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RESPONSABILIDADE CIVIL DIANTE DA LEI N O 12.608/2012 

 

 
1 Homero de Giorge Cerqueira 

 

 

 

As questões de Proteção e Defesa Civil vêm sendo objeto de intensa discussão pela 

sociedade, em face de fenômenos naturais como deslizamentos, inundações, subsidências e 

erosões, mas o desastre noticiado com veemência pela mídia – e que gerou forte comoção 

nacional – foi o conjunto de deslizamentos e enchentes que afetaram a região serrana 

fluminense, em janeiro de 2011, provocando 905 mortes.  

Os desastres naturais, a exemplo do acima mencionado, são responsáveis por 

expressivos danos e perdas, de caráter social, econômico e ambiental, e sua recorrência e 

impactos sucessivamente mais intensos – sugerem os cientistas – resultam das mudanças 

climáticas sofridas por nosso planeta. 

Diante dos variados cenários referentes aos riscos e desastres ambientais verificados 

no Brasil, o Governo Federal promulgou a Lei no 12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), o Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (SINPDEC) e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC).  

A Lei em comento também assegura a profissionalização e a qualificação, em caráter 

permanente, dos agentes de proteção e defeso civil; a inclusão do tema nos conteúdos 

obrigatórios nos níveis de ensino fundamental e médio, além da adoção de outras medidas a 

serem adotadas com o escopo de reduzir ou mesmo evitar danos provenientes de desastres. 

Na esfera do Executivo, nos eventos resultantes dessas catástrofes naturais, pode-se 

imputar responsabilidade civil ao prefeito em face de conduta culposa ou dolosa no 

desempenho do cargo, desde que esta cause danos materiais ou morais à Administração 

Pública ou a terceiros. 

Chefe do Executivo, o prefeito não pode ser equiparado ao funcionário público para 

fins de responsabilização civil, pois não é funcionário, mas sim agente político, conduzido ao 

cargo por meio de um processo político-eleitoral e pelo voto direto dos eleitores. 

                                                 
1
Major PM Diretor de Defesa Civil de São Paulo, Doutor em educação pela PUC/SP e especialista em tecnologia educacional pela FAAP, 

Mestre em Ciências Policiais de Seguranças e Ordem Pública pelo CAES  



IX Jornada Luso-Brasileira de Direito do Ambiente – 29 a 31 de outubro de 2012 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

 

4 
 

Hely Lopes Meirelles (2003, p. 145) afirma haver certa margem de falibilidade do 

Governo Municipal, ao compará-lo com o magistrado, uma vez que ambos se defrontam 

recorrentemente com situações novas e circunstâncias imprevistas, devendo tornar prontas 

soluções: 

Desde que o chefe do Executivo erre em boa-fé, sem abuso de poder, sem intuito de 

perseguição ou favoritismo, não fica sujeito a responsabilização civil, ainda que seus atos 

lesem a Administração ou causem danos materiais ou morais a terceiros. E assim é porque os 

agentes políticos, no desempenho de suas atribuições de governo, defrontam-se a todo o 

momento com situações novas e circunstâncias imprevistas, que exigem pronta solução, à 

semelhança do que ocorre na Justiça, em que o juiz é obrigado a decidir ainda que na ausência 

ou na obscuridade da lei. Por isso mesmo, admite-se para essas autoridades uma margem 

razoável de falibilidade nos seus julgamentos. 

Essa exposição frequente a contexto tão delicado explicaria por que o prefeito não se 

equipara aos servidores públicos para fim de responsabilidade civil. Todavia, o chefe do 

Executivo também responderá ao Decreto-lei no 201/1967, que define os crimes de 

responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, 

independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores, se negarem a execução a 

lei federal, estadual ou municipal, sem explicitarem o motivo da recusa ou da impossibilidade.  

A responsabilidade do Governo Municipal diante da Redução de Risco de Desastre 

dispensa, assim, a prova de culpa no serviço, porque apresenta os três elementos: conduta 

estatal, dano e nexo de causalidade (art. 37, § 6o, da CF). Infere-se, pois, que o ente estatal 

tem o dever atuar na formulação e na operacionalização de Plano Preventivos de Proteção e 

Defesa Civil.  

A Lei Federal no 12.608/2012 impôs ao Estado – em sentido lato, envolvendo as três 

esferas, ou ente federativo? – o poder de sensibilizar e conscientizar a sociedade, visando à 

identificação e busca de soluções e alternativas eficazes e eficientes para seus problemas. 

Assim sendo, como a implementação de políticas públicas direcionadas à prevenção, 

mitigação preparação, resposta e reconstrução em Proteção e Defesa Civil é o desafio que 

precisa ser enfrentado e concretizado.  

É oportuno abrir parênteses para explicar cada um dos termos referidos: prevenção 

(ações destinadas a avaliar e reduzir os riscos); mitigação (medidas estruturais e não 

estruturais realizadas para limitar os impactos adversos das ameaças naturais); preparação 

(atividades que contribuem para que a resposta ao desastre ocorra de forma oportuna e eficaz, 
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focando nos indivíduos e comunidades para reduzir os impactos de uma ameaça natural e 

lidar com as consequências de um potencial desastre); resposta (é o conjunto de ações 

tomadas após desastres para reabilitar o funcionamento de serviço básico, reparar danos 

físicos e equipamentos comunitários, restaurar a atividade econômica e dar suporte 

psicológico e bem estar social aos atingidos), e reconstrução (consiste nas decisões e ações 

tomadas após os desastres para reabilitar ou melhorar as condições de vida existentes na 

comunidade afetada antes do desastre).  

Posto isso, retoma-se a questão tratada para, com esteio na Lei Maior, no direito 

positivo nacional e na legislação atual de Proteção e Defesa Civil (Lei nº 12.608/2012), 

salientar que os governos municipais são responsáveis pelas perdas e danos causados, 

devendo na: mitigação: mapear e reduzir as áreas de risco e, juntamente com a comunidade, 

desenvolver os simulados, monitorar e alertar os eventos naturais; preparação: criar sistema 

de alerta, realizar o plano de contingência, planejar e construir infraestrutura em áreas de 

risco; resposta: criar e planejar os abrigos temporários, criar plano de contingência para 

atendimento médico e alimentação; reconstrução: planejar a limpeza de vias públicas, o 

saneamento básico e a reconstrução da infraestrutura afetada, criar medidas de desempenho 

para infraestrutura e planejamento, criar planos de reconstrução no curto e no longo prazos e 

reconstrução de moradias em áreas de risco. 

Esses conceitos encontram respaldo na Estratégia Internacional para Redução de 

Desastres e na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Dessa forma, essas ações 

ocorrem de forma multissetorial e nos três níveis de Governo (federal, estadual e muncipal), 

exigindo ampla participação  comunitária. 

É sabido que os desastres são motivo de crescente preocupação mundial, pois a 

vulnerabilidade exacerbada pela evolução da urbanização sem planejamento, o 

subdesenvolvimento, a degradação do meio ambiente, as mudanças climáticas, a concorrência 

pelos recursos escassos, assim como o impacto de epidemias pressagiam um futuro de 

ameaças gravosas para a economia global, para a população do planeta e para o 

desenvolvimento sustentável. 

 

Para Concluir 

 

A Política Estadual de Proteção e Defesa Civil tem por objetivo construir um 

caminho que incorpore gestão de risco e a adaptação às mudanças climáticas e ao 
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desenvolvimento sustentável. O grande desafio será como abordar, com os novos prefeitos, 

esses conceitos e a relação entre eles. 

Será preciso conscientizá-los do dever de integrar as políticas de ordenamento 

territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de 

recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e as demais políticas 

setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável. 

Os desastres sempre estiveram presentes na história da humanidade, logo, faz-se 

necessária a integração das políticas públicas de Proteção e Defesa Civil, diretrizes e 

estratégias de planejamento, na área de proteção e defesa civil de abrangência nacional, 

estadual e municipal, pois uma sociedade preparada e treinada torna-se menos vulnerável aos 

desastres e mais resiliente aos eventos naturais e tecnológicos. 
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PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA E O EMPREGO DOS RECURSOS 
DE DEFESA CIVIL 

 

Marco Aurélio Alves Pinto2 

 

RESUMO: 

 

O presente trabalho tem o escopo de traçar o raciocínio inaugural acerca do emprego 

racional dos recursos de defesa civil diante do arcabouço normativo existente sobre o assunto, 

o qual, muitas vezes obsta a atuação imediata dos órgãos envolvidos em favor de uma lhaneza 

ideal, que parte do pressuposto equivocado de que servidores públicos, como regra, buscam 

em suas atuações cotidianas locupletarem-se de forma ilícita, em vez de apenas objetivar o 

interesse coletivo. Partindo de uma abordagem do princípio da eficiência e utilizando o 

método hipotético-dedutivo tem-se a pretensão de chegar à norma especificamente posta e 

avaliar em alguns casos práticos como satisfazer o melhor emprego das verbas públicas 

destinadas às fases de proteção e defesa civil, de sorte a trazer maior segurança aos 

operadores do sistema nessa atuação.   

 

PALAVRAS-CHAVE : proteção e defesa civil; recursos; princípio da eficiência. 

 

 

Introdução: 

 

Recentemente, por ocasião das chuvas intensas que assolaram um município do 

litoral do Estado de São Paulo, em reunião com integrantes de vários órgãos responsáveis pela 

resposta nos desastres, uma questão foi colocada em pauta e, agora, com ânimo calmo e 

refletido, merece melhor análise. 

Na ocasião, discutiu-se a possibilidade de promover, por recursos públicos, algumas 

obras reparadoras em moradias de pessoas que viviam em área de risco, mas que estavam 

enquadradas em um plano futuro de remoção, de maneira que seria, por um prisma, contrário 

                                                 
2 Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, secretário-chefe da Casa Militar do Governo do Estado e 
coordenador estadual de Defesa Civil.  
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ao sistema normativo vigente empregar esses recursos em ambientes que, futuramente, seriam 

desativados e demolidos. 

Como argumento favorável ao emprego das verbas públicas, por outro enfoque, o 

integrante da Defesa Civil postulou que, especificamente em emergências, a lógica de 

emprego de recursos públicos, inclusive com escopo definido em lei, não é a mesma daquela 

impressa em tempos de calmaria. Seria perfeitamente admissível, in exemplis, empregar 

numerário dessa natureza em casas que serão futuramente destruídas, para afastar risco 

iminente; construir uma ponte provisória – que será futuramente destruída ou desmontada – 

para solucionar um grave problema de tráfego, enquanto se constrói a ponte definitiva; ou 

ainda locar um aparelho hospitalar por um período, embora seja detectado, a posteriori, que o 

período de locação durou tanto que compensaria até mesmo a compra de tal equipamento. 

