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RESUMO 

NASCIMENTO, C.F. 0 Cicio Complete da Preven~ao como Doutrina para o 
Corpo de Bombeiros do Parana. Monografia desenvolvida sob orientac;ao do 
professor doutor America Augusto Nogueira Vieira e co-orientac;ao do Cel. QQOBM 
Hercules William Donadello e apresentada ao Departamento de Ciencias Contabeis 
do Setor de Ciencias Economicas e Sociais da Universidade Federal do Parana e a 
Academia Policial Militar do Guatupe, como parte dos requisites necessaries para 
obtenc;ao do titulo de Especialista em Estrategias em Seguranc;a Publica, precura 
investigar a viabilidade de utilizac;ao do ciclo complete de prevenc;ao como doutrina a 
ser aplicada pelo Corpo de Bombeiros do Parana, discutindo as parametres da 
bibliografia legal e tecnica acerca do assunto, e busca trac;ar um paralelo com as 
tratativas doutrinarias de outras corporac;oes e com parametres epistemol6gicos. 
Com o objetivo geral de demonstrar o poder-dever do Corpo de Bombeires do 
Parana adotar o ciclo complete da prevenc;ao como paradigma doutrinario de suas 
ac;oes e atividades, examinou-se a jurisprudencia e a argumentac;ao tecnica desta 
assertiva. Verificou-se tambem a interferencia no planejamento institucional, bern 
como a aplicabilidade e a exequibilidade no espac;o temporal. Analogamente, 
estudou-se a possibilidade de sobreposic;ao de tarefas e fungoes com outros 
organismos estaduais e as entraves e conflitos burocraticos e politicos advindos da 
adoc;ao do paradigma doutrinario proposto. 

Palavras-chave: Prevenc;ao de lncendios. Cicio Complete. Perfcia. Causas de 
lncendios. Doutrina. Corpo de Bombeiros. Competencia Legal. 



ABSTRACT 

NASCIMENTO, C.F. Full Cycle Prevention Doctrine of the State Fire 
Departments Monograph grow up under instruction to teacher America Augusto 
Nogueira Vieira and was indoctrination Hercules William Donadello to view at 
Department of Bookkeeping Science - Division Social Economics of Federal 
University and Guatupe Police Academy, as quota necessary requisite to attainment 
degrees of Specialist Strategy at the Public Safety, investigate to profit viability Full 
Cycle Prevention Doctrine to apply at the State Fire Departments, contest similar 
bibliography legal and technique around to argument, and quest one parallel with the 
doctrinarian others corporations and epistemic knowledge. Writ the general objective 
to demonstrate the power- duty at State Fire Department caught hold of the full circle 
prevention doctrine at paradigm doctrinaire an acts and activities, find out the 
jurisprudence and the technical argumentation assertive. Also looked it over the 
interference at the plan institutional, to apply oneself and the executable at the space 
temporary. Take it into account; to make sure of task and functions superposition 
witch others state sectors and the encumbrance and strife bureaucrats and politics 
happens of adoption do paradigm doctrinaire proposed. 

Key -Words: Fire Prevention. Full Cycle. Skill. Fire causes. Doctrine. Fire 
Department. Competence Legal. 
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CAPiTULO 1 

''Nada e suficiente para quem julgar 0 suficiente demasiadamente pouco". 

Epicuro 

1 INTRODU<;AO 

A visao antropol6gica da organizagao demonstra ser a cultura 

organizacional urn conjunto complexo, inclui conhecimentos, crengas, arte, moral, lei, 

costumes e quaisquer outras capacidades e habitos adquiridos pelo homem como 

membra da sociedade, a associagao de conceitos de sobrevivencia, evolugao e 

cultura, a percepgao de que as organizag6es adquiriram urn ordenamento 16gico de 

desenvolvimento que segue uma linha evolutiva do mais primitive ao mais civilizado 

e que uma organizagao, ao se tornar uma cultura, cria urn conjunto de agoes 

relativas ao seu posicionamento externo, e a sua coordenagao interna, de carater 

ideol6gico, comportamental e material, que proporciona sua sobrevivencia, 

manutengao e crescimento. 

Surge a nova visao de organizagao estabelecendo-a como parte integrante 

de sua cultura organizacional, que constitui urn sistema unico concebido como urn 

todo integrado, onde suas partes constitutivas sao seus elementos singulares. 

0 Corpo de Bombeiros e uma organizagao publica da Administragao Direta 

que tern como missao constitucional, definida na Constituigao Estadual, a realizagao 

de buscas e salvamentos, as agoes de defesa civil, a prevengao e o combate a 

incendios. 

Ao Iongo de toda a sua existencia, o Corpo de Bombeiros paranaense 

sempre gozou de reconhecimento publico, sendo apontado em todas as pesquisas 

de opiniao como organizagao eficiente e com a quase unanimidade (96%) de 

aprovagao popular em todas as camadas sociais. 

Seus componentes sao conhecidos como os her6is capazes de salvar vidas 

sacrificando a sua propria se preciso for. 

Este reconhecimento publico deve-se a presteza do atendimento as 

situagoes emergenciais, o que configura estarem sendo as atividades de execugao 

desenvolvidas num patamar de excelencia. 
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Com o crescimento cultural preventivo da organiza<;ao, deve-se trabalhar 

nas causas dos sinistros de modo a poder evita-los ou minimizar seus efeitos, o que 

somente pode ser alcan<;ado com urn sistema de gerenciamento qualitative eficiente. 

0 servi<;o executado pelo Corpo de Bombeiros exige viaturas, materiais e 

equipamentos que atendam as necessidades administrativas e operacionais, reserva 

tecnica mfnima de seguran<;a nos escal6es referendados, visando reposi<;ao 

imediata e naquelas situa<;6es que extrapolem a demanda existente, como nas 

atividades de vistorias tecnicas ou mesmo nas a<;6es emergenciais de grande vulto e 

repercussao, o que vern sendo feito ordinariamente, contudo, o estudo acurado das 

causas dos incendios e com este as diretivas de atua<;ao preventiva estao sendo 

deixadas de lado, quer pela falta de recursos, quer pela interpreta<;ao equivocada da 

legisla<;ao. 

A legisla<;ao atual precisa ser revista em seu todo, pois o quadro de 

recursos humanos esta defasado; e principalmente outras, pertinentes as atividades, 

estao norteadas pela atribui<;ao legal infraconstitucional da Polfcia Militar do Parana 

(PMPR), o que nao beneficia o Corpo de Bombeiros, pois, o impasse entre as 

pollcias estaduais (civile militar), quanta a suas obriga<;6es constitucionais, limites e 

competencias permanece quase que inalterado, necessitando assim adequa<;6es 

severas para o crescimento da Corpora<;ao. 

E. indiscutlvel que a capacita<;ao do Bombeiro-Militar, nas diversas areas de 

atua<;ao da Corpora<;ao, resulta em uma melhor qualifica<;ao no servi<;o prestado; e 

que as atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros devem ser pautadas nos 

conceitos de eficacia e eficiencia; portanto, haja vista a tese da necessidade da 

perfcia de incendios para subsidiar informa<;6es para a preven<;ao, treinamento, 

adequa<;ao dos sinistros com fogo e retro-alimenta<;ao do sistema nao ser nova, sera 

por n6s aqui abra<;ada. 

A partir desses pressupostos, demonstrar-se-a que a determina<;ao precisa 

da causa do incendio e fator decisivo para o ciclo completo da preven<;ao, logo 

devera ser incorporada definitivamente, como paradigma doutrinario, ao conceito da 

missao, doutrina de emprego e forma de atua<;ao do Corpo de Bombeiros do 

Parana; e ainda, que a ado<;ao desse novo paradigma em nada afetara as 

atribui<;6es legais de qualquer 6rgao ou entidade publica, pois se estara apenas 

exercendo legitimamente o poder-dever da investidura de sua competencia. 
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CAPiTULO 2 

"Viver na ignorancia do que aconteceu antes de nascermos e ficar para sempre na infancia. 
Pois qual e o valor da vida hum ana se nao a relacionarmos com os eventos 

do passado que a Hist6ria guardou para n6s?" 
Cicero 

2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

Observando a condigao evolutiva da humanidade e com esta os inumeros 

problemas decorrentes do convfvio social, pode-se verificar a necessidade hist6rica 

da existencia de regras e normas que regulassem as atividades humanas. 

Desde os prim6rdios, ainda em condigao tribal, normas e regras de conduta 

foram sendo ditadas, com o fim de regular harmoniosamente este convfvio; na 

Babil6nia, cerca de 2000 anos a. C., o rei Hamurabi instituiu e fez cumprir um c6digo 

de conduta para os moradores de seu reino, o qual estabelecia direitos e deveres ao 

cidadao babil6nico, o que em princlpio era uma preocupagao real com o bern 

comum. Esta situagao evoluiu ao Iongo do tempo e das civilizag6es, sendo uma 

constante em c6digos e tratados internacionais, como, por exemplo, a Declaragao 

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadao e a Declaragao lnternacional dos 

Direitos Humanos; bern como, a Constituigao Federativa do Brasil em seu artigo 5°

Dos Direitos e Garantias lndividuais. 

Oeste modo, estando implfcito o interesse social do bern comum, os 

legisladores criaram em nome do povo que representam, form as de garantir a 

convivencia pacifica e harmoniosa da sociedade. Com efeito, numa sociedade ha 

que estar garantida a convivencia pacifica de todos os cidadaos, para que o 

exerclcio dos direitos de cada um, nao se transforme em abuso e nao ofenda, nao 

impega e nao perturbe o exerclcio dos direitos alheios. 

Assim, a busca do bern comum e mister primordial do Estado e para isso 

este se constitui, atraves de legislagao adequada, de servigos e instituig6es capazes 

de controlar, ajudar e regular as atividades privadas e individuais da vida nacional a 

fim de tudo fazer para convergir aos ideais do bern comum. 

A seguranga das pessoas e dos bens sao elementos basicos e fatores 

indispensaveis para o desenvolvimento da personalidade humana, conforme preve o 

artigo 12 da Declaragao dos Direitos do Homem e do Cidadao, consubstanciando 
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esta previsao no caput do artigo 5° da Constituic;ao Federativa do Brasil, de OS de 

outubro de 1988, que imp6e a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a 
igualdade, a seguranc;a e a propriedade nas condic;oes que explicitam seus incisos, 

que cuidam dos Direitos e Deveres lndividuais e Coletivos. 

Para a preservac;ao do bern comum, o Estado deve ter organismos com 

poder e condic;oes de cuidar da sua seguranc;a e da sua comunidade como urn todo, 

e mais ainda, da protec;ao, da garantia da seguranc;a de cada pessoa, de cada 

cidadao, abrangendo o que juristas como Cretella, Lazzarini e Lopes Meireles entre 

outros chamam de Seguranc;a Publica em seus sentidos coletivo e individual da 

protec;ao do Estado. 

Este poder do Estado e o poder de polfcia que legitima seu proprio poder, 

sendo o conjunto de atribuic;oes da administrac;ao publica, tendentes ao controle dos 

direitos e liberdades das pessoas, naturais ou jurfdicas, a ser inspirado nos ideais do 

bern comum e incidente nao so sabre elas, mas tambem sabre seus bens e 

atividades, este poder e proprio e indelegavel a particulares, pais e poder publico. 

Portanto, cabe ao Estado e tao somente a ele, a preservac;ao da chamada Ordem 

Publica, para isto utilizando-se de orgaos especfficos com miss6es proprias que 

visam a seguranc;a, a salubridade e a tranquilidade publicas. 

2.1 DO DIREtTO ADMINISTRATIVO 

0 direito administrative, como conjunto de princfpios jurfdicos que informam 

e disciplinam as atividades da Administrac;ao Publica em qualquer dos poderes do 

Estado, conforme Teresa Arruda Alvim, 1 
"[ ... } apresenta, nos dias atuais, marcada 

tendencia a tornar-se urn dos ramos-base, senao o ramo base, do direito publico 

infraconstitucional, [ ... ] dos pafses do mundo capitalista". 

No direito administrative, se concebem construc;oes jurfdicas que abrangem 

os demais ramos do direito publico e outras ciencias afins, especialmente a ciencia 

da administragao e a polftica. 0 direito administrative e urn ramo da ciencia jurfdica 

que contem abstrac;oes jurfdicas, que o diferenciam dos demais ramos que tern os 

seus codigos norteadores, pais sendo o direito administrative urn conjunto de 

princfpios jurfdicos que informam e disciplinam as atividades da Administrac;ao 

1 Teresa Arruda Alvim. Nulidades da sentenca, 1.8 ed., 1987, Ed. RT, Sao Paulo, p. 69. 
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Publica e que nao se atem obrigatoriamente as normas do direito positivo, isto clara, 

sem poder despreza-las simplesmente, haja vista o princfpio da legalidade, au a 

jurisprudencia e as no<;6es fundamentais sustentadas pelos princfpios jurfdicos 

0 direito administrative e, no dizer de Jose Cretella Junior,2 
"[ ... ] dominado 

pela ideia do princfpio. [ ... ] Princfpios de uma ciencia sao as proposi<;6es basicas, 

fundamentais, tfpicas que condicionam todas as estrutura<;6es subsequentes. 

Princfpio, neste sentido, sao os alicerces, os fundamentos da ciencia [ ... ]". 

Juridicamente, entende Celso Bandeira de Mello, 3 
"[ ... ] que as pedras 

angulares do direito administrative estao consagradas em dais princfpios, au seja, no 

princfpio da supremacia do interesse publico sabre o privado e no princfpio da 

indisponibilidade, pela administra<;ao, dos interesses publicos." 

0 princfpio da supremacia do interesse publico sabre o privado, proclama a 

superioridade do interesse coletivo, firmando a prevalencia deste sabre o interesse 

particular, como condi<;ao para assegurar a sobrevivencia do interesse individual e 

particular, pelo pressuposto de uma ordem social estavel. 

0 princfpio da indisponibilidade, pela administra<;ao, dos interesses publicos 

significa que sendo interesses qualificados como pr6prios da coletividade, internos 

do setor publico, sao inapropriaveis, pais o proprio 6rgao administrative que os 

representa nao tem disponibilidade sabre estes interesses, no sentido de que lhe 

cabe apenas cuidar-lhes, o que tambem e um dever, na estrita conformidade do que 

dispuser o arcabou<;o legal; assim, esses dais principios sustentam o que os 

franceses denominam, de "puissance publique", literalmente traduzido para o 

portugues, significaria Poder Publico. 

2.2 DA ADMINISTRA<;AO PUBLICA 

Necessaria e salientar que a Administra<;ao nao possui contornos bem 

definidos, e apesar de que, no teatro jurfdico, o vocabulo se op6e a propriedade, 

porque, administra<;ao indica atividade de gerir interesses alheios, enquanto que a 

lei assegura ao proprietario o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e de 

2 Jose Cretella Junior. Tratado de Direito Administrativo, v. X, 1.a ed., 1972, ED. Forense, 
Rio de Janeiro, p. 17-18. 

3 Celso Antonio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo, 4.a ed., 1993, 
Malheiros Editores, Sao Paulo, p. 16-18. 
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reave-los do poder de quem quer que injustamente OS possua (C6digo Civil, art. 

524), bern por isso, administrar e gerir interesses, segundo a lei, a moral e a 

finalidade destes interesses. A diferen<;a basica entre administrat;ao particular e 

administrat;ao publica repousa na natureza do bern e do interesse a serem geridos. 

