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CONSULTA Nº 28/2014 

 

Procedimento Administrativo nº MPPR-0066.13.000143-2 
(Originário) 

Procedimento Administrativo nº MPPR-0046.14.002660-3 (CAOPJ- 
HU) 

 

EMENTA: SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIOS E DE DEFESA CIVIL. CONVÊNIO ENTRE 
MUNICÍPIO E ESTADO. PROGRAMA “BOMBEIRO 
COMUNITÁRIO”. POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO 
CONJUNTA COORDENADA. TAXAS DE 
SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL 
SOBRE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. SUPRESSÃO 
DE FONTE DE CUSTEIO DO FUNDO DE 
REEQUIPAMENTO QUE NÃO ACARRETA 
FALECIMENTO DA ATIVIDADE-FIM. IMPERIOSA 
NECESSIDADE DE SUA MANUTEÇÃO PARA A 
SALVAGUARDA DO DIREITO À VIDA E 
INCOLUMIDADE PÚBLICA. RESISTÊNCIA À 
RENOVAÇÃO DO PACTO QUE NÃO ISENTA O 
PODER EXECUTIVO DAS OBRIGAÇÕES INSTITUÍDAS 
PELA LEI N. 12.608/2012. PRINCÍPIO DA 
VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL. 
INSUFICIÊNCIA DO ARGUMENTO DA RESERVA DO 
POSSÍVEL, ANTE AS INÚMERAS ALTERNATIVAS 
NÃO UTILIZADAS EXISTENTES PARA ALENTAR A 
ARRECADAÇÃO PÚBLICA. PROGRESSIVIDADE DOS 
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PLANOS E POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS E 
SOCIAIS. CONTROLE JUDICIAL E MINISTERIAL.  

 

I. Relatório do Caso 

Trata-se o feito epigrafo de Procedimento Administrativo 

instaurado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Iporã, em 08 

de outubro de 2013, com o objetivo original de apurar demandas 

encetadas pelos Agentes de Defesa Civil de Iporã à Administração 

Municipal. Para tanto, o agente ministerial requisitou ao Poder 

Executivo (fls. 54): 

 Apresentação do edital referente ao concurso realizado 

para o cargo de Agente de Defesa Civil; 

 Informações sobre o motivo de não haver adicional 

noturno, de insalubridade, de periculosidade, nem de 

horas extras trabalhadas a tais servidores; 

 Esclarecimentos sobre a mora na contratação dos 

demais aprovados no concurso; 

 Previsão para realização de curso de treinamento para 

os novos integrantes do grupo; 

 Indicação dos recursos destinados à manutenção das 

viaturas e fardamento dos membros da corporação; 
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 Indicação de motivo sobre o tratamento diverso dado 

aos agentes da Guarda Municipal. 

 

 Foram juntados aos autos o Edital de Abertura do Concurso 

Público n. 01/2012 e documentos remetidos pela Procuradoria-

Geral do Município de Iporã ao Ministério Público do Trabalho na 

data de 08 de agosto de 2013 (fls. 87 e ss.) consignando que os 

agentes da defesa civil estão submetidos ao regime estatutário e 

que cabe a um oficial Bombeiro Militar a coordenação e comando 

da equipe, conforme convênio realizado com o Estado do Paraná, 

no âmbito do Programa Bombeiro Comunitário (fls. 91-96). 

Segundo alega o Município, o pagamento de adicional devido à 

periculosidade e à insalubridade da profissão restaria prejudicado, 

uma vez que o cargo de Agente de Defesa Civil não integra ainda 

no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais nem no Laudo 

Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho elaborado em 

2003. 

Ademais, consta do caderno investigatório relatório 

elaborado pelo Soldado “...”, Supervisor do Programa em Iporã, 

apresentando a situação do serviço e as ocorrências atendidas ao 

longo do ano de 2013 (fls. 103-105). Questiona, ainda, em ofício 

lançado à fl. 90, o Major “...”, Comandante do 6º 
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Subgrupamento de Bombeiros Independente, sobre o interesse 

do Município de Iporã, na manutenção do Programa Bombeiro 

Comunitário em funcionamento, tendo em vista a proximidade da 

expiração do convênio então em vigor na data de 31/12/2013. 

Na sequência, expedientes concernentes a processo 

licitatório para aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal 

e os agentes do Programa Bombeiro Comunitário às fls. 135-230. 

