura organizacional da segurança pública no Brasil conta 

com órgãos das seguintes espécies6: órgãos normativos, órgãos policiais e conselhos. 

São órgãos normativos a Secretaria Nacional de Segurança Pública e as Secretarias 

Estaduais de Segurança Pública. No âmbito federal a Senasp detém posição de 

destaque, com ampla competência legal em matéria de políticas de segurança 

pública, conforme se depreende do Anexo I, do Decreto nº 6.061, de 15 de março de 

2007: 

I- assessorar o Ministro de Estado na definição, implementação e 
acompanhamento da Política Nacional de Segurança Pública e dos 
Programas Federais de Prevenção Social e Controle da Violência e 
Criminalidade; 
II - planejar, acompanhar e avaliar a implementação de programas do 
Governo Federal para a área de segurança pública; 
III - elaborar propostas de legislação e regulamentação em assuntos de 
segurança pública, referentes ao setor público e ao setor privado; 
IV - promover a integração dos órgãos de segurança pública; 
V - estimular a modernização e o reaparelhamento dos órgãos de 
segurança pública; 
VI - promover a interface de ações com organismos governamentais e 
não-governamentais, de âmbito nacional e internacional; 
VII - realizar e fomentar estudos e pesquisas voltados para a redução da 
criminalidade e da violência; 

                                                              

4 IPEA. Segurança Pública. Políticas Sociais – Acompanhamento e Análise. |7|ago.2003. 90-95. Págs. 91 e 92. Disponível 
em: http://www.carceraria.org.br/fotos/fotos/admin/Sistema%20Penal/Seguranca_Publica/ Plano_Nacional 
_Seguranca_Publica_analise.pdf. Acesso realizado em 27/11/2010. 
5 ODON, Tiago Ivo. Segurança Pública: ontem e hoje. Revista Senatus: Brasília. V. 6, n. 1, p.59-65, maio 2008. Pág. 64. 
Disponível em http://www.senado.gov.br/publicacoes/revistaSENATUS/pdf/Senatus_Vol6-1.pdf. Acesso realizado em 
02/12/2010. 
6 http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ1BFF9F1BITEMID1762E6A7BCE54EAD82348F8B773BD93BPTBRIE.htm. 
Acesso realizado em 30/11/2010. 

http://www.carceraria.org.br/fotos/fotos/admin/Sistema%20Penal/Seguranca_Publica/
http://www.senado.gov.br/publicacoes/revistaSENATUS/pdf/Senatus_Vol6-1.pdf
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ1BFF9F1BITEMID1762E6A7BCE54EAD82348F8B773BD93BPTBRIE.htm
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VIII - estimular e propor aos órgãos estaduais e municipais a elaboração 
de planos e programas integrados de segurança pública, objetivando 
controlar ações de organizações criminosas ou fatores específicos 
geradores de criminalidade e violência, bem como estimular ações sociais 
de prevenção da violência e da criminalidade; 
IX - exercer, por seu titular, as funções de Ouvidor-Geral das Polícias 
Federais; 
X - implementar, manter e modernizar o Sistema Nacional de 
Informações de Justiça e Segurança Pública - INFOSEG; 
XI - promover e coordenar as reuniões do Conselho Nacional de 
Segurança Pública; 
XII - incentivar e acompanhar a atuação dos Conselhos Regionais de 
Segurança Pública; e 
XIII - coordenar as atividades da Força Nacional de Segurança Pública 

 

Já os órgãos policiais compõem-se de Polícia Federal e Polícia Rodoviária 

Federal, cuja organização e manutenção são de competência da União; e de Polícias 

Civis e Militares, cuja organização e manutenção competem aos respectivos 

estados7. Por fim, os órgãos de segurança do tipo conselhos dividem-se em Conselho 

Nacional de Segurança Pública (Conasp) e Conselhos Regionais de Segurança 

Pública. 

 Programas Federais de Prevenção 

Social e 

                                                             

Segundo informa o MJ, a criação do Conasp data de 25/08/19898 e tem 

como uma de suas finalidades a “formulação da política de segurança pública”.  

Pode-se afirmar então que o formulador da política de segurança pública é o Conasp, 

enquanto a Senasp é responsável por auxiliar na definição, implantação e 

acompanhamento desta política, bem como dos

Controle da Violência e Criminalidade. 

Ocorre que, com a criação do Pronasci, criou-se também a Secretária-

Executiva para este programa, cuja competência é definida no art. 2º, caput, da 

Portaria nº 1.576, de 21 de setembro de 2007, nos seguintes termos: “A Secretaria 

Executiva do PRONASCI terá a atribuição de implementar, acompanhar e gerir as 

políticas do programa, bem como subsidiar a tomada de decisões por parte do 

Comitê Gestor”. Assim, considerando que as políticas de segurança pública estão 

sendo executadas, quase na sua totalidade, no âmbito do Pronasci, tem-se que as 

 

7 O Corpo de Bombeiros também faz parte dos órgãos de segurança, cuja organização e manutenção competem aos 
estados, à exceção do Distrito Federal que tem disciplina constitucional diferenciada. Porém, há projetos para inseri-los 
como órgãos de Defesa Nacional. 
8 Informações constantes do Histórico do Conasp. Disponível em: 
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ337926C4ITEMIDD6780ABA9BF345AE85078D8D2C89B954PTBRIE.htm. 
Acesso realizado em 27/11/2010. 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ337926C4ITEMIDD6780ABA9BF345AE85078D8D2C89B954PTBRIE.htm
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competências da Senasp e do Conasp restaram esvaziadas. De toda sorte, estes 

órgãos continuam presentes na estrutura do Ministério da Justiça, e suas 

competê

modo a conhecer os órgãos através dos quais o programa é estruturado e implantado. 

.2 – Estrutura 

 

ério da Justiça dispõe sua estrutura dividindo os órgãos em quatro 

grandes 

ediata ao Ministro de Estado 

ingulares 

ssistência direta e imediata ao Ministro de Estado, cuja subdivisão é a 

seguinte : 

ial 

ecutiva do Pronasci (grifos da autora) 

e Processos Judiciais e Disciplinares 

 Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

 
                                                             

ncias permanecem inalteradas do ponto de vista legal. 

A seguir, apresenta-se a estrutura organizacional do próprio Pronasci, de 

 

 

1

O Minist

grupos9: 

I – órgãos de assistência direta e im

II – órgãos específicos s

III – órgãos colegiados 

IV – entidades vinculadas 

Para o objeto deste estudo interessa particularmente o primeiro grupo, 

órgãos de a
10

 Chefia de Gabinete do Ministro 

  Assessoria de Comunicação Soc

  Assessoria internacional 

  Assessoria Parlamentar 

  Coordenação do Programa de Transparência 

  Secretária Ex

 Comissão de Anistia 

 Consultoria Jurídica 

  Coordenação-Geral de Controle da Legalidade 

  Coordenação-Geral d

 Secretaria Executiva 

 

 

9 Conforme: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ775AF2EBPTBRIE.htm. Acesso em 17/09/2010. 
10 idem 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ775AF2EBPTBRIE.htm
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É possível perceber que o PRONASCI não detém maior destaque dentro da 

estrutura do Ministério da Justiça. Embora esse ministério não disponibilize um 

organograma de sua estrutura; no caso de tentar-se visualizar a hierarquia entre os 

órgãos elencados em sua página oficial, percebe-se que a Secretaria-Executiva do 

Pronasci está subordinada à Chefia de Gabinete do Ministro.  

É possível obter mais informações sobre esta secretaria executiva através da 

análise da Portaria nº 1.576/2007, que “Dispõe sobre o Comitê Gestor do Programa 

Nacional de Segurança com Cidadania – PRONASCI, e dá outras providências”.  O 

art. 2º dessa portaria trata genericamente das atribuições e composição daquela 

secretaria, nos seguintes termos: 

“Art. 2º A Secretaria Executiva do PRONASCI terá a atribuição de 
implementar, acompanhar e gerir as políticas do programa, bem como subsidiar a 
tomada de decisões por parte do Comitê Gestor e será integrada pelas seguintes 
instâncias: 

I – Coordenação Executiva de Projetos; 
II – Coordenação Executiva de Planejamento Orçamentário; 
III – Coordenação Executiva de Assuntos Federativos; 
IV – Coordenação Executiva de Apoio de Estruturas Policiais; 
V – Coordenação Executiva de Formação para Modernização em 
Segurança Pública; 
VI – Coordenação Executiva de Formação e Estruturação do Sistema 
Prisional; 
VII – Coordenação Executiva de Comunicação; 
VIII – Assessoria de Relações Institucionais; 
IX – Assessoria de Assuntos da Juventude; e 
X – três Assessorias Especiais” 
 
 

De toda sorte, conforme mencionado anteriormente, embora não haja maior 

destaque organizacional para esta secretaria-executiva, percebe-se que ela vem 

usufruindo, na prática, de grande visibilidade dado, sobretudo, à grandeza do 

Pronasci. 

Outro importante órgão na estrutura do Pronasci é o Gabinete de Gestão 

Integrada (GGI) que é responsável por coordenar o Sistema Único de Segurança 

Pública (SUSP) no âmbito dos estados. O SUSP foi desenvolvido para articular as 

ações das diferentes polícias nas três esferas do Poder Executivo. O GGI foi 

idealizado para funcionar como um fórum de deliberações onde se buscará o 

consenso entre as instituições integrantes, respeitando a autonomia e idêntica 

hierarquia para todas. No âmbito municipal tem-se o Gabinete de Gestão Integrada 

Municipal (GGIM).  
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A esses gabinetes o MJ atribui a importante função de articular as forças da 

comunidade e das policiais, conforme se depreende do texto da página eletrônica do 

referido ministério: 

 
“A execução do Pronasci se dará por meio de mobilizações comunitárias 
e policiais. A articulação entre as diferentes forças de segurança – 
polícias civil, militar, bombeiro, guarda municipal, secretaria de 
segurança pública –  e representantes da sociedade civil será realizada por 
meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM). O GGIM 
organizará atividades que levarão ao debate da segurança pública no 
município. Além disso, equipes multidisciplinares atuarão no Pronasci 
(assistentes sociais, psicólogos, educadores, pedagogos) para fomentar os 
GGIs de informações e identificar os projetos do Pronasci que podem ser 
implementados”11.  

 

Importa destacar que o GGI não foi criado com o Pronasci, já existindo 

desde 2003. Contudo, este gabinete não estava previsto na proposta do Pronasci, 

tendo sido proposto no Senado em emenda apresentada ao PLV 32/2007, resultante 

da MP 384/2007 e, embora tenha sido rejeitada pela Câmara dos Deputados, foi 

inserido pelo Executivo na MP 416/2008, constando atualmente do art. 6º, inciso I, 

da Lei 1.530/2007, alterada pela Lei 11.7070/2008. A criação do GGI pelo ente 

federado é, inclusive, pré-requisito para adesão deste ao Pronasci.  

 

 

1.3 - Focos de Atuação e Público Alvo 

 

O Pronasci foi idealizado sob o mote de diminuir a criminalidade, mas, já 

considerando desde logo a amplitude do problema, prestou-se a tratar de áreas 

específicas do problema, delimitando quatro focos principais de atuação: etário, 

social, territorial e repressivo. 

Quanto ao foco etário, a delimitação deu-se com base em estudos cujos 

dados apontam que, no universo de mais 470.000 presos, 59% estão entre 18 e 29 

anos12. Assim, considerando o caráter preventivo pretendido pelo programa, o 

                                                              

11 Cf.: 
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ0FE4DE4EITEMIDFC628887CAF540CA82170F533DA24C21PTBRIE.htm. 
Acesso realizado em 08/11/2010. 
12 Informações constantes do Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça. Disponível em: 
http://portal.mj.gov.br/depen/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRIE.htm. 
Acesso realizado em 08/11/2010. 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ0FE4DE4EITEMIDFC628887CAF540CA82170F533DA24C21PTBRIE.htm
http://portal.mj.gov.br/depen/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRIE.htm
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Executivo propôs o foco etário entre 15 e 29 anos; durante a apreciação da MP no 

Congresso foram apresentadas emendas para ampliar e também para reduzir a escala 

etária atendida pelas ações do Pronasci. Restou aprovado a atuação entre jovens de 

15 e 24 anos, conforme consta do art. art. 4º, inciso I, da Lei 11.530/2007, alterada 

pela Lei 11.7070/2008. 

O foco social já teve sua redação legal por vezes alterada no sentido de 

ampliar seu alcance ou tornar mais claro seu objetivo. Tem-se hoje que o alvo do 

programa são os “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 situação de violência”, conforme consta do art. 4º, II, da Lei 

11.530/2007, com redação alterada pela Lei 11.707/2008.  

O foco territorial são as “regiões metropolitanas e aglomerados urbanos 

que apresentem altos índices de homicídios e crimes violentos”. Porém, conforme 

será visto, o Pronasci está-se expandindo para municípios sem estas características. 

Por fim, o quarto foco que a lei traz expressamente é o repressivo, 

direcionado ao combate sistemático ao crime organizado. 

Embora estes dispositivos legais permitam conhecer parte das intenções do 

programa, há que se falar aqui que também é público alvo do Pronasci o jovem preso 

e o oriundo do serviço militar; tanto é assim que constam inúmeras ações dirigidas a 

este público. 

 O mesmo ocorre com os policiais civis e militares, bombeiros, peritos, 

agentes penitenciários e carcerários, além de guardas municipais13 para quem foram 

desenvolvidas ações nas áreas de capacitação, habitação e concessão de bolsas; 

inclusive o Pronasci destina aproximadamente a metade de seu orçamento para ações 

dirigidas a este público, especificamente. 

 

1.4 – Abrangência Espacial 

 

O Pronasci foi desenvolvido inicialmente para atender 11 regiões 

metropolitanas destacadas pela violência, mas, segundo o Ministério da Justiça, 

                                                              

13 Estes profissionais foram incluídos posteriormente pela Lei 11.707/2008 (art. 8º-E, § 9º), resultante da conversão da 
MP 416/2008. Porém, importa destacar que o alcance de tais profissionais não constava no texto original desta MP, sendo 
resultado de emenda parlamentar. 
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passado menos de um, ano já alcançava 24 regiões, além do desenvolvimento do 

Pronasci Fronteiras, sendo este conhecido mais especificamente por Policiamento 

Especializado de Fronteiras (Pefron), ação desenvolvida no âmbito do programa com 

a importante incumbência de garantir segurança eficiente nas regiões limítrofes, 

conhecidas pelo descaminho de mercadorias roubadas, tráfico de pessoas e drogas.  

Até o início de 2010 o Pronasci já havia alcançado o Distrito Federal e 150 

municípios, distribuídos entre 22 Estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, 

Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande 

do Sul, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.  

Além do que, o PRONASCI atua também através de consórcios públicos, 

sendo que atualmente já conta com 4 (quatro) consórcios intermunicipais: Consórcio 

Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Região (CISMEL), 

Consórcio Público do Médio Vale do Paraíba do Sul Fluminense, Consórcio Público 

da Associação dos Municípios do Litoral Norte (AMLINORTE) e Consórcio 

Intermunicipal do Vale do Caí (CIS/CAÍ). 

 

1.5 – O “Desenho” da Política Pública 

 

Para alcance de seus objetivos o Pronasci dividiu suas atividades em 

diversos projetos que, por sua vez, podem abrigar outros projetos ou ações menores. 

As Medidas Provisórias (MP) e respectivas leis de conversão das quais 

resultaram o Pronasci trazem uma lista exemplificativa de diversos projetos 

específicos que o compõem, tais como Reservista-Cidadão, Proteção de Jovens em 

Território Vulnerável (PROTEJO), Mães da Paz, Comunicação Cidadã Preventiva, 

Bolsa Formação; além de diversas menções mais genéricas a projetos educacionais, 

culturais, esportivos, profissionalizantes e outros. Durante a discussão, alteração e 

aprovação da legislação alguns projetos mudaram de nome e outros foram excluídos. 

A página eletrônica do Ministério da Justiça menciona que o Pronasci é 

executado por meio de 94 ações, contudo, não apresenta um catálogo com número 

idêntico de ações. Apesar de as informações constantes da página oficial do 

Ministério da Justiça serem bastante detalhadas, apresentando, inclusive, outros 
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projetos não constantes das mencionadas leis, essa ausência de um catálogo de ações 

dificulta o conhecimento da inteireza do programa. 

De toda sorte, ao apresentar o Pronasci o Ministério da Justiça afirma que as 

94 ações estão divididas em Ações Estruturais e Programas Locais, distribuição esta 

que será adotada para apresentação do desenho do Pronasci. 

 

1.5.1 – Ações Estruturais 

 

As Ações Estruturais compõem-se de modernização das instituições de 

segurança pública e do sistema prisional; valorização profissional; e enfrentamento à 

corrupção policial e ao crime organizado. Estas ações estruturais, por seu turno, 

sofrem outras subdivisões, conforme segue: 

 

a) Modernização das Instituições de Segurança Pública e do Sistema 

Prisional. 

Esta ação estrutural aparece no art. 3º, inciso V, da Lei 11.530/2007, como 

uma das diretrizes do programa. Para sua consecução o Ministério da Justiça serve-se 

de instituições e ações de segurança, além de criação ou alteração de legislação. São 

exemplos14 a Força Nacional de Segurança Pública; a Escola Superior da Polícia 

Federal; controle de rodovias; estruturação de estabelecimentos penais; Lei Orgânica 

das Polícias Civis; regulamentação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP); 

e Campanha Nacional de Desarmamento.  Este conjunto de ações descritas permite 

concluir que os idealizadores do Pronasci não só criaram novas áreas para atuação, 

como também trouxeram para dentro deste programa ações que já existiam.  

Exemplo disso é a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) cuja 

criação remonta a 2004 e foi desenvolvida para atender necessidades emergenciais. 

Depois que passou a compor o conjunto de ações do Pronasci, a FNSP teve ampliado 

seu investindo na capacitação de agentes de segurança e, segundo informações dos 

gestores do programa, esta ação permite que 500 homens estejam em qualquer lugar 

do país em prazo máximo de 2,5 horas. Importa destacar que o diferencial desse 

                                                              

14 Disponível em: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMIDA798EE9A74714 
D92A96D0FA8B55925FEPTBRIE.htm. Acessado em 18/09/2010. 
 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMIDA798EE9A74714%20D92A96D0FA8B55925FEPTBRIE.htm
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMIDA798EE9A74714%20D92A96D0FA8B55925FEPTBRIE.htm
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grupo parece ser a capacidade de atuar diante de situações extremas atendo-se aos 

procedimentos necessários à preservação dos direitos humanos. Outra meta 

ambiciosa do Pronasci é a pretensão de, através do envolvimento da Polícia 

Rodoviária Federal, realizar um controle de rodovias capaz de diminuir de 2 horas 

para 15 minutos o tempo de resposta às ocorrências. 

Também merece destaque o fato de que, se de um lado o Pronasci apresenta 

uma forte vertente preventiva da criminalidade, de outro, pretende investir 

maciçamente na construção e reestruturação de estabelecimentos penais. Há previsão 

de criar 46,4 mil novas vagas, sendo que 41 mil são para homens e o restante para 

mulheres. Atento à humanização da pena, os novos presídios contarão com módulos 

de saúde, sala de aula, laboratório de informática e biblioteca, além de permitir que 

as mães possam cuidar de seus filhos recém-nascidos. As novas vagas permitirão 

separar os detentos segundo a idade e natureza do crime praticado.  

Dentre os assuntos afeitos à legislação, o Pronasci cuidou de enviar à 

Câmara dos Deputados o projeto da Lei Orgânica das Polícias Civis, reivindicação 

antiga da categoria. No mesmo sentido, encaminhou projeto para Regulamentação do 

SUSP. Por fim, com o objetivo de incentivar a disposição legal contida no art. 31 da 

Lei 10. 826/2003 dispondo que “os possuidores e proprietários de armas de fogo 

adquiridas regularmente poderão, a qualquer tempo, entregá-las à Polícia Federal, 

mediante recibo e indenização, nos termos do regulamento desta Lei”, o Pronasci 

conta com recursos para financiar a Campanha Nacional de Desarmamento. 