Com base no disposto no artigo 65 do C6digo Civil, e possfvel dizer que a 

administrat;ao e particular quando a gestao tiver por objeto bens e interesses 

particulares, enquanto que a administrat;ao publica tera por objeto a gestao dos 

bens e interesses qualificados da comunidade, por serem bens de domfnio nacional, 

pertencentes a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Munidpios. 

Contudo, mais interessante e a definiyao de Hely Lopes Meirelles,4 

"Administra<;ao Publicae a gestao de bens e interesses qualificados da comunidade, 

no ambito federal, estadual ou municipal, segundo os preceitos do direito e da moral, 

como fim de realizar o bern comum". 

0 enfoque jurfdico da administra<;ao publica estabelece que sua organizat;ao 

e funcionamento, no Brasil, somente pode ocorrer atraves de lei e 

excepcionalmente, atraves de decretos (artigo 84, inciso VI, da Constituit;ao da 

Republica), do que se depreende que neste campo estrutural e funcional do Estado 

atua em beneficia da coletividade o moderno Direito Administrative Organizat6rio, 

auxiliado pelas contemporaneas tecnicas de administra<;ao. De fato, a atua<;ao do 

Direito Administrative nao pode se dissociar dos modernos prindpios e tecnicas 

ditadas pela Ciencia da Administrat;ao, no seu enfoque de Administrat;ao Publica. 

Mister se torna dominar o Direito Administrative e toda uma teoria da Administrat;ao 

Publica, pois o ordenamento jurfdico pode ser tecnicamente perfeito, mas inoperante 

pelo desconhecimento dos prindpios e tecnicas da Administrat;ao Publica, bern 

como o planejamento administrative pode ser incensuravel, mas inviavel se nao 

atender aos prindpios jurfdicos que informam as atividades da Administra<;ao 

Publica. 

Oaf se verifica que a moderna ciencia da administra<;ao, com seus prindpios 

e tecnicas, com sua teoria geral, embora nao sendo uma ciencia juridica e 

imprescindfvel ao moderno direito administrative, ramo do direito publico, bern por 

isso, deve haver uma simbiose entre a ciencia da administrat;ao e o direito 

4 Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro, 20.3 ed. Atualizada por Eurico 
Andrade Azevedo, Delcio Balestero Aleixo e Jose Emmanuel Burle Filho, 1995, Malheiros Editores, 
Sao Paulo, p. 51. 
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administrativo, para que haja reciprocidade de beneffcios, dos quais resultarao uma 

Administra<;ao Publica eficiente e eficaz para o Estado e, para a comunidade 

administrada, na realiza<;ao do bern comum. 

2.3 DO PODER PUBLICO 

0 uso do poder e urn dos mais polemicos e intrigantes temas defrontados 

por todo agente publico, ou seja, pela pessoa ffsica que exerce alguma atividade 

estatal e tern o dever de decidir e impor a sua decisao ao particular, tambem pessoa 

ffsica ou, entao pessoa jurfdica. A Administra<;ao Publica deve satisfazer o interesse 

geral e nao o conseguira se permanecer em pe de igualdade com os particulares, 

pois, suas vontades determinadas por motivos puramente pessoais, colocam a 

vontade da Administra<;ao Publica em xeque sempre que as colocar em presen<;a de 

constrangimentos e sacriffcios que o interesse geral exige; diante disso, a 

Administra<;ao Publica recebeu o poder de veneer essas resistencias, com a certeza 

de que as suas decisoes obrigam, uma vez que se presumem legftimas, diante do 

principia jurfdico da verdade e legitimidade de seus atos. 

A Administra<;ao Publica nao necessita obter consentimento dos 

interessados e pode fazer valer os seus atos pela for<;a do poder publico, poder este 

que se deve entender como o conjunto de prerrogativas concedidas a administra<;ao 

para lhe permitir fazer prevalecer o interesse geral. Para isso a Administra<;ao 

Publica tern urn importante instrumento jurfdico, urn poder instrumental, denominado 

Poder de Polfcia, que a autoriza a exercer os atos coercitivos necessarios a fazer, 

quando colidentes, o interesse geral prevalecer sabre o interesse individual. Todo 

agente publico exerce poder administrativo, de que resulta a sua autoridade publica, 

conforme a sua investidura legale relacionada a esta sua esfera de competencia, a 

autoridade de urn agente publico e prerrogativa da fun<;ao publica exercida. 

2.4 DA AUTORIDADE PUBLICA 

A autoridade publica nao e privilegio pessoal de quem quer se seja, pois, ela 

esta inserida nas fun<;oes do 6rgao publico a que se integra a pessoa ffsica do 

agente publico. 
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Essa autoridade nao faz distingao qualquer da pessoa, pois, seja Chefe do 

Poder Executive, sejam seus Ministros ou Secretaries, ou ainda, os Parlamentares, 

os Magistrados, os Membros do Ministerio Publico, os Conselheiros dos Tribunais de 

Contas, os Membros do Corpo Diplomatico, os agentes politicos do Estado, como 

tambem os servidores publicos, agentes administrativos do Estado, que constituem a 

grande massa dos agentes publicos e que tern a sua autoridade publica reconhecida 

de acordo com a respectiva investidura legal. 

0 uso do poder publico e prerrogativa da autoridade publica, mas o poder 

deve ser usado normalmente, sem abuso, empregando-o segundo as normas legais, 

a moral da instituigao, a finalidade do ato e as exigencias do interesse publico. 

0 poder publico e confiado ao agente publico para ser usado em beneffcio 

da coletividade enos justos limites que o bem-estar social exigir. 

A utilizagao desproporcional do poder, o emprego arbitrario da forga, 

violencia e uso abusivo do poder estatal nao sao tolerados pelo Direito e nulificam os 

atos que as encerram, o uso do poder e licito; o abuso, sempre e illcito, logo todo ato 

abusivo e nulo. 

Assim quando a autoridade publica pratica ato nao inserido na esfera de 

competencia decorrente de sua investidura legal ou, entao, se competente, o 

elemento psicol6gico do ato tern motivos ou fins diversos daqueles objetivados pela 

lei ou exigidos pelo interesse publico, estes estarao sujeitos a nulidade. 

Desse modo, o agente publico deve ter muito claro seu papel na sociedade 

e para que possa agir com desenvoltura, a definigao exata de sua competencia 

pautada em legislagao pertinente e condigao necessaria para manter o poder 

discricionario em seus dominios legftimos e permitir o funcionamento da 

administragao publica sob o regime de liberdade vigiada, onde tudo lhe e permitido 

fazer, em beneffcio do interesse publico, salvo aquila que ofenda a lei. 

0 uso e o abuso do poder, como afirmado anteriormente, e urn dos mais 

polemicos e intrigantes temas defrontados pelos agentes publicos. 

Ainda mais interessante, polemico e instigante se torna o assunto quando 

diz respeito ao exercfcio de atividade decorrente do Poder de Polfcia, seja de 

atividade de polfcia administrativa ou de polfcia judiciaria, de responsabilidade de 

autoridade administrativa, ou de autoridade judiciaria. 
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2.5 DO PODER DE POLlCIA 

0 Estado e dotado de poderes politicos exercidos pelos Poderes Legislative, 

Executive e Judiciario, no desempenho de suas fungoes constitucionais, e de 

poderes administrativos que surgem secundariamente com atos da Administragao 

Publica e se efetivam de acordo com as exigencias do servigo publico e com os 

interesses da coletividade, nao deixando que o interesse particular se sobreponha. 

Enquanto os poderes politicos se identificam com os poderes do Estado e 

somente sao exercidos pelos respectivos 6rgaos constitucionais do Governo, os 

poderes administrativos se difundem e se apresentam por toda a administragao. 

0 poder de polfcia destina-se a assegurar o bem-estar geral, impedindo, 

atraves de ordens, proibigoes e apreensoes, o exerdcio anti-social dos direitos 

individuais, 0 uso abusivo da propriedade, ou a pratica de atividades prejudiciais a 
coletividade; com o objetivo de propiciar uma convivencia social mais harmoniosa, 

para evitar ou atenuar conflitos no exerdcio dos direitos e atividades dos individuos 

entre si e, ante o interesse de toda a populagao, concebida por um conjunto de 

atividades de polfcia que fazem parte dos diversos 6rgaos da administragao e que 

servem para a defesa dos varios interesses, especiais ou comuns. 

A fungao restritiva do Estado, quando necessaria, atua no direito dos 

particulares, devendo organizar a convivencia social a partir da limitagao de direitos 

e de liberdades absolutas em favor do interesse geral. T odas essas fungoes sao 

exercidas pelos seus 6rgaos que tern a tarefa de estabelecer as restrigoes e limites 

ao particular a partir da realizagao de atividades concretas que observem o interesse 

geral. 0 interesse social e edificado atraves do Poder Legislative que edita as leis 

decorrentes do poder de polfcia, condicionando a conduta dos indivfduos no 

exerdcio do direito de propriedade e de liberdade. 

A administragao, em virtude de sua supremacia geral, fiscaliza a conduta 

dos indivfduos em face dessas leis. Cita-se tambem, como fundamento da pollcia 

administrativa, a defesa da ordem publica. Confere-se, todavia, aos indivfduos em 

geral 0 direito a liberdade e a propriedade, mas 0 exerdcio destes deve 

compatibilizar-se como interesse coletivo. Exercitar o poder constitui o dever de dar 

execugoes a essas leis. Para cumpri-lo nao se pode exceder o exerdcio da 
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autoridade indistintamente sobre todos os cidadaos que estejam sujeitos ao imperio 

dessas leis. 

Evidencia-se af uma vinculagao legal de que somente e permitido fazer 

aquila que a lei nao profbe. Neste contexto vale a conceituagao doutrinaria da 

legislagao infraconstitucional, valendo-se citar o Codigo Tributario Nacional,5 que, 

em texto amplo e explicativo, disp6e: 

Art. 78 - Considera-se poder de policia a Atividade da Administra<;:ao Publica 
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a 
pratica de ato ou absten<;:ao de fato, em razao de interesse publico 
concernente a seguran<;:a, a higiene, a ordem, aos costumes, a disciplina da 
produ<;:ao e do mercado, ao exercicio de atividades economicas 
dependentes de concessao ou autoriza<;:ao do Poder Publico, a 
tranqOilidade publica ou ao respeito a propriedade e os direitos individuais 
ou coletivos. 

0 poder que a administragao exerce ao desempenhar seus cargos de polfcia 

esta fundamentado numa "supremacia geral", que nao e senao a propria vontade 

das leis em geral, concretizada por meio da atividade de polfcia administrativa, e sua 

execugao resulta da competencia atribufda pela legislagao. 

A extensao do poder de polfcia se amplia a cada dia. Hoje, pode-se dizer 

que o referido poder abrange e busca preservar areas como a moral, bons 

costumes, preservagao da saude publica, controle de publicag6es, seguranga das 

construg6es e dos transportes, e inclusive a seguranga publica em particular, que e a 

situagao de tranquilidade e garantia que o Estado oferece ao indivfduo e a 
coletividade. Por tais raz6es, se observam nos Estados modernos a existencia da 

polfcia sanitaria, da polfcia das construg6es, da polfcia das aguas, da polfcia dos 

meios de comunicagao e divulgagao, entre outras. 

Pode-se dizer que onde ha preocupagao e interesse da coletividade ou do 

proprio Estado, havera poder de polfcia administrativo para regular tais interesses e 

preocupag6es. Os limites do poder de polfcia administrativa sao demarcados e 

assegurados na Constituigao da Republica, em seu artigo 5° que estabelece os 

direitos e garantias fundamentais da pessoa. 

5 Brasil; C6digo Tributiuio Nacional (Lei no 5172, de 25 de outubro de 1966, com a 
reda<;:ao de seu paragrafo unico dada pelo Ato Complementar no 31, de 28 de dezembro de 1966). 
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A cada cidadao cabe o dever de buscar o interesse coletivo antes do 

interesse pessoal, devendo ele, quando necessaria, abrir mao de seus direitos em 

prol da coletividade. E. af que se encontra a diferenc;a entre as limitac;oes e os 

sacriflcios que sao exercidos pelo poder de polfcia. 0 primeiro condiciona o exerdcio 

dos direitos, enquanto o segundo indica um sacriflcio feito do ser individual em 

proveito do coletivo atraves de restric;oes impostas as atividades do indivfduo. 

Essa restric;ao individual em favor da coletividade e realizada atraves do 

poder discricionario, inerente ao exerdcio de polfcia administrativa, sendo que a 

pratica desse recurso e regulamentada por lei e, quando exercido em excesso, 

incide em abuso funcional, ficando sujeito a invalidac;ao do ato pelo Poder Judiciario. 

A expressao poder de polfcia pode ser tomada em sentido mais restrito, 

relacionando-se unicamente com as intervenc;oes, quer gerais e abstratas, como os 

regulamentos, quer concretas e espedficas tais como as autorizac;oes, as licenc;as, 

as injunc;oes, entre outras emanadas do Poder Executivo e destinadas a alcanc;ar o 

mesmo fim de prevenir e obstar o desenvolvimento de atividades particulares 

contrastantes com os interesses sociais. Esta concepc;ao mais limitada responde a 

noc;ao de polfcia administrativa. 

Lazzarini, 6 conceituou poder de poll cia como sendo uma "atividade 

administrativa do Estado que tem por fim limitar e condicionar o exerdcio das 

liberdades e direitos individuais, visando a assegurar-se, em nfvel capaz de 

preservar a ordem publica, o atendimento de valores minimos da convivencia social, 

notadamente, a seguranc;a, a salubridade, o decoro e a estetica". 

Em sentido amplo, consiste na atividade estatal de condicionar a liberdade e 

propriedade, ajustando-as aos interesses coletivos, englobando atos do poder 

legislativo e do poder executivo. Em sentido restrito, sao pr6prias do poder de policia 

as intervenc;oes, gerais e abstratas (regulamentos}, concretas e especificas 

(autorizac;oes, licenc;as e injunc;oes) do Poder Executivo. 

Valla,7 define o poder de polfcia como "a faculdade que a Administrac;ao 

Publica tem para coibir, restringir atividades e direitos individuais em beneficia do 

direito da coletividade, isto e, em beneficia do interesse comum". 

6 Alvaro Lazzarini. Do Poder de Policia, RJTJESP, v. 98, p. 27,28; Ed. Lex, Sao Paulo. 
7 Wilson Odirley Valla. Doutrina de Emprego de Policia Militar e de Bombeiro Militar, 2a 

ed. Revista e ampliada, 2004, Ed. AVM, Curitiba-Parana. p. 105. 
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Dessa forma, polfcia administrativa pode ser definida como atividade da 

Administragao Publica, expressa em atos normativos, que condiciona, com base em 

sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a propriedade do indivfduo, 

mediante agao fiscalizadora, repressiva ou ainda preventiva, a fim de conformar-lhe 

os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo. 

A propria liberdade de agao policial do 6rgao publico esta adstrita a sua 

compet€mcia legal, isto e, cada 6rgao tern 0 exercfcio do poder de polfcia limitado a 
sua esfera de competencia, porque, conforme se depreende da li<;ao magistral de 

Caio Tacito,8 "A primeira condi<;Eio de legalidade e a competencia do agente. [ ... ] Nao 

e competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito. A 

competencia e, sempre, urn elemento vinculado, objetivamente fixado pelo 

legislador''. 

Oeste modo, e possfvel concluir que a competencia se caracteriza pela 

capacidade do agente decorrente das atribuigoes que a lei lhe individualizou para o 

exercfcio de seu cargo ou fun<;ao. 