Essa é a discussão que se pretende inaugurar, sem a pretensão, claro, de esgotar o 

assunto, mas apenas com o intento de lançar raciocínio inicial que possa futuramente 

fomentar o debate e levar à pacificação da questão. 

   

Princípio da eficiência e a atuação de Proteção e Defesa Civil em cotejo com o 

controle das despesas públicas 

 

No caput do artigo 37 da Constituição Federal, fruto de inovação trazida pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, está grafado, entre os princípios 

expressos da Administração Pública, o da eficiência, que deriva do dever homônimo que, 

obviamente, impõe-se a todo agente público na realização de suas atribuições, devendo fazê-

lo com presteza, perfeição e rendimento funcional adequado. 

Como consequência, cada agente público provendo a eficiência, haverá a eficiência 

da própria organização e, em última análise, da Administração Pública como um todo, 

grafando-se, assim, uma acepção individual e outra organizacional desse vetor de atuação que, 

frise-se, não pode ser considerado destacado dos demais princípios, em especial os da 

legalidade e da moralidade. Nesse sentido, dispõe Di Pietro, valendo-se das lições de Jesus 

Leguina Villa: 

“[...] já tivemos oportunidade de realçar a acentuada oposição entre o princípio da 

eficiência, pregado pela ciência da Administração, e o princípio da legalidade, imposto pela 

Constituição como inerente ao Estado de Direito. Lembramos, então, o ensinamento de Jesus 

Leguina Villa (1995: 637) a respeito dessa oposição entre os dois princípios quando o autor 
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afirma: ‘Não há dúvida de que a eficácia é um princípio que não se deve subestimar na 

Administração de um Estado de Direito, pois o que importa aos cidadãos é que os serviços 

públicos sejam prestados adequadamente. Daí o fato de a Constituição o situar no topo dos 

princípios que devem conduzir a função administrativa dos interesses gerais. Entretanto, a 

eficácia que a Constituição exige da administração não deve se confundir com a eficiência das 

organizações privadas nem é, tampouco, um valor absoluto diante dos demais. Agora, o 

princípio da legalidade deve ficar resguardado, porque a eficácia que a Constituição propõe é 

sempre suscetível de ser alcançada conforme o ordenamento jurídico, e em nenhum caso 

ludibriando este último, que haverá de ser modificado quando sua inadequação às 

necessidades presentes constitua um obstáculo para a gestão eficaz dos interesses gerais, 

porém nunca poderá se justificar a atuação administrativa contrária ao direito, por mais que 

possa ser elogiado em termos de pura eficiência.’ 

Vale dizer que a eficiência é princípio que se soma aos demais princípios impostos à 

Administração, não podendo sobrepor-se a nenhum deles, especialmente ao da legalidade, sob 

pena de sérios riscos à segurança jurídica e ao próprio Estado de Direito” 3. 

Essa interação de princípios, por vezes, gera aparente conflito, quando deve ser 

buscada a harmonização, revelando-se o princípio da proporcionalidade um profícuo 

contemporizador no caso concreto. A importância da proporcionalidade como princípio é de 

caráter instrumental, ou seja, funciona como ferramenta de harmonização nas aparentes 

colisões de normas principiológicas, ou então, quando há conflito de dignidades de pessoas 

distintas, lançando-se a proporcionalidade como paramento de decisão, naquilo que Rizzatto 

Nunes chamou de “proporcionalidade de segundo grau” ou “proporcionalidade especial”4. 

Urge, então, investigar qual o escopo da atuação de defesa civil e quais parâmetros 

legais para o emprego de recursos públicos podem dar a moldura para essa atuação. 

Em primeiro lugar, a atuação de defesa civil, em apertada síntese, pode ser extraída 

da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), hoje definida pela Lei nº 12.608, 

de 10 de abril de 2012, que, em seu artigo 3º, consigna que essa Política abrange as “ações de 

prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, voltadas à proteção e defesa civil”. 

Dessa maneira, o ciclo de defesa civil compreende a busca de se evitar, por medidas 

várias, um desastre (prevenção), por exemplo, com a execução de obras preventivas de 

contenção de taludes, ou mesmo, se impossível evitá-lo, reduzir seu impacto nas comunidades 
                                                 
3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo . São Paulo: Atlas, 2011, p. 84-5. 
4 Cf. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de direito penal militar . São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 72. 
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a ele vulneráveis (mitigação), e.g., pela idealização de planos de contingência. Também está 

compreendido nas ações de defesa civil o preparo dos agentes empregados nessas atividades, 

pelo desenvolvimento de oficinas, seminários, simulados etc., assim como a disseminação da 

cultura de proteção e defesa civil pela comunidade em geral (preparação). Ocorrendo o 

desastre, não evitado, mas mitigados seus efeitos, os agentes e a comunidade em geral, já 

preparados pelo Sistema de Proteção e Defesa Civil, passarão, complementando o ciclo, para 

as medidas de resposta e recuperação, como provimento de abrigos e de gêneros diversos para 

desabrigados e desalojados, assim como reconstrução ou restauração de obras de arte (pontes, 

v.g.), tudo com o escopo de devolver à comunidade a dignidade de existência sadia verificada 

antes do evento. 

Somam-se a essa norma reitora, espécie de espinha dorsal do sistema sob análise, 

instrumentos normativos derivados ou adjacentes, em âmbito federal ou estadual, que 

permitem tecer minúcias, operar com mais detalhes e balizar melhor as metas a serem 

alcançadas. 

À guisa de exemplo, no que concerne às fases de prevenção e recuperação, em se 

desejando celebrar um convênio com a Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de São 

Paulo, os municípios devem observar o disposto no Decreto nº 57.905, de 23 de março de 

2012, combinado com o Decreto nº 40.722, de 20 de março de 1996. Seguidos esses 

parâmetros, será possível, e.g., o emprego de recurso transferido do Estado a determinado 

município para construção de uma ponte que restabeleça o tráfego, interrompido por um 

desastre, de comunidade afastada do centro da cidade, propiciando acesso a hospital, escola 

etc. 

Por outro bordo, como bem se sabe, há na Administração Pública um sistema rígido 

de controle de despesas públicas, abrangendo não só o planejamento pela exigência de 

previsão em leis orçamentárias, mas também de execução, tendo, exemplificativamente no 

caso de obras e serviços, como maior filtro, a “Lei de Licitações e Contratos”, a Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993. 

Curiosamente, o artigo 3º da supracitada lei, ao enumerar os princípios que norteiam 

seu objeto, não menciona o princípio da eficiência, mas apenas os da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao 

instrumento convocatório, julgamento objetivo e os que lhes são correlatos, ainda que o 

dispositivo tenha conhecido nova redação estabelecida pela Emenda Constitucional nº 19/98. 
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A omissão sobre a eficiência na “Lei de Licitações e Contratos” encontra duas 

prováveis explicações.  

Em primeiro lugar, o diploma teve a preocupação principal de estimular a 

competitividade buscando uma economicidade nas despesas públicas, evitando o 

direcionamento, o tratamento pessoal, enfim, quase que uma “arma contra a corrupção” ao 

lado da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, conhecida como “Lei Anti-improbidade”, não 

havendo uma visão, ao menos em primeira linha, em prestigiar a eficiência como escopo.  

Em segundo lugar, há que se realmente refletir sobre a crítica de Bandeira de Mello 

ao quase que expurgar o princípio da eficiência da Constituição Federal, que não “pode ser 

concebido (entre nós nunca é demais fazer ressalvas óbvias) senão na intimidade do princípio 

da legalidade, pois jamais uma suposta busca de eficiência justificaria postergação daquele 

que é dever administrativo por excelência. [...]”5. Seria, no mínimo, alinhando-se à visão do 

grande administrativista, paradoxal consignar em uma lei um princípio de eficiência, posto 

que, em assim o fazendo, admitir-se-ía a existência no mundo normativo ideal de 

Administração Pública ineficiente, o que fere de morte o dever de eficiência inerente à 

promoção do bem comum. 

Seja como for, o fato de não haver previsão expressa na “Lei de Licitações e 

Contratos” de um princípio de eficiência, não significa que ele não exista como conteúdo 

normativo, posto que, ao ser previsto na Constituição Federal como princípio reitor da 

Administração Pública, necessariamente se espraiará por toda sua atividade, inclusive no 

desenvolvimento de um certame licitatório e na execução de um contrato administrativo. 

 

Princípio da proporcionalidade como elemento de harmonização de conflito das 

situações apresentadas 

 

Pela lógica dos sistemas apresentados, o Sistema de Proteção e Defesa Civil e o 

“Sistema de Despesas Públicas”, há no bojo do mesmo princípio uma sensível diferença, 

podendo-se afirmar que no primeiro, por razões muito óbvias, a mensuração de resultados 

para o alcance da eficiência não está atrelada a critérios rigidamente objetivos, enquanto, no 

segundo, a lógica sistêmica é impulsionada justamente para o lado oposto, ou seja, para a 

mensuração com base em critérios muito claros, objetivos, “cartesianamente” enxergados. 

                                                 
5 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 122. 
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Voltado a um dos exemplos introdutórios, pelo Sistema de Proteção e Defesa Civil, é 

perfeitamente aceitável – claro, desde que preenchidos os elementos prescritos nas normas 

condicionantes – a celebração de um convênio para a construção de uma ponte provisória, que 

ligue a comunidade afastada, isolada, a um hospital no centro da cidade, ponte esta que será 

destruída após a construção da ponte definitiva. O recurso de defesa civil empregado cumpriu 

seu escopo, atendeu seu objetivo sistêmico, sem olvidar das normas reitoras para a celebração 

do certame e dos demais princípios, como o da moralidade. A mesma lógica, no entanto, não 

pode ser impressa no “Sistema de Despesas Públicas”. A rigor, sem a contextualização acima, 

será pouco convincente a um auditor a lisura do emprego de recursos públicos em uma ponte 

que a própria Administração, em algum tempo, colocará abaixo.  

A solução para o conflito, como acima já suscitado, está exatamente na 

harmonização dos sistemas, em cada caso concreto, utilizando-se da ferramenta do princípio 

da proporcionalidade, que se desdobra em três aspectos: 

 

“a) Adequação 

Por ela, diz-se que o meio a ser escolhido deverá, em primeiro lugar, ser adequado 

visando ao resultado almejado. Adequação, portanto, implica conformidade e utilidade 

ao fim pretendido. 