 

b) Valorização Profissional 

A valorização dos profissionais de segurança pública e dos agentes 

penitenciários é outra diretriz do Pronasci, conforme disposto no art. 3º, inciso VI da 

Lei 11.530/2007. Trata-se de uma ação estrutural que detém imensa atenção do 

Pronasci, conforme demonstra a substancial dotação orçamentária, algo em torno de 

50% (cinqüenta por cento) do total de recursos do Pronasci, conforme demonstra o 

Anexo III. 
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Para implantação desta diretriz o programa conta com as seguintes ações15: 

Moradia, Bolsa-Formação; Rede de Educação à Distância; Graduação e Mestrado; 

Formação de Agentes Penitenciários; Atendimento a grupos vulneráveis; 

Tecnologias não-letais; Inteligência; Sistema de Comando de Incidentes (SCI); 

Investigação de crimes; Guardas Municipais; e Policiamento Comunitário. 

Na tentativa de minimizar o perigo da vulnerabilidade do agente de 

segurança que, dado à má remuneração, acaba residindo em locais onde, não raro, 

precisa esconder sua condição profissional, o Pronasci desenvolveu meios de facilitar 

a aquisição de imóvel residencial, disponibilizando casas populares para aqueles que 

recebem até R$ 1.400,00, bem como carta de crédito de R$ 50 mil reais para aqueles 

com renda de até R$ 4.900,00. Como a parcela mensal do financiamento habitacional 

não pode ser superior a R$ 160,00, resulta que a parcela do imóvel adquirido pelo 

profissional de segurança pública poderá ser paga com o auxílio bolsa-formação. 

Este auxílio foi criado para valorizar profissionalmente os policiais civis e 

militares, bombeiros, peritos, agentes penitenciários e guardas municipais e 

representa um acréscimo que, segundo o salário do profissional, pode variar entre R$ 

180,00 e R$ 400,00 mensais, por um período de até 5 (cinco) anos, para quem faz um 

dos cursos oferecidos. É importante destacar que o servidor que participa de curso de 

formação deve atuar em regiões onde o Pronasci está implantado e sendo executado.  

O Pronasci também pretende, através de mais de 200 telecentros (possui 60 

e pretende criar mais 150), estruturar a Rede de Educação a Distância (EAD). Os 

telecentros são equipados com computadores nos quais, através de transmissões da 

TV corporativa, os agentes de segurança pública serão capacitados em cursos de 

direitos humanos, cidadania, prevenção à criminalidade, dentre outros. Dentro do 

programa de capacitação dos agentes de segurança pública está prevista a 

possibilidade de realização de cursos técnicos, graduação e pós-graduação stricto 

sensu (Mestrado). A meta dessa ação é formar, em quatro anos, 1.100 tecnólogos e 

330 mestres. O que torna peculiar esta ação, sendo sua característica mais 

                                                              

15 Disponível em: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID2384310F99304 
F1EAF95FA4DD9BE5211PTBRIE.htm. Acessado em 19/09/2010. 

 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID2384310F99304%20F1EAF95FA4DD9BE5211PTBRIE.htm
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID2384310F99304%20F1EAF95FA4DD9BE5211PTBRIE.htm
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importante, é o foco dos cursos de capacitação que se concentra em disciplinas como 

ética, direitos humanos, sociologia, cidadania e outros. 

O Pronasci ainda tem como meta, na ação “formação de agentes 

penitenciários”, capacitar mais de 3 mil agentes em gestão penitenciária, com ênfase 

em “direitos humanos, gestão e planejamento, gerenciamento de crises, armamento, 

tiro e inteligência penitenciária”. Como os cursos serão realizados mediante a 

celebração de convênios com outras instituições, o Pronasci cuidou de garantir que 

os agentes penitenciários mantivessem contato com profissionais de outras áreas, 

permitindo assim o compartilhamento de experiências. 

Outro aspecto a destacar no Pronasci é que diversas expressões da lei que o 

instituiu denotam a tentativa de disseminar uma cultura de tolerância das diferenças; 

exemplo disso é a ação atendimento a grupos vulneráveis, medida que pretende 

garantir que a formação dos agentes de segurança prime pela qualidade no 

atendimento às mulheres, homossexuais e outros grupos. Para a consecução de seus 

objetivos, as ações serão desenvolvidas mediante o envolvimento do Ministério da 

Justiça e de algumas Secretarias Especiais como a de Direitos Humanos, de 

Promoção da Igualdade Racial e de Políticas para as Mulheres. 

Um ponto crítico na atuação da polícia é a letalidade das ações. Assim, 

considerando que o Pronasci pretende valorizar o aspecto da cidadania, ganha 

importância o desenvolvimento de Tecnologias não-letais, capazes de garantir 

eficiência na abordagem do policial sem, contudo, implicar em danos à saúde do 

abordado. A ação se realiza por meio de cursos de capacitação e aperfeiçoamento 

nessas técnicas. Neste aspecto o programa necessitará de aperfeiçoamento, porque, 

embora ele mencione que incentivará o uso de tecnologias não-letais, a meta é 

capacitar 600 profissionais, o que representa um número ínfimo diante do 

contingente funcional da segurança pública. Por isso, deverão ser desenvolvidas 

ações complementares para que estes 600 profissionais possam atuar como 

multiplicadores de conhecimento no âmbito dos órgãos a que pertençam. 

A exemplo do que comumente ocorre no Poder Público, o cruzamento de 

informações policiais também não é prática habitual, o que acaba resultando em 

maior dispêndio de trabalho e recursos para produzir a mesma informação, com a 

conseqüente diminuição de eficácia. Para minimizar este problema o Pronasci 

pretende unificar os sistemas de inteligência. Aqui, os números do programa são 
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imprecisos: a meta é qualificar “mais de mil profissionais”. Outro aspecto que, a 

exemplo da inteligência, compromete a atuação na segurança pública é o conflito 

entre as polícias no que se refere aos limites de suas competências nos locais de 

crimes. Não raras vezes, há conflitos entre policiais civis e militares quanto à 

preservação da área onde ocorreu o delito, com acusações por parte da polícia civil 

de que a polícia militar contaminou o local, dificultando as ações da perícia. Para 

resolver questões como essa e tantas outras que atrasam e até inviabilizam a 

investigação, o Pronasci pretende, por intermédio da ação Investigação de crimes, 

qualificar os profissionais, bem como cuidar da modernização das técnicas periciais, 

através de capacitação dos peritos em “técnicas de necropsia, lesões corporais, 

toxicologia, coleta de amostras, formação em genética, química, entomologia e 

fonética”. 

Ainda na ação estrutural de valorização profissional o Pronasci pretende 

capacitar os agentes de segurança pública no comando de incidentes. O Sistema de 

Comando de Incidentes (SCI) é um modelo de gerenciamento para situações de 

emergência que foi desenvolvido na década de 70 para controlar os incêndios na 

Califórnia. A característica marcante desse tipo de sistema é a capacitação de agentes 

para atuarem em situações emergenciais de grandes cenários ou que envolvam um 

maior número de áreas e agentes. Por se tratar de um curso que permite ser 

construído para atender às necessidades do demandante, mostra-se bem oportuno no 

caso do Pronasci, cuja meta é capacitar “mais de mil profissionais” de segurança na 

gestão do SCI. 

As guardas municipais também são contempladas com ações de capacitação. 

“O fortalecimento das guardas municipais é fundamental para o sucesso do 

Pronasci”. Esta é a afirmação apresentada pelo Pronasci para justificar a inclusão da 

guarda municipal no foco de atenção do programa. Porém, estranhamente, estes 

profissionais de segurança não constavam das versões do Pronasci apresentadas por 

meios das MPs 384/2007 e 416/2008, só vindo a aparecer no art. 8º-E, § 9º da Lei nº 

11.707/2008, resultante da conversão da MP 416/2008.  

De toda sorte, parece bem acertado a iniciativa de incluir tais profissionais 

nas ações do Pronasci, pois, por estarem mais presentes no dia-a-dia da comunidade, 

com mais razão tendem a conhecer as demandas locais e trabalhar preventivamente 

em questões de segurança. O Pronasci pretende promover “ações de educação 
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qualificada e continuada, cursos, seminários e oficinas de capacitação”; além de 

ampliar novas técnicas para otimizar a atuação das guardas municipais. 

Por fim, dentre as ações de capacitação aparece o Policiamento 

comunitário, para cujos agentes serão desenvolvidos cursos versando em temas 

como direitos humanos, ética e cidadania. O policiamento comunitário é um conceito 

de segurança pública baseado na interação constante entre a corporação policial e a 

população. A idéia é que os policiais comunitários façam ronda na mesma região, 

tornando-se conhecidos e próximos dos membros daquela comunidade, ensejando 

laços de confiança.  

 

c) Enfrentamento à Corrupção Policial e ao Crime Organizado16 

A terceira ação estrutural mencionada também aparece como uma diretriz 

do Pronasci, conforme consta do art. art. 3º, inciso X da Lei 11.530/2007. Para o 

enfrentamento à corrupção policial e ao crime organizado o Pronasci conta com 

ações como laboratórios contra lavagem de dinheiro; ouvidorias e corregedorias de 

polícias; e enfrentamento ao tráfico de pessoas. 

O Ministério da Justiça conta em sua estrutura com o Departamento de 

Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI); o Pronasci vai 

servir-se desta estrutura já existente e, através da celebração de convênio de 

cooperação, pretende implantar laboratórios de tecnologia contra lavagem de 

dinheiro em todas as regiões metropolitanas atendidas pelo programa. Mais uma vez 

o Pronasci apresenta ações de planejamento e desenvolvimento de estratégias onde, 

por meio do cruzamento de dados de diversas fontes, disporá de informações mais 

confiáveis e de forma mais célere.  

Para um programa que pretende envolver a sociedade na elaboração e 

condução das ações na área de segurança pública, a ampliação do número de 

ouvidorias e corregedorias de polícias é meta essencial. O Pronasci defende a 

independência e autonomia das ouvidorias que, segundo o programa, funcionarão 

“como espaço de recebimento, análise e encaminhamento das legítimas demandas da 

população”. As corregedorias policiais são órgãos essenciais no enfrentamento à 

                                                              

16 Disponível em: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID7704D4B3BFD 
744979972CB5F9E70269CPTBRIE.htm. Acessado em 19/09/2010. 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID7704D4B3BFD%20744979972CB5F9E70269CPTBRIE.htm
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID7704D4B3BFD%20744979972CB5F9E70269CPTBRIE.htm
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corrupção, porém, é imprescindível que as mesmas sejam fortalecidas para garantir-

lhe mais transparência, independência e isenção nos julgamentos. É inconcebível que 

colegas de trabalhos e amigos sejam os responsáveis pelo julgamento uns dos outros; 

obviamente o julgamento restará prejudicado. Para garantir a isenção, o Pronasci 

pretende capacitar os corregedores em investigação criminal através de cursos e 

oficinas. De toda sorte, se não houver uma mudança estrutural nas Corregedorias no 

que concerne a sua separação entre julgadores e julgados, o curso não será suficiente.  

Com a instituição do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas, cujo objetivo é “prevenir e reprimir o tráfico de pessoas, responsabilizar os 

seus autores e garantir atenção e suporte às vítimas”, o Pronasci também passa a 

desenvolver ações voltadas a este objetivo. Para tanto, celebrará convênios de 

cooperação com os estados para que estes criem um Núcleo Regional de Combate ao 

Tráfico de Pessoas. 

 

 

1.5.2 - Programas Locais  

 

Como visto, as 94 ações do Pronasci são distribuídas em duas grandes 

frentes de trabalho: as chamadas Ações Estruturais, que foram apresentadas 

sucintamente há pouco e, os Programas Locais subdivididos em Territórios de Paz; 

Integração do Jovem e da Família; e Segurança e Convivência que passarão a ser 

visto em seguida. 

 

a) Territórios da Paz 

Territórios da Paz não é um programa ou ação orçamentária que permita 

mensurar as metas e objetivos pretendidos; tão pouco é possível saber exatamente o 

que pode ou não ser incluído dentro das ações dos chamados Territórios da Paz. Eles 

também não constam dos textos que instituíram ou alteraram o Pronasci, apenas são 

encontrados na página eletrônica do Ministério da Justiça, seguidos por o que seriam 

ações realizadas no âmbito deste projeto. A falta de uma conceituação, bem como de 

um padrão de implantação dificulta a compreensão de qual é o fim pretendido pelos 

Territórios da Paz.   
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Segundo informações da Assessoria de Comunicação do Ministério da 

Justiça, o Ministro Tarso Genro destaca que:  

 

“o Território de Paz é um processo de ocupação do Estado, que retoma 
aos poucos o controle da região conflagrada. 

- o policiamento comunitário e a presença das estruturas de serviço da 
União vão se expandindo até que o Território seja ocupado pelo Estado. É uma 
blindagem policial, política e cultural para que o crime não prospere”17.  
 

A página eletrônica do Ministério da Justiça conta com um link tratando dos 

Territórios da Paz18 e, a considerar pela subdivisão de ações constantes no 

detalhamento do citado link, aparecem como exemplos de ações dos Territórios de 

Paz: Gabinetes de Gestão Integrada Municipal (GGIM); Conselhos Comunitários de 

Segurança Pública; Canal Comunidade; Geração Consciente; Lei Maria da Penha / 

Proteção à mulher; Capacitação de magistrados, promotores e defensores públicos 

em direitos humanos; e Instalação de núcleos de Justiça Comunitária. 

O GGIM aparece dentro dos Territórios da Paz dando a impressão que seria 

uma ação deste projeto, o que não parece correto pois são, na verdade, estruturas 

criadas com o fim de executar o Pronasci e existem, inclusive onde não há Território 

da Paz. 

Nas demais ações mencionadas o foco, via de regra, é a capacitação de 

lideranças comunitárias ou operários do Direito para fomentar a discussão sobre 

questões de segurança pública, cidadania, direitos humanos, exercício de direitos dos 

cidadãos, mediação de conflitos, facilitação do acesso da comunidade aos órgãos de 

defesa do consumidor e consequente formação de multiplicadores dos direitos do 

consumidor; tudo com o intuito de permitir que indivíduos conscientes de sua 

condição de cidadão, sejam capazes de exigir seus direitos e disseminar esta cultura 

de cidadania. 

Até setembro de 2010, apenas 10 Territórios de Paz (TP) com seus 

diferentes projetos foram implantados, segundo informações do MJ. Porém, o 

PRONASCI previa inicialmente atuar em 11 regiões, mas ampliou-se rapidamente 

para 22 estados, 150 municípios e 4 consórcios. Contudo, causa estranheza que, 
                                                              

17 Governo Feral inicia lançamento dos Territórios de Paz do PRONASCI. Disponível em: 
http://www.jusbrasil.com.br/noticias/283782. Acesso em 31/10/2010.  
18 Disponível em: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID3442470E4A084A0CB5BC9153D 
9585A0CPTBRIE.htm. Acessado em 20/09/2010. 

http://www.jusbrasil.com.br/noticias/283782.%20Acesso%20em%2031/10/2010
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID3442470E4A084A0CB5BC9153D%209585A0CPTBRIE.htm.%20Acessado%20em%2020/09/2010.
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID3442470E4A084A0CB5BC9153D%209585A0CPTBRIE.htm.%20Acessado%20em%2020/09/2010.
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passados quase três anos desde o início do Pronasci, até o momento os Territórios da 

Paz não alcançaram, sequer, as 11 regiões previstas inicialmente. 

De outra sorte, ao detalhar os Territórios da Paz existentes, percebe-se que o 

número de ações varia muito em cada Território. Além do que, nas informações 

constantes da página eletrônica do MJ não constam a fonte, nem tão pouco há 

considerável zelo na alimentação de tais informações. Tome-se como exemplo as 

informações constantes do Acre que foram copiadas e coladas do estado Alagoas; 

não houve sequer o cuidado de trocar o nome do estado e município, conforme 

demonstram as imagens abaixo: 

 

 
Fonte: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ0FE4DE4EITEMID3E69021CC1224DF4893A2F8F35FF9D3 
5PTBRIE.htm. Acesso realizado em 08/09/2010 
 
 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ0FE4DE4EITEMID3E69021CC1224DF4893A2F8F35FF9D3%205PTBRIE.htm.%20Acesso%20realizado%20em%2008/09/2010
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ0FE4DE4EITEMID3E69021CC1224DF4893A2F8F35FF9D3%205PTBRIE.htm.%20Acesso%20realizado%20em%2008/09/2010
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Fonte: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ0FE4DE4EITEMIDFD57FA84C86E4ED29A4E8F393800 
58D6PTBRIE.htm. Acesso realizado em 08/09/2010 

 

Este tipo de desatenção no trato com a política pública desenvolvida 

fragiliza o conjunto de informações fornecidas, sobretudo porque não há um meio 

de acompanhar com clareza o que vem acontecendo, ou seja, as únicas informações 

são fornecidas pelo próprio executor do programa sem, contudo, oferecer a fonte de 

informações que permitam ao interessado, confrontar os dados apresentados. 

 

b) Integração do Jovem e da Família19  

Ao tratar do aspecto preventivo da criminalidade, o Pronasci buscou 

valorizar a integração/reintegração do jovem e da família através de ações como: 

Projeto de Proteção dos Jovens em Território Vulnerável (Protejo); Reservista-

Cidadão; Mulheres da Paz; Formação do Apenado; Pintando a Liberdade; Pintando a 

Cidadania; e Farol. 

A preocupação com o jovem pode ser percebida em várias ações, a exemplo 

do PROTEJO, que pretende assistir jovens e adolescentes expostos à violência 

doméstica ou urbana ou que vivam nas ruas, mediante programas de formação e 
                                                              

19 Disponível em: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID3442470E4A084A0CB5BC9153D 
9585A0CPTBRIE.htm. Acessado em 20/09/2010. 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ0FE4DE4EITEMIDFD57FA84C86E4ED29A4E8F393800%2058D6PTBRIE.htm
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ0FE4DE4EITEMIDFD57FA84C86E4ED29A4E8F393800%2058D6PTBRIE.htm
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID3442470E4A084A0CB5BC9153D%209585A0CPTBRIE.htm.%20Acessado%20em%2020/09/2010.
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID3442470E4A084A0CB5BC9153D%209585A0CPTBRIE.htm.%20Acessado%20em%2020/09/2010.
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inclusão social. Para o jovem egresso do serviço militar foi criado o programa 

Reservista Cidadão cujo objetivo é proteger este público que, segundo informações 

do Ministério da Justiça, é bastante visado pelo crime em razão do preparo militar 

que recebem e da habilidade com armamento.  

Foram desenvolvidas ações também para o jovem que cumpre pena, a 

exemplo da Formação do Apenado que oferece educação ao jovem preso, combinado 

com a possibilidade de remissão de pena. Ainda para este público alvo pode-se 

mencionar a parceria com o Ministério do Esporte para fabricação de materiais 

esportivos, além de técnicas de serigrafia e impressão de materiais diversos. Estas 

ações quando dirigidas aos presos são realizadas através do Pintando a Liberdade e, 

se dirigidos às famílias dos apenados, realizam-se pelo Pintando a Cidadania. 

Também foi desenvolvido o projeto Farol dirigido a jovens negros “em situação de 

vulnerabilidade social, em conflito com a lei ou egressos do sistema prisional”. As 

mulheres também ganham destaque no Pronasci com o programa Mulheres da Paz.  

 

c) Segurança e Convivência20 

O terceiro Programa Local idealizado pelo Pronasci é composto, na verdade, 

de várias ações que já vinham sendo executadas por outros órgãos de governo e o 

Pronasci trouxe para o seu âmbito de atuação, a exemplo de algumas dotações 

orçamentárias a cargo do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), dos 

Ministérios das Cidades, dos Esportes e da Cultura. São exemplos de ações reunidas 

sob o título “Segurança e Convivência”: urbanização, projetos educacionais e 

atividades culturais. 

No conjunto de ações aqui incluídas há uma preocupação com o combate à 

vulnerabilidade que rodeia grande parte da população foco de atuação do Pronasci. 

Assim, a oferta de melhor infra-estrutura nas regiões onde o Pronasci atua, através de 

projetos de urbanização desenvolvidos pelo Ministério das Cidades com recursos do 

PAC tratará de aspectos como a “preservação ambiental, erradicação de palafitas e 

ampliação de sistema de abastecimento de água”.  