2.6 DO ATO ADMINISTRATIVO 

Na realidade, a no<;ao de ato administrativo comegou a ter sentido a partir do 

momenta em que se tornou nftida a separagao de fungoes do poder publico, 

subordinando-se cada uma delas a urn regime jurfdico proprio. 

Conforme demonstrado par Ulla,9 a no<;ao de ato administrativo e 
contemporanea ao constitucionalismo, bern como a apangao do principia da 

separa<;ao de poderes e a submissao da Administragao Publica ao Direito (Estado 

de Dire ito); valendo dizer que: e produto de concep<;ao ideol6gica; s6 existe nos 

pafses em que se reconhece a existencia de urn regime jurfdico-administrativo a que 

se sujeita a Administragao Publica de forma diversa do regime de direito privado. 

Onde nao se adota esse regime, como nos pafses que baseiam-se em 

sistemas da "common-law" (Estados Unidos e lnglaterra), a nogao de ato 

administrativo, como descrito anteriormente, nao e aceita. 

8 Caio Tacito. 0 Abuso do Poder Administrativo no Brasil (Conceito e Remedios), 1959, 
Departamento Administrativo do servi<;:o Publico e lnstituto Brasileiro de Ciencias Administrativas, Rio 
de Janeiro, p. 27. 
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Foi, portanto, nos pafses filiados ao sistema europeu continental, em 

especial Fran<;a, ltalia e Alemanha, que teve origem e se desenvolveu a concep<;ao 

de ato administrativo. 

No Brasil, a atividade administrativa exterioriza-se atraves dos atos 

administrativos, especie do genera ato jurfdico previsto no C6digo Civil como todo 

ato lfcito que tenha par fim imediato adquirir, resguardar, transformar, modificar au 

extinguir direitos (art.81 ), exigindo o seu art. 82, para a sua validade, que o agente 

seja capaz, o seu objeto seja lfcito e a forma seja prescrita ou nao defesa em lei. 

Para que o ato seja administrativo e exigfvel que seja praticado pela 

Administra<;ao Publica, como Poder Publico e nao como particular, quando entao 

podera ser urn ato da administra<;ao, mas nunca urn ato administrativo. 

Oaf porque o ato administrativo pode ser considerado como toda a 

manifesta<;ao da vontade da Administra<;ao Publica, na qualidade de Poder Publico, 

e que tenha par fim imediato adquirir, resguardar, transformar, modificar ou extinguir 

direitos em rela<;ao a si mesma ou aos adm inistrados. 

Ha, tambem, a possibilidade da Administra<;ao Publica, em ato 

administrativo, declarar direitos e impor obriga<;6es aos administrados au a si 

propria. 0 ato administrativo, que e especie do ato jurfdico, nao se confunde com o 

fato administrativo e este nao se confunde como fato jurfdico. 

Fato administrativo, com efeito, nao e acontecimento da natureza, como eo 

fato jurfdico. E, isto sim, a execu<;ao material de urn ato administrativo que o 

antecede, necessitando ser operacionalizado como, par exemplo, na constru<;ao de 

urn viaduto ou, entao, na execu<;ao de urn policiamento. 

A distin<;ao nao e meramente academica, pais, tern efeitos jurfdicos 

relevantes, em especial, para identificar quem e a autoridade coatora para fins de 

mandado de seguran<;a, dado que e exigido ato de autoridade publica ou de agente 

de pessoa jurfdica no exercfcio do poder publico, a tear do artigo 5°, inciso LXIX, da 

Constitui<;ao da Republica. De outro lado, a a<;ao popular de que trata o artigo 5°, 

inciso LXXIII, da Constitui<;ao da Republica, exige a presen<;a das autoridades, 

funcionarios au administradores, que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou 

praticado 0 ato impugnado, ou que, par omissas, tiverem dado oportunidade a lesao 

9 Decio Carlos Ulla. Concepto y Caracteres del Acto Administrativo. In: Varios Autores. 
Acto Administrativo. Astrea, Buenos Aires, 1982. 
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e contra os beneficiaries diretos do mesmo (artigo 6°, caput, da Lei 4.717, de 29 de 

junho de 1965 - Lei da Agao Popular). 

Na execugao material do ato administrative, ou seja, quando do fato 

administrative, o 6rgao executor pode ser compelido a tamar decisoes 

administrativas (ato administrative), como ocorre, par exemplo, quando de urn 

policiamento, em que o policial que cumpre a determinagao superior (ato 

administrative), diante da atividade policiada (fato administrative), 

discricionariamente, expede ordem de polfcia e, eventualmente, aplica sangao 

adequada, o que caracteriza a pratica de atos administrativos. 

0 Ato Administrative tern uma infra-estrutura constitufda de cinco elementos: 

competencia (au capacidade), forma, objeto, motivo e finalidade. 

0 artigo T, da Lei 4.717, de 29 de junho de 1965, Lei da Agao Popular, 

alias, diz serem nulos os atos eivados de vfcio de incompetencia, vfcio de forma, 

ilegalidade de objeto, inexistencia de motivo e desvio de finalidade. Conceitua, na 

sequencia, que a incompetencia fica caracterizada quando o ato nao se incluir nas 

atribuigoes legais do agente que a praticou; que o vfcio de forma consiste na 

omissao ou na observancia incompleta ou irregular de formalidades indispensaveis a 
existencia ou seriedade do ato; que a ilegalidade do objeto ocorre quando o 

resultado do ato importa em violagao da lei, regulamento ou outro ato normative; que 

a inexistencia de motives se verifica quando a materia de fato ou de direito, em que 

se fundamentou o ato, materialmente inexiste ou e juridicamente inadequada ao 

resultado obtido e, finalmente, o desvio de finalidade se verifica quando o agente 

pratica o ato visando a fim diverse daquele previsto, explfcita ou implicitamente, na 

regrade competencia. 

Donde se pode concluir, que a competencia se caracteriza pela capacidade 

do agente, decorrente das atribuigoes que a lei lhe individualizou para o exerdcio de 

seu cargo ou fungao. A regra na atividade administrativa e se observar a forma 

escrita com todas as formalidades prescritas ou nao, defesas em lei. As formas 

verbal e simb61ica ficam na excegao e sao usuais, em especial, nas atividades 

pr6prias de corporagoes militares ou policiais. 0 objeto ou conteudo do ato 

administrative e o efeito jurfdico imediato que o ato produz, assim, o resultado 

pretendido para o ato tern de ser lfcito, nao violar a lei, regulamento ou outro ato 
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normative e para ser identificado basta verificar-se que o ato enuncia, prescreve, 

dispoe 0 efeito jurldico que e 0 resultado pretendido. 

No que se refere aos motivos do ato, deve-se observar o principia da 

motiva<;ao, ou seja, todos os atos da administra<;ao publica deverao ser motivados, 

sejam os vinculados, nos quais sempre foi obrigat6ria a indica<;ao dos motivos 

determinantes do ato, sejam os discricionarios, uma vez que nao faz distin<;ao entre 

eles, contudo, nao se pode esquecer que pela Teoria dos Motivos Determinantes, de 

inspira<;ao francesa, os atos discricionarios nao necessitam virem motivados, mas, 

se o vierem, os motivos invocados vinculam o ato. 

Quanta a finalidade do ato administrative, vale lembrar que todo 0 ato tern 

urn objetivo que e a realiza<;ao do bem-estar da comunidade administrada; esse, o 

interesse publico a atingir, sob pena de desvio de finalidade, o que torna nulo o ato 

administrative, assim viciado, portanto, o motivo deve anteceder a manifesta<;ao de 

vontade do agente capaz (competente), aliado a necessidade de haver urn objeto 

para o ato administrative. 

2. 7 DA ORDEM PUBLICA E DA SEGURAN<;A PUBLICA 

Nao obstante o artigo 144 de a Constitui<;ao Federal definir a Seguran<;a 

Publica como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e comum ao 

cidadao nao perceber a importancia de urn seu direito ate que este seu direito lhe 

seja negado ou subtraldo, ou seja, a rotina cotidiana o faz esquecer das coisas mais 

simples e elementares, impedido-lhe de dar a devida importancia e, por esta razao, 

os agentes do Estado, representantes da vontade popular, devem se empenhar na 

preserva<;ao da ordem publicae da incolumidade das pessoas e do patrim6nio, esta 

preserva<;ao deve se dar primordialmente de forma preventiva, haja vista que 

quando a ordem publica e violada a atua<;ao do Estado deve ser a de restaura<;ao da 

dita Ordem Publica, e tao logo seja posslvel, coibir e prevenir novas viola<;oes. 

A atua<;ao do Corpo de Bombeiros na Seguran<;a Publica se da nas 

atividades de seguran<;a contra incendios e emergencias, pautada na preven<;ao e 

combate a incendios; buscas e salvamentos; e execu<;ao das atividades de defesa 

civil, de conformidade com o paragrafo 5° do artigo 144 da Constitui<;ao Federal, 
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sendo esta gama de atribui<;6es do Corpo de Bombeiros relacionadas a salubridade 

e a tranquilidade publicas, ambas integrantes do conceito de Ordem Publica 

2. 7.1 Da ordem publica 

Na Enciclopedia Universal 1/ustrada - Europeo!Americana, 10 no verbete 

Orden, dentre outros, encontramos o significado de que "el arden consiste em Ia 

acertada disposici6n de las casas. El concepto de arden, par to tanto, importa 

pluralidad real o ideal de seres, partes o propriedades", razao de Santo Tomas, sob 

aspecto teleo/6gico, ter definido ordem "diciendo que es Ia recta disposici6n de las 

casas a su fin, salientando-se ap6s, que "Comprendese par esto que el arden 

publico es Ia base fundamental de toda organizaci6n social y polftica. Cuando aquel 

falte, no puede existir el Derecho ni, par Ia tanto, seguridad de las personas ni de Ia 

propriedad, con Ia cual fa/tara Ia tranquilidad, Ia paz social, y Ia vida de los pueblos 

quedara a merced del mas fuerte". 

No grande dicionario da lingua portuguesa, 11 no verbete Ordem, dentre 

outros, encontramos o significado de Ordem Publica, como o "conjunto de preceitos 

que constituem a seguran<;a da sociedade". 

Ordem Publica, conforme Moreira Neto, 12 "como objeto da seguran<;a 

publica, e a situa<;ao e convivencia pacifica e harmoniosa da popula<;ao, fundada 

nos princfpios eticos vigentes na sociedade". 

Jean Rivero13
, porem, adverte nao se poder confundir o sentido de ordem 

publica dado pelo direito privado como sentido em materia de polfcia administrativa. 

As expressoes sao identicas; porem, ordem publica, no seu dizer, e coisa 

completamente diversa segundo diga respeito ao direito privado ou, entao, ao direito 

publico que e 0 que rege a polfcia administrativa. 

A no<;ao de Ordem Publica s6 pode ser nacional. Ela, reconhecidamente, e 

por demais incerta, porque varia no tempo e no espa<;o, de urn para outro pals e, ate 

10 Enciclopedia Universal llustrada Europeo-Americana, Torno XL, Espasa Calpe S.A., 
Madrid, v. Orden, pp. 119-195 

11 Grande Dicionario da Lingua Portuguesa. Professor Silveira Bueno, v. Ordem Publica, 
Ed. Lisa S/A-Livros lrradiantes. Sao Paulo, 1988. p. 945. 

12 Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Direito Administrativo da Seguranca Publica. 
Direito Administrativo da Ordem Publica. 2a edic;ao, Rio de Janeiro, F orense, 1987. p. 138. 

13 Jean Rivero. Direito Administrativo, traduc;ao Rogerio Ehrhardt Soares. Livraria 
Almedina, Coimbra, 1981. p. 480. 
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mesmo em um determinado pals de uma epoca para outra. A nogao de Ordem 

Publica, em verdade, e mais facil de ser sentida do que definida e resulta, de um 

con junto de prindpios de ordem superior, politicos, econ6m icos, mora is e algumas 

vezes religiosos, aos quais uma sociedade considera estreitamente vinculada a 
exist€mcia e conservagao da organizagao social estabelecida. 

Sendo esta nogao vaga e ampla, e nao se tratando apenas da manutengao 

da ordem, mas tambem da manutengao da ordem moral, o que e basico em Direito 

Administrative, pois a Ordem Publica constitui-se num conjunto de condigoes 

mlnimas e essenciais para uma vida social harmoniosa, tendo como fundamento a 

seguranga dos bens e das pessoas, a salubridade e a tranquilidade publicas; em 

suma, a Ordem Publica e tudo isso, nada mais do que isso, valendo dizer que a 

Ordem Publicae uma situagao oposta a desordem. 

2. 7.2 Da seguranga publica 

A Seguranga Publica e um bern apartidario, publico, indivislvel, de cujo 

beneffcio nenhum indivlduo pode ser excluldo. Considerando a complexidade dos 

problemas que envolvem a Seguran<;a Publica, a Constituigao Federal de 1988 criou 

o Sistema Nacional de Seguranga Publica, quando a redagao do seu artigo 144, 

definiu como "dever do Estado, dire ito e responsabilidade de todos", bern como, 

estabeleceu os componentes do sistema: Polfcia Federal, Polfcia Rodoviaria 

Federal, Polfcias Civis, Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros. 

Contudo, essas organizagoes atuam em desarmonia funcional, cada uma 

procurando ocupar o espago que lhe pertence isoladamente e, algumas vezes, 

outros espagos de interesse, sem a mfnima responsabilidade, nem o dever de 

funcionar harmoniosamente como componentes do sistema, com prejulzos 

consideraveis para a melhor eficiencia por parte da Seguranga Publica dos Estados. 

Por tratar-se de um Sistema de Defesa Publica que s6 funciona no papel, estas 

organizagoes funcionam de forma partida, sem vinculo funcional harmonioso e 

responsavel; sen do que o dispositive Constitucional estabelecido pelo paragrafo T, 

do artigo 144, tern sido negligenciado, em termos de estruturagao do Sistema 

Nacional de Seguranga Publica, pois, diz ele: "a lei disciplinara a organizagao e o 

funcionamento dos 6rgaos responsaveis pela Seguranga Publica, de maneira a 
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garantir a eficiencia de suas atividades"; podendo portanto se concluir que a garantia 

da eficiencia das atividades dos 6rgaos de Seguranga Publica depende dessa lei, 

logo, em nao havendo a lei, nao esta garantida a eficiencia de funcionamento do 

sistema. 

2.8 DA POLiCIA ADMINISTRATIVA E DA POLiCIA DE PRESERVACAO DA 

ORDEM PUBLICA 

A Administragao Publica exerce o poder de polfcia por meio de dois ramos 

distintos, a polfcia administrativa e a polfcia judiciaria. Estas possuem competencias 

e objetivos diferentes, os quais a maioria dos autores define quanto a natureza de 

preventiva e repressiva, respectivamente. 

Em decorrencia da propria evolugao da sociedade e dos avangos da ciencia 

e da tecnologia, em linhas gerais sao objetivos da polfcia: assegurar a liberdade, a 

propriedade e a seguranga individual e coletiva. Com a mesma destinagao preservar 

a Ordem Publica, apurar os crimes, apontando a justiga os seus autores. 

2.8.1 Da polfcia administrativa 

Pode-se, definir polfcia administrativa, como o conjunto de agoes preventivas 

para evitar futures danos que poderiam ser causados pela persistencia de urn 

comportamento irregular do individuo. Seu prop6sito e impedir que o interesse 

particular se sobreponha ao interesse publico. Este poder atinge bens, direitos e 

atividades, que se difunde por toda a adm inistragao de todos os Poderes e 

entidades publicas, impedindo preventivamente possfveis infragoes das leis. 