 

b) Exigibilidade 

O meio deve ser o mais brando, mais suave, dentre aqueles que se apresentam 

disponíveis, no intuito de preservar ao máximo os valores constitucionalmente 

protegidos. Isto é, deve-se procurar atingir, no mínimo, os valores garantidos 

constitucionalmente que tenham entrado em colisão com o princípio prevalente. 

 

c) Proporcionalidade em sentido estrito. 

Deve-se empregar o meio que se mostrar mais vantajoso para a promoção do princípio 

prevalecente, mas sempre buscando desvalorizar o mínimo os demais”6. 

 

  Aplicando-se a teoria ao caso concreto, seria possível dizer que a construção da 

ponte provisória mostra-se medida proporcional, prevalecendo, portanto, a lógica sistêmica de 

proteção e defesa civil sobre a de rígido controle objetivo de gastos públicos. 

                                                 
6 Cf. NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana – Doutrina e 
Jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 43. 
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O meio escolhido – construção de ponte provisória para ligar comunidade isolada – é 

adequado aos fins propostos pelo escopo da defesa civil, preenchendo-se a adequação. Os 

recursos públicos empregados, embora possam a posteriori ser desperdiçados pela destruição 

da ponte, não foram exageradamente empregados por superfaturamento, já que foi utilizada a 

solução minimamente viável e não uma “construção faraônica”, optando-se pela via menos 

lesiva ao patrimônio público, bem constitucionalmente tutelado, atendendo-se a exigibilidade. 

Finalmente, esse artifício deve ser usado quando outro mais vantajoso não estiver à disposição 

– a exemplo da construção de um desvio ou da locação de uma ponte modular para atender a 

emergência –, atendendo-se a proporcionalidade em sentido estrito. 

A fórmula acima, um verdadeiro “teste de proporcionalidade”, pode e deve ser 

repetido sempre que for suscitado o conflito entre princípios e valores tutelados em mesmo 

nível, exatamente como no caso dos demais exemplos indicados na introdução. 

 

Conclusão 

 

Por tudo o que se expôs, verifica-se que a atuação de defesa civil requer um 

conhecimento próprio que, muitas vezes, colocará o agente público em situações conflitantes, 

quando deverá optar pela solução mais adequada ao caso concreto. 

Isso ocorre no emprego de recursos públicos, em que a lógica sistêmica própria de 

defesa civil – justamente por ter por parâmetro de eficiência grandezas nem sempre 

quantificadas, a priori, como número de vidas salvas – não se encaixa à lógica impressa pelo 

objetivo controle de gastos públicos, tendo por mote a eficiência administrativa. 

Nesse conflito, em casos específicos, apresenta-se como solução pragmática a 

aplicação da proporcionalidade como princípio harmonizador, fazendo prevalecer a lógica 

altruísta da prestação do socorro, da promoção da retomada da dignidade das pessoas afetadas 

por desastres. 

Contudo, como já advertido, não se quer aqui encerrar a discussão, mas fomentar o 

debate e incentivar a discussão do tema, para que haja o fortalecimento do Sistema Nacional 

de Proteção e Defesa Civil, com a atuação mais segura de seus integrantes, sem o receio da 

responsabilização por seus atos, quando em busca do bem comum. 
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REGULAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA HOMOLOGAÇÃO DAS 

SITUAÇÕES DE ANORMALIDADE NO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

Rudyard Panzarini Paiva7 

  

 

RESUMO 

 

Os desastres estão cada vez mais presentes no cotidiano das cidades brasileiras, 

principalmente os decorrentes da ação predatória do homem ao meio ambiente. Danos 

humanos, materiais e ambientais são grandes e como consequência deste fato, existe um 

aumento significativo das atividades administrativas nas três esferas de Governo com relação 

às situações de anormalidade. O tema “A Regulamentação dos Critérios para a Homologação 

das Situações de Anormalidade no Estado de São Paulo”, por meio de Decreto Estadual, é 

uma estratégia jurídica para fortalecer o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, facilitar 

a atuação administrativa do Estado e dos municípios quando assolados por eventos danosos, e 

possibilitar a recuperação de áreas afetadas, de forma mais célere. Fundamentado pela 

legislação federal concernente ao tema, mais precisamente a Instrução Normativa nº 1 do 

Ministério da Integração Nacional, o trabalho tem por finalidade idealizar uma nova 

sistemática administrativa, balizada por critérios objetivos que permita dinamizar todos os 

procedimentos para a homologação por parte do Governo Estadual, facilitando a atuação 

municipal, como também a gestão administrativa pela Coordenadoria Estadual de Proteção e 

Defesa Civil (CEPDEC). A regulamentação tem a intenção de corrigir a ausência de uma 

fundamentação jurídica estadual para os processos que tramitam na CEPDEC.  

 

Palavras-chave: Desastres. Situação de Anormalidade. Regulamentação. Defesa 

Civil. 

 

 

                                                 
7 Capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Mestrando em Ciências Policiais de Segurança e Ordem 
Pública, no Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CAES). E-mail: 
rudyardp@policiamilitar.sp.gov.br 
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1 Introdução 

 

O planeta Terra, constantemente, passa por alternâncias naturais de aquecimento e 

resfriamento, porém as atividades industriais, o crescimento desordenado das cidades, os 

desmatamentos e as queimadas podem estar potencializando os fenômenos climáticos naturais 

e tecnológicos, ocasionando consequências seriamente desastrosas. 

As mudanças climáticas globais têm demonstrado que eventos atmosféricos extremos, 

como secas, inundações, ondas de calor e de frio, furacões e tempestades afetam diferentes 

partes do planeta, com a produção de enormes prejuízos sócio-econômicos e ambientais. 

Nos últimos anos, o Brasil tem vivenciado desastres naturais cada vez mais 

freqüentes, resultando em saldos elevados de danos humanos e econômicos. 

Na realidade, os municípios, quando acometidos por eventos naturais ou 

tecnológicos que acarretam danos ambientais e patrimoniais, costumeiramente, decretam por 

90 dias situação de anormalidade, que pode ser apresentada de duas formas: situação de 

emergência ou estado de calamidade pública. 

O Estado até então, não figura como ente participativo no processo de homologação, 

até o momento em que o município prevê a necessidade de ajuda financeira externa, para 

minimizar seus prejuízos acometidos pelos desastres que se sucederam. Essa ajuda financeira 

se dá, entre outras formas, por meio de convênio firmado com o órgão de proteção e defesa 

civil do estado. 

Legalmente o município decreta, o estado homologa e a União reconhece a situação 

de anormalidade, e este último ato não possui vinculação direta com a homologação. Vale 

dizer que o reconhecimento independe da homologação estadual para ter validade. 

Ocorrido o fato adverso no município, cabe à Coordenadoria Municipal de Proteção 

e Defesa Civil (COMPDEC) coordenar as atividades e reunir os recursos para enfrentar o 

evento. Esgotados os meios locais, o município solicita auxílio à Coordenadoria Estadual de 

Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), orientado pelo Regional de Proteção e Defesa Civil 

(REPDEC), que se encarregará de coordenar os esforços dos órgãos estaduais.  

Compete ao prefeito do município, amparado pela COMPDEC, decretar situação de 

emergência ou estado de calamidade pública, considerando toda a área do município ou 

apenas parte dela.  

Decretada a situação de anormalidade, o município encaminha o decreto com a 

nomeação, por portaria, dos integrantes da COMPDEC local, junto com o decreto que criou a 
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Defesa Civil municipal e o Formulário de Informações do Desastre (FIDE), que demonstrará 

o quão foi afetado o município em razão dos desastres que se apresentaram. 

Assim, na CEPDEC, mais precisamente na Divisão de Gerenciamento de 

Emergências (DGE), ocorre a gestão de todos os processos de homologação do Estado de São 

Paulo, desde sua autuação até o seu encaminhamento final ao governador do Estado, 

conforme previsão e gabarito dos critérios estabelecidos no manual para a decretação de 

situação de emergência ou estado de calamidade pública, de 1999. 

Este manual é originário do Ministério da Integração Nacional e dispõe, em dois 

volumes, competências, critérios e modelos a serem seguidos, com objetivo de possibilitar ao 

agente público quantificar e qualificar a realidade do município em números. 

Até então, o único documento positivo para a avaliação de critérios de homologação, 

no Estado de São Paulo, é resultante desse manual. 

Há, portanto, ausência de norma jurídica estadual própria, para regular os critérios da 

atividade administrativa da homologação. 

Sobrevém a essa vacância a edição da Instrução Normativa nº1, do Ministério da 

Integração Nacional, de 30 de agosto de 2012, que estabeleceu procedimentos e critérios para 

a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos municípios, 

estados e pelo Distrito Federal, bem como para o reconhecimento federal das situações de 

anormalidade decretadas pelos entes federativos, apresentando, portanto, um novo 

direcionamento legal para tal atividade administrativa. 

Tem-se assim, em primeiro plano, a lacuna jurídica no Sistema Estadual de Proteção 

e Defesa Civil em relação à regulamentação dos critérios para homologação das situações de 

anormalidade dos municípios paulistas e, no plano subsequente, a recente edição de norma 

federal que regulamenta, em âmbito nacional, os procedimentos para o estabelecimento das 

situações de anormalidade. 

Nesse sentido, a finalidade é fortalecer e disciplinar o Sistema Estadual de Proteção 

e Defesa Civil, analisando o contorno exato da atividade administrativa da homologação, 

verificando em que condições devem ser implantadas sua normatização, sem negar a atual 

estrutura dos órgãos das três esferas de Governo. 

A problemática, na atual atividade do exercício administrativo da CEPDEC em 

realizar a gestão dos processos para a homologação do governador do Estado, muitas das 

vezes, está no fato de procuradores ou representantes dos municípios interessados 

questionarem tecnicamente os critérios adotados pelo manual utilizado, além de, discutirem 
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juridicamente a não homologação, em razão de o manual não estar vinculado a um documento 

com efeitos de execução ou de implicação regulamentadora. 

A justificativa  para regulamentar os critérios de homologação das situações de 

anormalidade, fundamenta-se na necessidade de a Polícia Militar do Estado de São Paulo 

implementar estratégias institucionais, na área de Defesa e Proteção e Defesa Civil, de forma 

a preencher a lacuna jurídica estadual na atividade de homologação, como também viabilizar 

aos municípios interessados uma garantia legal para amparar suas pretensões de 

restabelecimento da situação de normalidade.  

