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PRIMAZIA DA GESTÃO DOS RISCOS 
NOVO PARADIGMA DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

Sandro Heleno Gomes Ferreira 
 

O novo paradigma ou “modelo” (HOUAISS, 2009) da proteção e defesa civil vige no Brasil 
desde o dia 10 de abril de 2012, a partir da promulgação da Lei federal nº 12.608 – que dispõe sobre o 
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa 
Civil (CONPDEC), e institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) – e vai ao 
encontro das diretrizes globais acordadas no Marco de Ação de Hyogo (MAH), de 2005, do qual é o 
Brasil signatário, juntamente com outros 167 países.  

Essa novidade legislativa alterou os rumos da defesa civil em nosso país, sobretudo por 
determinar o abandono da tradição prática nacional de só agir depois da ocorrência de desastres
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, 

estimulando a atuação proativa – antes da ocorrência dos eventos – com o foco nos riscos associados 
(o novo paradigma da proteção advinda das ações de defesa civil).  

Há de se ressaltar ainda que, a anterior Política Nacional de Defesa Civil foi instituída por meio 
da Resolução nº 2, de 12 de dezembro de 1994, e publicada na Seção I do Diário Oficial de 2 de 
janeiro de 1995, ao passo que a nova Política Nacional de Proteção e Defesa Civil está inserida no 
ordenamento jurídico pátrio como norma infraconstitucional – é Lei.  

Tal medida se justifica em face do quadro global de mudanças climáticas e da correlata 
possibilidade de ocorrência de eventos extremos mais frequentes (SUPERINTERESSANTE, 2011). 
Ameaça essa que, conjugada com o aumento das vulnerabilidades
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 e o pouco investimento nas 

capacidades
3
 locais, pode resultar em desastres naturais com maior impacto para as populações, 

dadas a magnitude
4 
e a intensidade
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destes.  

 
PRÁTICA ANTERIOR 
FOCO NO GERENCIAMENTO DE DESASTRES 

Defesa é o “ato ou efeito de defender(-se)” (HOUAISS, 2009), enquanto que, 
etimologicamente, a palavra “civil” é definida como “pertencente ao cidadão” (HOUAISS, 2009).  

Logo, pode-se definir “defesa civil” como ações executadas pelo cidadão para defender-se. 
Essas ações de autodefesa são executadas individualmente ou em grupo desde os primórdios da 
humanidade e a sua evolução está diretamente ligada ao desenvolvimento humano. 

Contudo, o marco da defesa civil no Brasil é a criação do Serviço de Defesa Passiva Antiaérea, 
no âmbito do Governo Federal, em 1942 (Decreto-Lei nº 4.624), sendo que as ações relacionadas com 
a segurança global da população já foram denominadas também como Serviço de Defesa Civil, 
passando pela designação de Defesa Civil (Decreto-Lei nº 5.861/43), que perdurou até 2012, quando 
passou a chamar-se Proteção e Defesa Civil (Lei federal nº 12.608/12). 

É interessante frisar, nessa resumida linha histórica, que a motivação primária para a criação 
do Serviço de Defesa Passiva Antiaérea já era o risco relacionado com a ameaça de ataques aéreos à 
faixa litorânea do território nacional, em 1942, mas, com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, em 
1945, e a consequente extinção da ameaça, o já nominado Serviço de Defesa Civil foi extinto, no ano 
de 1946 (Decreto-Lei nº 9.370).  

Preocupações com a defesa civil só voltaram ocupar lugar de destaque com a ocorrência das 
grandes enchentes na região Sudeste do País, precisamente no ano de 1966, e, desde então, toda 
evolução prática da defesa civil nacional caminhou no sentido de reagir à ocorrência de desastres, com 
o gerenciamento destes.  

Nesse sentido, é oportuno destacar as palavras de Castro (1999, p. 10), segundo o qual 
“defesa civil é o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a 
evitar ou minimizar desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social”. 
(Grifei.) 

Dentre as quatro ações presentes na definição de Castro, uma apenas (prevenção) seria 
executada de modo a antecipar a ocorrência de desastres – gestão de riscos, enquanto as outras três 
(socorro, assistência e reconstrução) seriam executadas durante ou após a ocorrência dos eventos – 
gerenciamento de desastres.  



A constatação matemática presente no parágrafo anterior induz à lógica reativa à ocorrência 
dos desastres, que conduziu a prática da defesa civil no Brasil, de 1966 a 2012.  

Acrescenta-se que, justamente pela prática reativa nacional, as ações de defesa civil eram 
percebidas linearmente e estanques, com a execução de uma etapa somente depois de superada a 
anterior, sem a integração de uma fase antecedente com a subsequente.  