A polfcia administrativa e multiforme, sendo tal atividade simplesmente 

discricionaria. A polfcia administrativa pode fazer tudo quanto se torne util a sua 

missao, desde que com isso nao prejudique direitos de qualquer pessoa, direitos 

esses que estao declarados na Constituigao Federal. Nao ha limitagao a direito, mas 

sua conformagao e de acordo com os contornos que as normas constitucionais, 

legislativas e administrativas impoem como manifestagao do poder de polfcia, 

condicionando urn direito determinado.O comportamento anti-social e perseguido 
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pela pollcia administrativa, cabendo a ela zelar para que cada cidadao viva o mais 

intensamente possfvel, sem prejudicar e sem ocasionar lesoes a outros indivfduos. 

A pollcia administrativa tanto pode agir preventivamente, como pode agir 

repressivamente. Nas duas hip6teses, poderc~ ocorrer a necessidade de apoio da 

Fon;a Policial para garantir o cumprimento das suas agoes, entre as quais impedir 

que o comportamento do indivfduo cause prejufzos para a coletividade. 

Nao se confundem com pollcia administrativa as manifestagoes impositivas 

da administragao que, embora restrinjam a liberdade, derivam de vfnculos ou 

relagoes especfficas firmadas entre o Poder Publico e determinados sujeitos, 

destinatarios de sua atuagao. 

2.8.2 Da pollcia de preservagao da ordem publica 

Os ensinamentos de Alvaro Lazzarini, 14 nos dao conta de que: 

Nao e o r6tulo do 6rgao policial que qualifica a atividade. 0 que a qualifica 
em polfcia administrativa (preventiva) ou polfcia judiciaria (repressiva ou 
auxiliar) sera, e isto sempre, a atividade de polfcia em si mesma 
desenvolvida. 
lsso esta a demonstrar que a linha de diferenciavao entre o que seja a 
polfcia administrativa (preventiva) ou polfcia judiciaria (repressiva ou 
auxiliar) e bem precisa, porque sempre sera a ocorrencia ou nao de um ato 
penal [ ... ] enquanto compreensiva de toda atividade discricionaria de 
prevenvao no resguardo de qualquer lei limitadora da liberdade e 
penalmente sancionada, a polfcia em sentido lata tem sempre carater de 
atividade administrativa, pelo qual e pleonasticamente a qualificavao de 
polfcia administrativa, constantemente usada. Ao lado do esbovado conceito 
de polfcia administrativa, em sentido generico, deve-se ter presente um 
outro que se pode dizer da polfcia em sentido estrito e que, compreendendo 
apenas a atividade de prevenvao referente as leis administrativas 
sancionadas penalmente, divide-se em tantas partes quantas sao as leis a 
que serve de atuavao. A principal das referidas partes e a polfcia de 
seguranva, orientada a proteger os bens supremos de ordem publica, da 
paz e da tranquilidade social; considerada a sua importancia preponderante 
entre os varios ramos da polfcia administrativa muitas das suas normas 
contem uma serie de principios gerais aplicaveis a qualquer outro ramo 
(polfcia sanitaria, policia industrial, polfcia comercial) [ ... ] Por nao 
compreender s6 a policia de seguranva, que e exercida pelas autoridades 
de seguranva publica, e esta a garantir a preservavao da ordem publica, a 
polfcia de seguranva nada mais e do que uma parte da polfcia 
administrativa, assim, a denominada policia de preservavao da ordem 
publica de que e parte a polfcia de seguranva publica, exteriorizavao da 
polfcia administrativa na exata medida em que previne a desordem, 
mantendo a ordem publica nas suas multiplas facetas e procurando evitar a 

14 Alvaro Lazzarini. Direito Administrativo da Seguran~a Publica. Direito Administrativo 
da Ordem Publica. 23 edivao, Rio de Janeiro, Forense, 1987. p. 157. 
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pratica delituosa em sentido amplo (crimes e contraven<;oes penais), no que 
se exercita a atividade de polfcia de seguran<;a publica. E tambem 
exterioriza<;ao de polfcia judiciaria, quando cuida da repressao delitual, 
como auxiliar da justi<;a criminal, sob reg€mcia das normas de Direito 
Processual Penal e, assim, controlado e fiscalizado pela autoridade 
judiciaria competente, a que, sem que tenha natureza jurisdicional a sua 
atividade deve fornecer, na repressao imediata, urn primeiro material de 
averigua<;ao e exame. 

lsto posto, se evidencia a necessidade de atua<;ao do Corpo de Bombeiros 

no campo "preventive" da preserva<;ao da Ordem Publica, atraves de a<;6es 

destinadas a prote<;ao da sociedade contra sinistros, mormente por a<;6es 

educativas e de forma<;ao de consciencia preventiva pela popula<;ao; que exercendo 

seus direitos e usando este instrumento de defesa da cidadania que e o Corpo de 

Bombeiros, atue tambem e principalmente cobrando atua<;oes preventivas da 

sociedade a que pertence. 

2.9 DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES NO ORDENAMENTO 

CONSTITUCIONAL VIGENTE 

A legisla<;ao contempla o Corpo de Bombeiros com defini<;ao de sua missao; 

a Constitui<;ao Federal no capitulo da Seguran<;a Publica em seu artigo 144, 

paragrafo 5°, estabelece como missao do Corpo de Bombeiros a execu<;ao das 

atividades de defesa civil, alem das atribui<;6es definidas em lei. Estas atribui<;6es 

sao tambem corroboradas no Decreta Lei 667, de 02 de julho de 1969, apesar de 

Alvaro Lazzarini considerar que em tema de Seguran<;a Publica e Ordem Publica, a 

Constitui<;ao Federal de 1988 nao ter recepcionado a legisla<;ao infraconstitucional 

anterior, revogando-a portanto; nao se deve esquecer que a propria Constitui<;ao 

Federal em seu artigo 144, paragrafo T previu que a lei regulamentaria as atividades 

dos 6rgaos de Seguran<;a Publica, o que ate o memento nao aconteceu. 

Portanto, repetindo o que disse Caio Tacito, 15 "nao e competente quem quer 

mas quem pode segundo a norma de direito"; 

Para que o Corpo de Bombeiros se mantenha capaz e competente para 

atuar nas variadas frentes que lhe sao legalmente impostas e permane<;a preparado 

15 Caio Tacito. 0 Abuso do Poder Administrativo no Brasil (Conceito e Remedios), 1959, 
Departamento Administrativo do servi<;o Publico e lnstituto Brasileiro de Ciencias Administrativas, Rio 
de Janeiro, idem, p. 27. 
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tecnica e cientificamente para o exercfcio destas atividades, com seu munus estatal 

de preservagao da ordem publica (artigo 144, paragrafo 5° CF de 1988) deve 

analisar e estudar os fatos ocorridos (incendios) periciando-os de modo a descobrir 

as suas causas para que prevenindo-as possam evitar a eclosao de novas 

incendios. 

2. 9.1 A Constituigao Federal de 1988 

Os Corpos de Bombeiros Militares, aut6nomos ou nao (por integrarem as 

PoHcias Militares), sao 6rgaos da Administragao Publica dos Estados e do Distrito 

Federal. 

Eles integram, em outras palavras, o Poder Executivo, sujeitando-se, como 

qualquer outro 6rgao da Administragao Publica, as normas e princfpios jurfdicos que 

regem as suas atividades, em especial, aos princfpios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade (artigo 37, caput, da Constituigao 

Federal). 

Sendo 6rgao da Administragao Publica, os Corpos de Bombeiros Militares 

tern a sua regencia no moderno Direito Administrativo, porque esse ramo do direito 

publico interno corresponde ao conjunto de princfpios jurfdicos, normatizados ou 

nao, que regem as atividades da Administragao Publica em quaisquer de seus 

departamentos. 

Como 6rgaos da Administragao Publica, eles tern o correspondente poder de 

poHcia para que bern possam exercer a atividade-fim que a norma constitucional e a 

infraconstitucional lhes atribufram. Recorde-se que o Poder de Polfcia e urn dos 

poderes administrativos, e urn poder instrumental conferido a Administragao Publica 

para que ela possa atingir os seus fins, na realizagao do bern comum. 

2.9.1.1 A proposta de emenda constitucional PEC 181/2003 

A Polfcia de Cicio Completo reivindicada pela PEC-181/2003, de autoria do 

Deputado Federal Josias Quintal - RJ, torna-se urn marco hist6rico no sistema de 

Seguranga Publica, o que nao quer dizer a reinvengao da roda, ja que o mundo 

inteiro o adota. 
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Esta conquista, uma vez alcangada, permitira que, afinal, a Polfcia Militar e a 

Polfcia Civil possam concomitantemente realizar o policiamento ostensivo, as 

fungoes de polfcia judiciaria, a apuragao de infrac;oes penais e a consequente 

preservagao da Ordem Publica em funcionalidade ampla. 

Uma e outra, nao estando limitadas, cumprirao conjunta e literalmente urn 

ciclo completo de agoes, contudo o Corpo de Bombeiros novamente, foi deixado de 

fora da definigao exata de suas atribuigCies, repetindo simplesmente o erro inicial da 

Constituic;ao Federal de 1988, pais a PEC-181/2003, apenas repete o texto 

constitucional sem nenhuma alterac;ao. 

PEC- 181/2003 

"Aitera o artigo 144 da Constitui<;ao Federal relativo a Seguran<;a Publica e 
acrescenta o artigo 90 aos Atos das Disposi<;oes Constitucionais 
Transit6rias. 

Art. 1°- 0 Art. 144 da Constitui<;ao Federal passa a vigorar com a seguinte 
reda<;ao: 

Art. 144 ......................................................................................... . 

§ s0

- As policias militares, comandadas por oticial da ativa do ultimo posto, 
compete: 

I - a policia ostensiva; 

II - a policia judiciaria; 

Ill -a apura<;ao de infra<;oes penais; 

IV- a preserva<;ao da ordem publica. 

§ 6° - Aos Corpos de Bombeiros Militares, alem das atribui<;oes definidas em 
lei, compete a execu<;ao de atividades de defesa civil. 

··········································································································· 

Art. 2° - E incluido o art. 90 aos Atos das Disposi<;oes Constitucionais 
Transit6rias, com a seguinte reda<;ao: 

Art. 90 - Para o atendimento previsto no artigo 144, §§ 4° e 5°, os Entes 
Estatais disporao de seis anos, a contar da promulga<;ao desta Emenda 
Constitucional. 

Art. 3° - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publica<;ao." 
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2.9.2 A Constituigao Estadual de 1989 

A Constituigao Paranaense em seus artigos 46 e 48, fixa as atribuigoes do 

Corpo de Bombeiros, que sao as mesmas da Constituigao Federal, aiE§m de outras 

definidas em lei, (artigo 48 caput) sendo a Lei Estadual 6774, de 08 de janeiro de 

1976 (Lei de Organizagao Basica) em seus artigos 2", inciso V, artigo 5°, artigo 30, 

inciso II, artigo 33, artigo 34, artigo 40 usque 48 sao contundentes ao definir sua 

missao, estrutura, organizagao e funcionamento; ainda se deve ter em consideragao 

que o Corpo de Bombeiros faz parte da comunidade e como responsavel pela 

execugao das agoes de Defesa Civil, o que a principia sempre se dara em primeira 

instancia no ambito municipal. 

Lembrando que nao e o r6tulo do 6rgao que deve qualificar a atividade e sim 

a atividade em si mesma desenvolvida, logo, o exerclcio do poder de polfcia 

(administrativa, preventiva) pelo Corpo de Bombeiros se desenvolve em todos os 

setores da Administragao Publica, recebendo as mais diversas denominagoes de 

acordo com o objeto de sua atuagao, como par exemplo: polfcia das construgoes, 

policia sanitaria, polfcia de protegao de incendios e emergencias. 

0 Corpo de Bombeiros Estadual exerce o poder de polfcia apoiado no 

C6digo de Prevengao de lncendios, que fixa os requisitos mfnimos de protegao 

contra incendios, exigfveis em todas as edificagoes, tendo em vista a seguranga de 

pessoas e bens; no C6digo Municipal de Postura e Obras e atraves de convenios 

entre o Estado e o Municipio que permitem sua atuagao direta na prevengao de 

incendios: de forma passiva ou estrutural, agindo como fiscalizador das normas e 

regulamentos nas esferas: Federal - Normas da Associagao Brasileira de Normas 

Tecnicas; Estadual- C6digo de Prevengao de lncendios e lnstrugoes Tecnicas da 

BM/7 -CCB; Municipais - C6digo de Postura e Obras; e, de forma ativa ou 

educacional, agindo como disseminador de campanhas preventivas e de 

conscientizagao da populagao sabre os riscos de incendio. 

A prevengao de incendios, sob aspecto legal, e de responsabilidade do 

Corpo de Bombeiros, de acordo com o artigo 48 da Constituigao Estadual, sendo 

que, tem-se como missao do Corpo de Bombeiros a execugao de atividades de 

defesa civil, busca e salvamento, preven~ao e combate a incendios, e como 

paradoxa, na esfera preventiva de incendios, verifica-se sua atuagao tao somente na 
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protegao contra incendios, posto que todas as campanhas e demais agoes 

desenvolvidas sao direcionadas sob o foco de se prover meios necessarios ao 

combate e ao abandono de instalagoes sinistradas. 

A agao do Corpo de Bombeiros paranaense, na forma em que se apresenta 

usualmente, nao atua diretamente na eliminagao das causas e na mudanga cultural 

do indivfduo, mas tao somente em aspectos construtivos, ou seja nos efeitos e nos 

meios intervenientes. 

2.9.3 A competencia residual 

A atuagao do Corpo de Bombeiros no campo preventivo deve se cercar de 

todos os meios para a real eficacia de suas agoes lembrando que a Filosofia do 

Direito ensina que o direito positivo, "conjunto das leis que definem e sustentam a 

ordem social nacional", na ligao de Lydia Machado Bandeira Mello,16 "nao atua par si 

s6". 

Uma lei para ter eficacia necessita de vontades humanas que a imponham, se 

preciso, ate mesmo pela forga, tarefa esta atribufda ao Estado; contudo esta forga 

deve estar revestida de proporcionalidade, ser discricionaria e fundamentada em lei, 

limitada pelo direito e condicionada pelo fim da fungao, que eo bem comum. Logo, 

cabe ao Corpo de Bombeiros a responsabilidade pelas agoes de prevengao de 

incendio e, bem assim, a conscientizagao da populagao que deve proteger, de modo 

que, embasado em leis, normas, regulamentos, direitos e vontades sociais possa 

exercer suas atribuigoes tendentes ao controle da sociedade de maneira eficiente e, 

voltadas a preservagao da ordem publica em aspectos de tranquilidade e 

salubridade publicas, utilizando-se para tal de todo e qualquer artiflcio, para o 

funcionamento eficaz da prevengao e combate a incendios. 

No tocante a perfcia de incendios, a Constituigao Federal de 1988 definiu 

claramente os 6rgaos de Seguranga Publica (artigo 144, paragrafo primeiro usque 

paragrafo sexto) em seu paragrafo oitavo profbe terminantemente a criagao de 

outros 6rgaos; nao obstante a Constituigao Estadual, ter deixado de observar o 

paragrafo oitavo do artigo 144 da Constituigao Federal, prevendo a atribuigao de 

16 Lydia Machado Bandeira Mello. Crime e exclusao de criminalidade. 3a ed. ver.E 
ampi.Belo Horizonte, Bernardo Alvares, 1962. 
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perfcias a Polfcia Cientffica, que de forma estranha a Constituigao Federal foi criada 

como 6rgao de seguranga e assim, contrariando a lei maior, nao deve ser de todo 

desprezada. 