Quando os municípios solicitam a chancela estadual para homologar suas 

declarações de anormalidade, costumeiramente, enfrentarem sérios problemas decorrentes de 

desastres, pois não dispõem de recurso financeiro próprio para enfrentar altas despesas com a 

parte recuperativa, direcionando na proteção e defesa civil a solução mais acessível para os 

seus prejuízos. 

O objetivo geral consiste em regulamentar os critérios de homologação das 

situações de anormalidade, por força de decreto estadual.  

Os objetivos específicos são: 

a) tornear, sob o prisma legal e doutrinário, o papel do Estado, mais precisamente da 

Proteção e Defesa Civil Estadual, na propositura da regulamentação de critérios para o 

exercício administrativo nos processos de homologação, verificando os mecanismos 

necessários e afins, para que a Constituição Federal e também a legislação estadual não sejam 

afrontadas; e 

b) conceber uma estrutura administrativa inovadora, balizada por critérios objetivos, 

que permita a celeridade de toda a gestão do processo de homologação, facilitando aos 

municípios o retorno à situação de normalidade. 

 

2 Processo de Homologação das Situações de Anormalidade 

2.1 Situação de Anormalidade 

 

A expressão situação de anormalidade indica a existência de uma anomalia em razão 

de eventos naturais ou tecnológicos que afetaram uma comunidade ou parte dela, que coloca 

em risco a vida de sua população.  

A situação de anormalidade se dá sob duas formas: situação de emergência ou estado 

de calamidade pública.  
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A diferença primordial entre ambas está no comprometimento parcial ou total da 

capacidade funcional de responder aos desastres. Quando o comprometimento for parcial, está 

caracterizada a situação de emergência, e se total, caracteriza o estado de calamidade pública. 

Conforme definição de Castro (2004, p. 248) “situação de emergência é o 

reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por desastres, 

causando danos (superáveis) à comunidade afetada”. 

A Instrução Normativa nº 1, de 24 de agosto de 2012 estabeleceu em seu artigo 1º o 

conceito para esse termo: 

 

Art. 1º Para os efeitos desta Instrução Normativa entende-se como: 

[...] III – situação de emergência: situação anormal, decretada em razão de desastre, que 

embora não excedendo a capacidade de resposta do município ou do estado atingido, poderá 

requerer auxílio complementar do Estado ou da União para as ações de resposta e de 

recuperação (BRASIL, 2012, p. 01). 

 

A segunda terminologia de situação de anormalidade, o estado de calamidade pública 

apresenta maior potencial de danos à comunidade afetada, de forma a comprometer 

seriamente a vida de seus integrantes, conforme define Castro: 

 

Estado de Calamidade Pública é o reconhecimento legal pelo poder público de 

situação anormal, provocada por desastres, causando sérios danos à comunidade afetada, 

inclusive à incolumidade e à vida de seus integrantes. (CASTRO, 2004, p.111). 

 

A acepção trazida pela Instrução Normativa nº1, de 24 de agosto de 2012 ressalta a 

qualificação em relação à capacidade de resposta: 

 

Art. 1º Para os efeitos desta Instrução Normativa entende-se como: 

[...] IV – estado de calamidade pública: situação anormal decretada em razão de desastre, 

que excede a capacidade de resposta do município ou do estado atingido, requerendo auxílio 

direto e imediato do Estado ou da União para as ações de resposta e de recuperação 

(BRASIL, 2012, p. 01). 

 

Os municípios, quando acometidos por situação indesejável ocasionada por desastres 

naturais ou tecnológicos, decretam situação de anormalidade. 
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O Estado, administrativamente, homologa a situação anormal do Município e o ente 

federal, por sua vez, reconhece a situação de anormalidade do Estado ou do Município 

afetado. 

Esses atos administrativos não possuem vinculação direta entre si. Significa dizer, 

que o reconhecimento independe da homologação do Estado para ter a sua validade e a 

decretação, também, não necessita da homologação para a sua legitimidade jurídica. 

 

2.2 Decretação Municipal 

 

No vocabulário pátrio, a palavra decretação, conforme conceituado pelo Dicionário 

Houaiss (2012, p. 121) significa “baixar decreto; ordenar; regulamentar por decreto; 

determinar; estabelecer; decidir; declarar com autoridade”. 

Esse termo é utilizado pelos entes municipais para decretar, por meio de decreto, a 

situação anormal que se instalou de forma a regulamentar a conjuntura apresentada. 

Essa possibilidade jurídica implica na geração de direitos e a isenção de obrigações, 

inclusive de pagamento de impostos a pessoas físicas ou jurídicas afetadas pelos desastres ou 

instaladas nos cenários dos desastres. 

Entre os benefícios legais disponíveis para os municípios afetados pelos desastres, 

está a possibilidade de dispensar a licitação para a aquisição de bens ou a contratação de 

serviços para a sua pronta recuperação, havendo, portanto, um vínculo entre a despesa 

financeira executada e a conseqüência dos prejuízos acusados pelos desastres. 

Nesse sentido, o inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 

instituiu normas para licitações e contratos da Administração Pública estabeleceu: 

 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  

[...] IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência 

de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 

pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 

para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. (BRASIL, 1993, p. 05). 
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Da mesma forma, o Decreto nº 84.685, de 06 de maio de 1980, que regulamentou a 

Lei nº 6.746, de 10 de dezembro de 1979, que trata do Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Rural (ITR) previu a redução do imposto nos casos de decretação de situação de anormalidade 

pelos entes Federal e Estadual: 

 

Art. 13 - Nos casos de intempérie ou calamidade de que resulte frustração de safras ou 

destruição de pastos, o Ministro da Agricultura poderá determinar que o percentual de 

redução referido no art. 8º seja: 

a) calculado com base em dados do ano anterior ao da ocorrência, ou 

b) fixado genericamente para todos os imóveis que comprovadamente estejam situados na 

área de ocorrência da intempérie ou calamidade. 

Parágrafo único - Nos casos de estado de calamidade pública, decretado pelo Poder Público 

Federal ou Estadual, a redução de que trata o art. 8º poderá ser de 90% (noventa por cento), 

desde que o imóvel tenha sido afetivamente atingido pelas causas determinantes daquela 

situação. (BRASIL, 1980, p. 02). 

 

2.3 Homologação Estadual 

 

Mister se faz, primeiramente, definir o significado da palavra homologação, para 

posterior entendimento da sua funcionalidade no processo administrativo na CEPDEC/SP. 

Em sentido amplo, homologar significa aprovar algum ato por autoridade que tenha 

competência para tal. 

Para o Novo Dicionário Básico da Língua Portuguesa Folha/Aurélio, a palavra 

homologação apresenta o seguinte significado: 

 

1. Ato ou efeito de homologar.  

2. Aprovação dada por autoridade judicial ou administrativa a certos atos particulares para 

que produzam os efeitos jurídicos que lhes são próprios. (NOVO DICIONÁRIO, 

Folha/Aurélio). 

 

Nos processos administrativos de homologação das situações de anormalidade, o ato 

de homologar por parte do Governo do Estado, não só aprova e chancela o ato do ente 

municipal que decretou a situação anormal, como atribui responsabilidade aos partícipes 
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(Estado e Município) pelas informações prestadas nos documentos constituintes de todo o 

processo. 

A importância para os municípios em possuir a chancela do Estado nos processos de 

homologação das situações de anormalidade, não se restringe apenas a atos administrativos 

normativos.  

O município quando acometido por desastre, busca nos outros entes de governo, a 

viabilidade financeira para minimizar os seus prejuízos sofridos. Esse apoio financeiro se dá 

por meio de repasse de material de ajuda humanitária, de transferência de recursos financeiros 

e, também, por força de convênio com o Estado, através da Casa Militar do Gabinete do 

Governador (CMil) para obras de construção e recuperação. 

Os convênios, na esfera estadual, possibilitam a desoneração de parte do encargo 

financeiro para os municípios, nas obras de Proteção e Defesa Civil.  

Como todo convênio entre entes federativos, existe o quinhão que compete a cada 

parte. Nesse sentido, a contrapartida municipal em convênios para obras de Proteção e Defesa 

Civil varia entre 20%, 10% e 5%, conforme o número de habitantes do município.  

Ocorre que, com a homologação da situação de anormalidade por parte do Estado, 

essa contrapartida municipal pode chegar a zero por cento. Assim, o município estaria isento 

de qualquer despesa financeira para a execução da obra. 

Desta forma, o Decreto nº 57.905, de 23 de março de 2012, que autorizou a Casa 

Militar, por sua Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), a representar o Estado na 

celebração de convênios com Municípios paulistas, objetivando a transferência de recursos 

financeiros para a execução de obras e serviços destinados a medidas preventivas ou 

recuperativas de defesa civil, prevê: 

 

Artigo 1° - Fica a Casa Militar, por sua Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC, 

autorizada a representar o Estado na celebração de convênios com Municípios paulistas, 

objetivando a transferência de recursos financeiros para execução de obras e serviços 

destinados a medidas preventivas ou recuperativas de defesa civil.  [...] 

Artigo 2º - A contrapartida dos Municípios, quando couber, será fixada na seguinte 

conformidade: 

I - Municípios com população superior a 150.000 habitantes: 20% (vinte por cento) do valor 

total do ajuste; 

II - Municípios com população superior a 50.000 habitantes e igual ou inferior a 150.000 

habitantes: 10% (dez por cento) do valor total do ajuste; 
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III - Municípios com população igual ou inferior a 50.000 habitantes: 5% (cinco por cento) 

do valor total do ajuste. [...] 

§ 4º - Excepcionalmente, nas hipóteses de decretação ou homologação estadual de situação 

de emergência ou estado de calamidade pública, poderá o Município ser dispensado da 

exigência de contrapartida a que se refere este artigo. (SÃO PAULO, 2012, p. 01). 

 

Nota-se no § 4º do artigo 2º a possibilidade de redução da contrapartida dos 

municípios quando na celebração de convênios com o Estado para obras de proteção e defesa 

civil. 