                                                              

20 Disponível em: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID8C3D032FF447450DB093 
DFC822448CB6PTBRIE.htm Acesso realizado em 19/10/2010. 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID8C3D032FF447450DB093%20DFC822448CB6PTBRIE.htm
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID8C3D032FF447450DB093%20DFC822448CB6PTBRIE.htm
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Outro aspecto que aumenta a vulnerabilidade social é a baixa escolaridade e 

consequente aumento da dificuldade em acessar o mercado de trabalho. Para 

minimizar tais efeitos o Pronasci, através de parceria com o Ministério da Educação, 

pretende levar algumas ações deste ministério para o atendimento de jovens das 

comunidades onde aquele atua, bem como para jovens presos. São exemplos o 

Programa de Educação Profissional para Jovens e Adultos (Proeja) e cursos 

preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

Seguindo a pretensão de envolver várias áreas de governo no combate à 

criminalidade, o Pronasci, em parceria com o Ministério da Cultura, pretende 

implantar centros de promoção sociocultural; revitalizar e construir bibliotecas cujos 

acervos serão modernizados, além de poderem contar com equipamentos digitais e 

audiovisuais (kit mutimídia); instalar diversos pontos de leitura em escolas, 

bibliotecas e outros locais; instalar pontos de cultura, onde serão desenvolvidas 

atividades de música, dança e teatro; e, por fim, há ainda o Projeto Museus cuja 

instalação dos espaços proporcionará a “discussão de temas culturais, além de 

contribuir para a preservação da história das comunidades”. Estas atividades culturais 

podem influenciar positivamente os jovens que, envolvidos com outras atividades e 

recebendo orientações, podem evitar atividade sexual precoce, bem como de risco. 

 

1.6 – Segurança Pública com Cidadania 

 

Como visto, o Pronasci propõe-se a tratar os problemas da segurança 

pública sob um viés mais social. Tanto é assim que ele foi apresentado à sociedade 

como um programa de governo “inovador” ao envolver a comunidade nas ações de 

prevenção da criminalidade. Assim, mostra-se oportuno destacar o aspecto da 

cidadania presente em diversas ações do Pronasci que, mesmo quando dirigidas às 

instituições de segurança, utiliza termos legais que buscam conferir um caráter de 

respeito aos indivíduos envolvidos. Mostra disso é a preocupação com capacitação 

de membros da sociedade e profissionais de segurança em assuntos afeitos à ética e 

aos direitos humanos, cuidado que permeia todas as ações de capacitação. 

O Ponasci, segundo informações fornecidas pelo Ministério da Justiça, 

órgão responsável pela gestão do programa, conta com 94 ações. Contudo, os 

projetos especificamente elencados no texto legal são em número muito menor, 
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apenas quatro: Reservista-Cidadão, Proteção de Jovens em Território Vulnerável 

(Projeto), Mulheres da Paz e Bolsa-Formação. Destes, os três primeiros são dirigidos 

especificamente à participação social e o quarto, ainda que direcionado aos 

profissionais de segurança pública, não perde o viés de imprimir noções de 

cidadania, seja pela própria melhoria de qualidade de vida dos profissionais da área, 

seja pela atenção à formação voltada para ética, cidadania, direitos humanos e 

disciplinas afins. O fato de explicitar já no texto da lei estes programas de cunho 

social denota a intenção do Executivo em desenvolver um programa de governo 

diferenciado, onde seja dedicada atenção especial à participação da sociedade na 

condução deste programa de segurança pública.  

Além desses projetos citados, muitos outros são dirigidos à participação 

social. Mas, como não há uma regra posta pelo próprio programa para definir quais 

ações são de cunho social ou não, este trabalho adotará como critério o 

pertencimento da ação na subfunção de Governo 422: “Direitos Individuais, 

Coletivos e Difusos”, porque, avaliando o programa Pronasci no Cadastro de Ações 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG)21, percebe-se que as 

ações relacionadas a políticas sociais e segurança cidadã encontram-se na 

mencionada subfunção.  

A subfunção 422, no âmbito do Pronasci, conta com 3 ações orçamentárias: 

Campanha do Desarmamento, cujo código orçamentário é 8375; Apoio à 

Implantação de Políticas Sociais, código 8853; e Apoio à Implantação de Políticas de 

Segurança Cidadã, código 8857. Os detalhes de cada ação podem ser obtidos nas 

imagens a seguir: 

 

                                                              

21 O Cadastro de Ações do MPOG traz informações sobre ações orçamentárias de todos os programas de governo, 
mencionando a finalidade, descrição, tipo de produto e de implementação, embasamento legal e outros. O inteiro teor do 
Catálogo pode ser obtido em: http://sidornet.planejamento.gov.br/docs/cadacao/#. Acesso realizado em 15/09/2010. 

http://sidornet.planejamento.gov.br/docs/cadacao/
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Fonte: Cadastro de Ações da Secretaria de Orçamento Federal (SOF). Disponível em: 
http://sidornet.planejamento.gov.br/docs/cadacao/cadacao2009/downloads/1453.PDF. Acesso em 
06/11/2010. 

 

Segundo o critério aqui adotado, cabe discorrer sobre algumas ações que 

podem ser enquadradas como mecanismos de participação social, a exemplo de: 

Canal Comunidade; Conselhos Comunitários de Segurança Pública (CONASP); 

Farol; Formação do Apenado; Geração Consciente; Instalação de Núcleos de Justiça 

http://sidornet.planejamento.gov.br/docs/cadacao/cadacao2009/downloads/1453.PDF
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Comunitária; Lei Maria da Penha (Proteção à Mulher); Mulheres da Paz; Pintando a 

Cidadania; Pintando a Liberdade; Projeto de Proteção dos Jovens em Território 

Vulnerável (PROTEJO); e Reservista Cidadão.  

Canal Comunidade: objetiva criar mecanismos de garantia de acesso da 

comunidade aos órgãos de defesa do consumidor de modo a permitir que indivíduos 

conscientes de sua condição de cidadão, sejam capazes de exigir seus direitos. 

Realiza-se mediante a implantação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

(SINDEC) nas bibliotecas instaladas pelo Pronasci, bem como com a destinação de 

veículos para divulgação dos direitos da cidadania. 

Conselhos Comunitários de Segurança Pública (CONASP): devem 

funcionar como espaço de discussão sobre questões de segurança pública. 

Implementa-se com a instalação do conselho e a capacitação de algumas lideranças 

locais que atuarão representando os moradores na discussão sobre as principais 

demandas e necessidades desses, bem como na mediação de conflitos 

Farol: este projeto é dirigido a jovens negros em situação de 

vulnerabilidade, em conflito com a lei ou egressos do sistema prisional; objetiva 

recuperar estes jovens e conceder-lhes meios de acesso à educação e ao mercado de 

trabalho. Há também a pretensão de torná-los multiplicadores de um processo de 

desenvolvimento de atividades sócio-educativas-culturais. A ação instrumentaliza-se 

com a recuperação e capacitação do jovem e é fruto de uma parceria do Pronasci com 

a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), da 

Presidência da República. 

Formação do Apenado: este projeto forma-se da junção de várias ações já 

em execução pelo Poder Público, a exemplo de projetos de alfabetização e do 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem). Soma-se a estes o projeto de 

preparação de detentos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e posterior 

acesso à formação universitária por meio do ProUni ou Universidade Aberta. A ação 

implementa-se através do preparo destes jovens para prestarem os exames ao saírem 

da prisão, além de contar com o benefício da remissão de pena: a cada 18 horas de 

estudo será um dia a menos na prisão. Para os jovens que cumprem pena no regime 

semi-aberto o Pronasci atuará por meio do Programa de Educação Profissional para 

Jovens e Adultos (Proeja), permitindo ao jovem atendido cursar o ensino médio 

atrelado a um curso profissionalizante.  
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Geração Consciente: a intenção é conscientizar jovens, em situação de 

risco, dos seus direitos enquanto cidadão e, posteriormente, torná-los multiplicadores 

dos direitos do consumidor. Segundo o MJ, através desta ação: 

 

“Os jovens serão sensibilizados e capacitados e, em troca, poderão 

participar de ações culturais. O objetivo do projeto é fazer com que o 

jovem seja reconhecido na sociedade e largue o crime tornando-se um 

multiplicador dos direitos do consumidor para com outros jovens”. 

(grifos da autora) 

 

As informações a que se teve acesso sobre o Pronasci não são suficientes 

para compreender como esta ação será implantada e como se dará a sensibilização do 

jovem em nível suficiente para afastá-lo do crime e torná-lo um exemplo a ser 

multiplicado pelos demais jovens. 

Instalação de núcleos de Justiça Comunitária: com o objetivo de 

capacitar lideranças comunitárias para mediação de conflito e promoção da coesão 

social, o Pronasci implantará 30 núcleos de Justiça Comunitária com capacidade para 

realizar 375 mil atendimentos até 2011. A implementação ocorre com a identificação 

das lideranças comunitárias através de parcerias com Defensoria Pública, Ministério 

Público, Tribunais de Justiça e Secretaria de Reforma do Judiciário, após o que, 

segue a capacitação de tais lideranças. As informações disponibilizadas pelo MJ, 

bem como a análise das ações no âmbito do MPOG não permitem conhecer quais os 

critérios utilizados para identificação e seleção das lideranças comunitárias a serem 

capacitadas. 

Lei Maria da Penha / Proteção à mulher: o Pronasci pretende incutir mais 

força à efetivação da Lei Maria da Penha por meio da construção de Centros de 

Educação e Reabilitação para Agressores. Vale mencionar que estas medidas vêm 

gerando descontentamento por parte de movimentos de mulheres que afirmam ser o 

Pronasci um programa com foco no agressor e não na vítima. Sobre este assunto vale 

a pena mencionar algumas considerações apresentadas na 1ª Conferência Nacional 

de Segurança Pública (Conseg), mais especificamente no Seminário Temático 

Movimentos Sociais e Segurança Pública: a construção de um campo de direitos. Nas 
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palavras de Analba Brazão Teixeira22, Secretária Executiva da Articulação de 

Mulheres Brasileiras (AMB), a violência contra as mulheres é uma questão social 

que segue sem solução e o Pronasci negligência este aspecto. Segundo a Secretária, o 

Pronasci foi confrontado com o conteúdo da lei Maria da Penha, enfatizando ainda as 

dotações orçamentárias destinadas às ações relacionadas à Lei e a conclusão foi: 

“Nesta primeira leitura, após o lançamento do Pronasci, avaliamos que, 
embora a cidadania fosse o foco do programa, alguns pontos deveriam ser 
rediscutidos para que a pensássemos numa perspectiva inclusiva, 
sobretudo no que diz respeito aos recortes de gênero, raça e classe social 
– que eram amplamente negligenciados em seu texto23.” 

(grifou-se) 

Teixeira segue ainda afirmando que, segundo o entendimento da AMB, o 

posicionamento do Pronasci no trato com a Lei Maria da Penha, ao inverter os papéis 

“é, na verdade, uma nova forma ‘neopatriarcal’ de opressão às mulheres, conferindo 

prioridade para o homem agressor em detrimento da mulher vítima”. 

Parte do descontentamento de movimentos femininos deve-se como 

mencionado há pouco, ao fato de o Pronasci, ao tratar da Lei Maria da Penha, prevê 

investimentos para a construção de centros de educação e reabilitação para os 

agressores quando, segundo Teixeira, o foco prioritário deveria ser casas-abrigos e os 

centros de referência para atender mulheres vítimas. Porém, ao discorrer sobre as 

ações do Pronasci no âmbito da Lei Maria da Penha, o MJ entende que os centros de 

educação e reabilitação do agressor “servirão como local de combate à impunidade e 

promoção da cultura de paz”. 

Ao menos no que se refere ao trato com a violência contra a mulher, 

percebe-se um descompasso entre a proposta do governo com o Pronasci e as 

aspirações de representantes dos movimentos sociais das mulheres. 

Mulheres da Paz: este projeto é destacado no âmbito do Pronasci desde a 

primeira MP (384/2007) que institui o programa. Inicialmente foi proposto com o 

nome “Mães da Paz” mas, acredita-se que, em razão de reivindicações de 

movimentos de mulheres, o nome foi alterado na Câmara dos Deputados. 

Inicialmente o projeto foi retirado do texto legal, voltando a ser proposto no texto da 

                                                              

22 Cadernos Temáticos da Conseg. Movimentos Sociais e Segurança Pública: a construção de um campo de direitos. Ano 
1. N. 9. Ministério da Justiça. 2009. Págs. 19 a 24. 
23 Idem. Pág. 21 
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MP 416/2008 já com o nome Mulheres da Paz. A lei trata deste programa nos 

seguintes moldes: 

Art. 8º-D O projeto Mulheres da Paz é destinado à capacitação 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 enfrentamento 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 responder de modo 
consistente e permanente às suas demandas por apoio psicológico, 
jurídico e social.  

 (Lei 11.530/2007, artigo incluído pela Lei 11.707/2008). 
 

Mais uma vez importa destacar a postura de parte dos movimentos sociais 

femininos com relação a este projeto, chegando mesmo a apontá-lo como “um dos 

grandes problemas” do Pronasci. Esta postura destaca-se, sobretudo em dois 

aspectos: o nome do projeto e a ausência de segurança para as mulheres. Ainda com 

espeque na já mencionada palestra proferida na Conseg por Analba B. Teixeira, tem-

se o seguinte a respeito das Mães/Mulheres da Paz: 

Nós, feministas, não pudemos nos silenciar mesmo diante de sua 
nomenclatura , conservadora e essencialista, situando a mulher-mãe como 
cuidadora, responsável una por cuidar e educar.” 
(...) 
Não admitimos que a condição de pobreza e vulnerabilidade das 
mulheres as submeta a um programa como ‘Mães da Paz’, em função de 
uma bolsa de noventa24, quando o que está em risco são suas vidas nos 
territórios de conflitos do narcotráfico.25 

 
Esta postura demonstra que parte das intenções do Pronasci em atender 

determinados seguimentos sociais está desconectada das reais pretensões defendidas 

por alguns membros dos referidos grupos.  

No início pretendia o Pronasci que as Mulheres da Paz se aproximassem de 

jovens e adolescentes “em situação infracional ou em conflito com a lei”, conforme 

dispunha o art. 12, § 1º da MP 384/2007. Com a discussão no Congresso Nacional e 

propositura de nova medida provisória, o texto da lei restou mais palatável, com a 

                                                              

24 Embora não altere o sentido da mensagem que a palestrante quer destacar, importa frisar que a bolsa é de R$ 190, 00 e 
não de R$ 90. 
25 Cadernos Temáticos da Conseg. Movimentos Sociais e Segurança Pública: a construção de um campo de direitos. Ano 
1. N. 9. Ministério da Justiça. 2009. pp.  22 e 23. 
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exclusão dos termos “em situação infracional ou em conflito com a lei”. Contudo, 

cabe questionar o que realmente mudou. As lideranças locais estão mais seguras 

porque formalmente a lei não fala em infrator ou criminoso? Houve mudança real no 

público alvo de atuação das Mulheres da Paz? A impressão é que se trata apenas de 

mudanças superficiais, como se o inserir ou excluir palavras que reportam ao perigo 

fosse capaz de efetivar maior segurança às Promotoras Legais Populares.26 

O impacto financeiro do projeto Mulheres da Paz não pode ser 

menosprezado, vez que desenvolvido em áreas de extrema pobreza e marginalidade. 

Assim, parece plausível acreditar que muitas mulheres optem por fazer parte do 

projeto Mulheres da Paz visando a bolsa de R$ 190,00, valor que, muitas vezes, pode 

fazer a diferença entre ter ou não o alimento próprio e da família. Nessas situações, é 

bem provável que muitas delas sujeitem-se, inclusive, a atuar junto a jovens e 

adolescentes em situação infracional ou em conflito com a lei, até porque este grupo 

de jovens não pode ser excluído do Pronasci. 

Então, o aspecto da segurança das Mulheres da Paz não pode ser tratado 

como assunto de somenos importância; afinal, estas mulheres estarão atuando, não 

raras vezes, junto à “mão-de-obra” atual ou iminente do narcotráfico, de modo que, 

quanto mais eficiente for o seu trabalho, mais dificuldades geram aos traficantes. 

Por fim, cabe mencionar ainda que o artigo 8º-D, § 1º, inciso I, da Lei 

11.530/2007, transcrito há pouco traz como um dos focos do Pronasci a emancipação 

da mulher. Importa questionar então qual o potencial emancipatório que um projeto 

neste moldes possui? Até onde se percebe, não há uma ligação entre estes cursos de 

capacitação oferecidos às mulheres e o direcionamento ao mercado de trabalho.  

Assim, considerando como passivo o entendimento que uma bolsa de R$ 

190,00 não é suficiente, sequer para garantir a subsistência material e, por óbvio, é 

incapaz de garantir a emancipação financeira; considerando que sem uma 

capacitação conjunta para o mercado de trabalho as Mulheres da Paz encontrarão 

maior dificuldade para atingir outro aspecto importante da emancipação, qual seja a 

capacidade de obter por seus próprio meios o sustento próprio e da família; e 

considerando ainda que as políticas públicas são desenvolvidas, em regra, para durar 

por tempo determinado; pode-se concluir que o Projeto Mulheres da Paz, além de 
                                                              

26  “Promotoras Legais Populares” é o nome do curso de capacitação oferecido às lideranças  locais que atuarão como 
Mulheres da Paz. 



  42

não conseguir garantir uma atuação segura às mulheres, não conta com ações 

conjuntas capazes de apoiar tais mulheres com o fim da política pública em apreço. 

Pintando a Liberdade e Pintando a Cidadania: estes projetos são 

realizados em parceria com o Ministério dos Esportes e possuem características de 

implementação idênticas, diferindo-se apenas quanto ao público alvo. Enquanto o 

projeto Pintando a Liberdade destina-se aos presos, inclusive com o benefício da 

remissão de pena (1 dia de pena para a cada 3 dias trabalhados); o projeto Pintando a 

Cidadania dirige-se às famílias dos apenados. Ambos consistem em ensinar o ofício 

de fabricar materiais esportivos, como bolas de futebol e redes de basquete, além de 

técnicas de serigrafia e impressão de materiais diversos. Os produtos resultantes 

destes projetos são destinados às escolas públicas. 

Diferentemente do ocorre com o projeto Mulheres da Paz, estes projetos têm 

o condão de ensinar um ofício que, embora não garanta a ressocialização do apenado, 

oferece uma possibilidade de, em liberdade, desenvolver uma atividade lícita 

remunerada. Além do que, beneficia a comunidade ao disponibilizar materiais para a 

prática esportiva. 

Proteção de Jovens em Território Vulnerável (Protejo): este é um dos 

quatro projetos que consta, juntamente com o Reservista-Cidadão, Mulheres da Paz e 

Bolsa Formação, explicitamente na lei que instituiu o Pronasci. Conforme aconteceu 

aos dois primeiros projetos, o Protejo também foi retirado do texto da MP 384/2007 

na discussão da Câmara dos Deputados, foi reincluído por emenda do Senado, mas 

esta foi rejeitada. O Protejo foi finalmente aprovado com edição da Lei 11.707/2008, 

que dispõe sobre o mesmo nos seguintes termos: 

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 reestruturação do seu percurso socioformativo para sua 
inclusão em uma vida saudável.  
§ 2o  A implementação do Protejo dar-se-á por meio da identificação dos 
jovens e adolescentes participantes, sua inclusão em práticas esportivas, 
culturais e educacionais e formação sociojurídica realizada por meio de 
cursos de capacitação legal com foco em direitos humanos, no combate à 
violência e à criminalidade, na temática juvenil, bem como em atividades 
de emancipação e socialização que possibilitem a sua reinserção nas 
comunidades em que vivem.   
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§ 3o  A União bem como os entes federativos que se vincularem 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 beneficiários do Protejo, durante os 
finais de semana e feriados.  

 

O foco de atuação do Projeto foi ampliado no Congresso Nacional quando 

foram inseridos os jovens e adolescentes em condição de moradores de rua. Também 

foi contribuição dos parlamentares a possibilidade de utilização dos espaços das 

instituições de ensino para atividades do Projeto em dias não úteis. 

A implementação do projeto se dá com a identificação dos jovens, a 

disponibilização para estes de ações esportivas culturais e educacionais, bem como 

com a formação desses jovens através de cursos de capacitação que terão o condão 

de torná-los disseminadores de direitos humanos; combate à violência e à 

criminalidade; e assuntos afeitos à juventude, emancipação e socialização; tendo 

como contrapartida o recebimento de uma bolsa no valor de R$ 100,00, pelo prazo 

de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. 