Contudo, em decorrencia da indefinigao de investidura legal das perfcias 

comuns, nao criminais ou melhor dizendo da investigagao das causas de incendios, 

com a finalidade de retro-alimentar as demais fases do ciclo da prevengao de 

incendios, completando-o e subsidiando ag6es efetivas de melhoria da qualidade 

dos servigos prestados a populagao paranaense; e em decorrencia da incapacidade 

da Polfcia Civil executar perfcias em todos os incendios ocorridos no estado do 

Parana; deve-se adotar o definido no artigo 7 4 da lei 677 4 (LOB) que estabelece a 

competencia ao Corpo de Bombeiros para emitir pareceres tecnicos e realizar 

perfcias de incendios, visando a melhoria das ag6es preventivas de incendios pelo 

estudo das causas quer par fen6menos naturais, quer par atuagao ou omissao 

humanas, pais nao se pode esquecer de que o principia da razao suficiente e a 

condigao de verdade e credibilidade de todo jufzo e, ninguem pode abordar um 

fen6meno ffsico ou social sem buscar-lhe a causa, a razao de ser, ja que conforme 

ens ina Kant, 17 "tudo o que existe tem uma razao de ser''. 

171mmanuel Kant (1724- 1804), fil6sofo alemao, um dos maiores names da hist6ria da 
filosofia, analisou as fun96es da razao independentemente de quaisquer pressupostos metafisicos. 
Baseado na fisica newtoniana mostrou, na crftica da razao pura, como se constr6i o conhecimento 
cientffico e como ele se distingue da metafisica. Na crftica da razao pratica, Kant analisa a estrutura 
do agir e do pensar eticos, desvendando suas puras formas, independentes de seus possfveis 
conteudos. As profundas e decisivas investiga96es realizadas por Kant sabre os usos da razao 
completam-se com sua crftica do jufzo, na qual analisa as proposi<;oes teleol6gicas e as esteticas, 
isto e, as bases 16gicas da biologia e da estetica. 
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CAPiTULO 3 

"Para que o espirito se tome sagaz, deve exercitar-se em investigar as mesmas coisas que ja foram 
encontradas por outros e em percorrer com metodo todos os menos importantes artificios 

dos homens e, sobretudo aque/es que manifestam ou supaem." 

Rene Descartes (Regras para a Direr;ao do Espirito) 

3 ASPECTOS DOUTRINARIOS DO MODELO DE CORPO DE BOMBEIROS 

CONTEMPORANEO MUNDIAL 

lnicialmente necessaria se faz compreender o conceito essencial da 

preven<;ao de incendios e sua interferencia sociocultural no comportamento do 

indivfduo frente as questoes inerentes ao trato do incendio. 

A Preven<;ao de lncendio e um problema que deve ser encarado desde o 

momenta em que se planeja uma cidade, uma industria, um predio comercial, uma 

casa de diversoes, enfim qualquer local de trabalho, devendo finalizar no proprio Jar. 

Alguns daqueles incendios catastroficos poderiam ser evitados se as causas 

destes incendios fossem estudadas previamente de modo que a distribui<;ao 

industrial, a largura de suas ruas, a localiza<;ao de suas pra<;as, o planejamento de 

uma cidade ao par dos problemas de urbanismo, transito e outros, nao sejam 

esquecidos. Preven<;ao com suficiencia para combater os grandes incendios, 

distribui<;ao tatica dos hidrantes, zoneamento da cidade em areas industriais, de 

armazenagens, de depositos de inflamaveis, espa<;os que evitem conflagra<;6es em 

caso de incendio, distribui<;ao dos Postos de Bombeiros segundo um estudo 

estrategico, elimina<;ao de riscos potenciais, altera<;ao de equipamentos e materiais 

de combate e de seguran<;a. 

A preven<;ao de incendio se faz quando se exige o armazenamento 

separado de materiais comuns e inflamaveis, quando se limita a quantidade dos 

mesmos, quando se exige recipientes especiais para determinados produtos 

perigosos, quando se profbe fumar em certos locais, quando se constroi paredes 

corta-fogo, quando se exige a coloca<;ao de extintores em locais determinados, 

quando se treina uma equipe no uso do material de combate ao fogo e demais 

exigencias feitas pelas norm as, regulamentos e codigos em itidos pelos Corpos de 

Bombeiros e organismos de prote<;ao da sociedade, contudo tais exigencias e 
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medidas preventives devem ter respaldo em estatfsticas e estudos cientificamente 

embasados para as ac;oes de preven<;ao (eliminac;ao ou minimizac;ao das causas). 

Segundo Aurelio Buarque de Holanda, em seu Dicionario da Ungua 

Portuguese, prevenc;ao e o ato ou efeito de prevenir; disposic;ao ou preparo 

antecipado ou preventivo; precauc;ao, cautela. Por outro lado, protec;ao e o ato ou 

efeito de proteger; abrigo, resguardo; dedicac;ao pessoal aquilo ou aquele que dela 

precisa; aquele que protege. 

Aplicando estes conceitos na atividade do Corpo de Bombeiros, temos que: 

Prevencao de incendio e o ato de evitar, ou senao, atenuar os efeitos de 
uma causa, mediante a adoc;ao de certas medidas estudadas tecnicamente. 
A prevenc;ao e, em primeiro Iugar, uma questao de organizac;ao e educac;ao, 
devendo interessar a todos os setores de atividade. A observac;ao das 
condic;oes de uma atividade, uma analise completa dos acidentes e urn 
exame eficaz das causas predominantes darao uma visao ampla dos 
perigos aos quais a coletividade fica exposta e, habilitara os 6rgaos de sua 
administrac;ao a determinar as medidas necessarias para elimina-los . 

Protecao de incendio e o conjunto de medidas, normas e providencias que 
devem ser adotadas com o prop6sito de, em ocorrendo o incendio, este seja 
extinto no principia, antes de se transformar num incendio.18 

3.1 DELIMITACAO CONCEITUAL DA MISSAO DO CORPO DE BOMBEIROS 

Interesse especialmente, a parte especffica da missao do Corpo de 

Bombeiros, que cuida da Prevenc;ao de lnc€mdios e para tal de suas partes 

componentes ou fases, as quais compoe o chamado Cicio Completo da Prevenc;ao, 

conceito doutrinario contemporaneo do modelo mundial de atua<;ao dos Corpos de 

Bombeiros. Assim teremos, ao definir que a essencia da missao constitucional do 

Corpo de Bombeiros reside na atuac;ao primeira de prevenir a ocorrencia de 

sinistros, por extensao do conceito, as atividades de prevenc;ao somente serao 

exercidas de forma plena, quando a analise das causas de todo e qualquer caso 

ocorrido de sinistro (incendio) seja efetuada e o resultado desta analise sirva para 

realimentar o Cicio da Prevenc;ao. 

18 Conceitos extrafdos de Ferreira, Edil Daubian. Seguran~a e Prote~ao Contra lncendio. 
Vol. I, 1985, Sao Paulo. 
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3.2 0 CICLO COMPLETO DA PREVEN<;AO DE INCENDIOS 

0 ciclo complete da prevengao de incendios consiste na realizagao plena da 

missao constitucional do Corpo de Bombeiros, atraves de atos administrativos 

legftimos, onde a agao do poder publico se faz pela atuagao em todas as fases do 

ciclo preventive, de modo a permitir a maxima eficiencia na minimizagao ou, se 

possfvel, erradicagao de sua ocorrencia, objetivo maior da corporagao encarregada 

da preservagao da salubridade e tranquilidade publicas, insertas no conceito de 

ordem publicae bern comum. 

3.2.1 Das fases do ciclo complete da prevengao de incendios 

0 ciclo complete da prevengao de incendios compreende quatro fases, cada 

uma caracterizada de forma distinta por elementos comuns, quais sejam: a 

finalidade, o objeto, os recursos e a responsabilidade de custeio, sendo 

consecutivas e concentricas se completam e complementam num "moto continuum" 

interdependente, onde cada fase e alimentada por suas antecessoras e alimentam 

suas sucessoras. As quatro fases sao: Fase Preventiva ou Normativa; Fase Passiva 

ou Estrutural; Fase Ativa ou Combatente; e Fase lnvestigativa ou Pericial. 

3.2.1.1 Da fase preventiva ou normativa 

A fase preventiva ou normativa e pela propria essencia a base primordial da 

prevengao de incendios, sua finalidade e evitar a ocorrencia do sinistro; analisar os 

riscos; estudar, revisar e elaborar as normas de seguranga. Seu objeto deriva-se das 

Normas de Seguranga, consagradas nacionalmente ou internacionalmente. 

Os recursos humanos se constituem de pessoal habilitado, ou seja, com 

formagao ou especializagao nas atividades de seguranga e nas atividades de 

elaboragao de textos normativos e, os recursos materiais se constituem do acervo 

bibliografico de normas e catalogos tecnicos sobre equipamentos, sistemas, 

processes e metodos de seguranga, que comp6e o arcabougo doutrinario. 0 custeio 

das atividades da fase preventiva ou normativa e da responsabilidade da propria 

Corporagao. 
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3.2.1.2 Da fase passiva ou estrutural 

A fase passiva ou estrutural pode ser tambem chamada de construtiva ou 

operacional (ocupacional), sendo finalidade desta fase restringir ou minimizar, com 

prontidao, as consequencias e os danos de urn sinistro, que nao possa ser evitado; 

instalar, inspecionar, fazer manutenc;ao e operar sistemas e dispositivos de 

seguranga. Nesta fase o problema de prevengao a se considerar e o relativo a 

escolha dos materiais de construc;ao, que podem ser combustfveis e incombustfveis. 

Quando for absolutamente necessaria o uso dos primeiros: madeira, celotex, ainda 

resta o tratamento dos mesmos com tintas ignlfugas, para torna-los menos 

combustfveis, oferecendo resistencia ao desenvolvimento do fogo com o uso de 

produtos incombustfveis como vermiculita, gesso, concreto celular, e para tratar com 

produtos retardantes e anti-chamas. 

Deve ainda merecer considerag6es em relagao a disposigao das aberturas 

naturais dos predios como as portas e janelas; a constru<;ao de paredes corta-fogo; 

o uso de vidros entelados; de paredes mais espessas; de vias de acesso facil aos 

pontos de concentrac;ao dos materiais combustfveis; a previsao de urn sistema de 

equipamentos e de aparelhos de combate a incendios, distribuldos racionalmente 

em pontos devidamente estudados, ou montados dentro de normas ou regulamentos 

nacionais ou estrangeiros que regem o equipamento escolhido; o equipamento 

industrial, limitando, sempre que posslvel, os estragos que possam ocorrer pelo seu 

emprego; compreender desde os simples extintores manuais, ate os complexos 

sistemas automaticos de agua ou de outros agentes extintores; o aparelhamento, de 

acordo com o risco a proteger, criteriosamente estudado quanta a quantidade, tipo e 

distribuigao, mantido sempre em condig6es de uso, distribuldo de tal maneira que 

esteja sempre as maos dos operadores e que nao fique obstruldo pelo fogo ou por 

maquinas, sem solugao de continuidade e dentro da regulamentac;ao ou norma 

adotada; assinalado para que possa ser localizado em quaisquer circunstancias, 

devera ter operadores devidamente capacitados para usa-lo adequadamente; e a 

correta realizac;ao das instalag6es eletricas nos locais considerados perigosos de 

motores, lampadas e chaves de seguranc;a, bern como usando cabos e fios anti

chamas. 
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Ainda, com relagao a fase da prevengao ocupacional se pode dizer que a 

arrumagao, a limpeza e a boa ordem dos estoques, materias-primas e demais 

materiais constituem pratica essencial na prevengao, pois dificultam o aparecimento 

de urn principia de incendio e a sua propagagao. Em caso contrario urn prindpio 

podera facilmente se transformer em urn incendio, devido as inumeras dificuldades 

que se tera em combate-lo por causa dos atravancamentos e a falta de acesso por 

urn lado, e por outro devido ao fato do fogo caminhar mais rapido e 

desordenadamente. 

A localizagao do material combustive! estocado no interior das edificag6es 

deve ser tal que oferega facil acesso a qualquer ponto, os lotes serao de tamanhos 

razoaveis, entre eles e em relagao as paredes devendo existir espagos que 

permitam urn trabalho franco e facil. Onde houver protegao por sprinkler (chuveiro 

automatico ), deve-se obseNar que os estoques nao fiquem fora do alcance do seu 

cone de chuva, sendo essencial que o equipamento tenha sido especialmente 

estudado para o risco que protege. As maquinas consideradas perigosas devem 

ficar em compartimentos separados, os inflamaveis em depositos especialmente 

construfdos, os depositos de lixo, estopas e palha para embalagens deverao ser 

metalicos e com tampa de fechamento automatico, de maneira a permanecer 

sempre fechada. 

Ainda nao se pode esquecer a manutengao de maquinas e instalag6es, pois, 

aparelhos mal regulados, mal lubrificados podem ocasionar incendios e explos6es 

devido a urn superaquecimento; instalag6es de vapor e de outros aparelhos de 

aquecimento mal protegidos, facilmente ocasionarao prindpios de incendio. As 

instalag6es eletricas que, sem duvida, arcam com a responsabilidade da grande 

maioria dos incendios, exigem manutengao rigorosa e, em hipotese alguma, serao 

admitidas instalag6es provisorias, fusfveis consertados, sobrecarga nas linhas, 

defeitos de isolamento. 

0 objetivo da fase passiva ou estrutural constitui-se dos projetos, das 

exigencies, dos sistemas e dos dispositivos de seguranga, alocados nas instalag6es 

prediais ou nas areas produtivas industrial ou comercial. 

Os recursos humanos da fase passiva ou estrutural constituem-se de 

pessoal habilitado, ou seja, com formagao ou especializagao nas atividades de 

elaboragao de projetos, instalagao, manutengao e operagao de sistemas e 
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dispositivos de seguranga; e, ainda, de pessoal especializado em seguranga ffsica 

de estabelecimentos; os recursos materiais constituem-se de sistemas, 

equipamentos e dispositivos de seguranga que fazem parte ou que estao alocados 

na area de edificagao do proprio usuario. 

0 custeio da fase passiva ou estrutural e da responsabilidade do proprio 

usuario. 

3.2.1.3 Da fase ativa ou de combate 

A finalidade da fase ativa ou de combate constitui-se do socorro ou da 

prestagao de servigo quando ha a participagao do poder operacional da Corporagao 

no atendimento a qualquer caso real de sinistro, para extinguir incendio, prestar 

atendimento pre-hospitalar, resgatar e salvar vidas e bens. 

0 objeto da fase ativa ou de combate constitui-se do poder operacional da 

Corporagao, das tecnicas e taticas das operag6es de bombeiro. 

Os recursos humanos da fase ativa ou de combate constituem-se do proprio 

efetivo da Corporagao, ou seja, pessoal formado e especializado nas operag6es de 

combate tipicas de bombeiro. Os recursos materiais sao os equipamentos que sao 

empregados nas operag6es de combate. 

0 custeio da fase ativa ou de combate e da responsabilidade da propria 

Corporagao. 

3.2.1.4 Da fase investigativa ou pericial 

A finalidade da fase investigativa ou pericial e elucidar o caso real de 

sinistro, em todas as suas circunstancias; causa, desenvolvimento, consequencias, 

para a retro-alimentagao das demais fases do ciclo completo de prevengao. 