De igual forma, o Decreto Estadual nº 56.664, de 11 de janeiro de 2011, que 

autorizou a Secretaria da Habitação a, representando o Estado, celebrar Convênio com a 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, 

visando à gestão de recursos a serem transferidos aos Municípios, que em razão de chuvas 

tenham declarado estado de emergência ou de calamidade pública, para a concessão de 

benefício eventual denominado auxílio-moradia emergencial condicionou à concessão do 

repasse financeiro à homologação por parte do Governo do Estado: 

 

Artigo 2º - Fica a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 

Paulo - CDHU, respeitadas as formalidades legais, autorizada a celebrar convênios com 

Municípios que tenham declarado estado de emergência ou de calamidade pública, 

homologado por decreto do Governador do Estado, após análise da Coordenadoria Estadual 

de Defesa Civil, visando à transferência de recursos para a concessão de benefício eventual 

denominado auxílio-moradia emergencial. [...] 

§ 2º - O prazo de vigência do auxílio-moradia se estenderá até que cesse o estado de 

emergência ou de calamidade pública ou, havendo qualquer impedimento de retorno das 

famílias beneficiadas às suas residências originais, até que lhes seja provido novo 

atendimento habitacional. (SÃO PAULO, 2011, p. 01). 

 

2.4 Reconhecimento Federal 

 

O reconhecimento da situação de anormalidade se restringe à competência federal, 

de forma a declarar a existência de circunstância anormal, em razão de desastres ocorridos nas 

esferas estaduais e municipais. 
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Entre os benefícios legais proporcionados aos municípios e aos estados pelo 

reconhecimento federal, o Decreto nº 7.223, de 29 de junho de 2010, que alterou os artigos 19 

e 169 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio 

de 1999, e o artigo 3º do Decreto no 6.722, de 30 de dezembro de 2008 possibilitou a 

antecipação de benefícios da previdência social, conforme demonstrado em sua redação: 

 

Art. 169. Os pagamentos dos benefícios de prestação continuada não poderão ser 

antecipados. 

§ 1º Excepcionalmente, nos casos de estado de calamidade pública decorrente de desastres 

naturais, reconhecidos por ato do Governo Federal, o INSS poderá, nos termos de ato do 

Ministro de Estado da Previdência Social, antecipar aos beneficiários domiciliados nos 

respectivos municípios: 

I - o cronograma de pagamento dos benefícios de prestação continuada previdenciária e 

assistencial, enquanto perdurar o estado de calamidade. (BRASIL, 2010, p. 47). 

 

Da mesma forma, a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispôs sobre o Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço possibilitou a movimentação da conta do beneficiário nos 

casos de situação de emergência ou estado de calamidade pública: 

 

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes 

situações: [...] 

XVI - necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme 

disposto em regulamento, observadas as seguintes condições: 

a) o trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de Município ou 

do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, 

formalmente reconhecidos pelo Governo Federal; 

b) a solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 (noventa) dias 

após a publicação do ato de reconhecimento, pelo Governo Federal, da situação de 

emergência ou de estado de calamidade pública; (BRASIL, 1990, p. 04). 

 

 3. Proposta de Regulamentação na Esfera Estadual 

3.1 Cenário Atual das CEPDECs 
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É oportuno traçar um panorama da situação das CEPDECs da federação com 

referência às políticas estaduais sobre as regulamentações das situações de anormalidade. 

Em um primeiro plano, fica demonstrado no gráfico abaixo o cenário das CEPDECs 

sobre a existência, ou não, de regulamentação própria antes da publicação da Instrução 

Normativa nº 1, de 24 de agosto de 2012, onde apenas 27% dos Estados possuem 

normatização sobre a matéria. 

 

                  Gráfico 1 - Existência de regulamentação própria das CEPDECs. 

 
Regulamentação própria das CEPDEC

27%

73%

SIM

NÃO

 

                        Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 

 

Os Estados que responderam possuir instrumento legal para normatizar suas 

homologações das situações de anormalidade, cerca de 57% direcionaram suas respostas para 

o decreto estadual, como sendo o meio legal utilizado para essa regulamentação. 
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Gráfico 2 - Meios legais de regulamentação utilizados pelas CEPDECs. 

 
Meios legais de regulamentação

57%29%

14% 0%0%

Decreto Estadual 

Resolução

Regulamento

Manual

Outro

 

                          Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 

 

Em outro prisma, com o advento da Instrução Normativa nº 1, as CEPDECs 

demonstraram a intenção em implementar regulamentação própria para a matéria, conforme 

demonstrado no gráfico abaixo: 

                  

 Gráfico 3 - CEPDECs que implementarão a regulamentação. 

 
CEPDEC que adotarão regulamentação

69%

31%

SIM

NÃO

 

                            Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 
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No gráfico seguinte, o meio legal adotado, de acordo com a pesquisa, demonstrou 

que as CEPDECs utilizarão diversos instrumentos legais para regulamentar a Instrução 

Normativa nº 1, destacando-se o decreto estadual. 

 

         Gráfico 4 – Meios legais utilizados. 

.

 
Meios legais a serem utilizados

55%
28%

6%
0%

11%
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         Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 

 

Por fim, restou demonstrada pela pesquisa de campo, a preocupação das CEPDECs 

com a matéria, onde 77% dos Estados julgam necessária a regulamentação, conforme o 

gráfico abaixo: 

 

         Gráfico 5 – Percentual das CEPDECs que julgam necessária a regulamentação.  

 
CEPDEC que julgam necessária a regulamentação

77%

23%

SIM

NÃO

 

         Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 
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Subsidiariamente, como parâmetro funcional-administrativo, a pesquisa demonstrou 

o atual nível estrutural das CEPDECs em possuir, ou não, departamento próprio para tratar as 

suas demandas das homologações de situações de anormalidade, onde apenas 54% 

responderam possuir local específico para a gestão da matéria. 

 

          Gráfico 6 – Existência de departamento para a gestão das homologações. 

 
Existência de departamento próprio para o gerenciam ento das 

homologações

54%

46%
SIM

NÃO

 

          Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 

 

3.2 Disposição do Decreto Estadual com Alterações. 

 

De forma a não afrontar a legislação federal e por meio da Constituição Estadual de 

1989, que em seu artigo 47, inciso XIX, alínea “a”, possibilita ao Governador do Estado 

tratar, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração estadual, que 

não implique em aumento de despesa ou criação e extinção de órgãos públicos, propusemos 

Decreto Estadual, com parâmetros e critérios alinhados com os previstos na Instrução 

Normativa nº 1, de 24 de agosto de 2012. 

Porém, conforme a nova gestão dos processos de homologação que tramitam pela 

Divisão de Gerenciamento de Emergências da CEPDEC/SP, fundamentados pela Instrução 

Normativa nº 1, alguns critérios anteriormente previstos, passaram a ser tratados de forma 

diferenciada, como a inovação da divisão dos prejuízos econômicos em públicos e privados, e 

também a nova porcentagem prevista para o aferimento desses prejuízos. 
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Assim, de acordo com a nova sistemática, processos titulares de critérios para a 

homologação, não mais os detinham, de maneira a inviabilizar as ações de cunho recuperativo 

e assistencial do Estado aos Municípios paulistas. 

Dessa maneira, como sugestão para a alteração do conteúdo positivo da norma, no 

que concerne à redação dada aos parágrafos 4º e 5º dos artigos 4º e 5º da Instrução Normativa, 

como proposta para a alteração inicial, seria a supressão da diferenciação entre prejuízo 

público e privado, de forma a computar a somatória entre ambos para a caracterização do 

prejuízo econômico total, resultando assim, na alteração do parágrafo 4º e a exclusão do 

parágrafo 5º dos artigos 4º e 5º da presente Instrução. 

Em segundo plano, como o Formulário de Informações de Desastres (FIDE) 

apresenta em seu escopo os valores reais do Produto Interno Bruto (PIB) anual, da 

arrecadação anual e do orçamento anual, a sugestão para a nova redação compreenderia, 

somente, como critério para avaliação dos parâmetros econômicos esses três índices, de forma 

independente e alternada, onde a porcentagem dos prejuízos econômicos seria confrontada 

com qualquer um desses índices, de forma mais benéfica aos municípios. 

Em um terceiro prisma, o artigo 3º da Instrução Normativa bem estabeleceu a 

classificação dos desastres quanto a sua intensidade: 

Art. 3º Quanto à intensidade os desastres são classificados em dois níveis: 

a) nível I - desastres de média intensidade; 

b) nível II - desastres de grande intensidade. (BRASIL, 2012, p. 01). 

 

Considerando esta classificação, o parágrafo 4º desse mesmo artigo diferenciou as 

situações de anormalidade, onde os desastres de nível I ensejam a decretação de situação de 

emergência, enquanto os desastres de nível II a de estado de calamidade pública. 

Posto isso, a proposta para a nova redação, seria alterar a porcentagem para 

caracterizar esses dois níveis, distinguindo as situações de anormalidade. 

Desta feita, ter-se-iam que os prejuízos econômicos (públicos e privados) 

compreendidos entre 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento) do PIB anual, da 

arrecadação anual ou do orçamento anual dos Municípios configuraria critério para o 

reconhecimento da situação de anormalidade caracterizada como situação de emergência. De 

outra forma, os prejuízos econômicos (públicos e privados) que ultrapassassem 10% (dez por 

cento) do PIB anual, da arrecadação anual ou do orçamento anual dos Municípios 
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caracterizariam critério para o reconhecimento da situação de anormalidade caracterizada 

como estado de calamidade pública. 

Por fim, alterando-se as propostas sugeridas, em especial as porcentagens 

estabelecidas para os prejuízos em sentido amplo, bem como os indicadores econômicos que 

os parametrizam, o novo texto legal dos artigos 4º e 5º da Instrução Normativa n° 1, passaria a 

ter a seguinte redação: 

Art. 4º Caracterizam os desastres de nível I a ocorrência de pelo menos dois dos 

danos descritos nos parágrafos 1º a 3º que, no seu conjunto, importem no prejuízo 

econômico estabelecido no § 4º (grifo nosso), e comprovadamente afetem a capacidade do 

poder público local de responder e gerenciar a crise instalada; 

§ 1º Danos Humanos [...] 

§ 2º Danos Materiais [...] 

§ 3º Danos Ambientais [...] 

§ 4º Prejuízos econômicos compreendidos entre 5% (cinco por cento) e 10% (dez 

por cento) do PIB anual, da arrecadação anual ou do orçamento anual (grifo nosso) do 

Município atingido, relacionados com o colapso dos seguintes serviços essenciais [...] 

§ 5º - excluído (grifo nosso). 

Art. 5º Caracterizam os desastres de nível II a ocorrência de pelo menos dois dos 

danos descritos nos parágrafos 1º a 3º que, no seu conjunto, importem no prejuízo 

econômico estabelecido no § 4º (grifo nosso), e comprovadamente excedam a capacidade do 

poder público local de responder e gerenciar a crise instalada. 