Em resposta datada de 07 de fevereiro de 2014 (fls. 232 – 

243), alegou o Sr. Prefeito Municipal, em síntese, que: 

 

 Os cargos de Agente da Defesa Civil teriam sido criados 

exclusivamente em razão do convênio do Programa 

Bombeiro Comunitário firmado em 2006 e que, 

todavia, a competência para prestação dos serviços de 

segurança pública e defesa civil seria do Estado, 

através da Política Militar e Corpo de Bombeiros, o que 

inviabilizaria a renovação do sobrecitado pacto sob a 

égide do Decreto Estadual n. 5.696/2009; 

 A norma regulamentadora da principal fonte de receita 

do indigitado programa (taxas do Fundo de 

Reequipamento dos Bombeiros - FUNREBOM) teria sido 
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declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná na ADIn n. 775336-0; 

 A vinculação ou equiparação salarial dos agentes da 

Defesa Civil com os agentes da Guarda Municipal, 

contraria o artigo 37, XIII, da Constituição Federal;  

 As atribuições previstas na Lei n. 12.608/2012 quanto à 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil ainda 

aguardariam regulamentação federal, restando, 

portando, sem aplicabilidade imediata. 

 

Diante dos elementos colhidos, encaminharam-se os autos, 

em 03 de abril de 2014, para que este Centro de Apoio Operacional 

emitisse seu entendimento técnico sobre o caso. 

 

2. Ponderações do CAOP Habitação e Urbanismo 

 

2.1. DA VIABILIDADE DA PRESTAÇÃO ASSOCIADA DOS 

SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 
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De plano, importa registrar o entendimento consolidado por 

este órgão auxiliar na Consulta n. 41/2014 (Anexo 1), segundo o 

qual não se verifica qualquer óbice legal à prestação associada 

entre Município e Estado dos serviços de prevenção e combate a 

incêndios, desde que devidamente calcada em convênio e desde 

que assegurados o treinamento e a supervisão da equipe local de 

servidores civis (e não meros voluntários) por Bombeiro Militar 

capacitado para a função e com designação específica. 

Com efeito, a decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná carreada nos autos (fls. 260-272) alude à invasão de 

competência tributária estadual por parte do Município de Iporã, 

mas não conclui pela exclusividade da prestação do serviço in re 

ipsa, possibilidade que é sustentada expressamente pela 

jurisprudência de diversas cortes de justiça e do próprio Supremo 

Tribunal Federal (precedentes constantes da referida Consulta). 

Nesse diapasão, descabida a alegação do Sr. Prefeito 

Municipal de que se acha impedido de manter os serviços de 

Agente de Defesa Civil, vez que o Decreto Estadual n. 5.696/2009, 

que disciplina o Programa Bombeiro Comunitário, não foi 

impugnado pela Ação Direta de Inconstitucionalidade em comento 

e remanesceu, para todos os efeitos, válido e vigente1, atendendo, 

                                                   
1 Isto é, até a edição do Decreto Estadual n. 11.126 de 22 de maio de 2014. 
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igualmente, aos supracitados requisitos técnicos mínimos, não 

implicando, por conseguinte, em delegação de função executória, 

mas em louvável esforço de cooperação e compatibilização de 

competências federativas, no interesse coletivo e difuso. 

 

2.2. DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL E DA 

PROGRESSIVIDADE NA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 

Ademais, não se pode olvidar que, uma vez estabelecidas 

normas locais de segurança contra sinistros em edificações (Lei 

Municipal n. 838/2006), o destrato ou inércia do Poder Público 

Municipal na renovação do convênio vertente, sem a formulação de 

ações, programas ou políticas que o substituam, caracteriza 

intolerável retrocesso social, constitucionalmente vedado: 

 

A ideia aqui expressa também tem sido designada como 
proibição de contra-revolução social ou da evolução 
reacionária. Com isto quer dizer-se que os direitos 
sociais e econômicos (ex.: direito dos trabalhadores, 
direito à assistência, direito à educação), uma vez 
alcançados ou conquistados, passam a constituir, 
simultaneamente, uma garantia institucional e um 
direito subjectivo. Desta forma, e independentemente 
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do problema fáctico da irreversibilidade das conquistas 
sociais (existem crises, situações econômicas difíceis, 
recessões econômicas), o princípio em análise justifica, 
pelo menos, a subtracção à livre e oportunística 
disposição do legislador, da diminuição de direitos 
adquiridos (ex.: segurança social, subsídio de 
desemprego, prestação de saúde), em clara violação do 
princípio da protecção da confiança e da segurança dos 
cidadãos no âmbito econômico, social e cultural.2 