Mais uma vez o Pronasci apresenta como um dos focos de suas ações a 

emancipação do indivíduo atendido. Porém, aplicam-se neste caso as mesmas 

considerações feitas ao projeto Mulheres da Paz, concernentes à ausência de ações 

paralelas de capacitação para o mercado de trabalho; apresentação de um auxílio 

financeiro como sendo um instrumento eficiente de emancipação e ausência de uma 

política de apoio para o jovem atendido no Protejo após os dois anos máximos de sua 

permanência como bolsista. 

De outra sorte, cabe mencionar que uma das características mais marcantes 

deste projeto é a multiplicidade de áreas de governo envolvidas, demonstrando uma 

preocupação do Poder Público em cercar o jovem com diferentes ações ligadas ao 

esporte, cultura, educação, cidadania, direitos humanos, dentre outras. Contudo, em 

que pese o caráter multidisciplinar bastante positivo do projeto, a subjetividade dos 

objetivos fragilizam a apresentação da política e, se não inviabiliza, ao menos 

dificulta a mensuração da efetividade da mesma. Em vez de apresentar como foco 

“resgatar a auto-estima, a convivência pacífica e o incentivo à reestruturação do seu 

percurso socioformativo para sua inclusão em uma vida saudável”, talvez fosse mais 

oportuno, apresentar as metas sobre quantos jovens pretende capacitar, quantas e 

quais as ações estão ligadas à educação, ao esporte, à cultura, à formação em direitos 
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humanos, cidadania, dentre outras metas, bem como os meios como estas ações serão 

realizadas. Além do que, a política ainda peca pela ausência de critérios de seleção 

dos jovens a serem atendidos. 

Uma postura mais clara diante das políticas públicas facilita o 

acompanhamento da atuação estatal. Clareza e objetividade são essenciais, sobretudo 

quando é necessário avaliar a aplicação dos parcos recursos públicos. Assim, 

subjetividades, embora tornem a apresentação da política mais agradável, em nada 

ajudam na condução da coisa pública. 

 Reservista Cidadão: trata-se de projeto desenvolvido para tentar minorar o 

dano advindo do aliciamento, pelo crime, de jovens egressos do serviço militar, 

sabidamente conhecedores do manejo de armas, dado a formação obtida durante o 

alistamento militar e, por isso mesmo, mais visados pelos criminosos. 

A identificação destes jovens é feita através de parceria com o Ministério da 

Defesa e, para aqueles que vivem em regiões atendidas pelo Pronasci, serão 

oferecidos cursos de qualificação em disciplinas sócio-jurídicas como direitos 

humanos, cidadania e ética, ministrados por assistentes sociais e pedagogos, com 

duração de oito meses. Após a capacitação os jovens atuarão em suas comunidades 

como multiplicadores dos conhecimentos adquiridos, mediante contra-prestação do 

Estado de R$ 100,00, por um período de 12 meses. 

Mais uma vez não há o desenvolvimento paralelo de ações capazes de 

otimizar a emancipação do indivíduo através do trabalho. Assim, passados os doze 

meses, quais serão as opções disponíveis àquele jovem egresso do serviço militar? 

Após o Estado investir na formação desse jovem, acabará deixando-o outra vez a 

mercê do crime, pois, embora conhecedor dos princípios de cidadania, direitos 

humanos e ética, esse jovem precisará sobreviver e, estando em situação vulnerável, 

sem emprego, sem dinheiro e sem perspectivas, torna-se-á novamente um alvo fácil. 

Campanha do Desarmamento: apesar desta ação constar na Subfunção 

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos, no âmbito do MJ ela aparece na ação 

estrutural de modernização das instituições de segurança pública e do sistema 

prisional. De toda sorte, o Pronasci pretende com esta ação efetivar o disposto no art. 

31 da Lei 10.826/2003, segundo o qual “os possuidores e proprietários de armas de 

fogo adquiridas regularmente poderão, a qualquer tempo, entregá-las à Polícia 

Federal, mediante recibo e indenização, nos termos do regulamento desta Lei”.  
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A ação se instrumentaliza através da Campanha Nacional de Desarmamento, 

através da qual o Pronasci procede à publicação de material informativo incentivando 

os proprietários de armas de fogo a entregá-las à Polícia Federal mediante o 

pagamento de indenização. Segundo notícia divulgada pelo MJ27, das cerca de 16 

milhões de armas de fogo em circulação no Brasil, 90% estão nas mãos da sociedade 

e que estes números fazem do país, proporcionalmente, a nação mais armada do 

mundo. Segue a notícia informando que 80% dos crimes cometidos com as ditas 

armas de fogo referem-se a conflitos pessoais. 

A campanha do desarmamento tornou-se uma ação permanente do 

Ministério da Justiça que, além de prevê a criação do “Dia do Desarmamento” no 

primeiro sábado de julho, ampliou os locais de entrega das armas que agora pode ser 

feita, além das unidades da Polícia Federal, em igrejas, delegacias de polícia e lojas 

maçônicas.28 

 

1.7 – Considerações Finais do Capítulo 

 

Da apresentação do Pronasci é possível perceber que, apesar de utilizar a 

denominação programa, trata-se na verdade da atual política nacional de segurança 

pública. Sua estrutura no âmbito federal é enxuta, fato que se deve muito à 

característica de programa federativo, ou seja, que envolve todos os entes federados e 

demanda a existências de estruturas locais para implantação e gestão do programa. 

Comparativamente aos planos anteriores, o Pronasci inova no sentido de 

definir focos de atuação o que, em tese, contribui para delinear mais precisamente as 

ações a serem adotadas, ou seja, a atuação do Pronasci definiu como alvo de atuação 

um recorte etário, social, territorial e repressivo. Além dos mencionados recortes, o 

Pronasci atua fortemente na concessão de bolsas-formação para os profissionais da 

segurança pública, ações que absorvem aproximadamente 50% (cinquenta por cento) 

dos recursos do programa. 

                                                              

27 Campanhas de desarmamento são apresentadas em Seminário Internacional. Disponível em: 
http://portal.mj.gov.br/depen/data/Pages/MJ4E0605EDITEMID4A89C4445FE24CB189440EB3F56A46E7PTBRIE.htm. 
Acesso realizado em 08/11/2010.  
28 Idem. 

http://portal.mj.gov.br/depen/data/Pages/MJ4E0605EDITEMID4A89C4445FE24CB189440EB3F56A46E7PTBRIE.htm


  46

No que concerne à abrangência espacial, chama atenção o fato de um 

programa sofrer uma alteração tão drástica em um espaço de tempo tão curto. Cabe 

questionar como pôde ocorrer tamanha ampliação em tão pouco tempo? Isto não 

comprometeu o planejamento? Houve aporte financeiro para que o programa fosse 

ampliado mais de 100%? Estes questionamentos deverão ser respondidos até a 

conclusão deste estudo. 

As informações trazidas neste capítulo chamam atenção ainda para um 

aspecto de extrema importância em uma política pública, qual seja a qualidade dos 

dados fornecidos, vez que, a partir destes, é que o redirecionamento e eventuais 

mudanças necessárias são impressos na atuação governamental. Neste aspecto, pode-

se constatar que as informações disponíveis são fornecidas pelo próprio gestor do 

programa sem, contudo, fazer menção às fontes que permitam ao interessado 

confrontar os dados fornecidos. 

O Desenho do Programa permite constatar a amplitude do Pronasci, 

composto por dezenas de ações e destacada atenção formalmente direcionada à 

cidadania e participação social, bem como ao profissional de segurança pública. O 

programa apresenta-se como inovador no trato com a segurança ao inserir a 

participação social no combate à criminalidade, para tanto, cria inúmeras 

possibilidades de atuação junto à comunidade, incutindo a estas o condão de resolver 

problemas profundamente arraigados na sociedade, tais como a pobreza, a miséria, o 

subemprego, a pouca ou nenhuma formação educacional, dentre outros. Com a 

execução de tais ações ambicionam emancipar muitos dos membros da comunidade 

por elas atendidos. Porém, via de regra, o programa não oferece mecanismo de 

proteção complementar aos membros da comunidade que atuarem no Pronasci, a 

exemplo de capacitação para o mercado de trabalho, deixando assim um vácuo para 

estes indivíduos após o fim das ações do programa. 
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CAPÍTULO II – O PRONASCI no Congresso Nacional 

 

No capítulo anterior foi apresentado o Pronasci com suas características, 

estrutura, e principais focos de atuação, com ênfase na participação social. Assim, 

considerando a importante função de representatividade do povo, cabe avaliar neste 

capítulo qual foi a contribuição do Poder Legislativo na formatação final do 

Pronasci, bem como sua atuação no trato com a vertente mais social do programa. 

Via de regra é o Executivo que elabora e executa as políticas públicas, 

muitas das quais sequer chegam a tramitar no Congresso Nacional. Muito dessa 

prática pode ser explicada pelo modelo orçamentário autorizativo adotado no Brasil, 

onde o Legislativo autoriza a arrecadação de receitas e realização de despesas dentro 

dos limites da lei, mas, cabe ao Poder Executivo decidir por executar ou não tais 

despesas. Este aspecto certamente é uma causa que acaba desmotivando a atuação 

mais presente do Congresso Nacional na feitura de algumas políticas públicas. A 

despeito disso, as possibilidades de atuação do Legislativo ainda são muitas, vez que, 

até mesmo a demora na discussão e aprovação de uma proposição do Executivo pode 

representar uma forma de participação ao impor, por exemplo, que o Executivo retire 

a proposta e refaça a parte que está atrapalhando a aprovação. 

Pode-se dizer também que uma política pública proposta por meio de 

medida provisória acaba interferindo no tempo de discussão do projeto, o que, se não 

inviabiliza a contribuição do Parlamento, pode interferir na efetividade das alterações 

propostas, sobretudo quando trata de recursos orçamentários, pois, conforme 

disposto no art. 62 da Constituição Federal de 1988, a medida provisória tem força 

de lei. Assim, o programa criado por esta espécie legislativa poderia ser executado 

desde logo sem a aprovação do Parlamento. Neste caso, gasto o recurso, a eventual 

edição de Decreto Legislativo não surtiria efeito prático. 

O mencionado artigo também dispõe que os poderes do Presidente da 

República para adoção de medidas provisórias lhe são conferidos “em caso de 

relevância e urgência”. Em que pese a relevância indubitável do tema segurança 

pública, considerando que o Executivo já vinha mapeamento os problemas, 

desenvolvendo o planejamento, calculando dotações orçamentário-financeiras e toda 

uma estrutura que garantisse a execução do programa; não parece caso caracterizador 
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de urgência suficiente para explicar a adoção de MP para a instituição de um 

programa de governo de segurança pública que já vem sendo discutido a bastante 

tempo, como é o caso do Pronasci. 

Elaborar uma política pública não é atividade que possa existir dissociada de 

planejamento, além do mais, o problema da segurança pública no Brasil é antigo e 

demanda longa discussão e maturação, de modo que um programa de governo que se 

afirma inovador ao garantir a participação da comunidade no combate à 

criminalidade poderia ser proposto através de processo legislativo ordinário, que 

permitisse a realização de audiências públicas no Congresso Nacional e fosse 

enriquecido com a participação legislativa. De toda sorte, vale frisar que o Congresso 

Nacional não está obrigado a acatar o modelo de proposição legislativa apresentada 

pelo Executivo, podendo, por exemplo, rejeitar a MP e apresentar projeto de lei sobre 

o tema. 

Contudo, no caso específico do Pronasci, o entendimento do relator da 

matéria, Deputado Marcelo Melo, foi pela compatibilidade da espécie legislativa 

proposta pelo Executivo e em seu Voto pronunciou-se da seguinte forma: 

“Com relação ao atendimento aos pressupostos constitucionais, a 
Constituição Federal dispõe: 
“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade daspessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos:” 
O art. 144 da Carta Magna, acima destacado, consagra como princípio a 
incolumidade das pessoas, razão pela qual a implantação de programas 
que visem atingir esse objetivo, intensificar da campanha de 
conscientização da cidadania, é tema relevante, que se faz urgente face à 
precária situação da segurança pública nas regiões metropolitanas 
atingidas pelo programa. 
No que concerne ao mérito a Medida Provisória em tela, que trata da 
criação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, 
ajusta-se, pois, aos requisitos da relevância e da urgência disciplinados no 
art. 62 da Constituição Federal”. 

 

Assim, resta ultrapassada a questão da espécie de proposição legislativa 

escolhida pelo Executivo, pois, se podendo rejeitá-la e apresentar nova espécie, o 

Congresso Nacional não o fez, tem-se que concorda com a espécie proposta. 

Feitas essas considerações iniciais, segue o desenvolvimento do capítulo 

que está dividido em cinco subseções: Medidas Provisórias do Pronasci e respectivas 

leis de conversão; Pronasci e legislação correlata de autoria do Executivo; as 

alterações orçamentárias do Pronasci no Congresso Nacional; Nome fantasia X 
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Ações orçamentárias: um dificultador da fiscalização; e Considerações finais do 

capítulo. 

 

2.1 – Medidas Provisórias e respectivas leis de conversão do Pronasci. 

 

A MP 384, de 20 de agosto de 2007, que “Institui o Programa Nacional de 

Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI, e dá outras providências” foi 

encaminhada ao Congresso Nacional e, durante o prazo regimental, foram 

apresentadas 24 (vinte e quatro) emendas ao texto, cujos aspectos a serem alterados 

são apresentados na tabela a seguir: 

 

TABELA  1 
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Fonte:  PPR 1 MPV38407 (Parecer Reformulado de Plenário) - Marcelo Melo, págs. 3 e 4. Disponível 
em http://www.camara.gov.br/sileg/integras/511691.pdf. Acesso em 01/11/2010. 

 

Não houve qualquer emenda inadmissível, porém, todas foram rejeitadas 

pelo relator, sob argumentos diversos, por exemplo, uma emenda aditiva que 

pretendia incluir no texto legal a expressão “em situação de rua” foi rejeitada sob o 

argumento que a expressão seria redundante vez que as crianças e adolescentes “em 

situação de rua” já estão abrangidos pela expressão “risco social”; sobre as emendas 

que propunham a ampliação do atendimento do Pronasci, seja no aspecto físico, 

financeiro ou territorial, todas foram rejeitadas porque, segundo o relator, a 

aprovação de tais emendas poderia “ comprometer a implantação bem sucedida do 

programa”; para as emendas que incluíam novas ações, o motivo apontado para 

rejeição foi o entendimento que tais ações já fariam parte de ações futuras do 

Pronasci e, segundo entendimento do relator, “a melhor articulação dessas ações 

deve ficar a cargo dos Executivos dos entes federados em negociação com a 

sociedade”; por fim, a única emenda que propunha o não contingenciamento dos 

recursos do programa foi rejeitada por entender o relator que este assunto, apesar de 

importante, deveria ser tratado em outro momento.  

Durante a discussão do texto legal, os partidos de oposição ao governo 

argumentaram que a proposta possuía um aspecto “assistencialista”, porque cuidava, 

sobretudo, de transferência de recursos sem condicionantes e que este tipo de política 

pública demandaria maior discussão no Congresso Nacional.  

Esta postura da oposição gerou um fato inusitado. Quem realizar uma 

pesquisa na página eletrônica da Câmara dos Deputados, na rede mundial de 

computadores, para acompanhar a tramitação da MP 384/2007 vai perceber que o 

relator mudou profundamente seu parecer. A leitura do Parecer Proferido em 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=371109
http://www.camara.gov.br/sileg/integras/511691.pdf
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Plenário pelo Deputado Marcelo Melo em 03 de outubro de 2007 aprovava a MP “na 

forma como apresentada pelo Executivo”. Porém, passados cinco dias, o relator 

apresenta o seu Parecer Reformulado de Plenário, propondo pequenas alterações no 

texto e substanciais mudanças na pretensão do Executivo, conforme demonstra o 

texto a seguir: 

“No entanto, apesar de louváveis iniciativas, entendemos que o previsto a 
partir do art. 9º até o art. 15, inclusive, é matéria que necessita maiores 
discussões no seio do Congresso Nacional. Tal providência se faz 
necessária devido ao caráter corajoso, mas também heterodoxo das 
medidas que se adotarão no enfrentamento ao crime organizado e à 
violência em geral. Um programa audacioso, com mais de nove dezenas 
de propotas, algumas envolvendo alta complexidade, não pode prescindir 
da colaboração desta Casa quanto à discussão e priorização de tantas 
ações e projetos. Dessa forma, somos pela supressão destes artigos”29. 

 

 Destas modificações resultou o Projeto de Lei de Conversão (PLV) 

32/2007, aprovado em 09 de outubro de 2007, que seguiu para o Senado Federal, 

onde recebeu 11 (onze) emendas, apresentadas na tabela que se segue, na qual é feita 

uma comparação entre o texto proposta pela Câmara dos Deputados e o proposto 

pelo Senado Federal.  

TABELA 2 
PLV 32/2007 - APROVADO NA 

CÂMARA EMENDAS DO SENADO FEDERAL 

 
Art. 2º O Pronasci destina-se à 
prevenção, controle e repressão da 
criminalidade, atuando em suas raízes 
socioculturais, articulando ações de 
segurança pública e das políticas 
sociais. 

Emenda 1 - Dê-se ao art. 2º do PLV 
32/2007 a seguinte redação: 
 
“Art. 2º O Pronasci destina-se a articular 
ações de segurança pública para a 
prevenção, controle e repressão da 
criminalidade, estabelecendo políticas 
sociais e ações de proteção às vítimas.” 

 
 
 
Art. 3º São diretrizes do Pronasci: 
I - promoção dos direitos humanos, 
considerando as questões de gênero, 
étnicas, raciais, geracionais, de 
orientação sexual e de diversidade 
cultural; 
 

Emenda 2 - Dê-se ao art. 3º do PLV 
32/2007 a seguinte redação: 
“Art. 3o  São diretrizes do PRONASCI: 
I - promoção dos direitos humanos, 
intensificando  uma cultura de paz, de 
apoio ao desarmamento e de combate 
sistemático aos preconceitos de gênero, 
étnico, racial, geracional, de orientação 
sexual e de diversidade cultural; 
II - criação e fortalecimento de redes 

                                                              

29 Parecer Reformulado de Plenário apresentado pelo Deputado Marcelo Melo à MP 384/2007, pág. 6. Integra disponível 
em: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/511691.pdf. Acessado em 01/11/2010. 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/511691.pdf
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II - criação e fortalecimento de redes 
sociais e comunitárias; 
III - promoção da segurança e da 
convivência pacífica; 
IV - modernização das instituições de 
segurança pública e do sistema 
prisional; 
V - valorização dos profissionais de 
segurança pública e dos agentes 
penitenciários; 
VI - participação do jovem e do 
adolescente em situação de risco social 
ou em conflito com a lei, do egresso do 
sistema prisional e famílias; 
VII - promoção e intensificação de uma 
cultura de paz, de apoio ao 
desarmamento e de combate 
sistemático aos preconceitos; 
VIII - ressocialização dos indivíduos 
que cumprem penas privativas de 
liberdade e egressos do sistema 
prisional, mediante a implementação de 
projetos educativos e 
profissionalizantes; 
IX - intensificação e ampliação das 
medidas de enfrentamento 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 recuperação dos 
espaços públicos; e 
XII - observância dos princípios e 
diretrizes dos sistemas de gestão 
descentralizados e participativos das 
políticas sociais e resoluções dos 
conselhos de políticas sociais e de 
defesa de direitos afetos ao Pronasci. 
 

sociais e comunitárias; 
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 privativas de liberdade e 
egressos do sistema prisional, mediante a 
implementação de projetos educativos e 
profissionalizantes; 
IX - intensificação e ampliação das 
medidas de enfrentamento 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 recuperação dos espaços 
públicos;  
XII - observância dos princípios e 
diretrizes dos sistemas de gestão 
descentralizados e participativos das 
políticas sociais e resoluções dos 
conselhos de políticas sociais e de defesa 
de direitos afetos ao Pronasci;  
XIII – a participação e inclusão em 
programas capazes de responder, de 
modo consistente e permanente às 
demandas das vítimas da criminalidade 
através 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 à 
ressocialização e reintegração à família;  
XV - promoção de estudos, pesquisas e 
indicadores sobre a violência, que 
considerem as dimensões de gênero, 
étnicas, raciais, geracionais e de 
orientação sexual;  
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XVI- transparência de sua execução; e 
XVII - garantia da participação da 
sociedade civil.” 