§ 1º Danos Humanos [...] 

§ 2º Danos Materiais [...] 

§ 3º Danos Ambientais [...] 

§ 4º Prejuízos econômicos que ultrapassem 10% (dez por cento) do PIB anual, da 

arrecadação anual ou do orçamento anual (grifo nosso) do Município atingido, 

relacionados com o colapso dos seguintes serviços essenciais [...] 

§ 5º - excluído (grifo nosso). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A regulamentação dos critérios para a homologação das situações de anormalidade 

no estado de São Paulo é uma estratégia jurídica balizada pelos princípios da conveniência e 
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da oportunidade, para fortalecer o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, facilitando a 

atuação administrativa do Estado, quando das solicitações apresentadas pelos municípios 

assolados por eventos danosos, possibilitando assim, a recuperação e reconstrução da (s) área 

(s) afetada (s) de forma mais célere. 

Com o objetivo de propor uma estrutura administrativa inovadora, pautada pela 

objetividade, a regulamentação dos critérios no âmbito estadual foi idealizada para permitir a 

gestão disciplinada dos processos de homologação, de forma a fundamentar, técnica e 

juridicamente, as decisões do Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, para melhor 

assessorar o governador do Estado, quando das demandas para viabilizar o retorno à situação 

de normalidade por parte dos municípios paulistas. 

A Instrução Normativa nº 1, de 24 de agosto de 2012, que substituiu o preterido 

Manual para a Decretação de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública de 

1999, trouxe no seu corpo os critérios para direcionar o reconhecimento das situações de 

anormalidade dos municípios pelo ente federal, possibilitando a consecução de parâmetros e 

critérios para que o escopo principal deste trabalho pudesse ser concluído.  

Assim, alicerçado pelo poder constituinte derivado decorrente e amparado 

juridicamente pelas Constituições Federal e Estadual, que nesta em seu artigo 47, inciso XIX, 

alínea “a”, possibilita ao Governador do Estado tratar, mediante decreto, sobre a organização 

e funcionamento da administração estadual, desde que não implique em aumento de despesa 

ou criação e extinção de órgãos públicos, foi a inserção viável para que a proposta de 

regulamentação, por meio de Decreto Estadual, pudesse ser concebida.  

Diante deste lineamento jurídico possível, a proposta de decreto estadual foi 

elaborada, mantendo-se os mesmos critérios pronunciados pela Instrução Normativa nº 1, 

havendo alterações não substanciais em seus postulados, para que não sejam afrontadas as 

legislações federais em vigor. 

Ademais, foram inseridas rubricas que sugerem alterações em questões técnicas de 

cunho interno para o Estado de São Paulo, a fim de adequar critérios e regras à realidade 

vivenciada pelo Estado. 

Por fim, o autor deste trabalho conclui pela necessidade técnica e pela viabilidade 

jurídica da regulamentação dos critérios para homologar as situações de anormalidade no 

Estado, por meio de decreto, a fim de fortalecer o Sistema de Proteção e Defesa Civil no 

Estado de São Paulo, buscando a excelência na qualidade e gestão dos serviços prestados à 

população paulista. 
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CRIAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE PROTEÇÃO E DEF ESA CIVIL: 

UMA ESTRATÉGIA PARA FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL, 

PREVENIR DESASTRES E MINIMIZAR SEUS EFEITOS,  

NOS MUNICÍPIOS PAULISTAS. 

 

 

Marcos de Paula Barreto8 

  

RESUMO 

 

A Criação dos Escritórios Regionais de Proteção e Defesa Civil é uma estratégia para 

fortalecer o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, prevenir desastres e minimizar seus 

efeitos, nos municípios paulistas, o trabalho teve por objetivo propor a transversalização do 

assunto Defesa Civil entre os diversos órgãos da administração municipal, estadual e federal. 

Os Escritórios Regionais de Proteção e Defesa Civil, a profissionalização dos Coordenadores 

Regionais de Proteção e Defesa Civil, e o desempenho da função do coordenador regional de 

maneira exclusiva e vinculada a Casa Militar, propiciarão uma melhor prevenção e uma 

melhor resposta no momento das emergências causadas pelos desastres naturais e 

tecnológicos. O exercício da função do coordenador regional de maneira exclusiva e a 

utilização das instalações físicas das suas respectivas Instituições, propiciarão uma economia 

de recursos a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil em virtude da possibilidade 

de uma prestação de serviço descentralizada. 

 

Palavras-chave: Proteção e Defesa Civil. Escritórios Regionais. Casa Militar. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo pretende apontar a viabilidade da criação dos Escritórios Regionais 

de Proteção e Defesa Civil, a exemplo de outras Secretarias de Governo, que possuem uma 

representação efetiva em todas as regiões administrativas do Estado. 

                                                 
8 Capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Mestrando em Ciências Policiais de Segurança e Ordem 
Pública, no Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CAES). E-mail: 
mpbarreto@sp.gov.br. 
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A criação dos escritórios regionais e a definição das atividades realizadas pelos 

Coordenadores Regionais de Proteção e Defesa Civil (REPDECS), desempenhada por oficiais 

da Polícia Militar do Estado de São Paulo e membros da sociedade civil, dentro do sistema 

estadual gerido pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) têm por 

finalidade melhorar a qualidade da prestação dos serviços públicos estaduais. Pretende-se 

propiciar aos municípios paulistas acesso mais fácil ao sistema, reduzindo as etapas 

administrativas burocráticas e permitindo que os benefícios da legislação sejam alcançados de 

maneira célere, além de melhorar a qualidade de vida das comunidades e otimizar a 

recuperação de cenários. 

O Escritório Regional de Proteção e Defesa Civil tem o objetivo de fortalecer o 

Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. A filosofia é desenvolver atividades de maneira 

descentralizada, buscando economia de recursos e resolução dos problemas de forma 

regionalizada. 

Além do quadro de efetivo da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do 

Estado de São Paulo, há também, atualmente, 19 coordenadores regionais distribuídos nas 

regiões administrativas do Estado, sendo 15 no interior, e mais quatro, na região 

metropolitana. 

É importante ressaltar que existem atualmente 16 regiões administrativas e que três 

Coordenadores Regionais de Proteção e Defesa Civil, do ABC, de Osasco e de Guarulhos são 

setoriais e serão tratados como regionais de Proteção e Defesa Civil em decorrência da grande 

densidade demográfica existentes nessas regiões. Além dos citados, há também o 

Coordenador Regional Metropolitano. 

O presente trabalho usa essa divisão administrativa existente, mas não há óbice se no 

futuro outra divisão for adotada, pois o objetivo é a difusão da doutrina de proteção e defesa 

civil. 

A problemática enfrentada por Oficiais da Polícia Militar e civis que exercem a 

função de Coordenador Regional de Proteção e Defesa Civil ou de Coordenador Adjunto de 

Proteção e Defesa Civil é justamente a proposta deste trabalho, pois, estas funções são 

exercidas de maneira voluntária, e associada às funções ordinárias desenvolvidas nas suas 

Instituições, onde, obviamente, elas são prioritárias em relação às atividades de Defesa Civil. 

Os Coordenadores Regionais de Proteção e Defesa Civil recebem apoio de seus 

chefes direto, uma vez que dependem de autorização dos respectivos chefes para atuar, os 
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quais podem entender como sendo uma atividade concorrente ao serviço ordinário 

desenvolvido diariamente. 

A Defesa Civil é a organização da sociedade com um todo para a autodefesa por 

meio de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à 

proteção e defesa civil.  

Diante dessa definição, pode-se afirmar que a Polícia Militar sempre fará parte das 

ações de proteção e defesa civil, considerando sua vocação institucional e previsão 

constitucional, uma vez que a preservação da ordem pública implica diretamente o socorro 

das vítimas de desastres, a assistência humanitária e o restabelecimento da normalidade social.  

A justificativa  da proposta do escritório regional de proteção e defesa civil 

fundamenta-se na necessidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo implantar suas 

estratégias institucionais, bem como de desenvolver os mecanismos institucionais adequados 

para atingir seus objetivos, notadamente aos relativos à prevenção primária e secundária e ao 

aumento da credibilidade da Instituição. 

A CEPDEC, por sua vez, tem a obrigação de melhorar a capacitação dos REPDECS 

(civis e oficiais), para que exerçam suas funções de maneira mais eficiente, além de preparar 

eventuais sucessores, visto que, na legislação vigente, é prevista a participação de 

profissionais altamente qualificados e dedicados à realização de ações voltadas ao 

atendimento de desastres.  

O Coordenador Regional de Proteção e Defesa Civil deve pertencer ao efetivo da 

Casa Militar, ou adido a esta, para o desempenho exclusivo das atividades da Coordenadoria 

Estadual de Proteção e Defesa Civil, uma vez que a realidade social exige que pessoas se 

dediquem à Defesa Civil para que a comunidade seja atendida em suas necessidades.  

Com relação à infra-estrutura, aparelhamento e logística necessária para o Sistema 

Estadual de Proteção e Defesa Civil, pode-se aproveitar a estrutura física das Organizações 

Policiais Militares ou de outras instituições públicas. 

Diante da utilização das instalações de outros órgãos públicos, propõe-se ainda, o 

vínculo administrativo dos coordenadores regionais à chefia ou comando local, mantendo-se a 

subordinação operacional à CEPDEC, a fim de que não sejam criados embaraços 

administrativos àquelas autoridades; dessa forma, o coordenador não ficaria isolado e 

receberia o apoio necessário da estrutura já existente em tais instituições. 

O objetivo geral é identificar qual é a estrutura mais adequada para abrigar um 

escritório regional de proteção e defesa civil, que possa atuar de maneira mais eficiente na sua 
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área territorial, planejando, articulando e coordenando ações defesa civil, por meio de 

medidas preventivas e preparatórias, além da pronta resposta a desastres, reconstrução e 

recuperação, aproveitando uma estrutura já existente. 

Os objetivos específicos são: 

a) agregar à imagem da corporação os serviços relativos à Defesa Civil; 

b) descrever atividades a serem desenvolvidas pelos REPDECS;  

c) demonstrar a necessidade do desempenho da função de Coordenador Regional de 

Proteção e Defesa Civil (REPDEC) de maneira exclusiva. 

Atualmente, a Polícia Militar é que coordena, dirige, movimenta e lidera o sistema de 

Proteção e Defesa Civil no Estado de São Paulo, fato que muitas pessoas desconhecem. 