 

A problemática da proibição de retrocesso guarda íntima 
relação com a noção de segurança jurídica. (...) a idéia 
de segurança jurídica encontra-se umbilicalmente 
vinculada também à própria noção de dignidade da 
pessoa humana. Com efeito, a dignidade não restará 
suficientemente respeitada e protegida em todo o lugar 
onde as pessoas estejam sendo atingidas por um tal nível 
de instabilidade jurídica que não estejam mais em 
condições de, com um mínimo de segurança e 
tranqüilidade, confiar nas instituições sociais e estatais 
(incluindo o Direito) e numa certa estabilidade das suas 
próprias posições jurídicas.3 

 

Sob esta ótica tem o Poder Judiciário se pronunciado, 

asseverando que o argumento econômico tout court, fundado na 

doutrina da reserva do possível, não tem o condão de legitimar tal 

involução no caminho rumo à concretização dos direitos 

fundamentais, mormente quando de direito à vida, à integridade 

                                                   
2 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1993, p. 493. 
3 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 9. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 436-437. 
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física, à segurança e à incolumidade públicas se trate, nos 

distintos jaezes que assumem em cada política setorial: 

 

EMENTA: Ampliação e melhoria no atendimento de 
gestantes em maternidades estaduais – Dever estatal de 
assistência materno-infantil resultante de norma 
constitucional – Obrigação jurídico-constitucional que se 
impõe ao poder público, Inclusive aos estados-membros 
– Configuração, no caso, de típica hipótese de omissão 
inconstitucional imputável ao estado-membro – 
Desrespeito à Constituição provocado por inércia estatal 
(RTJ 183/818-819) – Comportamento que transgride a 
autoridade da Lei Fundamental da República (RTJ 
185/794-796) – C questão da reserva do possível: 
reconhecimento de sua inaplicabilidade, sempre que a 
invocação dessa cláusula puder comprometer o núcleo 
básico que qualifica o mínimo existencial (RTJ 200/191-
197) – O papel do Poder Judiciário na implementação de 
políticas públicas instituídas pela Constituição e não 
efetivadas pelo poder público – A fórmula da reserva do 
possível na perspectiva da teoria dos custos dos direitos: 
impossibilidade de sua invocação para legitimar o 
injusto inadimplemento de deveres estatais de 
prestação constitucionalmente impostos ao estado – a 
teoria da “restrição das restrições” (ou da “limitação 
das limitações”) – Caráter cogente e vinculante das 
normas constitucionais, inclusive daquelas de conteúdo 
programático, que veiculam diretrizes de políticas 
públicas, especialmente na área da saúde (CF, arts. 196, 
197 e 227) – A questão das “escolhas trágicas” – A 
colmatação de omissões inconstitucionais como 
necessidade institucional fundada em comportamento 
afirmativo dos juízes e tribunais e de que resulta uma 
positiva criação jurisprudencial do direito – Controle 
jurisdicional de legitimidade da omissão do estado: 
atividade de fiscalização judicial que se justifica pela 
necessidade de observância de certos parâmetros 
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constitucionais (proibição de retrocesso social, proteção 
ao mínimo existencial, vedação da proteção insuficiente 
e proibição de excesso) – Doutrina – Precedentes do 
Supremo Tribunal Federal em tema de implementação 
de políticas públicas delineadas na Constituição da 
República (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 
199/1219-1220) – Possibilidade jurídico-processual de 
utilização das “astreintes” (CPC, art. 461, § 5º) como 
meio coercitivo indireto – existência, no caso em exame, 
de relevante Interesse social – Ação Civil Pública: 
instrumento processual adequado à proteção 
jurisdicional de direitos revestidos de 
metaindividualidade – Legitimação ativa do Ministério 
Público (CF, art. 129, Iii) – A função institucional do 
Ministério Público como “defensor do povo” (CF, art. 
129, ii) – Doutrina – Precedentes – Recurso de agravo 
improvido. 

(STF. Segunda Turma. AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO n. 581.352. Rel.; min. Celso de Mello. 
Data do Julgamento: 29/10/2013) 

 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS 
ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAUDE. FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRINCÍPIO 
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO DA RESERVA DO 
POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROIBIÇÃO DO 
RETROCESSO.  