 
 
Art. 4º São focos prioritários dos 
programas, projetos e ações que 
compõem o Pronasci: 
I - foco etário: população juvenil de 15 
(quinze) a 29 (vinte e nove) anos; 
II - foco social: jovens e adolescentes,  
em situação de risco social, e egressos 
do sistema prisional e famílias expostas 
à violência urbana; e 
 
II - foco territorial: regiões 
metropolitanas e aglomerados urbanos 
que apresentem altos índices de 
homicídios e de crimes violentos. 
 

Emenda 3 - Dê-se ao art. 4º do PLV 
32/2007 a seguinte redação: 
 
“Art.4º.......................................................
.... 
I – foco etário: população juvenil de 
quinze a vinte e quatro anos;  
II – foco social: jovens e adolescentes, 
egressos do sistema prisional, famílias 
expostas à violência urbana, vítimas da 
criminalidade e mulheres em situação 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.” 
 

 
 
Art. 6º Para aderir ao Pronasci, o ente 
federativo deverá aceitar as seguintes 
condições, sem prejuízo do disposto na 
legislação aplicável e do pactuado no 
respectivo instrumento de cooperação: 
I - participação na gestão e 
compromisso com as diretrizes do 
programa; 
II - compartilhamento das ações e das 
políticas de segurança, sociais e de 
urbanização; 
III - comprometimento de efetivo 
policial nas ações para pacificação 
territorial, no caso dos Estados e do 
Distrito Federal; 
IV - disponibilização de mecanismos 
de comunicação e informação para 
mobilização social e divulgação das 
ações e projetos do programa;  
V - apresentação de plano diretor do 
sistema penitenciário, no caso dos 
Estados e do Distrito Federal; e 
VI – compromisso de implementar 
programas continuados de formação 
em direitos humanos para os policiais 
civis, policiais militares, bombeiros 

Emenda 4 - Dê-se ao art. 6º do PLV 
32/2007 a seguinte redação: 
Art. 6o  ......................................................
.. 
 
I - criação de Gabinetes de Gestão 
Integrada – GGI; 
II – garantia da participação da sociedade 
civil e dos conselhos tutelares nos fóruns 
de segurança pública para acompanhar e 
fiscalizar os projetos do PRONASCI; 
 III - participação na gestão e 
compromisso com as diretrizes do 
programa; 
 IV - compartilhamento das ações e das 
políticas de segurança, sociais e de 
urbanização; 
 V - comprometimento de efetivo policial 
nas ações para pacificação territorial, no 
caso dos Estados e do Distrito Federal;  
 VI - disponibilização de mecanismos de 
comunicação e de informação para 
mobilização social e divulgação das 
ações e projetos do programa; 
VII - apresentação de plano diretor do 
sistema penitenciário, no caso dos 
Estados e do Distrito Federal;  
VIII – compromisso de implementar 
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militares e servidores do sistema 
penitenciário. 
 

programas continuados de formação em 
direitos humanos para os policiais civis, 
policiais militares, 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. 

 
 
Art. 9º As despesas com a execução 
dos projetos correrão à conta das 
dotações orçamentárias consignadas 
anualmente no orçamento do 
Ministério da Justiça, observados os 
limites de movimentação, de empenho 
e de pagamento da programação 
orçamentária e financeira anual. 
 

Emenda 5 - Dê-se ao art. 9º do PLV 
32/2007 a seguinte redação: 
“Art. 9o  Sem prejuízo de outros 
programas, projetos e ações integrantes 
do PRONASCI, ficam instituídos os 
seguintes projetos: 
I - Reservista-Cidadão; 
II - Proteção de Jovens e adolescentes em 
Território Vulnerável – PROTEJO;  
III - Mulheres da Paz; e 
IV - Comunicação Cidadã Preventiva.  
Parágrafo único.  A escolha dos 
participantes dos projetos previstos nos 
incisos I a III dar-se-á por meio de 
seleção pública, pautada por critérios a 
serem estabelecidos conjuntamente pelos 
entes federativos conveniados 
considerando, obrigatoriamente, os 
aspectos sócio-econômicos dos 
pleiteantes.” 

 
 
Art. 10. Ato do Poder Executivo 
regulamentará esta Lei, inclusive no 
que se refere à avaliação, 
monitoramento, controle social e 
critérios adicionais de execução e 
gestão. 
 

Emenda 6 - Dê-se ao art. 10 do PLV 
32/2007 a seguinte redação: 
 
“Art. 10.  O Projeto Reservista-Cidadão é 
destinado à capacitação de jovens recém-
licenciados do serviço militar 
obrigatório, para atuar como agentes 
comunitários nas áreas geográficas 
abrangidas pelo PRONASCI.  
§ 1o  O trabalho desenvolvido pelo 
reservista-cidadão, que terá duração de 
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 
receberão formação sócio-jurídica e terão 
atuação direta na comunidade.” 

 
 
 
 

Emenda 7 - Dê-se ao art. 11 do PLV 
32/2007 a seguinte redação: 
 

“Art. 11.  O Projeto de Proteção 
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Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

dos Jovens em Território Vulnerável -
 PROTEJO é destinado à formação e 
inclusão social de jovens e adolescentes 
expostos à violência doméstica ou 
urbana, ou em situação de moradores de 
rua, nas áreas geográficas abrangidas 
pelo PRONASCI.  

§ 1o  O trabalho desenvolvido pelo 
Protejo terá duração de um ano, podendo 
ser prorrogável 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 
reestruturação do seu percurso sócio-
formativo para sua inclusão em uma vida 
saudável.  
§ 2o  A implementação do Protejo dar-se-
á por meio  da identificação dos jovens e 
adolescentes participantes, sua inclusão 
em práticas esportivas, culturais e 
educacionais e formação sócio-jurídica 
realizada por meio de cursos de 
capacitação legal com foco em direitos 
humanos, combate à violência e à 
criminalidade, temática juvenil, assim 
como em atividades de emancipação e 
socialização que possibilitem a sua 
reinserção nas comunidades em que 
vivem.” 

 Emenda 8 - Inclua-se no PLV 32/2007 
o art. 12, com a seguinte redação: 
“Art. 12.  O Projeto Mulheres da Paz é 
destinado à capacitação 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 
enfrentamento à violência contra as 
mulheres; 
II – a articulação com jovens e 
adolescentes, com vistas a sua 
participação e inclusão em programas 
sociais de promoção da cidadania e na 
rede de organizações parceiras capazes 
de responder de modo consistente e 
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permanente a 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 sócio-jurídica, realizada 
mediante cursos de capacitação legal, 
com foco em direitos humanos, gênero, 
combate à violência e à criminalidade;  
III – desenvolvimento de atividades de 
emancipação da mulher e de reeducação 
e valorização dos jovens e adolescentes; 
e 
IV - colaboração com as ações 
desenvolvidas pelo Protejo, em 
articulação com os Conselhos Tutelares.”
 

 Emenda 9 - Inclua-se no PLV 32/2007 
o art. 13, com a seguinte redação: 
“Art. 13.  O Projeto Comunicação 
Cidadã Preventiva é destinado a 
promover a divulgação de ações 
educativas e motivadoras para a 
cidadania, principalmente por meio de 
serviços concedidos de radiodifusão 
comunitária, direcionadas à redução de 
risco de atos infracionais ou contrários à 
convivência social, e para a propagação 
dos programas, projetos e ações de 
formação, inclusão social, mudança de 
atitude e promoção da cidadania, no 
âmbito do Pronasci.” 

 Emenda 10 - Inclua-se no PLV 32/2007 
o art. 14, com a seguinte redação: 
“Art. 14.   O Poder Executivo concederá 
auxílio financeiro aos participantes a que 
se referem os arts. 10, 11 e 12, 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. 
§ 1º.  O auxílio financeiro será corrigido 
anualmente, tomando como base a 
variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, acumulado no 
período anterior.  



  57

§ 2º A concessão do auxílio financeiro 
dependerá da comprovação da 
assiduidade e comprometimento com as 
atividades estabelecidas no âmbito dos 
Projetos de que trata esta Lei, além de 
outras condições previstas em 
regulamento, sob pena de exclusão do 
participante.” 

 Emenda 11 - Inclua-se no PLV 32/2007 
os arts. 15, 16, 17 e 18, com a seguinte 
redação: 
“Art. 15.  A percepção do auxílio 
financeiro referido no art. 14 não implica 
filiação do beneficiário ao Regime Geral 
de Previdência Social de que tratam as 
Leis nº 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 
1991. 
Art. 16.  A Caixa Econômica Federal 
será o agente operador dos projetos 
instituídos nesta Lei, nas condições a 
serem estabelecidas pelo Ministério da 
Justiça, obedecidas as formalidades 
legais.  
Art. 17.  As despesas com a execução 
dos projetos correrão à conta das 
dotações orçamentárias consignadas 
anualmente no orçamento do Ministério 
da Justiça.  
§ 1º  As despesas previstas no caput 
deste artigo não serão objeto de limitação 
de movimentação financeira, de empenho 
e de pagamento.  
§ 2º  Observadas as dotações 
orçamentárias, até o ano de 2010, o 
Poder Executivo deverá 
progressivamente estender os projetos 
referidos no art. 9º para regiões 
metropolitanas de todos os Estados 
federados. 
Art. 18.  Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.”  

Fonte: MP 384 – Quadro de Emendas. Documento elaborado pela Assessoria Técnica da Liderança 
dos Democratas da Câmara dos Deputados.  
 

 A tabela permite comparar a atuação completamente diferente de cada Casa 

Legislativa. As emendas do Senado pretenderam reinserir no texto legal tudo que 

havia sido excluído pela Câmara dos Deputados e, mais surpreendente ainda, o 

relator da proposta na Câmara dos Deputados, depois de haver reformulado seu 
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parecer para excluir tais dispositivos do diploma legal, ao se pronunciar sobre as 

emendas ofertadas no Senado, apresenta parecer favorável às mesmas. Porém, em 

votação no Plenário da Câmara dos Deputados, as emendas do Senado foram 

rejeitadas, sendo encaminhada para sanção presidencial a versão inicial do PLV 

32/2007. 

Na verdade a exclusão dos artigos 9º ao 15 da MP 384/2007 foi resultado de 

um acordo, à época,  entre o líder do governo na Câmara, os líderes dos partidos da 

base de apoio ao governo e a oposição. Os interesses eram os seguintes: grande parte 

dos parlamentares de oposição era contrária ao repasse de recursos, certamente 

temendo a utilização de tais bolsas para fins eleitoreiros; o Poder Executivo, por sua 

vez, estava interessado na desobstrução da pauta de votação para que a Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) nº 50/2007 que prorrogava a Contribuição Provisória 

Sobre Movimentação Financeira (CPMF) e a Desvinculação de Receitas da União 

(DRU) até dezembro de 2011 fosse votada. Assim, o acordo resultou na aprovação 

da MP 384/2007 sem os dispositivos que disciplinavam as ações que caracterizavam 

substancialmente o PRONASCI, e o Poder Executivo comprometeu-se a enviar 

projetos de lei tratando do assunto. A MP 384/2007 resultou na lei de conversão nº 

11.530, de 24 de outubro de 2007. 

Conforme combinado, o Executivo enviou o PL 2313/2007. Porém, o 

Congresso Nacional não decidiu sobre as matérias no tempo desejado pelo 

Executivo. Assim, passados 3 (três) meses da publicação da Lei nº 11.530/2007, o 

Executivo editou nova MP tratando dos assuntos afeitos ao PL 2313/2007, aquele 

cujo conteúdo havia sido retirado da MP 384/2007 por entender o Congresso 

Nacional que deveriam ser discutidos mais detidamente. A MP também inseria em 

seu texto assunto que já estava sendo discutido na Câmara dos Deputados por meio 

do PL nº 1935/2007, de autoria do Executivo.  

Trata-se da MP 416, de 23 de janeiro de 2008 que "Altera a Lei nº 11.530, 

de 24 de outubro de 2007, que institui o Programa Nacional de Segurança Pública 

com Cidadania - PRONASCI, e dá outras providências”. As alterações promovem 

mudanças nos arts. 2º, 3º, 4º, 6º e 9º da Lei nº 11.530, de 2007, alterando finalidades, 

diretrizes, recriando os projetos, mudando os focos do programa, as ações e as 

condições de adesão dos entes federativos, dentre outras. 
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Esta MP foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn nº 4011-

DF) interposta no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB) sob o argumento que: a) a MP previa a concessão de 

auxilio financeiro em ano eleitoral, o que, segundo o partido, feriria o artigo art. 73, § 

10, da Lei nº 9.504, de 1997, além de afrontar o princípio da anualidade eleitoral 

previsto na própria Constituição, que dispõe no seu artigo 16 que “qualquer lei que 

altere o processo eleitoral não se aplica à eleição que ocorra no período de um ano” 

e, b) não haveria urgência a justificar a adoção de medida provisória para tratar do 

assunto.   

Ao pronunciar-se sobre o assunto o Ministro da Justiça, Tarso Genro, 

argumentou que os recursos do Pronasci "são destinados a uma contrapartida, a 

pessoas que desenvolvem ações comunitárias sob o controle da autoridade local ou 

da autoridade estadual ou à contrapartida de freqüentar cursos de formação”30.  

Ainda segundo o ministro, os convênios serão celebrados com unidades 

federadas e não com partidos políticos. “Portanto, é impossível qualquer raciocínio 

que implique concluir que o governo terá vantagem eleitoral”. Além do que, o 

responsável pela pasta da Justiça entende que ao conceber que tais programas não 

podem ser executados em ano eleitoral inviabiliza-se ações sociais.  

“Isso seria condenar o Estado brasileiro a não desenvolver políticas 
públicas a não ser em um ano em cada quatro de mandato, porque no 
primeiro ano ninguém tem dinheiro para fazer; no segundo é ano 
eleitoral; no terceiro pode fazer; e no quarto é ano eleitoral”31.  

 

Entendeu o Procurador-geral da República, que os argumentos apresentados 

na ADIn nº 4011-DF, segundo os quais o Pronasci afronta a lei ao conceder auxílio 

financeiro em ano eleitoral, não mereceriam prosperar porque:32: 

“19. No caso dos autos, as alterações impostas pela Medida Provisória à 
Lei nº 11.530/2007 não tem o condão de atingir, de qualquer modo, o 
processo eleitoral, eis que destinadas a assegurar a efetiva implantação do 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI”. 
............................................................................................ 

                                                              

30 SCHILNDWEIN, Manoel. Em busca da paz. Desafio do desenvolvimento. Ipea: São Paulo. Disponível em:  
http://desafios2.ipea.gov.br/003/00301009.jsp?ttCD_CHAVE=3959. Acessado em 20/11/2010. 
31 FIORI, Milena. Governo Federal reedita ações sociais do Pronasci. Agência Brasil. Disponível em: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/arquivo/node/351184. Acesso realizado em 20/11/2010. 
32 Citado no Parecer Proferido em Plenário à MP 416/2008, pelo Dep. Regis de Oliveira. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/sileg/integras/555039.pdf. Acesso em 02/11/2010. 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/555039.pdf
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“25. Por derradeiro, é preciso consignar não estar caracterizada, na 
hipótese dos autos, a distribuição gratuita de valores por parte da 
Administração, vetada pelo artigo 73, § 10, da Lei 9.504/97. Ao contrário 
do sustentado pelo PSDB, os pretensos beneficiários da remuneração e do 
auxílio previstos na Medida Provisória, somente farão jus à percepção 
dos respectivos valores, caso cumpram as obrigações expressamente 
determinadas, o que corrobora a ponderação aventada pelo requerido e 
ratificada pelo Advogado-Geral da União, no sentido de que o diploma 
prevê uma retribuição aos membros da sociedade civil e aos servidores 
responsáveis pela segurança pública que venham a se comprometer com a 
participação em cursos de capacitação voltados à habilitação para o 
desempenho de atividades voltadas ao incremento da segurança pública”. 

 

A ADIn foi julgada improcedente.  

Durante a discussão da MP 416/2008, na Câmara dos Deputados, foram 

apresentadas 24 emendas ao texto com o seguinte teor: 

TABELA 3 
Emenda Autor Alteração pretendida 

EMC 1/2008 Manuela D’Ávila Art. 1º - Acrescer a implantação de projetos 
esportivos 

EMC 2/2008 Manuela D’Ávila 
EMC 

24/2008 Fernando de Fabinho
Art. 1º - Alterar o foco etário do Pronasci para 
15 a 29 e 12 a 29, respectivamente. 

EMC 3/2008 Manuela D’Ávila Art. 1º - Incluir jovens egressos de medidas 
sócio-educativas. 

EMC 4/2008 William Woo Art. 1º - Prever a implementação e o apoio ao 
registro único de identificação civil no país 

EMC 5/2008 William Woo 
EMC 

21/2008 Arnaldo Faria de Sá 

Art. 2º - incluir os guardas municipais no rol 
dos agentes que podem aderir ao Projeto Bolsa-
Formação 

EMC 6/2008 Fernando Coruja 
Art. 1º - dispor sobre o meio através do qual se 
dará a transparência da execução do 
PRONASCI 

EMC 7/2008
EMC 

14/2008 
Expedito Júnior Arts. 1º e 2º - Incluir jovens e adolescentes em 

situação de moradores de rua 

EMC 8/2008

Art. 1º - propor revisão anual de remuneração 
para os policiais civis e militares, peritos, 
bombeiros e servidores do sistema 
penitenciário, como condição para o Estado-
membro aderir ao projeto bolsa-formação. 

EMC 9/2008

Flávio Dino Art. 1º - determinar a criação e instalação de 
Defensorias Públicas, com núcleos específicos 
para 
acompanhamento da execução penal, como 
condição para o Estado-membro aderir ao 
projeto bolsa-formação. 
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EMC 
10/2008 Mendes Thame Art. 1º - Suprimir o projeto Reservista-Cidadão 

EMC 
11/2008 Raul Jungmann Art. 2º - Suprimir o projeto Comunicação 

Cidadã Preventiva 
EMC 

12/2008 Fernando Coruja Art. 2º - propor que os projetos propostos na 
MP tenham início apenas em 2009 

EMC 
13/2008 Raul Jungmann 

Art. 2º - Acrescer os critérios para participação 
dos projetos de que tratam os incisos I a III do 
caput do 
art 8º-A. 

EMC 
15/2008 Fernando Coruja 

EMC 
17/2008 Raul Jungmann 

Art. 2º - retirar do público-alvo do PROTEJO os 
jovens que estejam sob investigação criminal ou 
que apresentem alguma condenação penal. 

EMC 
16/2008 Praciano 

Art. 2º - determinar a utilização dos 
estabelecimentos de ensino dos entes 
conveniados em prol dos jovens do PROTEJO 
aos finais de semana e feriados. 

EMC 
18/2008 Fernando Coruja Art. 2º - implementar cursos seqüências às 

participantes do projeto Mulheres da Paz. 

EMC 
19/2008 

Art. 2º - reduzir para 2010 o prazo para 
implementação do piso salarial dos agentes de 
segurança pública. 

EMC 
20/2008 

Flávio Dino 
Art. 2º - determinar a ampliação dos projetos do 
art. 8º-A para as regiões metropolitanas. 

EMC 
22/2008 Fernando de Fabinho Suprimir o art. 2º da MP 416 

EMC 
23/2008  Suprimir os incisos I e III do art. 4º da Lei 

11.530/07. 
Fonte: informações constantes do Parecer Proferido em Plenário pelo Dep. Regis de Oliveira. Inteiro 
teor disponível em: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/555188.pdf. Acessado em 02/11/2010. 
 

Aprovadas emendas ao texto original da MP, a CD aprovou o Projeto de Lei 

de Conversão (PLV) nº 11/2008 que, encaminhado ao Senado Federal, não recebeu 

qualquer emenda. Aprovado integralmente naquela Casa Legislativa, o PLV seguiu 

para sanção presidencial, do qual resultou a Lei nº 11.707, de 19 de junho de 2008. 

A não alteração do texto do PLV 11/2008 pelo Senado pode ser 

compreendida pelo fato de que o texto da MP 416/2008 trouxe praticamente todas as 

emendas que o Senado havia proposto quando da discussão da MP 384/2007, as 

quais haviam sido rejeitadas pela Câmara dos Deputados. Assim, o Executivo inseriu 

as emendas propostas pelo Senado ao texto da MP 384/2007 no texto da nova MP 

416/2008 e acabou ganhando precioso tempo ao evitar nova discussão e alterações. 