Exemplo da assertiva acima é a quantidade de obras de reconstrução de cenários afetados por 
desastres, executadas no País, sem preocupação com a prevenção de futuros desastres.  

Desse modo, o conceito de defesa civil ora apresentado carece de uma evolução, sobretudo, 
prática, para a garantia de um ambiente realmente seguro ou protegido, avançando para o 
estabelecimento das ações como meio para o alcance do resultado finalístico, qual seja, um ambiente 
seguro – um quadro de proteção e defesa civil.  

 
NOVO PARADIGMA DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
FOCO NAS AÇÕES DE REDUÇÃO DOS RISCOS 

A promulgação da Lei nº 12.608/12 e o acréscimo do termo “proteção” à conhecida defesa civil 
visaram estabelecer a segurança ou a proteção como fim, e as ações de defesa civil, como meio, para 
o alcance da utopia definida por Meireles (2007, p. 39) em que “segurança é um ambiente, em que 
predominam a paz e harmonia, alcançado por ações de defesa respectivas”.  

Desse modo, é primordial ressaltar a similaridade dos conceitos de segurança e proteção, pois, 
segurança é a garantia de se estar protegido, de se ter proteção, contra todos os tipos de ameaças 
incidentes sobre os indivíduos e grupos sociais. Essa é linha da Escola Superior de Guerra (2006, p. 
58), segundo a qual “Segurança é o sentimento de garantia necessária e indispensável a uma 
sociedade e a cada um de seus integrantes, contra ameaças de qualquer natureza”.  

A priori, a promulgação do ordenamento legal supracitado visou elevar o Brasil ao patamar de 
país comprometido em agir a favor da redução do risco de desastres para a garantia de um ambiente 
protegido, constituindo a Lei nº 12.608/12 uma das primeiras medidas de efetivação do Acordo de 
Hyogo no País. Tal assertiva respalda-se no recorte da norma abaixo: 
 

Art. 2º É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas 
necessárias à redução dos riscos de desastre.  
[...]. 
  
Art. 3º A PNPDEC abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e 
recuperação voltadas à proteção e defesa civil.  
[...]. 

 
Adaptando a definição trazida por Ferreira (2012, p. 20), tem-se que “proteção e defesa civil é 

o ciclo de ações [prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação] executadas pelo sistema 
formado por [órgãos e] entidades e pela sociedade civil, articulado e integrado para a garantia da 
segurança global da população, face principalmente ao risco, [integrando-se a gestão deste com o 
gerenciamento de desastres]”. (Grifei.) Tal é a inteligência do trecho da Lei nº 12.608/12 seguinte: 
 

Art. 4º São diretrizes da PNPDEC: 
I – atuação articulada entre União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para redução de 
desastres e apoio às comunidades atingidas; 
II – abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação; 
III – a prioridade às ações preventivas relacionadas à minimização de desastres; 
IV – adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise das ações de prevenção de desastres 
relacionados a corpos d’água; 
V – planejamento com base em pesquisas e estudos sobre áreas de risco e incidência de 
desastres no território nacional; 
VI – participação da sociedade civil. (Grifei.) 

 
O primeiro realce que se faz na definição de Ferreira é o foco das ações no risco de desastres, 

ou seja, identifica-se, nesse ponto, a indicação de retomada prática da motivação inicial para a criação 
do embrião da atual proteção e defesa civil no Brasil, o Serviço de Defesa Passiva Antiaérea, qual 
seja, o risco fundado na ameaça de ataque aéreo à faixa litorânea do território nacional, após o ataque 
japonês à base americana de Pearl Harbour.  



Nesse tom, analisando matematicamente o núcleo ativo da proteção e defesa civil, temos que, 
das cinco ações, três delas (prevenção, mitigação e preparação) são executadas antes da ocorrência 
do desastre, enquanto apenas duas (resposta e recuperação) se realizam após a ocorrência do 
evento.  

O segundo ponto da definição de proteção e defesa civil, a partir da exegese da Lei nº 
12.608/12, é a perspectiva das ações de defesa civil sendo executadas ciclicamente, o que determina 
a integração da gestão de risco com o gerenciamento de desastres.  