0 objeto da fase investigativa ou pericial e o proprio local ou caso real de 

sinistro, seus indfcios e vestigios relativos e absolutos. 

Os recursos humanos da fase investigativa ou pericial sao os peritos, os 

auxiliares de perlcia e os tecnicos de laboratorio. Os recursos materiais sao os 

equipamentos de alta tecnologia para emprego no campo, ou seja, nos locais de 
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sinistro propriamente dito, e os equipamentos de laborat6rio para pesquisas, 

experiemcias e ensaios de sinistros simulados. 

0 custeio da fase investigativa ou pericial e da responsabilidade da propria 

Corporagao. 

A ideia de que os casas reais de sinistros (incendios) atendidos pelo Corpo 

de Bombeiros devam ser analisados tecnicamente pela Corporagao ganha respaldo 

tanto intemamente e de doutrinadores quanta em toda a sociedade organizada, 

merecendo destaque a premissa de que a analise de todo e qualquer sinistro em 

que haja a intervengao do socorro ou haja qualquer prestagao de servigo de 

guamigao de bombeiro, deva ser detidamente estudada de forma a que se chegue a 
determ inagao cientffica das causas e das consequencias decorrentes, fechando com 

isso as fases do Cicio Complete da Prevengao. 

0 prop6sito primordial da analise de casas reais de sinistro consiste na 

formagao de um banco de dados que, alem de registrar os aspectos caracterlsticos 

de cada sinistro, deve tambem ressaltar as falhas, diagnosticadas nas diversas 

fases, que provocaram o agravamento do risco e determinaram a causa e as 

consequencias, imediatas e mediatas, do sinistro. 

3.3 HISTORICO DA ATIVIDADE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS E 

SEUS ASPECTOS DOUTRINARIOS 

Como o primeiro homem supriu todas as suas pr6prias necessidades, 

provavelmente foi ele o primeiro bombeiro. 

A medida que a civilizagao progredia e que os nucleos urbanos iam se 

transformando em cidades populosas, o problema do incendio comegou a tamar 

importancia. Nao tardaram a aparecer as primeiras organizagoes permanentes de 

combate a incendios. 

0 primeiro registro da hist6ria, foi na China que surgiram os primeiros 

combatentes dos incendios, pais realmente, em 4000 A. C, os chineses ja possulam 

uma "brigada de incendios", isto e, uma forga paramilitar que tinha par finalidade 

combater incendios constantemente em suas palhogas e em casas de bambu. 

Tambem no Egito, 2.000 A.C, existiam organizagoes de combate a 

incendios; a areia e a agua eram os agentes utilizados na extingao. 
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E da antiga Roma dos Cesares que nos chegam documentos concretes das 

primeiras organizag6es publicas de combate aos incendios. E como Roma foi o 

bergo do direito, era natural que possufsse rigorosa legislagao no sentido de reprimir 

os incendios. 

Primeiramente os romanos criaram os "triunvirus", grupo de tres e depois 

os "decenvirus notumos", que pouco mais tarde receberam o significado nome de 

"cediles incendiorum extinguidorum". 

Foi durante o reinado de Augusto que o Corpo de Bombeiros, ate entao 

composto exclusivamente de escravos, assumiu uma fisionomia estavel, com a 

criagao de uma legiao de vigilantes; a "legiao dos 2.000 homens", divididos em sete 

cortes, correspondentes cada uma, as grandes divis6es de Roma; cada corte estava 

sob as ordens de urn "praefectus vigilium"; alem disso muitas casas, sabre tudo 

ediffcios publicos, estavam munidos de sinos de alarme. 

Foi, porem, na !dade das Trevas, que as forgas publicas de combate a 

incendios mais se desenvolveram. 

Em 803, Carlos Magno encarregou por lei, em cada cidade, certo numero de 

habitantes, obrigando-os, sob penas severas, do cuidado da mesma durante a noite; 

eram as "Forgas de Vigilantes" do tipo dos Romanos, no tempo de Augusto. 

Em 1119, a lnglaterra legislou, pela primeira vez, sabre construg6es de 

pedra, proibindo as de madeira ou outros quaisquer materiais facilmente 

combustlveis; e, na mesma ocasiao organizava tropas regulares, mas particulares, 

para o combate a incendios. 

Estas organizag6es foram melhoradas sob todos os aspectos, em 1212. 

Na Franga em 1234, Luiz IX autorizou a formagao de "Patrulhas Noturnas", 

como medidas de protegao comum, essas "Patrulhas Burguesas", e as "Patrulhas 

Especializadas" foram entregues por Felipe IV, ou Felipe "o Belo", ao controle da 

"Patrulha Real" e do comandante do Castelo Real. 

Mais tarde, em 1254, Francisco I, regularizou as obrigag6es dos 

"Quarteniens", ou seja, dos magistrados encarregados em cada quarteirao dos 

servigos de incendios,.os quais passaram daf por diante, as ordens do Iugar -

tenente - civil do Prefeito de Paris. 

Em 1825, reconhecendo o governo de sua Majestade Britanica, a 

necessidade de ampliar as organizag6es contra incendios, resolveu unifica-las e, em 
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1865, o parlamento oficializou, por lei, a grande brigada metropolitana contra o fogo 

que e, ainda hoje, o Corpo de Bombeiros da lnglaterra. 

3.3.1 Hist6rico do Corpo de Bombeiros no Brasil 

No Brasil, o Corpo de Bombeiros foi organizado em 2 de julho de 1856, pelo 

Decreta Imperial n. 1. 775, com o nome de Corpo Provis6rio de Bombeiros da Corte, 

no Rio de Janeiro. Por esse Decreta, assinado por Sua Majestade, o lmperador Dom 

Pedro II, foram reunidas as Se<;6es de Bombeiros que entao existiam para o servi<;o 

de extingao de incendios na Casado Trem (Arsenal de Guerra). 

Embora fosse um estabelecimento militar, cumpria-lhe, a princfpio, orientar os 

servigos de socorros em casas de incendios, cabendo a sua equipe tecnica a 

supervisao dos trabalhos de salvamento e extingao de fogo, o que era realizado 

desordenadamente no Arsenal da Marinha, estabelecendo-se, extra-oficialmente, um 

servi<;o contra incendio. 

Passou a existir, na epoca, um nucleo com responsabilidade, no combate a 

incendio, dispondo de uma aparelhagem rudimentar; a cidade ja nao se mobilizava 

desordenadamente para a prestagao de socorros. Aos poucos, com os progresses 

de que se beneficiava o Rio de Janeiro, ia-se organizando o nucleo oficial do seu 

Corpo de Bombeiros. 

Os arsenais ja nao eram os unicos que cuidavam dos incendios na cidade, 

embora possufssem bombas e pessoal mais especializado, contavam ainda com a 

colabora<;ao da Reparti<;ao de Obras Publicas e de um servi<;o que funcionava na 

Casa de Corregao, onde 60 africanos livres ja estavam acostumados aos misteres 

de bombeiros, perfazendo aquele Corpo de Bombeiros um total de 130 homens. 

Naquele tempo, o sinal de fogo era dado por tires de pegas de artilharia de 

grosse calibre, do Morro do Castelo, sinal que era em seguida confirmado pelo toque 

convencionado do sino da lgreja de Sao Francisco de Paula, indicando o Iugar do 

sinistro. l<;ava-se uma bandeira vermelha no mastro principal do Castelo, erguido 

para esse fim ou, se a noite, uma lanterna vermelha. 0 comandante, quando 

comparecia, acrescentava a sua farda uma faixa a tiracolo, amarela no centro e 

vermelha nos Iadas, e no capacete colocava um vistoso penacho vermelho. 



45 

Em 1880, passou a ter organiza<;ao militar, sendo concedidos postos e 

insignias da hierarquia militar aos seus componentes. 

Desde o nascimento, sob a egide do poder imperial, o Corpo de Bombeiros 

do Brasil detinha a competencia para realiza<;ao do Cicio Complete da Preven<;ao, 

sem, no entanto, constituir a epoca preocupa<;ao da comunidade ou de seus 

dirigentes. 

3.3.2 Hist6rico do Corpo de Bombeiros no Parana 

A hist6ria do Corpo de Bombeiros do Parana, fundado pelo entao presidente 

da Provincia Paranaense, Carlos Cavalcanti de Albuquerque, e muito antiga. No 

entanto, poucos documentos existem a esse respeito, a nao ser alguns feitos 

daquela epoca. 

Os servi<;os contra incendios tiveram inlcio em Curitiba, com uma Sociedade 

de Bombeiros Voluntaries, do tipo ainda existente em Joinville no Estado de Santa 

Catarina; era a Sociedade Teuto-Brasileira de Bombeiros Voluntaria, 19 fundada em 

1887, que visava satisfazer a necessidade do meio curitibano, tendo carater 

supletivo, pois os reduzidos recursos financeiros nao perm itiam aos governos do 

Estado e do municipio organizarem departamentos contra o fogo, mantendo a 

Corpora<;ao de Bombeiros. 

Finalmente, em 1912, foi criado o Corpo de Bombeiros do Estado do Parana. 

Fundou-se, no mesmo ano, a Universidade do Parana. Na epoca, o presidente da 

Provincia, Carlos Cavalcanti de Albuquerque, apresentou ao Congresso Legislative 

do Estado urn pedido de credito necessaria a cria<;ao de urn Corpo de Bombeiros na 

capital. 

Organizou-se pela san<;ao da Lei n. 1.133, de 23 de mar<;o de 1912, a tao 

esperada organiza<;ao, ficando equiparados os postos dos seus componentes, na 

plenitude de direitos, honras, prerrogativas e vantagens, aos equivalentes do 

Regimento de Seguran<;a, atualmente Pollcia Militar do Parana. 

19 Sociedade Teuto-Brasileira de Bombeiros Voluntaria, agrupamento de homens 
composta por descendentes dos chamados Teutoes (designac;ao dada originalmente a uma tribo 
germanica estabelecida na foz do Elba; o termo passou depois a abranger Jutos, Anglos e Saxoes e 
sobreviveu como denominac;ao dos alemaes), os quais residiam no Brasil e se incumbiam do 
combate a incendios. 
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0 inlcio das atividades do Corpo de Bombeiros do Parana, foi marcada pela 

leitura da ordem do dia, em 8 de outubro de 1912, baixada pelo Major Fabriciano do 

Rego Barros, comandante que declarava dar inlcio a organizagao. 

A organizagao inicial do Corpo de Bombeiros do Parana deu-lhe carater 

rigorosamente militar e a imprescindlvel autonomia completa; urn Estado-Maior, 

duas Companhias e dois Estados-Menores era sua formagao em 1912. 

Poucos anos depois foi incorporado a Forga Militar em virtude da disposigao 

do artigo 7°, da Lei n. 1.761, de 17 de margo de 1917, por Decreta n 473, de 9 de 

julho do mesmo ano, com a organizagao da Companhia de Bombeiros e 

Pontoneiros. Voltou ao carater independente, com a constituigao de Corpo, com 

duas Companhias na Lei n. 2.517, de 30 de margo de 1928, e foi desanexado pelo 

Decreta 324, de 1 0 de abril deste ultimo a no. Ainda em 1928, pelo Decreta n. 666, 

de 21 de maio, tomou nova organizagao, com Estado-Maior, Estado-Menor e duas 

Companhias. 

Novamente incorporado a Forge Militar, para fins militares, em 2 de junho de 

1931, passou a fazer parte integrante, como Batalhao de Sapadores-Bombeiros, 

com as partes administrativas e tecnicas independentes do comando geral. 

Desligado pelo Decreta 134, de 15 de janeiro de 1932, voltou a denom ina gao de 

Corpo de Bombeiros por forga das disposigoes do artigo 2°, do Decreta 452, de 24 

de fevereiro do mesmo ano. 

0 Decreta n. 86 de 18 de janeiro de 1934 dispos que a Corporagao de 

Bombeiros, continuando o seu carater de isolada, tivesse seus elementos sujeitos a 
Justiga Militar da Forga, ficando reduzidas a uma companhia, vedadas as 

transferemcias entre uma e outra corporagao. 

Foi excluldo do acordo que o Estado firmou com a Uniao em 15 de fevereiro 

de 1934, nao sendo, assim, considerado como Forga Auxiliar do Exercito. Passou a 
administragao do municipio da capital pelo artigo 4°. da Lei n. 73, de 14 de 

dezembro de 1936. Reverteu a administragao do Estado, continuando independente 

com seu quadro de oficiais da forga, em comissao, pelo Decreta 8.713, de 8 de 

outubro de 1938. 

Finalmente, pela Lei n. 155, de 25 de novembro de 1938, foi reincorporado a 
Pollcia Militar, com a denominagao de Companhia de Bombeiros e organizagao de 

Companhia de Fuzileiros, gozando de autonomia administrative para aplicagao dos 
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meios que lhe fossem atribufdos no orgamento do Estado e de ampla liberdade de 

a~ao quanto a parte tecnica. E no ano de 1953, nova designagao, Corpo de 

Bombeiros da Polfcia Militar do Parana. 

3.3.3 Aspectos doutrinarios dos Corpos de Bombeiros nos Estados Unidos da 

America 

Nos Estados Unidos da America do Norte, a atuagao dos "Fire 

Departaments" no estudo e analise das causas de incendios e parte componente da 

gama de competencias de seus Corpos de Bombeiros, os quais tem autonomia legal 

e doutrinaria, em decorrencia do ordenamento jurfdico e federativo daquele pafs, 

baseado no "Com mom Law'' e na federagao de estados. 

Diante desta forma de constituigao do Estado e de seu respectivo poder que 

e comum, a NFPA,20 define e dita normas de regulagao das atividades que envolvam 

risco de incendios urbanos em todo o territ6rio americano, tendo bem definido como 

competencia dos Corpos de Bombeiros de suas cidades-estado a investigagao das 

causas de incendios urbanos em primazia aos organismos policiais e ou 

investigadores. Se o sinistro ocorrer em area rural, ou seja, envolvendo matas ou 

florestas a competencia para a investigagao das causas e do US Forest, 21
. 

3.3.4 Aspectos doutrinarios do Corpo de Bombeiros no Japao 

No Japao a atuagao e a competencia do seu Corpo de Bombeiros para o 

ciclo completo da prevengao esta definida e autorizada pela lei (Fire Service Law), 

onde e estabelecido que em se tratando de incendios o chefe do "Fire Station", 

quartel de bombeiros ou o "fire commissioner'' - escrit6rio do comissario de 

investigagao deverao investigar todos os incendios ocorridos em seu territ6rio, 

excegao aos incendios criminosos e ou com suspeigao de agao de incendiaries que 

devem ser imediatamente relatados a autoridade policial, sem contudo desobrigar os 

agentes acima mencionados da investigagao conjunta destes casos. 

20 National Fire Protection Association. Organizac;ao Americana de Normatizac;ao das 
atividades envolventes de protec;ao contra incendios e demais atividades correlatas. 

21 United State Forest. 6rgao Federal do Departamento de Agricultura, correspondente ao 
Ministerio do Meio Ambiente do Brasil com poder de polfcia judiciaria e administrativa. 
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Conta ainda opals com uma agencia de cooperagao e fomento para difusao 

e treinamento de bombeiros do pals e do mundo, a JICA- Japan internationational 

Cooperation Agency. 