De todo modo, a edição de nova MP em um intervalo tão curto de tempo 

chama a atenção para dois aspectos curiosos. Primeiro a não aceitação, pelo 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/555188.pdf
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Executivo, das alterações impostas ao programa pelo Congresso Nacional, bem como 

a exigência deste Poder Legislativo para que as questões fossem tratadas através de 

projetos de lei, conforme acordo de líderes adotado durante aprovação da MP 

384/2007; e, segundo, a mudança de atitude do Congresso que em tão pouco tempo 

foi capaz de mudar seu entendimento sobre o desenho da política pública proposta 

pelo Executivo. Este fato causa estranheza, sobretudo quanto ao comportamento do 

Poder Legislativo que nega seguimento a determinadas ações do Pronasci sob o 

argumento que as mesmas demandam mais tempo de discussão e, logo em seguida, 

sem que a discussão ocorra, já que o projeto de lei enviado pelo Executivo não foi 

discutido, garante a adoção de tais ações tal como proposto pelo Executivo 

inicialmente. 

Mais ainda, a certeza do Executivo era tão firme na mudança de 

posicionamento do Legislativo que as dotações orçamentárias aprovadas para a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) 2008 foram pouco alteradas. Este é outro aspecto que 

mostra o descompasso na atuação do Legislativo, pois, competente que é para decidir 

sobre a MP 384/2007 e a LOA 2008, permitiu que muitas dotações orçamentárias 

fossem mantidas conforme propostas pelo Executivo sem se ater ao fato que as ações 

contempladas com as referidas dotações orçamentárias para 2008 haviam sido por ele 

mesmo (Legislativo), rejeitadas no texto da MP 384/2007. 

 

 

2.2 – Pronasci e Legislação Correlata de Autoria do Executivo 

 

Junto à elaboração do Pronasci também foram desenvolvidos pelo 

Executivo várias proposições legislativas cuidando de aspectos relacionados às ações 

do Pronasci, tais como:  

Projeto de Lei nº 1935/2007 – “Institui o Programa Bolsa-Formação, 

destinado à qualificação profissional dos membros das polícias militares e civis, dos 

corpos de bombeiros, dos agentes penitenciários e dos peritos de baixa renda”. 

Projeto de Lei nº 1936/2007 – “Altera dispositivos da Lei nº 7.210, de 11 de 

junho de 1984 – Lei de Execução Penal –, para introduzir a remição da pena pelo 

estudo”. 
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Projeto de Lei nº 1937/2007 – “Disciplina a organização e o funcionamento 

dos órgãos responsáveis pela segurança pública nos termos do § 7o  do art. 144 da 

Constituição Federal, institui o Sistema Único de Segurança Pública-SUSP, dispõe 

sobre a Segurança Cidadã e dá outras providências”. 

Projeto de Lei nº 1949/2007 – “Institui a Lei Orgânica Nacional da Polícia 

Civil, e dá outras providências”.  

Projeto de Lei nº 1950/2007 – “Altera a Lei 10.201, de 14 de fevereiro de 

2001”. (Trata do Fundo Nacional de Segurança Pública).  

Projeto de Lei nº 1952/2007 – “Institui o Regime Disciplinar do 

Departamento de Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal, altera a Lei nº 

4.878, de 3 de dezembro de 1965 e dá outras providências”. 

Proposta de Emenda à Constituição nº 149/2007 - Acrescenta § 3º ao art. 

143 da Constituição. (Reserva de Vagas). 

Vale mencionar também o PL 2313/2007 que, conforme dito há pouco, foi 

resultado do acordo firmado entre os Poderes Executivo e Legislativo para tratar dos 

projetos de transferência de recursos para indivíduos que haviam sido excluídos da 

MP 384/2007. 

Alguns destes projetos de autoria do Executivo começaram a ser analisados 

assim que chegaram à Câmara, inclusive obtendo parecer de comissões temáticas da 

Câmara dos Deputados; contudo, restaram prejudicados pela edição da MP 

416/2008, tratando de matéria idêntica. 

Merece destaque a tramitação do PL 1935/2007 que foi encaminhado com 

pedido de urgência e, no prazo regimental, recebeu parecer de todas as 4 (quatro) 

Comissões temáticas para onde foi remetido, quais sejam, as Comissões de Trabalho, 

de Administração e Serviço Público; Segurança Pública e Combate ao Crime 

Organizado; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania. Após 

discussão em todas estas comissões, o PL seguiu para o Plenário e, somente não foi 

votado porque a pauta estava sobrestada por Medidas Provisórias33. 

Assim, mesmo dispondo da prerrogativa, bastante utilizada, do pedido de 

regime de urgência para as proposições de sua autoria, o Executivo, não satisfeito 

com o andamento das propostas no Congresso, retira projetos já discutidos e em fase 
                                                              

33 O inteiro teor do PL 1935/2007, bem como toda sua tramitação pode ser obtido em: 
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=365740. Acessado em 03/11/2010. 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=365740
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de aprovação no Plenário da respectiva Casa e trata do assunto através de MP, 

conforme demonstra a Mensagem de Retirada de Proposição nº 48/2008, pondo fim a 

todo o trabalho realizado pelas Comissões da Câmara dos Deputados no PL 

1935/2007. 

De outra sorte, é fato que muitas propostas levam mais tempo para 

discussão que o projeto mencionado acima, a exemplo dos demais projetos de lei 

relativos ao Pronasci, cujo último andamento data de final de 2009 e, às vezes, até de 

2008. Isto se deve, em grande parte, ao fato de que o regime de tramitação da maior 

parte das proposições é o ordinário.  

 

2.3 - As Alterações Orçamentárias do Pronasci no Congresso Nacional 

 

Como se pôde perceber, a elaboração e condução do Pronasci estiveram 

concentradas no Poder Executivo. Contudo, ainda assim parece oportuno apresentar 

as alterações que o orçamento para o Pronasci sofreu quando da discussão e 

aprovação das leis orçamentárias no âmbito do Congresso Nacional. Conforme 

demonstra a tabela abaixo, onde constam as emendas parlamentares para o exercício 

de 2008, é possível perceber que este tipo de emendamento, via de regra, tem o 

condão de especificar o foco de aplicação do recurso, ou seja, o parlamentar destaca 

na lei orçamentária que parte dos recursos deverá ser aplicada em determinada 

localidade, já que os recursos propostos pelo Executivo, geralmente não vêem 

regionalizados.  
                                              TABELA 4    

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (UO) - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
EXEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROGRAMAS DE TRABALHO DERIVADOS DE 

EMENDAS AO PRONASCI 
ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA 2008 - FISCAL E SEGURIDADE                          Em R$ 1,00 

Autor Ação + Subtítulo PLOA 2008  Valor da 
Emenda 

Dotação 
Inicial Autorizado

BANCADA 
DO 
DISTRITO 
FEDERAL 

CONSTRUÇÃO E 
IMPLANTAÇÃO DA 
ACADEMIA DA POLÍCIA CIVIL 
DO DISTRITO FEDERAL - DF  

0 11.540.724 11.540.724 11.540.724

BANCADA 
DO 
DISTRITO 
FEDERAL 

FORTALECIMENTO DAS 
INSTITUIÇÕES DE 
SEGURANÇA PÚBLICA - NO 
DISTRITO FEDERAL E 
ENTORNO – RIDE 

0 15.000.000 15.000.000 15.000.000

MARINA 
MAGGESSI 

FORTALECIMENTO DAS 
INSTITUIÇÕES DE 
SEGURANÇA PÚBLICA - 
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO 

0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
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DO RIO DE JANEIRO 

PAULO 
RUBEM 
SANTIAGO 

APOIO A IMPLEMENTAÇÃO 
DE POLÍTICAS DE 
SEGURANÇA CIDADÃ - NO 
MUNICÍPIO DE RECIFE – PE 

0 250.000 250.000 250.000

RELATOR 
GERAL 

CONCESSÃO DE BOLSA-
FORMAÇÃ  A POLICIAIS 
MILITARES E CIVIS, AGENTES 
PENITENCIÁRIOS, 
BOMBEIROS E PERITOS 
CRIMINAIS, DE BAIXA 
RENDA, PERTENCENTES AOS 
ESTADOS-MEMBROS. – 
NACIONAL 

600.000.000 300.000.000 600.000.000 154.197.363

RELATOR 
GERAL 

CAMPANHA DO 
DESARMAMENTO – 
NACIONAL 

40.000.000 20.000.000 40.000.000 5.000.000

RELATOR 
GERAL 

APOIO À IMPLEMENTAÇÃO 
DE POLÍTICAS SOCIAIS – 
NACIONAL 

0 87.664.900 0 0

RELATOR 
GERAL 

GESTÃO E COMUNICAÇÃO DO 
PRONASCI – NACIONAL 37.595.500 19.000.000 37.595.500 37.595.500

RELATOR 
GERAL 

FORTALECIMENTO DAS 
INSTITUIÇÕES DE 
SEGURANÇA PÚBLICA – 
NACIONAL 

190.741.537 95.000.000 172.741.537 302.741.537

RELATOR 
GERAL 

MODERNIZAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTOS PENAIS 
– NACIONAL 

20.085.793 10.000.000 20.085.793 20.085.793

RELATOR 
GERAL 

APOIO A IMPLEMENTAÇÃO 
DE POLÍTICAS DE 
SEGURANÇA CIDADÃ – 
NACIONAL 

172.701.510 83.335.100 172.701.510 218.701.510

RELATOR 
GERAL 

VALORIZAÇÃOO DE 
PROFISSIONAIS E 
OPERADORES DE 
SEGURANÇA PÚBLICA – 
NACIONAL 

52.045.860 26.000.000 52.045.860 47.045.860

RELATOR 
GERAL 

APOIO Á CONSTRUÇÃO DE 
ESTABELECIMENTOS PENAIS 
ESPECIAIS – NACIONAL 

117.500.000 47.400.000 105.900.000 135.900.000

RELAT 
SUBCOM 7 
JUSTIÇA E 
DEFESA 

APOIO À IMPLEMENTAÇÃO 
DE POLÍTICAS SOCIAIS – 
NACIONAL 

175.329.800 33.800.000 175.329.800 183.329.800

TOTAIS  1.406.000.000 749.990.724 404.190.724 .132.388.087
Fonte: SIGA Brasil (www.sigabrasil.gov.br) 

 

Percebe-se que, mesmo havendo rejeitado os programas propostos 

inicialmente na MP 384/2007, a lei orçamentária para 2008 ainda foi aprovada com 

mais de R$ 150 milhões para bolsa-formação; mais de R$ 200 milhões para ações de 

políticas de segurança-cidadã; e mais de R$ 180 milhões para políticas sociais.  
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Para o exercício de 2009 foram apresentadas apenas 4 emendas 

parlamentares, somando R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais. Já 

para 2010, o emendamento parlamentar foi mais substancial, somando mais de R$ 

130 milhões, conforme demonstram os Anexos I e II, respectivamente. 

 

2.4 – Nome Fantasia X Ações Orçamentárias: um dificultador da fiscalização  

 

Uma das mais importantes funções definidas constitucionalmente como 

competência do Poder Legislativo é o dever de fiscalização. Tamanha é a 

importância da função fiscalizadora que a Constituição dedicou uma seção ao 

assunto, - Seção IX - DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA, artigos 70 a 75 -, além de dispositivos esparsos no texto 

constitucional sobre a competência do Congresso Nacional em fiscalizar. Esta 

divisão de função entre os Poderes de Estado visa equilibrar a distribuição de poder, 

evitando o agigantamento de um dos Poderes de Estado em detrimento de outro; 

logo, fiscalizar é mais que uma competência, é um dever do Legislativo na função de 

garantir a correta aplicação dos recursos públicos segundo os critérios legais 

vigentes. Contudo, o acompanhamento dos gastos públicos nem sempre é uma tarefa 

simples. Tome-se como exemplo o programa de governo em análise neste trabalho.   

Elencar as 94 ações que, segundo o Ministério da Justiça, compõem o 

Pronasci não é uma tarefa tão simples quanto pode parecer; não basta somar ações. 

Consultando a página eletrônica deste ministério e detalhando cada uma das ações 

estruturais e dos projetos locais é possível encontrar 30 ações diferentes. Persistindo 

um pouco mais é possível, com o detalhamento de cada um dos Territórios da Paz 

implantados até novembro de 2010, encontrar programas com nomes diferentes ou o 

mesmo programa que, direcionado a aspectos diferentes, são considerados ações 

diversas. É possível, por exemplo, encontrar três ações diferentes para a ação Lei 

Maria da Penha, uma para juizados, outra para Defensoria Pública e outra para 

Ministério Público. 
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Outro aspecto importante é que as informações constantes da página 

eletrônica do MJ34 sobre muitas ações não permite saber se as mesmas já estão em 

execução ou se são apenas previsões. Muitas vezes é possível verificar ações onde 

não há menção ao mês de início e, às vezes, não há menção sequer ao ano em que 

será implementada a ação. O mais curioso é que, em regra, a previsão de início das 

ações, quando mencionado, reporta a 2010; assim, quase findo este exercício, ou as 

ações não foram executadas ou as informações não foram atualizadas. Esta incerteza 

de quantas e quais ações exatamente o Pronasci está executando dificulta 

enormemente o acompanhamento do programa.  

De outra sorte, ainda que tivesse sido possível mapear todas as 94 ações do 

Pronasci, acompanhar a execução orçamentária e financeira deste programa ainda 

não seria tarefa simples. Isto ocorre em razão da diferença entre o “nome fantasia”, 

aquelas nomes criados para facilitar a divulgação como, por exemplo, Territórios da 

Paz, Protejo, Mulheres da Paz, dentre inúmeros outros; e a nomenclatura e 

codificação orçamentária. Estas são de fácil acompanhamento, bastando analisar a 

execução do orçamento; já as ações com “nome fantasia”, a contrario sensu, 

costumam ter sua execução diluída dentro das ações orçamentárias sem, contudo, 

saber quanto coube a cada uma, especificamente. 

Tome-se como exemplo a ação orçamentária 8857 – Apoio à Implantação 

de Políticas de Segurança Cidadã; é possível dizer com exatidão que a referida ação 

teve R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais) aprovados na LOA 2010 

e que, segundo informações constantes no Siga Brasil,35 até o dia 23/10/2010, havia 

sido empenhado R$ 118.546.597,00 (cento e dezoito milhões, quinhentos e quarenta 

e seis mil e quinhentos e noventa e sete reais) destes recursos, conforme consta do 

Anexo III. 

De outro lado, em se querendo saber quanto foi gasto com Lei Maria da 

Penha no âmbito do Pronasci, ou com os projetos Mulheres da Paz, Protejo ou 

Reservista-Cidadão, por exemplo, esta clareza não é possível. Há indubitavelmente 

uma assimetria de informações, o que fragiliza o acompanhamento da política por 

                                                              

34 Esta situação pode ser percebida, pelo menos até 06/11/2010, última data pesquisada, em vários Territórios da Paz, a 
exemplo do de Ceará, Disponível em: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ0FE 
4DE4EITEMID5D566C9A642E4450AC19EFB1955F0C0CPTBRIE.htm  
35 SIGA Brasil é um programa desenvolvido pelo Senado Federal e permite acompanhar a execução orçamentária da 
União. (www.sigabrasil.gov.br) 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ0FE%204DE4EITEMID5D566C9A642E4450AC19EFB1955F0C0CPTBRIE.htm
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ0FE%204DE4EITEMID5D566C9A642E4450AC19EFB1955F0C0CPTBRIE.htm
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parte dos interessados que não atuam junto ao órgão executor do programa. Esta é 

uma deficiência na condução das políticas públicas que alcança a quase totalidade 

dos programas de governo mas que, em programas tão extensos quanto o Pronasci, é 

sentida mais gravemente. 

Obviamente o orçamento da União não comporta um nível de detalhamento 

capaz de criar um código orçamentário para cada objeto que se pretenda realizar, 

porém, considerando que algumas ações detêm destaque dentro de determinado 

programa e contam com somas mais significativas de recursos; e considerando que 

um dos objetivos do programa, segundo disposição legal, é garantir o 

acompanhamento por parte da sociedade; parece acertado que, no caso específico do 

Pronasci, dever-se-ia ter tomado o cuidado de criar codificações próprias para 

projetos como Mulheres da Paz, Projeto e Reservista-Cidadão, a exemplo do que foi 

feito com a Concessão de Bolsa-Formação, ação 20B6.  

Ainda persistindo na tentativa de avaliar as possibilidades existentes para 

acompanhamento da execução do Pronasci, o Plano Plurianual (PPA) 2008-2011 

também não esclarece muito. Segundo tabela abaixo, há uma previsão de 

aproximados 5,9 bilhões para o Pronasci. 

 

TABELA 

 
Fonte: SIGA Brasil. 
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Observe que as metas vêm na totalidade da ação orçamentária, assim, 

apenas com os dados do PPA não é possível conhecer as metas específicas das 94 

ações que o Pronasci, segundo informa o Ministério da Justiça, possui. Em pesquisa 

na página eletrônica desse ministério36, há informações sobre as metas de algumas 

ações e projetos como Mulheres da Paz que prevê a concessão de 193.500 bolsas até 

2011, porém, afirma que serão alcançadas 5.300 mulheres até 2011. Estas 

informações parecem confusas a medida que o projeto Mulheres da Paz concede 

bolsas para aquelas mulheres que participam de cursos de capacitação e passam a 

atuar junto aos jovens. Dessa forma, se são 193.500 bolsas, o número de mulheres 

alcançadas não pode ser de apenas 5.300. Ainda que se considere que todas as 

mulheres beneficiadas inicialmente terão seus contratos prorrogados a cada ano, 

durante os quatro anos chegar-se-á ao número de 21.200 mulheres. 

Também constam números para o projeto Reservista-Cidadão onde, 

segundo o MJ, serão beneficiados 63.000 reservistas até 2011. Para os jovens entre 

15 e 29 anos, o Pronasci prevê beneficiar com suas ações 425.000 jovens. Embora 

até a presente data conste o alcance de jovens entre 15 e 29 anos, na verdade o foco 

etário do programa alcança jovens até 24 anos, conforme dispõe o art. 4º, inciso I da 

Lei 11.530/2007, com redação dada pela Lei 11.707/2008. 

Entre as metas gerais para o Pronasci elencadas no sitio do Ministério da 

Justiça consta “Beneficiar, direta ou indiretamente, 3,5 milhões de pessoas entre 

profissionais de segurança pública, jovens e suas famílias.” Esta não parece uma 

meta razoável se for levado em consideração que, somente a soma das metas 

constantes do PPA já alcança aproximadamente 3.460.000 beneficiários. Some-se a 

isto o fato de que 324 destas metas são para projetos a serem realizados com o 

Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública (120) e com a Modernização 

de Estabelecimentos Penais (204), logo, a soma desses projetos será responsável por 

beneficiar outras centenas de pessoas, o que significa dizer que, só de beneficiários 

diretos, as metas do PPA apontam para número bem superior ao fornecido pelo MJ. 

Além do que, estes cálculos embasam-se tão somente nas informações do PPA 2008-

2011, assim, somados às dotações para 2012 ter-se-á um aumento de, no mínimo, ¼ 

                                                              

36 Pronasci em números: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID269C7E2FFDB 
6484EA4276428154399B9PTBRIE.htm. Acesso em 03/11/2010. 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID269C7E2FFDB%206484EA4276428154399B9PTBRIE.htm
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID269C7E2FFDB%206484EA4276428154399B9PTBRIE.htm
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de beneficiários, no caso de manutenção da tendência de recursos que vem se 

repetindo nos últimos exercícios. 

Estes dados servem para demonstrar a fragilidade das informações 

disponíveis para fiscalizar a aplicação de recursos públicos no âmbito do Pronasci, 

característica esta que, indubitavelmente, dificulta o exercício da competência 

constitucional deferida ao Legislativo de fiscalizar.  

De outra sorte, o programa desenvolveu o Sistema de Monitoramento e 

Avaliação do Pronasci (SIMAP)37 para avaliar a eficácia e efetividade deste. 

Segundo o Ministério da Justiça, a intenção é manter um sistema permanente de 

monitoramento da Política de Segurança Púbica de modo a gerar dados que 

subsidiem a avaliação e a construção de séries históricas, além de disponibilizar 

informações sobre a execução orçamentária e financeira dos recursos despendidos. 

Contudo, o acesso aos dados está restrito a determinados servidores e aos 

convenentes, pois consta a seguinte disposição na página mencionada: “Todos os 

atores envolvidos nessas atividades devem solicitar seu cadastro para ter acesso. 