1. A omissão da autoridade coatora em fornecer o 
tratamento médico vindicado pela impetrante 
processual afigura-se como um abuso do Poder 
Executivo, suficiente a autorizar a atuação do Poder 
Judiciário, uma vez que o direito à saúde, consagrado no 
art. 196, da Constituição Federal, é direito fundamental 
que integra o mínimo existencial, não podendo, sua 
concretização, ficar discricionária ao administrador. 2. A 
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cláusula da reserva possível não pode ser invocada pelo 
Poder Público, com o propósito de frustrar e de 
inviabilizar a implementação de políticas públicas 
definidas na própria Constituição, pois encontra 
insuperável limitação na garantia constitucional do 
mínimo existencial. 3. O princípio da proibição do 
retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a 
prestações positivas do Estado (como o direito à saúde) 
traduz, no processo de efetivação desses direitos 
fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que 
os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma 
vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou 
suprimidos pelo Estado. 4. Segurança Concedida. 
 
(TJPI. Tribunal Pleno. Mandado de Segurança n. 
2011.0001.001868-3. Rel.: José Ribamar de Oliveira. 
Data do Julgamento: 24 de maio de 2012) 

 

Merece questionamento, ainda, o destino dos Agentes de 

Defesa Civil já contratados, em caso de extinção do posto do 

Bombeiro Comunitário existente, fadados à ociosidade ou ao desvio 

de função. Absolutamente desarrazoado que o Município de Iporã 

regulamente a carreira e a integre em sua estrutura administrativa 

sob uma espécie de condição resolutiva, qual seja, a sobrevivência 

do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Comunitário – 

FUNREBOM. Ainda que a fonte original de custeio do programa e 

dos seus respectivos gastos não seja passível de manutenção, a 

imperiosa necessidade pública que levou à sua instituição primeira 

permanece, assim como continuam no quadro funcional os seus 
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servidores e seguem carentes de conservação todos equipamentos 

já implantados ou adquiridos com investimentos estatais. 

É dizer, não prosperam os motivos aventados para a não 

renovação do convênio de fls. 246-251. A simples recusa do 

Município para a novação do pacto não soluciona nem o problema 

concreto da segurança pública e defesa civil vivenciados pela sua 

população, nem os dilemas de ordem financeira invocados pela 

Administração, que não a eximem de seus deveres prestacionais. 

Ora, basta compulsar o Relatório às fls. 103-105 para comprovar a 

relevância inconteste das atividades desenvolvidas por este setor, 

nas 439 (quatrocentas e trinta e nove) ocorrências de diversas 

ordens atendidas somente durante o ano de 2013.  

Destarte, se é verdade que o orçamento municipal se acha 

estrangulado (análise que demanda estudo muito mais 

aprofundado, o qual não foi apresentado), impõe-se buscar 

alternativas arrecadatórias de natureza tributária (majoração do 

Imposto Predial e Territorial Urbano ou atualização das Plantas 

Genéricas de Valores; convênio com a União para a assunção do 

Imposto Territorial Rural, conforme Anexo II) ou não tributárias 

(implementação dos diversos mecanismos franqueados pelo 

Estatuto da Cidade – Lei n. 10.257/2001, por exemplo) para 

atendimento das necessidades fundamentais da sociedade. 
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2.3. DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA POLÍTICA 

NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

 

Como se não bastassem os argumentos supra, há de se 

ponderar que a recente Lei n. 12.608/2012 fez emergir um 

conjunto de novéis atribuições municipais no âmbito da Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil, ao lado da atuação estatal e 

federal. O rol de competências dos arts. 8º e 9º explicita de modo 

hialino as inúmeras tarefas do Poder Público local: 

 
Art. 8o  Compete aos Municípios: 
 I - executar a PNPDEC em âmbito local; 
 II - coordenar as ações do SINPDEC no âmbito local, em 
articulação com a União e os Estados; 
 III - incorporar as ações de proteção e defesa civil no 
planejamento municipal; 
 IV - identificar e mapear as áreas de risco de desastres; 
 V - promover a fiscalização das áreas de risco de 
desastre e vedar novas ocupações nessas áreas; 
 VI - declarar situação de emergência e estado de 
calamidade pública; 
 VII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover, 
quando for o caso, a intervenção preventiva e a 
evacuação da população das áreas de alto risco ou das 
edificações vulneráveis; 
 VIII - organizar e administrar abrigos provisórios para 
assistência à população em situação de desastre, em 
condições adequadas de higiene e segurança; 
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 IX - manter a população informada sobre áreas de risco 
e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre 
protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações 
emergenciais em circunstâncias de desastres; 
 X - mobilizar e capacitar os radioamadores para 
atuação na ocorrência de desastre; 
 XI - realizar regularmente exercícios simulados, 
conforme Plano de Contingência de Proteção e Defesa 
Civil; 
 XII - promover a coleta, a distribuição e o controle de 
suprimentos em situações de desastre; 
 XIII - proceder à avaliação de danos e prejuízos das 
áreas atingidas por desastres; 
 XIV - manter a União e o Estado informados sobre a 
ocorrência de desastres e as atividades de proteção civil 
no Município; 
 XV - estimular a participação de entidades privadas, 
associações de voluntários, clubes de serviços, 
organizações não governamentais e associações de 
classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e promover 
o treinamento de associações de voluntários para 
atuação conjunta com as comunidades apoiadas; e 
 XVI - prover solução de moradia temporária às famílias 
atingidas por desastres. 
 