O ciclo de gestão em proteção e defesa civil, conforme demonstra a Figura 1 (FERREIRA, 
2012, p. 52), induz à compreensão de que as ações de proteção e defesa civil não devem ser 
executadas de forma fragmentada, sob pena de não se garantir a segurança global da população. 
Esse é o pensamento que indica, por exemplo, que a reconstrução de um cenário de desastre (ação 
de recuperação) contribua para se evitar por completo a ocorrência de novo desastre no futuro (ação 
de prevenção) – dentro de uma ideia de sempre “recuperar melhor” (UNISDR, 2009, p. 23).  
 
 

Figura 1. Ciclo de gestão em proteção e defesa civil. 

 
 

Assim, se verifica, como consequência do ciclo de gestão em proteção e defesa civil, o 
conceito de gestão integrada de risco e de desastres, em que o SINPDEC atua em dois momentos 
didaticamente distintos – normalidade e anormalidade –, mas com ações que interagem 
continuamente.  

Cabendo ressaltar o entendimento de Ferreira (2012, p. 52), segundo o qual se tem por 
“período de normalidade como a situação em que a comunidade convive com os riscos associados à 
possibilidade ou probabilidade da ocorrência de desastres, enquanto que, por período de 
anormalidade, se tem como o momento em que os riscos se concretizam em desastres e seus 
consequentes danos e prejuízos”.  

A United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) traz as definições 
seguintes para as ações de proteção e defesa civil: 

 

Prevenção é a evasão absoluta dos impactos adversos das ameaças e dos desastres 
interligados. [Ex.: a retirada de uma população de uma área de risco para uma área segura.] 
(2009, p. 22.) 

 
Mitigação é a diminuição ou a limitação dos impactos adversos das ameaças e dos 

desastres em geral. [Ex.: uma obra de desassoreamento de curso d’água.] (2009, p. 19.) 
 
Preparação é o conhecimento e as capacidades que são desenvolvidas pelos governos, 

profissionais, organizações de resposta e de recuperação, comunidades e pessoas para prever, 
responder e recuperar-se de forma efetiva dos impactos dos eventos ou as condições prováveis, 
iminentes ou atuais que estão relacionadas com uma ameaça. [Ex.: a elaboração de um plano de 



contingência com a realização de exercícios simulados de evacuação de áreas de risco.] (2009, p. 
21.)  

 
Resposta é o fornecimento de serviços de emergência e de assistência pública durante 

ou imediatamente após a ocorrência de um desastre, com a finalidade de salvar vidas, reduzir 
os impactos para a saúde, zelar pela segurança pública e satisfazer as necessidades básicas de 
subsistência da população afetada. [Ex.: atendimento emergencial de socorro durante um 
desastre, prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar, pela Polícia Militar, pelo SAMU, dentre 
outros.] (2009, p. 24.)  

 
Recuperação é a restauração e melhoria, sempre que necessário, de instalações, meios de 

vida e condições de vida das comunidades afetadas pelas catástrofes, incluindo os esforços para 
reduzir os fatores de risco de desastres. [Ex.: reconstrução de pontes etc.] (2009, p. 23.) 
 
O último recorte no conceito de proteção e defesa civil apresentado tangencia a atuação de um 

sistema formado por entidades e pela sociedade civil na gestão dos riscos e dos desastres.  
Nesse sentido, estabelece o caput do art. 10 da Lei nº 12.608/12 que o SINPDEC é constituído 

“[...] pelos órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e pelas entidades públicas e privadas de atuação significativa na área de proteção e defesa 
civil”.  

O SINPDEC, sob pena de responsabilização, inclusive por omissão, tem por finalidade “[...] 
contribuir no processo de planejamento, articulação, coordenação e execução dos programas, projetos 
e ações de proteção e defesa civil” (art. 10, parágrafo único), devendo-se perceber este sistema de 
modo uníssono, conforme se depreende da Estrutura de gestão do SINPDEC. Principalmente para 
efeitos didáticos, inclusive, o Quadro 1 (FERREIRA, p. 27) permite perceber e visualizar 
microssistemas regionais de proteção e defesa civil nos Estados e nos Municípios. 

 
Quadro 1. Estrutura de gestão do SINPDEC. 

Nível Composição 

Órgão Consultivo Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC) 

Órgão Central Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do 
Ministério da Integração Nacional (Sepdec/MI) 

Órgãos Regionais estaduais e 
municipais 

Órgãos estaduais de proteção e defesa civil 
Órgãos municipais de proteção e defesa civil 

Órgãos Setoriais Ministérios (principalmente: Ministério da Integração 
Nacional; Ministério das Cidades e Ministério da Ciência e 
Tecnologia), Secretarias de Estado e Secretarias 
Municipais, além de outros órgãos e entidades da 
administração pública dos três âmbitos de governo 

Entidades de Apoio Organizações comunitárias de caráter voluntário ou outras 
entidades com atuação significativa nas ações locais de 
proteção e defesa civil 

 
A atuação integrada e articulada do SINPDEC é decisiva na minimização dos resultados e 

efeitos dos eventos, sobretudo, preliminarmente à ocorrência de desastres naturais, que são, quase 
sempre, inevitáveis e imprevistos, sendo que as células mais importantes desse sistema são os órgãos 
municipais de proteção e defesa civil, por ser nos Municípios que os desastres acontecem, e, por isso 
mesmo, o governo local é o primeiro a responder no caso da ocorrência de adversidades.  
 