Assim, será identificado por seu CPF e uma senha”. Detalhando o tutorial do SIMAP 

constam como público–alvo do sistema: Alta-Gestão, Gerentes, Gerentes de Projetos, 

Coordenadores e Equipes de apoio38 

Um programa que se pretende inovador ao envolver a comunidade na 

prevenção da violência deveria contar com dispositivos que permitissem à sociedade 

acompanhar o andamento das ações realizadas em nível de detalhamento capaz de, 

no mínimo, saber onde estão todas as ações que o programa afirma ter, bem como o 

dispêndio de recursos realizados para as mesmas. 

 

 

2. 5 - Considerações finais do Capítulo 

 

A análise da MP 384/2007 mostra um aspecto curioso do Congresso 

Nacional, qual seja a possibilidade de atuação das Casas legislativas em direções 

                                                              

37 Disponível em: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID5837101183B8484AA66794 
47697514C4PTBRIE.htm. Acesso realizado em 20/09/2010. 
38 Tutorial Ministério da Justiça. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029 
CITEMID5837101183B8484AA6679447697514C4PTBRIE.htm. Acesso realizado em 20/11/2010. 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID5837101183B8484AA66794%2047697514C4PTBRIE.htm
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID5837101183B8484AA66794%2047697514C4PTBRIE.htm
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/
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completamente opostas. Enquanto a Câmara dos Deputados excluiu os programas 

textualmente propostos pelo Executivo, o Senado Federal reinseriu todos, atitude esta 

que não surtiu efeito, vez que todo o emendamento do Senado foi rejeitado ao voltar 

à Câmara dos Deputados. 

Fato é que a MP foi convertida em lei sem as principais ações pretendidas 

pelo Executivo e isto ocorreu com o aval dos líderes do Governo para tentar liberar a 

pauta e votar assuntos de interesse do próprio Governo. Tratou-se então de um recuo 

estratégico do Executivo diante da resistência da Câmara em aprovar o programa 

conforme proposto e da necessidade daquele em ter aprovadas importantes propostas 

como a DRU. 

Ocorre que, curiosamente, os projetos que ocasionaram todo o entrave na 

aprovação no âmbito da Câmara dos Deputados foram, justamente, os de cunho mais 

social, àqueles que garantiam a participação mais efetiva junto à comunidade. A 

razão para tanto é que, segundo entendimento da maioria dos deputados federais, 

ações de transferência de recursos precisariam ser discutidas mais detidamente no 

Parlamento e a melhor forma seria por meio de projetos de lei; aspecto em que foi 

atendido pelo Executivo que encaminhou os projetos excluídos inicialmente da MP 

384/2007 por intermédio de projeto de lei. 

Como visto, não tendo o Legislativo decidido sobre o PL 2313/2007, que 

versava sobre os programas inicialmente propostos no Pronasci, no tempo pretendido 

pelo Poder Executivo, este editou a MP 416/2008 que, complementarmente, já trouxe 

em seu bojo muitas das alterações propostas pelas Casas Legislativas quando da 

discussão da MP anterior. Apesar da resistência de partidos de oposição ao Governo, 

a MP 416/2008 acabou sendo aprovada com os projetos propostos inicialmente que 

tratavam de transferência de recursos. 

Importa frisar que, apesar do posicionamento inicial da Câmara dos 

Deputados relativamente aos projetos de cunho social que transferiam recursos aos 

participantes, todo o emendamento de ambas as Casas Legislativas refletem a 

intenção de ampliar ações de participação da comunidade, seja pela ampliação dos 

focos etário, territorial e social, seja pela inclusão de programas como Comunicação 

Cidadã Preventiva e Universitário-Cidadão.   

Neste capítulo foi destacado ainda o fato de que o Legislativo, apesar de 

rejeitar vários projetos previstos inicialmente na MP 384/2007, não alterou a 
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proposta orçamentária para 2008, mesmo sendo competente para aprovar a lei 

orçamentária para o exercício seguinte, conforme demonstra a retro mencionada 

Tabela nº 4, constante da página 67. Ainda com relação ao orçamento, é possível 

verificar o caráter localizado das dotações orçamentárias propostas pelos 

parlamentares ao Pronasci. 

Ainda que sabido que a execução orçamentária não é capaz de medir a 

eficiência de um programa de governo, notadamente ela é uma opção mais acessível 

para o acompanhamento do dispêndio dos recursos públicos, de modo que a 

existência de objetos como sinônimos de ações com nomenclaturas diferentes e sem 

o correspondente orçamentário dificulta sobremodo o acompanhamento da execução 

do programa, comprometendo a transparência que deveria permear a atividade 

pública. 
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CONCLUSÃO 
 

Considerando que o objetivo deste trabalho apresentado inicialmente 

consistia em contribuir para o conhecimento do Pronasci enquanto programa de 

destaque na política de segurança pública e, ao mesmo tempo, traçar um paralelo 

entre o modelo proposto pelo Executivo e as eventuais mudanças impressas no 

programa pelo Poder Legislativo; além de, ao final, apresentar os aspectos positivos 

e negativos eventualmente percebidos no Pronasci e, se oportuno, oferecer sugestões 

para aprimoramento do programa, as conclusões são as seguintes: 

O Pronasci foi apresentado à sociedade como um programa de governo 

inovador que mudava os paradigmas no trato com a segurança pública ao investir em 

ações de envolvimento da comunidade no combate à criminalidade. Com a 

apresentação do programa desenvolvido no Capítulo I pôde-se perceber que o 

Pronasci, mais que um programa de governo, agrega em si as características de uma 

política pública, dado sua amplitude e à concentração das diversas ações de 

segurança, bem como de ações de outras áreas de governo como saúde, educação, 

esportes, urbanização, e cultura imprimindo um caráter multidisciplinar ao programa. 

Exemplo disso pode ser observado com a mistura de ações de alfabetização; 

cursos profissionalizantes; implantação de bibliotecas; pontos de leitura e de cultura; 

acesso à internet; música; teatro; dança; museus comunitários; desenvolvimento 

urbano; saneamento básico; recuperação de espaços públicos degradados; 

capacitação de membros da comunidade; valorização dos profissionais de segurança 

pública, inclusive com apoio financeiro e facilidades para aquisição de imóveis; 

construção e recuperação de estabelecimentos penais que atendam à humanização da 

pena; dentre outras. 

A multidisciplinaridade do Pronasci merece ser destacada porque, se bem 

executada, permite resolver uma gama de problemas que interferem no aumento da 

violência. De outro lado, o envolvimento de tantas áreas de governo distintas pode 

esbarrar em limitações burocráticas tamanhas, capazes até mesmo de inviabilizar a 

execução de muitas das ações. 

Para a apresentação do programa de forma mais didática, o Pronasci 

estruturou suas dezenas de ações dentro de duas frentes principais de atuação, as 
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quais denominou de Ações Estruturais e Programas Locais. As Ações estruturais são 

em sua grande maioria voltadas para as estruturas policiais e seus servidores, já os 

Programas Locais envolvem as ações dirigidas mais diretamente à sociedade. 

Para garantir maior efetividade e tratar os problemas de segurança pública 

de forma mais pontual, o Pronasci buscou envolver todos os entes federados, 

disciplinando regras para adesão ao programa e transferindo recursos públicos para a 

execução das diversas ações nos estados e municípios. Com a descentralização da 

política o governo federal pode gerir o programa sem precisar dispor de uma 

estrutura muito grande no âmbito da União. Além do que, a articulação entre os entes 

federados na condução de ações de segurança pública presta-se a tentar resolver um 

entrave histórico que sempre dificultou a formação de um sistema único de 

segurança como pretendia o SUSP, provocado, sobretudo pela definição muito 

estanque das competências de cada ente com suas diferentes polícias e guardas.  

No sentido de planejar melhor as ações, o Pronasci cuidou também de 

estabelecer recortes de atuação com definição de focos etário, social, territorial e 

repressivo, priorizando ainda o atendimento ao profissional da segurança pública 

através de bolsa-formação e financiamento de imóveis residenciais. 

A grande idéia do Pronasci era, então, desenvolver um programa que 

envolvesse várias áreas de governo e todos os entes federados de modo a implantar 

as dezenas de ações idealizadas para atacar os problemas apontados segundo os 

recortes sociais definidos. Era imprescindível ainda que todo este aparato estatal 

funcionasse segundo os ditames de direitos humanos e garantia de ampliação ao 

acesso à cidadania. E aqui não se fala apenas de uma cidadania formal, o programa 

menciona entre suas metas, inclusive, garantir a emancipação das pessoas atendidas. 

Trata-se, sem dúvida, de um projeto inovador e ambicioso. 

Contudo, um programa desta magnitude, permeado de extrema 

subjetividade, a exemplo da pretensão de desenvolver uma cultura da paz, resgatar a 

cidadania, auxiliar na emancipação do individuo, formar multiplicadores de direitos 

do consumidor; somado ainda a ações de transferência de recursos para lideranças 

comunitárias e jovens que fossem capacitados e atuassem na comunidade, bem como 

com o auxílio para profissionais da segurança pública, acabaria esbarrando em 

problemas de implantação e execução. 
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O primeiro grande entrave ocorreu ainda no Congresso Nacional quando a 

maioria dos deputados federais entendeu que os principais projetos do Pronasci 

propostos na MP 384/2007 eram, na verdade, formas de transferência de recursos 

que poderiam ser usados pelo Governo, inclusive, para fins eleitoreiros. A Câmara 

dos Deputados manteve-se firme quanto a não aceitação de tais projetos e, mesmo 

diante da tentativa do Senado em devolver todos os projetos inicialmente propostos, 

rejeitou as alterações desta casa. A resistência da maioria da Câmara dos Deputados, 

somado à urgência do Governo em liberar a pauta para ter votada a DRU e a 

prorrogação da CPMF, resultaram na aprovação da MP 384/2007 sem os dispositivos 

legais que caracterizavam substancialmente o Pronasci.  

Apesar de o Legislativo e Executivo acordarem em tratar de tais projetos 

através de projeto de lei e, apesar de o Executivo haver enviado projeto sobre o 

assunto, a análise e aprovação não ocorreram no tempo desejado pelo autor da 

proposta, então, três meses após a promulgação da lei que instituía o Pronasci, o 

Poder Executivo edita a MP 416/2008. 

Esta nova MP trouxe já no próprio texto muitas das sugestões feitas pelos 

parlamentares quando da votação da MP 384/2007, a exemplo da ampliação das 

diretrizes do programa, elencados no art. 3º da Lei nº 11.530/2007. É resultante da 

atuação do Senado Federal a inclusão do foco repressivo de combate ao crime 

organizado; bem como a substancial ampliação das exigências para que os demais 

entes federados pudessem aderir ao Pronasci, exigindo um maior comprometimento 

destes, a exemplo da exigência de apresentação, pelos estados e Distrito Federal, de 

plano diretor do sistema penitenciário; compromisso de implantar centro de 

referência e apoio psicológico às vítimas de criminalidade, dentre outros. 

O foco de atuação do programa também foi ampliado no Congresso 

Nacional quando foram inseridos os jovens e adolescentes em condição de 

moradores de rua; bem como a inclusão dos guardas municipais entre os 

profissionais aptos a aderirem ao Projeto Bolsa-Formação. De outro lado, o 

Congresso Nacional reduziu o foco etário inicialmente proposto que, de 15 a 29 anos, 

passou para 15 a 24 anos.  Também foi contribuição dos parlamentares a 

possibilidade de utilização dos espaços das instituições de ensino para atividades do 

Projeto em dias não úteis. 
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Interessante mencionar que a MP 416/2008 apresentou entre os projetos do 

Pronasci a Comunicação Cidadã Preventiva que, inclusive, havia sido proposto pelo 

Senado Federal à primeira versão do programa. Ocorre que, voltando ao Legislativo, 

foi excluído por este mesmo Poder. 

Diante dessas alterações importas pelo Congresso Nacional ao Pronasci, 

pode-se dizer que o fato de o programa haver sido criado por medida provisória, 

embora tenha interferindo no tempo de discussão do projeto, não inviabilizou a 

contribuição do Parlamento. De toda sorte, como a política já vinha sendo planejada 

e como havia a intenção de inovar ao garantir a participação da comunidade no 

combate à criminalidade, se o Pronasci houvesse sido proposto através de processo 

legislativo ordinário, permitiria a realização de audiências públicas no Congresso 

Nacional, enriquecendo ainda mais o programa com a participação social e 

legislativa. 

De toda sorte, conforme mencionado anteriormente, o Congresso Nacional 

não está vinculado ao modelo de proposição legislativa apresentada pelo Executivo, 

de modo que poderia ter rejeitado a MP e tratado do assunto através do processo 

ordinário, o que não fez. 

O estudo do Pronasci permitiu observar alguns aspectos que podem ser 

apresentados como pontos negativos a exigir aprimoramento dos gestores do 

programa. 

Tome-se como exemplo o aspecto mencionado no desenvolvimento do 

trabalho, concernente na ausência de critérios para seleção dos membros da 

comunidade que serão beneficiados com os projetos que garantem o recebimento de 

recursos do programa. O Senado havia proposto, através da Emenda nº 5, ao PLV 

32/2007, que o art. 9º da lei contasse com o seguinte parágrafo único: 

“A escolha dos participantes dos projetos previstos nos incisos I a III dar-
se-á por meio de seleção pública, pautada por critérios a serem 
estabelecidos conjuntamente pelos entes federativos conveniados 
considerando, obrigatoriamente, os aspectos sócio-econômicos dos 
pleiteantes.” 

 

Esta emenda, embora não resolvesse totalmente o problema, já que deixava o 

estabelecimento dos critérios a cargo de atuação conjunta dos entes federados, 

estipulava a seleção pública como meio hábil para a escolha dos participantes, além 

de mencionar a necessidade de observância dos aspectos sócio-econômicos. Da 
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mesma forma, na Câmara dos Deputados a Emenda nº 13 apresentada à MP 

416/2008, pretendia incluir os critérios para participação dos mencionados projetos. 

Ambas foram rejeitadas, ficando um grau de discricionariedade muito extenso para o 

poder público definir quem participará dos projetos que envolvem o recebimento de 

auxílio financeiro, já que não existem critérios objetivos para seleção das lideranças 

comunitárias e dos jovens que serão beneficiados com as bolsas. 

No que concerne à transparência do programa, vale mencionar o fato de, apesar 

de o Ministério da Justiça haver desenvolvido o Sistema de Monitoramento e 

Avaliação do Pronasci (SIMAP) para avaliar a eficácia e efetividade do programa, o 

acesso aos dados é restrito a determinados servidores e convenentes, o que permite 

concluir que, para um programa que pretende envolver a comunidade na prevenção 

da violência, é imprescindível a disponibilização de sistemas que permitam à 

sociedade acompanhar o andamento das ações realizadas em nível de detalhamento 

capaz de, no mínimo, saber onde estão sendo realizadas tais ações. No mesmo 

sentido, há menção na página eletrônica do MJ que a Fundação Getúlio Vargas será 

responsável pela avaliação do programa, contudo, não constam formas de acesso 

direto na página deste ministério para a referida fundação, nem tão pouco o MJ 

disponibiliza as mencionadas avaliações. 

A ausência de clareza no acesso às informações chama atenção para outro 

aspecto da transparência que consiste na apresentação dos recursos sem a definição 

prévia dos beneficiários. Tomando-se por base as informações fornecidas pelos 

próprios idealizadores do Pronasci, segundo as quais o mapeamento da violência 

permitiu definir quais as regiões seriam atendidas inicialmente, porque não definir, 

com base neste planejamento, quanto cabe a cada estado ou região? Esta medida 

diminuiria as possibilidades de o gestor destinar os recursos conforme sua 

conveniência, caso intentasse fazê-lo 

Outro aspecto negativo a ser mencionado é o tamanho do Pronasci 

apresentado inicialmente e sua vertiginosa ampliação em tão pouco tempo e sem um 

correspondente aumento de recursos. Afirma o MJ que o Pronasci foi desenvolvido 

para alcançar inicialmente as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio, Belo 

Horizonte, Recife, Belém, Porto Alegre, Brasília e Entorno, Salvador, Curitiba, 
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Vitória e Maceió39.  Em 30 de outubro de 2009, Celso Toscano Paz, Coordenador de 

Relações Institucionais do PRONASCI e Assessor Especial do Ministro da Justiça, 

em palestra proferida no Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da 

Câmara dos Deputados (Cefor), direcionado ao curso de Pós Graduação em 

Legislativo e Políticas Públicas, afirmou que,  

“Passado menos de um ano desde a sua criação, o Pronasci já alcançava 
24 regiões, além do desenvolvimento do Pronasci Fronteiras com a 
importante incumbência de garantir segurança eficiente nas regiões 
limítrofes, conhecidas pelo descaminho de mercadorias roubadas, tráfico 
de pessoas e drogas”. 
 

Segundo informações da página eletrônica do MJ, até o início de 2010 o 

PRONASCI já havia alcançado o Distrito Federal e 150 municípios, distribuídos 

entre 22 Estados, além 4 (quatro) consórcios intermunicipais. Na mesma data, a 

referida página anuncia, em outra lâmina, que o Pronasci “Atualmente, está presente 

em 25 estados e no Distrito Federal, em 174 municípios e 4 consórcios”40. Outra vez 

as informações do Programa são desencontradas. 

 Destaque-se que a crítica aqui não se refere ao atendimento de outras 

localidades e sim à qualidade do planejamento do Pronasci, pois, considerando que a 

previsão inicial de gastos para o Pronasci era de R$ 6,7 bilhões quando previa atuar 

em 11 regiões até 2012, e não houve incremento após aumentar seu âmbito de 

atuação em mais do dobro, qual a qualidade das informações que embasaram o 

recorte territorial inicial? Isso permite concluir que houve uma falha de planejamento 

no Pronasci. Se um órgão prevê gastos na ordem de 6,7 bilhões para enfrentar o 

problema da violência nas 11 regiões de maiores índices de violência e criminalidade 

e depois, com os mesmos recursos, estende o programa para mais de 24 regiões, 

pode-se concluir que o órgão, ou calculou mal sua necessidade inicial, ou 

negligenciou as áreas previstas inicialmente para direcionar a atenção para novas 

regiões. 

                                                              

39 Governo promete gastas R$ 6,7 bi em segurança. Estadão. Disponível em: http://www.estadao.com.br/ 
noticias/nacional,saiba-mais-governo-promete-gastar-r67-bi-em-seguranca,38015,0.htm. Acesso realizado em 
07/11/2010. 
40 Municípios recebem Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Notícia datada de 14/10/2010, Disponível em: 
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJA4C659C5ITEMID7015C02E10C24058877BEB931D5D3594PT BRIE.htm. 
Acesso realizado em 08/11/2010. 

http://www.estadao.com.br/%20noticias/nacional,saiba-mais-governo-promete-gastar-r67-bi-em-seguranca,38015,0.htm
http://www.estadao.com.br/%20noticias/nacional,saiba-mais-governo-promete-gastar-r67-bi-em-seguranca,38015,0.htm
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJA4C659C5ITEMID7015C02E10C24058877BEB931D5D3594PT%20BRIE.htm
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Sobre isto é interessante a matéria veiculada pelo Jornal Correio 

Brasiliense41 afirmando que o governo federal investiu menos de 4% dos recursos do 

Pronasci nas cidades mais violentas do país e segue destacando o desvio de 

prioridade na aplicação dos recursos do programa, chamando a atenção para 

convênios celebrados com municípios com índices mais baixos de violência como 

São Bernando do Campo/SP, em detrimento de outros como Juruena/MT que detém 

o maior índice de homicídios do país.  

O Correio Brasiliense chama atenção ainda para o fato de que a 

contemplação do estado pelo Pronasci não significa, necessariamente, que os 

municípios pertencentes a tal estado serão atendidos pelo programa, a exemplo do 

estado do Rio de Janeiro que, segundo a matéria, obteve a maior transferência de 

recursos do Pronasci e, no entanto, suas cidades mais violentas, a exemplo de 

“Itaguaí (1º), Macaé (2º), Armação de Búzios (3º) e Rio das Ostras (4º)”, não tiveram 

convênios celebrados. 

No que concerne especificamente às ações direcionadas à participação da 

sociedade, cabe redizer sucintamente da subjetividade de muitas destas ações cujo 

objetivo é apresentado muitas vezes com o intuito de sensibilizar os jovens, garantir 

a coesão social, dentre outros. Além do que, conforme mencionado, a ausência de 

critérios objetivos para seleção dos participantes na maioria das ações, pode levar a 

utilização do programa para atendimento de público que não represente, 

necessariamente, o mais adequado. 