Em todas as ações de ajuda humanitária e de assistência social pós-evento desastroso, 

a Defesa Civil está presente e, portanto, a corporação tem deixado de obter o devido 

reconhecimento junto à população do Estado e de outros entes da Federação, pelo fato de essa 

população desconhecer ou não associar um trabalho ao outro. 

A criação dos Escritórios Regionais de Proteção e Defesa Civil também se justifica  

pelo fato de inúmeros desastres naturais e tecnológicos atingirem o estado de São Paulo. 

Acrescenta-se ainda as novas responsabilidades aos agentes de proteção e defesa civil, 

trazidas pela nova legislação. 

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil investe e modifica a forma de 

gestão em defesa civil no âmbito nacional, com o objetivo de que cada estado tenha um centro 

de gerenciamento compartilhando as ações de defesa civil com o Centro Nacional de 

Desastres (CENAD). 

No Brasil, a União possui competência privativa para legislar a respeito de defesa 

civil, conforme prescreve o artigo 22, inciso XXVIII, da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, ao elencar que “Compete privativamente à União legislar sobre defesa 

territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional” 

(BRASIL, Constituição Federal, 2010, p.17, grifo nosso). 

A atual Constituição da República Federativa do Brasil atribui a execução das 

atividades de defesa civil aos corpos de bombeiros militares:  

art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

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

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
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[...] 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

§ 5º Às polícias militares cabem à polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, 

incumbe a execução de atividades de defesa civil (BRASIL, Constituição 

Federal, 2010, p.52, grifo nosso). 

2. PRINCÍPIOS DOUTRINÁRIOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

 

Entre outras medidas, cabe à Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil 

(CEPDEC), coordenar e supervisionar as ações de Proteção e Defesa Civil, manter e atualizar 

banco de dados sobre inundações, enchentes, deslizamentos de terra e estiagem, fenômenos 

mais constantes no Estado de São Paulo, além dos demais desastres de não menos importância. 

Incumbe, ainda, à CEPDEC, mapear as áreas de riscos, elaborar o Plano Estadual de 

Proteção e Defesa Civil, emitir alertas antecipados aos Coordenadores Regionais e 

Coordenadores Municipais de Proteção e Defesa Civil, prever recursos orçamentarios para as 

ações assistenciais, capacitar recursos humanos, providenciar a distribuição e controle de 

suprimentos, realizar preferencialmente convênios de obras preventivas de Proteção e Defesa 

Civil e propor a decretação ou homologação de situação de emergência ou de estado de 

calamidade pública.  

Antes da entrada em vigor da Lei Nº 12.608 de 10 de abril de 2012, a Defesa Civil, 

com a função básica de proteger a vida, desenvolvia-se com as ações preventivas, de socorro, 

assistenciais e recuperativa. 

Ações preventivas são aquelas em que população é treinada antes da eclosão do 

desastre. Caracteriza-se pela realização de obras públicas preventivas e pela elaboração de 

Planos de Contingências. 

Nas ações de socorro atuam os orgãos de emergência, em especial os corpos de 

bombeiros militares. 

Na fase assitencial as pessoas atingidas pelos desastres são encaminhadas para os 

abrigos ou levadas para casa de parentes. Nesta fase é de suma importância a rapidez no 

atendimento dos desabrigados e desalojados com materiais de primeira necessidade, em 

especial água potável, alimentação adequada e local para banho e repouso. 

A fase recuperativa viabiliza a execução de obras e o retorno da comunidade à área 

atingida, quando possível. 
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Com a entrada em vigor da Lei Nº 12.608, de 10 de abril de 2012, a Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil define as ações de defesa civil em prevenção, mitigação, 

preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil  

Analisando o novo conceito, percebe-se que a ação de prevenção permanece idêntica 

ao conceito antigo, porém surge uma novidade no ciclo que é a ação de mitigação. 

O ideal é a prevenção perfeita, mas esta não é possível, pois o homem não tem o 

poder de controlar a natureza. O possível é a realização da mitigação, ou seja, a redução dos 

prejuízos causados pelos desastres naturais. 

Mitigar significa minimizar, e esta ação está presente nas ações de preparação, de 

resposta e reconstrução. 

Minimização de desastres significa o conjunto de medidas destinadas à preparação 

para emergências e desastres, com a adoção de programas de desenvolvimento institucional, 

de recursos humanos, científico e tecnológico, mudança cultural, motivação e articulação 

empresarial, monitoramento, alerta e alarme, planejamento operacional, mobilização, 

aparelhamento e apoio logístico. 

A ação de preparação envolve o treinamento, a capacitação, a elaboração de ações 

em conjuntos dos orgãos que atuam em defesa civil e a comunidade. 

A ação de socorro e de assistência foi substituída pela ação de resposta, ou seja, é o 

conjunto de medidas destinadas a socorrer e dar assistência às populações vitimadas, através 

de atividades de logística, assistenciais e de promoção da saúde, bem como da reabilitação do 

cenário do desastre. 

Na resposta, desenvolve-se várias atividades, dentre elas a avaliação dos danos, 

vistoria e elaboração de laudos técnicos, desobstrução e remoção de escombros, limpeza, 

descontaminação, desinfecção e desinfestação do ambiente, reabilitação dos serviços 

essenciais e recuperação de unidades habitacionais de baixa renda. 

A ação recuperativa mudou o nome para recuperação, ou seja, a reconstrução da área. 

É o conjunto de medidas destinadas a restabelecer ou normalizar os serviços públicos, a 

economia local, o moral social e o bem estar da população. 

Assim sendo, no Estado de São Paulo, o investimento em ações de prevenção tem 

sido cada vez mais sedimentado, a doutrina de Proteção e Defesa Civil se fixa em ações 

preventivas, que não podem ser deixadas de lado um dia sequer do ano, com permanente 

controle para que não haja aumento das áreas de risco e com monitoramento diário das que já 

existem. 
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É muito importante, neste contexto, a participação da comunidade, que deve ter 

consciência da percepção do risco, evitando atitudes arriscadas, dando mais valor à vida. 

No bojo desse cenário preventivo, torna-se imprescíndivel a criação dos escritórios 

regionais de proteção e defesa civil, que atuem de maneira constante junto aos municípios 

paulistas. A maior estratégia de Defesa Civil é a sua proximidade com a comunidade, o que 

pode ser feito por meio da realização de simulados de abandono de área de risco. O Poder 

Público tem obrigação de demonstrar para a população a importância do treinamento e da 

atitude proativa daquele cidadão que se encontra em uma área de risco, o qual deve ter esse 

conhecimento da necessidade de preservação da sua vida, como da dos demais de sua 

comunidade. 

 

3. PROPOSTA DE CRIAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE 

PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

É oportuno traçar um panorama da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil no 

sentido de demonstrar que a presente proposta está em alinhamento e dá continuidade a um 

trabalho desenvolvido a nível nacional. 

Com o advento da Lei Nº 12.608, de 10 de abril de 2012, novos desafios e 

objetivos se apresentaram em matéria de defesa civil. As novas demandas culminaram 

em investimentos nas áreas de prevenção, monitoramento, resposta e reconstrução. 

Em âmbito nacional, temos o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de 

Desastres Naturais (CEMADEN), criado pelo Decreto Federal Nº 7513, de 1º de julho de 

2011. O CEMADEN funciona 24 horas durante os sete dias da semana, desde dois de 

dezembro de 2011. Fica localizado em Cachoeira Paulista, no Estado de São Paulo. A sua 

principal função é o monitoramento realizado por meio de uma base integrada de dados 

multivariados. O objetivo é agilidade no monitoramento e envio de alertas para o Centro 

Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD), localizado em Brasília. 
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O CENAD tem, dentre as suas principais atividades, a de monitorar, coletar e 

registrar, de maneira sistêmica, as informações de desastres e riscos enviadas pelo 

CEMADEN. 

O CENAD é formado por profissionais de várias especialidades, a saber: 

meteorologia, recursos hídricos, geologia, incêndios florestais, produtos perigosos, assistência 

humanitária, geoprocessamento, engenharia ambiental, estatística, telecomunicações, 

tecnologia da informação, logística e comunicação social. 

O CENAD encaminha para a Defesa Civil Nacional, Estadual e Municipal os alertas 

e avisos meteorológicos, geológicos, hidrológicos, sismológicos e de vulnerabilidades. 

À Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil Nacional incumbe a função de 

realizar a mobilização e a resposta, ou seja, é responsável pelo acionamento e coordenação 

dos órgãos envolvidos nas ações de defesa civil.  

A foto, a seguir, mostra o atual CENAD, em Brasília. 

 

Fotografia 1: CENAD. 

                  

                    Fonte: o autor 

 

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil Nacional pretende padronizar e 

criar Centros de Gerenciamento de Emergência (CGE) em todos os estados da federação, nos 

moldes que opera o Estado de São Paulo. 

O CGE de cada estado funcionará 24 horas por dia e em consonância com o CENAD 

de Brasília. É o fortalecimento do Sistema Nacional e Estadual de Proteção e Defesa Civil. Os 

Centros de Gerenciamento dos estados funcionariam como “longa manus” da Secretaria 

Nacional de Proteção e Defesa Civil. 
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A criação dos escritórios regionais de proteção e defesa civil é uma estratégia para 

fortalecer o sistema estadual, prevenir desastres e minimizar seus efeitos, nos municípios 

paulistas. 

Os Escritórios Regionais de Proteção e Defesa Civil têm papel fundamental na 

aproximação com os municípios e no incentivo da criação das Coordenadorias Municipais de 

Proteção e Defesa Civil, em especial nos 104 municípios que não tem nenhuma estrutura de 

COMPDEC. 

Portanto, a proposta de criação dos Escritórios Regionais de Proteção e Defesa Civil 

é a continuação da política atual de fortalecimento do sistema, pois os estados funcionarão 

como escritórios descentralizados do CENAD. Já os Escritórios Regionais de Proteção e 

Defesa Civil atuarão de forma descentralizada e funcionarão como escritórios do Centro de 

Gerenciamento de Emergência do Estado de São Paulo. 

Fica, portanto, demonstrado pelo gráfico abaixo da pesquisa, que a criação de um 

Escritório Regional de Proteção e Defesa Civil é anseio de 84% dos Coordenadores Regionais 

de Proteção e Defesa Civil (REPDECS) e que 95% dos Coordenadores Regionais de Proteção 

e Defesa Civil desempenham sua função de forma cumulativa com outra função ordinária. 