CONCLUSÃO 

A esperança advinda desse déjà vu (já visto) – retorno à centelha gênese da atual proteção e 
defesa civil brasileira (o Serviço de Defesa Passiva Antiaérea, em 1942) – alimenta a utopia de que a 
preocupação com os riscos movimente toda a sociedade brasileira para o abandono do pensamento 
provinciano que conduziu principalmente o Poder Público a responder, na maioria das vezes, mal aos 
desastres naturais em nosso país, considerando-se, sobretudo, o princípio da eficiência da 
Administração Pública.  

Apesar da existência de uma política muito bem formatada anteriormente, ela não era 
transformada em prática.  



A PNPDEC, por seu turno, foca nas ações de redução do risco de desastres, podendo-se 
pretender, ousadamente, a garantia da segurança global da população e a consequente construção de 
cidades resilientes

6
, posto a sua força mandamental de lei.  

Ademais, notável consequência da nova PNPDEC é a gestão integrada dos riscos e o 
gerenciamento de desastres, na perspectiva da interação entre Poder Público, privado, terceiro setor e 
sociedade civil para a implementação da proteção e defesa civil no Brasil, nos três níveis – federal, 
estadual e municipal.  

Assim, a expectativa é que se alavanquem projetos de prevenção e mitigação, executem-se 
ações de preparação, resposta e recuperação de cenários de desastres, constituindo-se um círculo 
virtuoso e contínuo de boas práticas que integrem, cada vez mais, a PNPDEC às políticas de 
ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão 
de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e demais políticas 
setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável, à luz do parágrafo único do art. 
3º da Lei nº 12.608/12.  

O atual momento é de transformar expectativas em realidade, sobretudo, dotando-se os 
Municípios de condições para a implementação desse grande avanço legislativo: a Lei nº 12.608/12. 
 
SANDRO HELENO GOMES FERREIRA é Policial Militar de Minas Gerais. Especialista em Segurança 
Pública e em Direito Processual Civil Aplicado. 
 
NOTAS 
1  Desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um 

ecossistema (vulnerável), causando danos humanos, materiais e/ou ambientais e consequentes 
prejuízos econômicos e sociais. [Ex.: inundações, tremores de terra, seca, epidemia da dengue, 
deslizamentos etc.] (BRASIL, 2002, p. 80.)  

2  Características e as circunstâncias de uma comunidade, sistema ou bem que o tornam 
susceptíveis aos efeitos nocivos de uma ameaça. [Ex.: ocupação humana irregular em encostas ou 
margens de rios, dentre outras.] (UNISDR, 2009, p. 30.) 

3  Combinação de todas as forças, atributos e recursos disponíveis dentro de uma comunidade, 
sociedade ou organização que podem ser utilizados para a consecução dos objetivos 
concordados. [Ex.: órgão municipal de proteção e defesa civil com recursos humanos e logísticos 
exclusivos etc.] (UNISDR, 2009, p. 5.)  

4  Conceito relacionado ao tamanho do evento adverso que o originou. [Ex.: a quantidade de 
precipitação pluviométrica ou chuva.] (CASTRO, 1999, p. 2.)  

5  Refere-se à quantidade de danos e prejuízos decorrentes. [Ex.: a quantidade de imóveis 
destruídos ou danificados.] (CASTRO, 1999, p. 2.)  

6  Por resiliência entende-se a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade expostos a uma 
ameaça para resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se de seus efeitos de forma oportuna e 
eficaz, incluindo a preservação e a restauração de suas estruturas e funções básicas. (UNISDR, 
2009, p. 24.) 
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“A PNPDEC foca nas ações de redução do risco de desastres, podendo-se pretender, ousadamente, a 
garantia da segurança global da população e a consequente construção de cidades resilientes, posto a 
sua força mandamental de lei. O atual momento é de transformar expectativas em realidade, 
sobretudo, dotando-se os Municípios de condições para a implementação da Lei nº 12.608/12.” 