Ainda com relação às ações sociais, cabe lembrar as críticas dos 

movimentos femininos dirigidas às ações da Lei Maria da Penha e ao Projeto 

Mulheres da Paz, onde é destacado que o Pronasci prioriza o agressor em detrimento 

da vítima; bem como coloca as mulheres pobres e carentes em situação de grande 

risco ao disponibilizar bolsas para que estas mulheres atuem junto aos jovens da 

comunidade. Assim, considerando que o jovem em situação infracional ou em 

conflito com a lei não pode ser excluído do âmbito de atuação do Pronasci, é forçoso 

concluir que, às vezes, estas mulheres estarão atuando em situação de risco.  

                                                              

41 Dinheiro do Pronasci fica longe das áreas mais violentas. Correio Brasiliense. 26/08/2010. Disponível em: 
http://tudoglobal.com/blog/capa/72072/dinheiro-do-pronasci-fica-longe-das-areas-mais-violentas.html. Acesso realizado 
em 07/11/2010. 

http://tudoglobal.com/blog/capa/72072/dinheiro-do-pronasci-fica-longe-das-areas-mais-violentas.html
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No mais, mantendo-se a forma como estão previstos muitos projetos que 

garantem a concessão de bolsa para os membros da comunidade, sem o 

desenvolvimento concomitante de ações de capacitação profissional ou educacional e 

posterior direcionamento destas pessoas ao mercado de trabalho, tais projetos não 

terão o condão de fomentar a emancipação do indivíduo, deixando-o novamente à 

mercê da miséria e do crime quando deixarem de contar com o apoio financeiro do 

Estado. 

Relativamente às ações prioritárias do Pronasci, vale lembrar que o 

programa foi apresentado com ênfase nas ações de cunho social, o que poderia levar 

a crer que estas seriam as grandes estrelas do programa. Contudo, embora o Pronasci 

invista em ações sociais e de segurança-cidadã, tem como foco prioritário a formação 

e valorização dos profissionais de segurança pública; aspecto que não pode ser 

percebido com a simples leitura da legislação que institui ou modifica o Pronasci. 

Somando-se apenas as duas principais ações em prol desses profissionais, 

qual sejam a Concessão de Bolsa-Formação e Valorização de Profissionais e 

Operadores de Segurança Pública, tem-se aproximadamente 760 milhões de reais, 

algo em torno de 50% de toda a dotação do Pronasci no exercício de 2010 (vide 

Anexo III). Já para as ações se Implantação de Políticas Sociais e de Segurança 

Pública, no mesmo exercício orçamentário, os valores são de aproximadamente 280 

milhões de reais, para o desenvolvimento de um número infinitamente maior de 

objetivos. 

Em sede de conclusão, é possível afirmar que o Pronasci inova ao 

desenvolver ações direcionadas à participação da comunidade na prevenção da 

criminalidade, embora estas ações precisem ser aprimoradas no sentido de permitir a 

emancipação do indivíduo através da educação e do trabalho, por exemplo. De toda 

sorte, o foco principal de atuação do Pronasci ainda é no profissional de segurança 

pública, para o que dedica aproximadamente a metade dos recursos. 

Digno de nota também é a iniciativa de envolver diversas áreas de governo 

de modo a envolver a comunidade com um conjunto de atuações que resultem em 

mudanças individuais, bem como da localidade em que vivem. De toda sorte, a falta 

de critérios objetivos e de um sistema bem elaborado de mensuração de resultados, 

pode acabar fragilizando a atuação do programa com a consequente diminuição de 

eficiência. No mesmo sentido, a fragilidade do planejamento, é um aspecto que 
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requer atenção detida, sob pena de o Pronasci ter seus recursos destinados para 

localidades menos necessitadas, enquanto redutos de violência ficam desguarnecidos. 

No que se refere à participação do Congresso Nacional na formatação final 

do Pronasci pode-se afirmar que houve considerável contribuição, seja pela maior 

definição de foco de atuação; pela possibilidade de utilização de espaços já existentes 

para as ações do programa; pela tentativa de inserir critérios de seleção; por chamar 

atenção para o repasse de recursos; por ampliar as exigências para que os entes 

federados adiram ao programa, contribuindo para o maior comprometimento destes; 

pela sugestão de inserir o GGI/GGIM na estrutura da Pronasci, o que pode contribuir 

para um sistema de segurança mais unificado, dentre outras contribuições já 

mencionadas. 

Por fim, registra-se a ausência de critérios para mensuração da execução das 

ações do Pronasci, bem como a qualidade da informação disponibilizada. Em linhas 

gerais, a confiabilidade dos dados relativos a uma política pública é sempre de 

extrema importância, tanto mais ainda quando se está tratando de uma política de 

grande alcance territorial, envolvendo somas significativas de recursos, e tratando de 

um assunto nevrálgico para a sociedade como é a segurança pública. Dito isso, a 

qualidade da informação fornecida pelo Ministério da Justiça, órgão gestor do 

Pronasci, precisa ser aprimorada com urgência, sob pena de, a despeito de todos os 

esforços, ter-se no final um programa ineficiente e desprovido de informações para 

eventuais correções de rumos. 
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  ANEXO I   
     
ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA 2009 - FISCAL E SEGURIDADE 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROGRAMAS DE TRABALHO DERIVADOS DE EMENDAS AO PRONASCI 
UO – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

             Em R$ 
1,00 

Autor Emenda Ação + Subtítulo PLOA 
2009 

Valor da 
Emenda

Dotação 
Inicial Autorizado Empenhado Liquidado Pago 

ANTONIO 
CARLOS BISCAIA 35490019 

APOIO A IMPLANTAÇÃO DE CENTROS 
ESPECIALIZADOS DE PERÍCIA MÉDICO-LEGAL EM 
ATENDIMENTO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 
- LEI MARIA DA PENHA - NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO - RJ 

0 500.000 500.000 500.000 0 0 0 

JOÃO TENÓRIO 20670008 FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE 
SEGURANÇA PÚBLICA - NO ESTADO DE ALAGOAS 0 600.000 600.000 600.000 0 0 0 

RAUL JUNGMAN 12990016 
APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE 
SEGURANÇA CIDADÃ - NO MUNICÍPIO DE 
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PE 

0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 

VICENTE 
ARRUDA 33760005 APOIO A CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTOS 

PENAIS ESPECIAIS - NO ESTADO DO CEARÁ 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 

 S E N A D O  F E DE R AL  
C O N S U L T O RI A   D E   O R Ç A M E N T O S ,  F I S C A L I Z A Ç Ã O  E  C O N T R O L E  
S u b s e c r e t a r i a  d e  A p o i o  T é c ni c o  

Fonte: SIGA Brasil              Dados atualizados em 23/10/2010 
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    ANEXO II        
            
            
ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA 2010 - FISCAL E SEGURIDADE 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROGRAMAS DE TRABALHO DERIVADOS DE EMENDAS AO PRONASCI 
UO - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA               
                  Em R$ 1,00 

Autor Emenda Ação + Subtítulo PLOA 2010 Valor da 
Emenda 

Dotação 
Inicial Autorizado Empenhado Liquidado Pago 

AELTON FREITAS 20180003 

FORTALECIMENTO DAS 
INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA 
PÚBLICA - NO ESTADO DE MINAS 
GERAIS 

0 100.000 100.000 100.000 0 0 0 

ALFREDO KAEFER 23990017 
FORTALECIMENTO DAS 
INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA 
PÚBLICA – CURITIBA/ PR 

0 150.000 150.000 150.000 0 0 0 

BANCADA DO RIO DE 
JANEIRO 71200003 

CONCESSÃO DE BOLSA OLÍMPICA 
PARA POLICIAIS CIVIS, MILITARES E 
BOMBEIROS - NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

0 21.795.037 21.795.037 21.795.037 0 0 0 

CHICO ALENCAR 14680020 
APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ - 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 

CHICO ALENCAR 14680021 

VALORIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS E 
OPERADORES DE SEGURANÇA 
PÚBLICA - NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

0 500.000 500.000 500.000 0 0 0 

COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 
- CCJ 

60030004 
FORTALECIMENTO DAS 
INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA 
PÚBLICA – NACIONAL 

0 2.652.120 0 0 0 0 0 

DR. PAULO CÉSAR 25920008 

VALORIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS E 
OPERADORES DE SEGURANÇA 
PÚBLICA - NO MUNICÍPIO DE MACAÉ 
– RJ 

0 500.000 500.000 500.000 0 0 0 

DR. TALMIR 25230009 
FORTALECIMENTO DAS 
INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA 
PÚBLICA - FORTALECIMENTO DO 18º 

0 200.000 200.000 200.000 0 0 0 

 S E N A D O  FE DE R AL  
C O N S U L TO RI A   D E   O R Ç A M E N T O S ,  F I S C A L I Z A Ç Ã O  E  C O N T R O L E  
S u b s e c r e t a r i a  de  A p o i o  Té c n i c o  
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BPMI DA POLÍCIA MILITAR NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 
PRUDENTE – SP 

FERNANDO MELO 24230015 
APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ - 
NO ESTADO DO ACRE 

0 100.000 0 0 0 0 0 

MARINA MAGGESSI 25090013 

FORTALECIMENTO DAS 
INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA 
PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO 

0 300.000 300.000 300.000 0 0 0 

PAES DE LIRA 26210005 

CONCESSÃO DE BOLSA-FORMAÇÃO A 
POLICIAIS MILITARES E CIVIS, 
AGENTES PENITENCIÁRIOS, 
GUARDAS-MUNICIPAIS, BOMBEIROS 
E PERITOS CRIMINAIS, DE BAIXA 
RENDA, PERTENCENTES AOS 
ESTADOS-MEMBROS - NO DISTRITO 
FEDERAL 

0 250.000 250.000 250.000 0 0 0 

PAES DE LIRA 26210021 
APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ - 
NO ESTADO DE SÃO PAULO 

0 300.000 300.000 300.000 0 0 0 

PEDRO HENRY 34160008 
FORTALECIMENTO DAS 
INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA 
PÚBLICA – NACIONAL 

293.000.000 250.000 293.250.000 293.250.000 155.299.802 43.852.239 39.316.117 

PEDRO WILSON 33250018 APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS SOCIAIS – NACIONAL 140.000.000 100.000 140.100.000 140.100.000 53.550.110 5.931.835 5.918.555 

PERPÉTUA ALMEIDA 11970021 
APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ - 
NO ESTADO DO ACRE 

0 300.000 400.000 400.000 0 0 0 

RAUL JUNGMANN 12990018 
APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ - 
NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

0 700.000 700.000 700.000 0 0 0 

RELATOR GERAL 81002054 

CONCESSÃO DE BOLSA-FORMAÇÃO A 
POLICIAIS MILITARES E CIVIS, 
AGENTES PENITENCIÁRIOS, 
GUARDAS-MUNICIPAIS, BOMBEIROS 
E PERITOS CRIMINAIS, DE BAIXA 
RENDA, PERTENCENTES AOS 
ESTADOS-MEMBROS - CAPACITAÇÃO 
DAS GUARDAS MUNICIPAIS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

0 100.000.000 0 0 0 0 0 
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RODOVALHO 25520008 
APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS SOCIAIS - NO DISTRITO 
FEDERAL 

0 100.000 100.000 100.000 0 0 0 

TADEU FILIPPELLI 90440012 

VALORIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS E 
OPERADORES DE SEGURANÇA 
PÚBLICA - CORPO DE BOMBEIROS DO 
DISTRITO FEDERAL – DF 

0 400.000 400.000 400.000 0 0 0 

TADEU FILIPPELLI 90440013 

VALORIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS E 
OPERADORES DE SEGURANÇA 
PÚBLICA - POLÍCIA MILITAR DO 
DISTRITO FEDERAL – DF 

0 400.000 400.000 400.000 0 0 0 

VINICIUS CARVALHO 25170001 CONCESSÃO DE BOLSA-FORMAÇÃO A 
POLICIAIS MILITARES E CIVIS, 
AGENTES PENITENCIÁRIOS, 
GUARDAS-MUNICIPAIS, BOMBEIROS 
E PERITOS CRIMINAIS, DE BAIXA 
RENDA, PERTENCENTES AOS 
ESTADOS-MEMBROS - CAPACITAÇÃO 
DAS GUARDAS MUNICIPAIS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

0 100.000 100.100.000 100.100.000 0 0 0 

ZENALDO COUTINHO 34940015 FORTALECIMENTO DAS 
INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA 
PÚBLICA - AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E VIATURAS PARA A 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO 
PARÁ - 1º BATALHÃO GRÃO-PARÁ 

0 500.000 500.000 500.000 0 0 0 

Fonte: SIGA Brasil              Dados atualizados em 23/10/2010 
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  ANEXO III   
     
ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA 2010 - FISCAL E SEGURIDADE 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PRONASCI 
UO - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA    
    Em R$ 1,00 

Funcional Subtítulo PLOA 2010 Dotação 
Inicial 

Créditos 
Suplementares

Créditos 
Extraordinários Autorizado Empenhado Liquidado Pago 

06.122.1453.8854.0001 GESTAO E COMUNICACAO DO PRONASCI   
- NACIONAL - 39.000.000 39.000.000 0 0 39.000.000 7.844.488 5.659.287 5.659.287 

06.128.1453.00CA.0001

CONCESSAO DE BOLSA-FORMACAO A 
POLICIAIS MILITARES E CIVIS, AGENTES 
PENITENCIARIOS, GUARDAS-
MUNICIPAIS, BOMBEIROS E PERITOS 
CRIMINAIS, DE BAIXA RENDA, 
PERTENCENTES AOS ESTADOS-
MEMBROS – NACIONAL 

602.000.000 602.000.000 60.000.000 0 662.000.000 627.081.000 627.078.800 627.078.800 

06.128.1453.00CA.0056

CONCESSAO DE BOLSA-FORMACAO A 
POLICIAIS MILITARES E CIVIS, AGENTES 
PENITENCIARIOS, GUARDAS-
MUNICIPAIS, BOMBEIROS E PERITOS 
CRIMINAIS, DE BAIXA RENDA, 
PERTENCENTES AOS ESTADOS-
MEMBROS - NO DISTRITO FEDERAL 

0 250.000 0 0 250.000 0 0 0 

06.128.1453.00CA.0060

CONCESSAO DE BOLSA-FORMACAO A 
POLICIAIS MILITARES E CIVIS, AGENTES 
PENITENCIARIOS, GUARDAS-
MUNICIPAIS, BOMBEIROS E PERITOS 
CRIMINAIS, DE BAIXA RENDA, 
PERTENCENTES AOS ESTADOS-
MEMBROS - CAPACITACAO DAS 
GUARDAS MUNICIPAISDO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO 

0 100.100.000 0 0 100.100.000 0 0 0 

06.128.1453.7P52.0033 

CONCESSAO DE BOLSA OLIMPICA PARA 
POLICIAIS CIVIS, MILITARES E 
BOMBEIROS - NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

0 21.795.037 0 0 21.795.037 0 0 0 

 S E N A D O  FE DE R AL  
C O N S U L TO RI A   D E   O R Ç A M E N T O S ,  F I S C A L I Z A Ç Ã O  E  C O N T R O L E  
S u b s e c r e t a r i a  d e  A p o i o  Té c n i c o  
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06.181.1453.8855.0001 FORTALECIMENTO DAS INSTITUICOES 
DE SEGURANCA PUBLICA –NACIONAL 293.000.000 293.250.000 0 0 293.250.000 155.299.802 43.852.239 39.316.117 

06.181.1453.8855.0031 
FORTALECIMENTO DAS INSTITUICOES 
DE SEGURANCA PUBLICA -NO ESTADO 
DE MINAS GERAIS 

0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 

06.181.1453.8855.0056 
FORTALECIMENTO DAS INSTITUICOES 
DE SEGURANCA PUBLICA -POLICIA CIVIL 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

0 300.000 0 0 300.000 0 0 0 

06.181.1453.8855.0064 
FORTALECIMENTO DAS INSTITUICOES 
DE SEGURANCA PUBLICA -EM CURITIBA - 
PR 

0 150.000 0 0 150.000 0 0 0 

06.181.1453.8855.0068 

FORTALECIMENTO DAS INSTITUICOES 
DE SEGURANCA PUBLICA -
FORTALECIMENTO DO 18Âº BPMI DA 
POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE PRUDENTE – SP 

0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 

06.181.1453.8855.0070 

FORTALECIMENTO DAS INSTITUICOES 
DE SEGURANCA PUBLICA -AQUISICAO 
DE EQUIPAMENTOS E VIATURAS PARA A 
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA - 
1Âº BATALHAO GRAO-PARA 

0 500.000 0 0 500.000 0 0 0 

06.181.1453.8858.0001 
VALORIZACAO DE PROFISSIONAIS E 
OPERADORES DE SEGURANCAPUBLICA – 
NACIONAL 

40.000.000 40.000.000 0 0 40.000.000 28.472.794 13.751.287 13.348.220 

06.181.1453.8858.0033 
VALORIZACAO DE PROFISSIONAIS E 
OPERADORES DE SEGURANCAPUBLICA - 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

0 500.000 0 0 500.000 0 0 0 

06.181.1453.8858.0058 
VALORIZACAO DE PROFISSIONAIS E 
OPERADORES DE SEGURANCAPUBLICA - 
NO MUNICIPIO DE MACAE – RJ 

0 500.000 0 0 500.000 0 0 0 

06.181.1453.8858.0060 

VALORIZACAO DE PROFISSIONAIS E 
OPERADORES DE SEGURANCAPUBLICA - 
CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO 
FEDERAL – DF 

0 400.000 0 0 400.000 0 0 0 

06.181.1453.8858.0062 

VALORIZACAO DE PROFISSIONAIS E 
OPERADORES DE SEGURANCAPUBLICA - 
POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
- DF 

0 400.000 0 0 400.000 0 0 0 

06.421.1453.8856.0001 
MODERNIZACAO DE 
ESTABELECIMENTOS PENAIS - 
NACIONAL 

21.000.000 21.000.000 0 0 21.000.000 0 0 0 
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06.422.1453.20EV.0101 NÃO INFORMADO 0 0 0 120.000.000 120.000.000 29.230.712 6.320.644 5.785.522 

06.422.1453.8375.0001 CAMPANHA DO DESARMAMENTO              
- NACIONAL - 10.000.000 10.000.000 0 0 10.000.000 2.584.933 1.902.973 1.696.643 

06.422.1453.8853.0001 APOIO A IMPLEMENTACAO DE 
POLITICAS SOCIAIS - NACIONAL 140.000.000 140.100.000 0 0 140.100.000 53.550.110 5.931.835 5.918.555 

06.422.1453.8853.0058 
APOIO A IMPLEMENTACAO DE 
POLITICAS SOCIAIS - NO DISTRITO 
FEDERAL 

0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 

06.422.1453.8857.0001 
APOIO A IMPLEMENTACAO DE 
POLITICAS DE SEGURANCA CIDADA- 
NACIONAL 

140.000.000 140.000.000 0 0 140.000.000 118.546.597 80.533.152 78.974.059 

06.422.1453.8857.0012 
APOIO A IMPLEMENTACAO DE 
POLITICAS DE SEGURANCA CIDADA- NO 
ESTADO DO ACRE 

0 400.000 0 0 400.000 0 0 0 

06.422.1453.8857.0026 
APOIO A IMPLEMENTACAO DE 
POLITICAS DE SEGURANCA CIDADA- NO 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

0 700.000 0 0 700.000 0 0 0 

06.422.1453.8857.0033 
APOIO A IMPLEMENTACAO DE 
POLITICAS DE SEGURANCA CIDADA- NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

0 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 0 

06.422.1453.8857.0035 
APOIO A IMPLEMENTACAO DE 
POLITICAS DE SEGURANCA CIDADA- NO 
ESTADO DE SAO PAULO 

0 300.000 0 0 300.000 0 0 0 

14.421.1453.8860.0001 
APOIO A CONSTRUCAO DE 
ESTABELECIMENTOS PENAIS ESPECIAIS - 
NACIONAL 

115.000.000 115.000.000 0 0 115.000.000 8.274.345 57.500 57.500 

TOTAL DE 
RECURSOS  1.400.000.000 1.528.045.037 60.000.000 120.000.000 1.708.045.037 1.030.884.780 785.087.718 777.834.703 
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