 

Gráfico 1 - Criação do Escritório Regional de Proteção e Defesa Civil 

 

 

             Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor 
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Gráfico 2: Desempenho da função do REPDEC de forma exclusiva 

 

            Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor 

 

É importante destacar que 32% responderam que não conseguem desempenhar a 

função de Coordenador Regional de Proteção e Defesa Civil (REPDEC) concomitantemente a 

sua função ordinária, e dos 68% que responderam que sim, um dos coordenadores alega que, 

em certas ocasiões, a função de REPDEC fica em segundo plano. 

 

Gráfico 3: Desempenho da função do REPDEC e da função ordinária. 

 

               

 Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 

 

É interessante notar que a pesquisa mostra que 74% dos Coordenadores Regionais de 

Proteção e Defesa Civil defendem que a função do REPDEC seja desempenhada de maneira 
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exclusiva durante o ano todo e 16% defendem função exclusiva durante a operação verão. É 

curioso 68% dos REPDEC terem respondido que conseguem desempenhar a função de 

REPDEC concomitante com a sua função ordinária e, ao mesmo tempo, 74% defenderem o 

desempenho da função de maneira exclusiva durante o ano todo. 

 

Gráfico 4 - Atuação de forma exclusiva do REPDEC. 

 

            Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor 

Ainda de acordo com a pesquisa, todos os Coordenadores Regionais de Proteção e 

Defesa Civil desempenham a função de REPDEC nas instalações físicas do órgão a que 

pertencem. Na prática, já utilizam o espaço físico existente. Falta a criação do Escritório 

Regional de Proteção e Defesa Civil, sendo esse o objetivo do autor. 

                         

Gráfico 5 - Verificar o local em que o REPDEC desempenha a sua função. 

 

 

          Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor 
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Além deste fator, a pesquisa comprova a necessidade do desempenho da função de 

maneira exclusiva dos Coordenadores Regionais de Proteção e Defesa Civil. 

Não poderíamos deixar de mencionar a importância da profissionalização e do acesso 

aos conhecimentos necessários, para que os REPDEC desenvolvam a sua atividade. 

Para que a implantação do escritório seja eficiente, é necessária a profissionalização 

do Coordenador Regional de Proteção e Defesa Civil. Portanto, o Coordenador Regional de 

Proteção e Defesa Civil deverá ter conhecimento e desempenhar as atividades de: 

documentação para homologação de situação de anormalidade, Sistema Integrado de Defesa 

Civil (SIDEC) e outras tecnologias, previsão meteorológica e leitura de pluviômetro, 

monitoramento, alerta e alarme, Plano Preventivo de Defesa Civil, Plano Municipal e 

Regional de Contingência de Proteção e Defesa Civil, realizar vistorias em obras preventivas 

e recuperativas de defesa civil e como estruturar uma Coordenadoria Municipal de Proteção e 

Defesa Civil. 

Os profissionais que atuam na área, em especial os Coordenadores Regionais de 

Proteção e Defesa Civil deverão ser capacitados por meio de um Curso de Gestão de Proteção 

e Defesa Civil. O curso em questão deve ser elaborado por módulos, pela Coordenadoria 

Estadual de Proteção e Defesa Civil, em virtude da quantidade de assuntos a serem abordados.  

 

3.1 LOCALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE UMA ESTRUTURA EXISTENTE 

PARA A FIXAÇÃO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

 

Em um primeiro momento, o Escritório Regional de Proteção e Defesa Civil deve 

utilizar a estrutura física do órgão em qual o REPDEC está vinculado. 

O escritório localizado no órgão sede a que pertence o REPDEC angaria junto a seus 

Chefes Administrativos locais o respeito e o reconhecimento necessários da função exercida 

por ele. 

Diante da utilização das instalações de outros órgãos públicos, propõe-se ainda, o 

vínculo administrativo dos coordenadores regionais à chefia ou comando local, mantendo-se a 

subordinação operacional à Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a fim de que 

não sejam criados embaraços administrativos àquelas autoridades; dessa forma, o coordenador 

não ficaria isolado e receberia o apoio necessário da estrutura já existente em tais instituições. 

O Estado de São Paulo possui militar e civil desempenhando a função de 

Coordenador Regional de Proteção e Defesa Civil, nomeados por meio de Resolução do 
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Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil. Portanto um 

sistema misto. 

Convém salientar que o autor deste artigo defende que o Sistema de Proteção e 

Defesa Civil seja misto e é fundamental que as pessoas que atuam na área tenham 

comprometimento, dedicação e sejam capacitadas para o exercício da função de REPDEC.  

O Coordenador Regional de Proteção e Defesa Civil deve pertencer ao efetivo da 

Casa Militar, ou adido a esta, para o desempenho exclusivo das atividades da Coordenadoria 

Estadual de Proteção e Defesa Civil. A política atual de defesa civil prioriza as ações 

preventivas e preparativas. O desempenho exclusivo da função do REPDEC facilita a 

realização dos objetivos traçados pela legislação atual, como por exemplo: mapear e 

monitorar as áreas de risco e elaborar os Planos de Contingências de Proteção e Defesa Civil. 

Em uma breve evolução histórica da função do Coordenador Regional de Proteção e 

Defesa Civil, pode-se mencionar que, em um passado recente, recebiam da Coordenadoria 

Estadual de Proteção e Defesa Civil apenas um celular funcional para ser utilizado durante a 

Operação Verão (1º de dezembro a 31 de março). 

No ano de 2011, eles receberam um veículo da marca Volkswagem, modelo gol, 

conforme demonstrado na foto abaixo: 

 

Fotografia 2: Viaturas dos REPDEC . 

 

                       Fonte: o autor. 

 

A proposta de criação dos Escritórios Regionais de Proteção e Defesa Civil vem 

complementar o que gradualmente ocorre na prática, ou seja, a valorização e o fornecimento 

de equipamentos para proporcionar ao REPDEC melhor estrutura de trabalho. 

A proposta do escritório tem, também, o objetivo de alavancar a presença do Estado 

nos municípios paulistas. Ele deve possuir, como indicador mínimo, 15 m² de espaço físico, 
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equipamento de informática com acesso à internet, um GPS, uma máquina fotográfica, uma 

trena e outros acessórios peculiares a cada região. Não esquecendo que atualmente o 

REPDEC possui um carro e um aparelho celular funcional o ano todo.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

A criação dos Escritórios Regionais de Proteção e Defesa Civil é uma estratégia para 

fortalecer o sistema estadual, prevenir desastres e minimizar seus efeitos nos municípios 

paulistas e deve obedecer requisitos de necessidade, de oportunidade e de viabilidade. 

A proposta de sua criação foi idealizada pelo autor, com o objetivo de que a função 

do Coordenador Regional de Proteção e Defesa Civil seja desenvolvida de maneira exclusiva 

e vinculada à Secretaria da Casa Militar. 

O Coordenador Regional de Proteção e Defesa Civil deve pertencer ao efetivo da 

Casa Militar, ou adido a esta, para o desempenho exclusivo das atividades da Coordenadoria 

Estadual de Proteção e Defesa Civil, uma vez que a realidade social exige que pessoas se 

dediquem à Defesa Civil para que a comunidade seja atendida em suas necessidades.  

A problemática enfrentada por Oficiais da Polícia Militar e civis que exercem a 

função de Coordenador Regional de Proteção e Defesa Civil ou de Coordenador Adjunto de 

Proteção e Defesa Civil é justamente a proposta deste trabalho, pois, estas funções são 

exercidas de maneira voluntária, e associada às funções ordinárias desenvolvidas nas suas 

Instituições, onde, obviamente, elas são prioritárias em relação às atividades de Defesa Civil. 

Com relação à infra-estrutura, aparelhamento e logística necessária para o Sistema 

Estadual de Proteção e Defesa Civil, pode-se aproveitar a estrutura física das Organizações 

Policiais Militares ou de outras instituições públicas. 

Diante da utilização das instalações de outros órgãos públicos, propõe-se ainda, o 

vínculo administrativo dos coordenadores regionais à chefia ou comando local, mantendo-se a 

subordinação operacional à CEPDEC, a fim de que não sejam criados embaraços 

administrativos àquelas autoridades; dessa forma, o coordenador não ficaria isolado e 

receberia o apoio necessário da estrutura já existente em tais instituições. 

Em um primeiro momento, o escritório regional de proteção e defesa civil deve 

utilizar a estrutura física do órgão ao qual o REPDEC está vinculado. Posteriormente, com o 

crescimento natural do sistema de defesa civil, poderá ter sede própria em um centro 

integrado de governo que comporte todas as secretarias de estado. O Coordenador Regional 
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de Proteção e Defesa Civil da região de Franca utiliza o espaço físico do Centro Integrado de 

Governo local. 

Os profissionais que atuam na área, em especial os Coordenadores Regionais de 

Proteção e Defesa Civil, deverão ser capacitados a realizar as atividades por meio de um 

Curso de Gestão de Proteção e Defesa Civil.  

A criação destes escritórios traz consigo a padronização das ações de defesa civil e a 

aproximação da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil com as Coordenadorias 

Municipais de Proteção e Defesa Civil. 

É patente, portanto, a necessidade de sua implantação, de maneira que atue de forma 

descentralizada. O Coordenador Regional de Proteção e Defesa Civil funcionará como “longa 

manus” da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. 

O Sistema de Proteção e Defesa Civil passa por grandes mudanças e, nesse momento, 

a criação dos Escritórios Regionais de Proteção e Defesa Civil, é necessária. Basta observar a 

nova legislação e os investimentos federais na área, como a criação do CENAD E 

CEMADEN.  

 A atuação de forma regionalizada proporciona economia de recursos estaduais, pois 

as atividades que antes só eram desenvolvidas pela Coordenadoria Estadual de Proteção e 

Defesa Civil passam a ser desenvolvidas pelo Coordenador Regional de Proteção e Defesa 

Civil em seu escritório.  

Por fim, o autor deste artigo conclui pela necessidade, pela oportunidade e pela 

viabilidade da criação dos Escritórios Regionais de Proteção e Defesa Civil, bem como pelo 

desempenho exclusivo da função do REPDEC, e pela vinculação do Coordenador Regional de 

Proteção e Defesa Civil à Secretaria da Casa Militar do Estado de São Paulo, com o objetivo 

maior de reforçar a importância das ações de Defesa Civil junto aos municípios paulistas e 

com o intuito de fazer crescer e profissionalizar a defesa civil no Estado de São Paulo.  
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