3.3.5 Aspectos doutrinarios dos Corpos de Bombeiros da Nova Zelandia 

Na Nova Zelandia, a atuagao dos "Fire Departaments" tem as mesmas 

caracterlsticas da situagao encontrada nos Estados Unidos da America, com seu 

ordenamento jurldico e doutrinario baseado no "Commom Law"; executam o ciclo 

complete de prevengao atraves de processo espedfico: a engenharia de incendios, 

que e 0 estudo integral do risco potencial e latente de incendios devido ao uso, a 
ocupagao e a quantidade de material combustlvel das areas edificadas ou nao. 

Com caracterlsticas similares a correspondente Americana, a NZFPA,22
, 

sendo agencia de fomento formada por pessoas e setores representativos da 

sociedade, sao agentes publicos que tem a incumbencia de definir e ditar as normas 

de prevengao e, de forma mais abrangente regular todas as atividades que 

envolvam risco de incendios urbanos e em area rural. 

3.3.6 Aspectos doutrinarios dos Corpos de Bombeiros de outros estados brasileiros 

Nos Corpos de Bombeiros de outros estados federativos, como do Rio de 

Janeiro, de Sao Paulo, do Esplrito Santo, de Santa Catarina, o ciclo complete de 

prevengao de incendios vem de muitos anos sendo realizado, quer porter nascido 

com esta competencia expressa, como eo caso do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Rio de Janeiro, quer por forga de cooperagao com outros palses, como o 

caso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, quer em fungao da 

disposigao legal conferida pela competencia residual, como faz o Corpo de 

Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo, ou ainda por conta de 

emancipagao administrativa que lhe definiu as atribuigoes, como ocorrido com o 

Corpo de Bombeiros Militar do Esplrito Santo e mais recentemente com o Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina. 

22 New Zeeland Fire Prevention Association. Organizagao Neo Zelandesa de 
normatizagao das atividades envolventes de prevengao de incendios. 



49 

De certo, se tem que, na maioria das corporagoes de bombeiro-militar do 

pals, sejam estas independentes ou vinculadas as polfcias militares, o ciclo completo 

da prevengao de incendios e realizado, de forma subsidiaria ao arcabougo 

doutrinario de emprego no cumprimento da missao destas corporagoes, sem que 

isto represente afronta ao ordenamento jurfdico, usurpagao funcional ou 

sobreposigao de fungoes, haja vista a clara delimitagao nestas corporagoes e nos 

demais entes estatais que a investigagao das causas de incendios e parte integrante 

e necessaria do ciclo completo da prevengao, sendo esta "perfcia" de carater tecnico 

e subsidiaria para o cumprimento efetivo da missao constitucional que lhes sao 

investidas legalmente e, que a mesma nao conflita com a pericia criminal, pois 

complementam-se na totalidade das vezes. 

3.3. 7 Aspectos doutrinarios do Corpo de Bombeiros do Parana 

Deixando de lado o texto constitucional federal, amplamente discutido 

anteriormente, deve-se observar que a legislagao infraconstitucional e tacita ao 

definir a competencia do Corpo de Bombeiros, nao deixando duvida quanto a 

iminencia da Prevengao de lncendios em toda sua plenitude. 

3. 3. 7. 1 No Decreta Lei n° 667 

0 Decreta-Lei n° 667, de 02 Jul 69, com redagao dada pelo Decreta-Lei n° 

2.010, de 12 Jan 83, estabelece em seu artigo 3° a definigao e a competencia das 

Polfcias Militares: 

Art. 3° lnstituidas para a manutenc;ao da ordem publica e seguranc;a interna 
nos Estados, nos Territ6rios e no Distrito Federal, compete as Policias 
Militares, no ambito de suas respectivas jurisdi<;oes: 

a) executar com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares das 
Fon;as Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pela 
autoridade competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a 
manuten<;ao da ordem publica e o exercicio dos poderes constituidos; 

b) atuar de maneira preventiva, como for<;a de dissuasao, em locais ou 
areas especificas, onde se presuma ser possivel a perturbac;:ao da ordem; 
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3.3.7.2 Na Constituic;ao Estadual 

Disp6e a lei maior, no plano estadual, e trata da seguranc;a publica em seu 

Capitulo IV, conforme o caput do Art. 46: 

"Art. 46. A Seguran<;a Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida, para a preserva<;ao da ordem publica e incolumidade 
das pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 6rgaos: ·". 

I - Policia Civil; 

II - Polfcia Militar. 

Paragrafo Unico. 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Polfcia Militar." 

Estabelece ainda a Constitui<;ao Estadual de forma clara que o Corpo de 

Bombeiros esta vinculado a Polfcia Militar do Estado do Parana, conforme Paragrafo 

unico do Art. 46. 

A Constituic;ao Estadual estabelece a missao da PMPR no caput do Art. 48: 

"A Policia Militar, for<;a estadual, institui<;ao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a policia 
ostensiva, a preserva<;ao da ordem publica, a execu<;ao de atividades de 
defesa civil, preven<;ao e combate a incendio, buscas e salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transito e rodoviario, o policiamento 
ferroviario, de florestas e de mananciais, alem de outras formas e fun<;oes 
definidas em lei". 

3.3.7.3 Na Lei Estadual6.774 

A Lei Estadual 6. 77 4, de 23 Jun 1. 954 - Lei de Organizac;ao Basica da 

Pollcia Militar do Parana, em seu Titulo 1, Capitulo Unico define a missao, 

subordina<;ao e destina<_;ao da Pollcia Militar: 

Art. 2°. Compete a Polfcia Militar: 

II - atuar de maneira preventiva, como for<;a de dissuasao, em locais ou 
areas especificas, onde se presuma ser possivel a perturba<;ao da ordem; 
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V - realizar servi<;os de preven<;ao e de extin<;ao de inc€mdios, 
simultaneamente com o de prote<;ao e salvamento de vidas e material nos 
locais de sinistro, bern como ode busca e salvamento, prestando socorros 
em caso de afogamento, inunda<;oes, desabamentos, acidentes em geral, 
catastrofes e calamidades publicas. 

A citada Lei destina no Capitulo IV, uma segao exclusiva ao Corpo de 

Bombeiros, Segao II, onde define a organizagao institucional em seus diversos 

6rgaos. 

Mais adiante a Lei de Organizagao Basica da PMPR estabelece de forma 

crista I ina, em seu Art. 7 4, a competencia do Corpo de Bombeiros nos aspecto da 

prevengao contra incendios. 

"Art. 74. A Policia Militar do Estado do Parana, atraves do seu Corpo de 
Bombeiros, tern competencia para": 

I - emitir pareceres tecnicos sobre incendios e suas consequencias; 

II - supervisionar o disposto na legisla<;ao quanta as medidas de seguran<;a 
contra incendios, inclusive instala<;ao de equipamentos; 

Ill - orientar tecnicamente a elabora<;ao da legisla<;ao sobre preven<;ao 
contra incendios, [ ... ]". 

3.3.7.4 Na Lei Estadual1.943 

A Lei Estadual 1.943, de 23 de Junho de 1954, C6digo da Polfcia Militar do 

Parana, em seu Capitulo V define as atribuig6es do Corpo de Bombeiros. 

"Art. 28. 0 Corpo de Bombeiros, como unidade militar integrante da 
Corpora<;ao, tern uma organiza<;ao especial e atribui<;oes de carater tecnico, 
cumprindo-lhe defender a propriedade publica e particular contra o fogo e 
outras calamidades". 

Art. 29. Administrativamente, a unidade e autonoma para aplicar os meios 
que lhes forem atribufdos pelos 6rgaos competentes do poder publico. 

Depreende-se dos textos acima o axioma que ao Corpo de Bombeiros, como 

integrante da Polfcia Militar do Parana, compete a prevengao e o combate a 

incendios, buscas e salvamentos e socorros publicos, alem das atividades de Defesa 

Civil, hoje coordenadas pela Casa Militar Estadual, conforme item II do Art. 51 da 

Constituigao Estadual, e ainda, "a posteriori" torna-se evidente o argumento abstrato 
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e contradit6rio do pensamento legislativo, que de forma dogmatica imp6e ao agente 

publico o dever de atua<;ao como simples situa<;ao factivel, esquecendo-se da 

fenomenologia que decorre da analise axiol6gica do conceito, do objeto, do fim, da 

necessidade e da utilidade do que se lhe imp6e. Portanto, a despeito dos sofismas 

existencialistas encontrados em teorias e praxis de legisladores e doutrinadores 

institucionais, deve-se introduzir este "novo paradigma doutrinario" em nossa 

institui<;ao, para que heuristicamente possamos atingir o ideal da palingenese da 

doutrina, desatrelada de esoterismo e duvidas e, pautada tao somente no bern 

comum. 

3.4 NATUREZA DA PESQUISA 

0 presente trabalho tern por escopo atraves da duvida hiperb61ica levantar 

conceitos epistemol6gicos, atividades, cren<;as e dogmas que em essencia 

determinam como suficiente e necessaria, para o Corpo de Bombeiros, o 

desenvolvimento do Cicio Completo da Preven<;ao de lncendios como doutrina, 

pautado na maxima efetividade das a<;6es decorrentes da missao constitucional. 

Enquanto pesquisa qualitativa se dirige a postura interpretativo

compreensiva, buscando pelo metoda indutivo-dedutivo amplia<;ao e 

aprofundamento da compreensao da fenomenologia mais do que da simples 

casualidade em si mesmo. Seu prop6sito fundamental e a compreensao e a 

explana<;ao da especificidade da conceitua<;ao doutrinaria. 
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CAPiTULO 4 

"Gada dia e o dia do ju/gamento, e n6s, com nossos atos e nossas palavras, com nosso silfmcio e 
nossa voz, vamos escrevendo continuamente o livro da vida. A /uz veio ao mundo e cada um de n6s 

deve decidir se quer caminhar na luz do altruismo construtivo ou nas trevas do egoismo." 

Martin Luther King 

4 CONCLUSAO 

Este trabalho procurou desenvolver o estudo do Cicio Complete de 

Prevengao como doutrina a ser aplicada pelo Corpo de Bombeiros do Parana, tendo 

como nucleo da pesquisa a bibliografia legale tecnica existente acerca do assunto. 

As elucubrag6es nao tiveram restrig6es ou fronteira apenas no arcabougo 

doutrinario da corporagao, valendo-se de toda sorte de conceitos cientfficos puros e 

mais ainda em toda uma estruturagao epistemol6gica da razao, enquanto 

consciencia; e enquanto motivadora do bem comum e da vontade social relativa. 

Como o objetivo geral de demonstragao do dever do Corpo de Bombeiros do 

Parana em adotar o ciclo complete da prevengao como paradigma doutrinario de 

suas ag6es e atividades, relacionamos vasta jurisprudencia e consistente 

argumentagao tecnica corroborando esta assertiva, demonstrando portanto o total 

atendimento do objetivo proposto. 

Com a adogao do novo paradigma doutrinario proposto sera plenamente 

poss[vel se conhecer as reais causas de incendios no Estado do Parana com todas 

as suas peculiaridades e ingressar numa nova era do planejamento preventive e 

estruturante da corporagao para fazer frente a sua missao constitucional. 

A investigagao das reais causas de sinistros ocorridos no Estado atraves de 

estudo de caso "ex-post factun" permitira retro-alimentar as demais fases do sistema 

componente deste novo paradigma doutrinario; com isso, os objetivos especfficos se 

demonstraram totalmente validados e assim, conclui-se que a adogao do Cicio 

Complete de Prevengao como doutrina para o Corpo de Bombeiros e perfeitamente 

exequlvel e aplicavel em curta espago de tempo par simples alteragao da grade 

curricular dos cursos de formagao realizados na corporagao com a insergao deste 

novo paradigma doutrinario no escopo da materia de prevengao de incendios, 

privilegiando a analise das causas de sinistros e o estudo de casas tornando 
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interativo e instigante a consequents mudanc;a cultural que se fara de forma eficaz e 

eficiente por esta medida simples e basilar. 

E preciso manter treinamentos, reciclagens e ate mesmo prever um curso 

com durac;ao compatlvel para o conhecimento das tecnicas de investigac;ao e 

analise das causas de sinistros e do reavivamento do conhecimento da legislac;ao 

que trata sabre este assunto, em especial ao C6digo Estadual de Prevenc;ao de 

lncendios em vigor na instituic;ao. 

E indiscutfvel que havera de pronto, sobrecarga de trabalho inicial em func;8o 

da demanda reprimida, contudo, com a inclusao ou recompletamento de efetivo esta 

demanda sera internalizada e ganhara reforc;o a medida que novas turmas de 

bombeiros sejam formadas, em func;ao da inserc;ao do novo paradigma doutrinario 

nos Pianos de Curso de Formac;ao da corporac;ao. 
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GLOSSARIO 

"A Posteriori" - Aquilo que e estabelecido e afirmado em virtude da 

experiencia. 

Absoluto - 0 que nao comporta nenhuma limitagao, restrigao ou 

dependencia. 0 contrario de relativo. 

Abstra~ao - Operagao pela qual o espfrito separa mentalmente coisas de 

fato inseparaveis. 

Abstrato- 0 que resulta de uma abstragao. 0 contrario de concreto. 

Analise - Operagao pela qual o espfrito vai do composto ao simples, do 

todo para suas partes componentes. 

Analogia - Argumentagao pela semelhanga, segundo a qual, do fato de um 

atributo convir a um sujeito, se deduz a sua conveniencia com um sujeito 

semelhante. 

Argumento- E a expressao verbal de um raciocfnio. 

Axiologia- Teoria dos valores em geral, especialmente dos valores morais 

(do grego "axios": valioso, desejavel, estimado) 

Axioma - Verdade que nao se precisa demonstrar, por ser evidente por si 

mesma. 

Bern - Aquilo que possui um valor moral positivo, constituindo o objeto ou o 

fim da agao humana. 

Cilmcia - Objetivamente, e um conjunto de verdades certas, logicamente 

encadeadas entre si, de modo a fornecer um sistema coerente. Subjetivamente, e 

um conhecimento certo das coisas por suas causas ou por seus prindpios. 

Conceito - Representagao intelectual de um objeto. 0 mesmo que ideia ou 

nogao. 

Concreto- Aquilo que e efetivamente real ou determinado. 

Conhecimento - Apropriagao intelectual de determinado campo empfrico 

ou ideal de dados, tendo em vista domina-lose utiliza-los. 

Conscilmcia - Em moral, e a faculdade que o hom em tem de julgar o valor 

moral dos seus atos. 

Contradi~ao - Ato de afirmar e de negar, ao mesmo tempo, uma mesma 

coisa. 
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Critica - Atitude que consiste em separar o que e verdadeiro do que e falso, 

0 que e legltimo do que e ilegltimo, 0 que e certo do que e verosslmil. 

Dedu~ao- Raciodnio que nos permite tirar de uma ou varias proposig6es 

uma conclusao que delas decorre logicamente. 

Defini~ao - Do latim definitione. Definir, segundo a logica formal, e dizer o 

que a coisa e, com base no genero proximo e na diferenga espedfica. 

Dever - Necessidade de realizar uma agao por respeito a lei civil ou moral. 

Diah~tica- Arte de discutir; tensao entre os opostos. 

Disciplina - a raiz latina dessa palavra significa aprender. Uma mente 

disciplinada e uma mente capaz de aprender, que e oposto de uma mente capaz de 

amoldar-se. (KRISHNAMURTI, J. Sabre a Aprendizagem eo Conhecimento, p. 35.) 

Dogma - Em filosofia, doutrina ou opiniao filosofica transmitida de modo 

impositivo e sem contestagao por uma escola ou corrente filosofica. Em religiao, 

doutrina religiosa fundada numa verdade revelada e que exige o acatamento e a 

aceitagao dos fieis. No catolicismo, o dogma possui duas fontes: as Escrituras e a 

autoridade da lgreja. 

Dogmatismo - Doutrina dos que pretendem basear seus postulados 

apenas na autoridade, sem admitir crltica nem discussao. 

Doutrina - Conjunto de prindpios, de ideias, que servem de base a um 

sistema religiose, politico, filosofico ou cientlfico. 

Doxa- Em grego significa opiniao, julzo, ponto de vista, crenga filosofica e 

tambem a fama, a gloria humana. 

Duvida - Estado da mente em que nao ha assentimento firme sobre um 

julzo, por que se teme ser falso. 

Duvida Hiperb61ica - Metodo de conhecimento que tem por objetivo 

descobrir a verdade (Descartes). 

Educa~ao - Consiste em transmitir normas de comportamento tecnico

cientlfica (instrugao) e moral (formagao do carater) que podem ser compartilhadas 

por todos os membros da sociedade. (ARANGUREN, J. L. Comunicar:;ao Humana, 

p. 144.) 

Empirismo - Carater comum dos sistemas filosoficos que consideram a 

experiencia como unico criterio de verdade. 

Epistemologia- (episteme, "ciencia"): estudo do conhecimento cientlfico do 

ponto de vista crltico, isto e, do seu valor; crltica da ciencia; teoria do conhecimento. 
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Estudo da natureza e dos fundamentos do saber, particularmente de sua validade, 

de seus limites, de suas condic;6es de produc;ao. (LAVILLE, Chistian. A Construqao 

do Saber) 

Erro - E o conhecimento que nao reflete fielmente a realidade e por isso 

mesmo nao corresponde a realidade. 

Esoterico- Todo o ensinamento ministrado a cfrculo restrito e fechado de 

ouvintes. Saber secreta. Em oposic;ao, exoterico e o saber publico, aberto a todos. 

Esslmcia -Aquila que a coisa e ou que faz dela aquila que ela e. 
Etica - Parte da Filosofia que se ocupa com o valor do comportamento 

humano. lnvestiga o sentido que o homem imprime a sua conduta para ser 

verdadeiramente feliz. 

Evidente -Aquila que se imp6e a n6s de modo direto e imediato. 

Existencialismo - Conjunto de doutrinas que se op6em ao racionalismo e 

ao idealismo e que admitem que o objeto proprio da filosofia e a realidade 

existencial, isto e, existencia concreta e vivida, e que o unico meio que possufmos 

para entrar em contato com ela consiste no sentimento ou emoc;E!o. 

Explicar, vem de ex-plicare, verba Iatino que significa desembrulhar. 

Plicare, fazer pregas, rugas, explicare, desenrugar, desfazer, por exemplo, um 

pacote. (SANTOS, M. F. dos. Filosofia e Cosmovisao, p. 20.). Plica em latim 

significa dobra. Ex-plicare significa desdobrar, ou seja, abrir as dobras. Explicac;ao, 

isto e, explicar uma coisa significa reproduzir discursivamente, na mente e no 

discurso, o desdobramento de uma determinada coisa.(CIRNE-LIMA, C. Dialetica 

para Principiantes) 

Facticidade- Carater do que existe como puro fato. 

Fato social - Sao todas as formas de associac;6es e as maneiras de agir, 

sentir e pensar, padronizadas e socialmente sancionadas. 

Fenomenologia - No sentido geral, e o estudo descritivo de um conjunto de 

fen6menos tais como se manifestam no tempo ou no espac;o, em oposic;ao as leis 

abstratas e fixas desses. 

Filosofia - Sistema de conhecimentos naturais, metodicamente adquiridos 

e ordenados que tende a explicar todas as coisas por seus primeiros principios e 

suas raz6es fundamentais. 
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Fim- Via de regra, na terminologia filosofica, este vocabulo nao designa o 

mero termo, ou seja, o ultimo de uma serie, mas sim "aquila pelo qual (id, propter 

quod) alguma coisa existe ou se faz (fit). 

Hermeneutica - Parte da crftica historica que consiste em decifrar, traduzir 

e interpretar os textos antigos. 

Heterodoxia- Crenga contraria aos princfpios aceitos na epoca. 

Heuristico - Aquila que se refere a descoberta e serve de ideia diretriz 

numa pesquisa. Urn metoda e heurfstico quando leva o aluno a descobrir aquila que 

se pretende que ele aprenda. 

Ideal - 0 que se concebe como urn tipo perfeito. 

ldealismo- Carater geral dos sistemas filosoficos que negam a objetividade 

do conhecimento e reduzem o ser ao pensamento. 

ldeia - Representagao intelectual de urn objeto. 

lmagem - Representagao sensfvel de urn objeto. 

lnato - Tudo aquila que existe num ser desde seu surgimento e que 

pertence a sua natureza. op6e-se a adquirido, aprendido. 

lndu~ao - Raciocfnio ou forma de conhecimento pelo qual passamos do 

particular ao universal, do especial ao geral, do conhecimento dos fatos ao 

conhecimento das leis. 

lntroduzir e, em primeiro Iugar, inquietar, par em questao, no duplo sentido 

desta expressao: formular a questao e perguntar pelo seu sentido, isto e, descobrir 

a sua origem. E iniciar, isto e, tamar o caminho da indagagao e comunicar em 

primeiro Iugar a necessidade da propria indagagao. (DELEULE, D. La Psicologia, 

Mito Cientifico) 

lnutil - Significa o que nao tern urn fim noutro, ou seja, nao tern fim algum, 

ou tern urn fim em si mesmo. 

Juizo - Faculdade ou ato de julgar, de afirmar relag6es de conveniencia ou 

desconveniencias entre duas ideias. 

Justi~a - No sentido restrito, e a constante e perpetua vontade de conceder 

o direito a si proprio e aos outros, segundo a igualdade; no sentido moral, significa o 

respeito que ha em cada urn de dar a cada urn o que e seu. 

Lei - Relagao necessaria entre dais acontecimentos. Lei cientffica: aquela 

que estabelece entre os fatos relag6es mensuraveis, universais e necessarias, 

autorizando a previsao. 
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Lei Moral - Compreende o conjunto de normas eticas resultantes da 

situa<;ao do homem na realidade e que, anteriormente a toda estipula<;ao ou 

convenc;ao, obrigam fundamentalmente a todos os homens. 

Lei Natural - Em sentido filos6fico, e uma ordena<;ao para determinada 

atividade insita nas coisas naturais. Recebe o nome de lei, porque por meio desta 

disposi<;ao foi dada aos seres da natureza uma necessidade para operar, 

necessidade diversa, segundo a natureza da coisa: e diferente no domfnio 

inorganico, no organico e no humano-espiritual. Neste ultimo domfnio, lei natural 

equivale a lei moral natural; sua necessidade consiste no dever da obriga<;ao. 

Liberdade Capacidade de poder agir por si mesmo, com 

autodetermina<;ao, independentemente de toda a coer<;ao exterior. 

Livre-Arbitrio quer dizer jufzo livre. E a capacidade de escolha pela 

vontade humana entre o bern e o mal, entre o certo e o errado, conscientemente 

conhecidos. 

L6gica - Ciencia das leis ideais do pensamento e a arte de aplica-los 

corretamente na pesquisa e na demonstra<;ao da verdade. 

Logos- Designa muitas coisas. Homero emprega o verba /ego, da mesma 

raiz de logos, para o processo de recolher alimentos, armas e ossos, para reunir 

homens. Gada uma dessas opera<;oes implica comportamento criterioso; nao se 

reunem armas, por exemplo, sem as distinguir de outros objetos. 

Concomitantemente, logos significa uma reuniao de coisas sob determinado 

criteria. Armas misturadas com ossos sem criteria algum nao formariam logos, 

provocariam sentimento de desordem, caos. Logos corresponde, portanto, ao 

comum, nao de palavras apenas mas tambem de seres.(SCHOLER, D. Heraclito e 

seu (Dis)curso, p.17.) Fala-se tambem em discurso, verba. 

Metafisica - Parte da filosofia que procura os prindpios e as causas 

primeiras e que estuda o ser enquanto ser. 

Metoda- Derivado do grego methodos, formado por meta, "para", e hodos, 

"caminho". Poder-se-ia, entao, traduzir a palavra por "caminho para" ou, entao, 

"prosseguimento", "pesquisa". 

Monoideismo - Estado patol6gico, caracterizado pela tendencia de uma 

pessoa retornar sempre em seu pensamento e em sua palavra a um s6 tema, uma 

ideia fixa, que e propriamente a monomania. 
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Moral - Conjunto de costumes e julzos marais de um indivlduo ou de uma 

sociedade; teoria que visa orientar a ac;ao hum ana submetida ao dever e com vistas 

ao bem; conjunto de normas livre e conscientemente aceitas que visam organizar 

as relac;oes dos indivlduos na sociedade. 

Necessidade - e o que nao se pode ser de outra maneira ou aquila cuja 

contradit6ria e imposslvel. 

Objetivo - 0 que existe fora do esplrito e independente do conhecimento 

do sujeito. 0 contrario de subjetivo. 

Objeto - Aquila sabre que incide o conhecimento ou recai a ac;ao. Oposto 

ao sujeito que e o que exerce a ac;ao ou o conhecimento. 

Opiniao - Julzo que adotamos sem termos a certeza de sua verdade. 

Palingenesia - (Do grego palin, outra vez, e genesis, nascimento). 

Literalmente, e o novo nascimento ou regenerac;ao; e o renascimento das ideias de 

uma doutrina esquecida, ou a nova vida dos indivlduos. 

Paradoxa - (Do grego para e doxa, opiniao). Estado de coisas (ou 

declarac;ao que se fac;a sabre elas), que aparentemente implica alguma 

contradi<;ao, pois uma analise mais profunda faz desvanece-la. 

Pensar, na significac;ao etimol6gica do termo, quer dizer sopesar, por na 

balanc;a para avaliar o peso de alguma coisa, ponderar. (BUZZI, A R. lntroduqao ao 

Pensar, p.11.) 

Personalidade - Carater do ser que tem consciencia de ser portador de si 

mesmo, que tem consciencia de sua individualidade e de seu papel. 

Politica - Do grego politik6s (polis) que significa tudo o que diz respeito a 
cidade. 

Potlmcia pode ser conceituada de duas maneiras: 1 ) potencia e o poder 

que uma coisa tem de provocar uma mudanc;a noutra coisa; 2) potencia e a 

potencialidade existente numa coisa de passar a outro estado. Esta 2. a Arist6teles 

considera a mais importante pela sua metaflsica. (MORA, J. F. Dicionario de 

Filosofia) 

Pragmatismo - Sistema filos6fico de William James, que subordina a 

verdade a utilidade e reconhece a primazia da ac;ao sabre o pensamento. 

Preconceito - Definido aqui como um julgamento previa rlgido e negative 

sabre um indivlduo ou grupo, o conceito deriva do latim prejudicium, que designa 
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um julgamento ou decisao anterior, um precedente ou um prejufzo. As anotag6es 

basicas incluem inclinagao, parcialidade, predisposigao, prevengao. 

Principia - E aquila, donde, de algum modo, uma coisa procede quanta ao 

ser, ao acontecer ou ao conhecer. 

Problema - Vem das palavras gregas pro (na frente) e ballein Oogar). 

Problema: jogar na frente. (LAVILLE, Chistian. A Construc;ao do Saber). Nem toda a 

questao se denomina problema, mas tao-s6 aquele que, por causa da dificuldade 

que lhe e intrfnseca, nao logra ser resolvida sem especial esforgo. 

Raciocinio - E aquela atividade mental, merce da qual, da afirmagao de 

uma ou mais proposig6es passamos a afirmar uma outra, em virtude da intelecgao 

de sua conexao necessaria. 

Racional- Pelo termo "racional" (do latim ratio: razao, designamos em geral 

o modo especificamente humano do conhecimento conceptual-discursive. 

Racionalismo- Doutrina filos6fica moderna (sec. XVII) que admite a razao 

como unica fonte de conhecimento valido; a superestima do poder da razao. 

Principais representantes: Descartes, Leibniz. Doutrina oposta ao empirismo. 

Reflexao - Em sentido lata e pouco rigoroso, reflexao significa meditagao 

comparativa e examinadora contraposta a percepgao simples ou aos jufzos 

primeiros e espontaneos sabre um objeto. No sentido ontol6gico, mais preciso e 

profunda, significa, ao mesmo tempo, uma volta do espfrito a sua essencia mais 

Intima. Esta volta (reflexio = re-flexao) eo sentido proprio do vocabulo. 

Sintese - Significa etimologicamente "composigao". Em linguagem 

filos6fica, sfntese designa a uniao de varios conteudos cognoscitivos num produto 

global de conhecimento, uniao que constitui uma das mais importantes fungoes da 

consciencia. 

Sistema - E a multiplicidade de conhecimentos articulados segundo uma 

ideia de totalidade. 

Sociologia - E a ciencia da sociedade. Vem de societas (sociedade) e 

logos (estudo, ciencia). E a ciencia que estuda as estruturas sociais e as leis de seu 

desenvolvimento. lmplica na analise do "fato social". 

Sofisma - E um raciocfnio falso que se apresenta com aparencia de 

verdadeiro. 

Sujeito - (Do latim subiectum = que esta por debaixo) significa 

etimologicamente "o que foi posto debaixo", "o que se encontra na base". 
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Ontologicamente, denota essencialmente uma relagao a outra realidade que 

"descanse sabre ele", que e "sustida" par ele. 

Teleologia - Teoria dos fins. Doutrina segundo a qual o mundo e urn 

sistema de relac;6es entre meios e fins. 

Tema [em frances, sujet, "sujeito"] indica que estamos em presenc;a de urn 

enunciado que determina para o pensamento uma situac;ao - momentanea e 

provis6ria, certamente - de sujeic;ao ao que se nos imp6e quando fazemos urn 

exerdcio. Paradoxalmente, o tema de dissertac;ao deve aqui ser considerado como 

urn "Mestre" ao qual no submetemos. (FOLSCHEID, Dominique e 

WUNENBURGER, Jean-Jacques. Metodologia Filos6fica, p.172.) 

Teoria - 0 vocabulo "teoria" e usado, em oposic;ao a pratica, significando 

neste caso, o conhecimento puro, a pura considerac;ao contemplativa; ao passo que 

pratica designa qualquer especie de atividade fora do conhecimento, especialmente 

a atividade dirigida ao exterior. 

Transcendente - Em Kant, os prindpios do entendimento puro alem dos 

lim ites da experiencia. 

Universalismo - e a vi sao do todo, da grandeza e vastidao c6sm ica, da 

universalidade, oposta a limitac;ao mfope e mesquinha a valores parciais ou a 

interesses particulares. 

Otil- Significa tudo aquila que tern urn fim noutro e nao em si mesmo. 

Verdade- Na acepc;ao mais geral designa uma igualdade ou conformidade 

entre a inteligencia (conhecimento intelectual) eo ser (adaequatio intellectus et rei), 

e, em sentido mais elevado, uma completa interpenetrac;ao de inteligencia e ser. 

Vicio - E o pendor para agir de forma inadequada. E o oposto da virtude. 

Virtude - Equivale a capacidade, aptidao, e significa a habilidade, facilidade 

e disposic;ao para levar a efeito determinadas ac;6es adequadas ao homem. 

Virtudes Cardeais - Sao assim denominadas (do latim cardo = gonzo), 

porque toda a vida moral gira em torno delas, como a porta em torno dos gonzos 

(dobradic;as). Sao: prudencia, fortaleza, temperam;a e justic;a. 