Art. 9o  Compete à União, aos Estados e aos Municípios: 
 I - desenvolver cultura nacional de prevenção de 
desastres, destinada ao desenvolvimento da consciência 
nacional acerca dos riscos de desastre no País; 
 II - estimular comportamentos de prevenção capazes de 
evitar ou minimizar a ocorrência de desastres; 
 III - estimular a reorganização do setor produtivo e a 
reestruturação econômica das áreas atingidas por 
desastres; 
 IV - estabelecer medidas preventivas de segurança 
contra desastres em escolas e hospitais situados em 
áreas de risco; 
 V - oferecer capacitação de recursos humanos para as 
ações de proteção e defesa civil; e 
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 VI - fornecer dados e informações para o sistema 
nacional de informações e monitoramento de desastres. 

 

É dizer, conquanto não haja regulamentação federal expressa 

de alguns aspectos da Política Nacional, tal situação não isenta o 

Município de Iporã dos deveres legais já estatuídos, para a 

consecução dos quais, repise-se, a manutenção do Programa 

Bombeiro Comunitário e das ações de Defesa Civil já em 

andamento contribuem inquestionavelmente. Sua supressão, na 

etapa atual, ensejaria a necessidade de substituição do serviço por 

outro órgão, o que, até prova em contrário (propostas de 

otimização da atividade ou estudos de impacto orçamentário, por 

exemplo), atenta contra o princípio da eficiência, que deve reger, 

em consonância com os demais, a vida da Administração Pública.  

Em termos de defesa dos interesses difusos, inexorável o 

controle ministerial e jurisdicional da efetivação dos direitos 

humanos, sobretudo por meio de planos de ação e programas, seu 

mérito, adequabilidade, suficiência e progressividade: 

 

EMENTA: Apelação Cível. Ação Civil Pública proposta 
pelo Ministério Público com o pedido, dentre outros, de 
que Estado e Município sejam condenados à confecção 
de plano de contenção de encosta, em área classificada 
como de médio risco de desabamento. 1- Os direitos 
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sociais, a par de sua eficácia negativa, consistente em 
determinar a interpretação das leis integrantes do 
ordenamento jurídico, contêm ainda, quando 
suficientemente densos, uma eficácia positiva, 
vinculante para a Administração. 2- Resulta do dirigismo 
da Constituição o dever de prioridade para a satisfação 
dos direitos sociais, a que deve corresponder uma 
dotação orçamentária adequada. 3 - Como muitos dos 
direitos desta natureza importam em vultosas despesas 
e transformação material da realidade, sua efetivação 
deve ser feita de forma progressiva, qual previsto no 
artigo 2º do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais. 4- Entende-se por progressividade, 
na forma do Comentário nº 3, do Alto Comissionado da 
ONU para os Direitos Humanos, a adoção de medidas 
concretas na direção do objetivo, com o que é 
incompatível um comportamento inerte ou 
excessivamente lento. 5- Como fiscal do cumprimento 
da Constituição e das Leis, compete ao juiz, sem que 
isto importe em qualquer violação ao Princípio da 
Separação dos Poderes, determinar à autoridade 
competente a elaboração de plano capaz de 
progressivamente mitigar o problema e ao menos 
alcançar os níveis essenciais de prestação do serviço; 
julgar a suficiência do plano, comparando a verba 
dedicada no orçamento com despesas outras desprovidas 
do caráter de essencialidade, e acompanhar a execução 
do plano. 6 - Sentença que julga extinto o processo, sem 
análise do mérito, antes mesmo da citação, sem analisar 
concretamente a suficiência do plano apresentado. 7- 
Recurso provido para anular a sentença.  

(TJ-RJ - APL: 04860350720118190001 RJ 0486035-
07.2011.8.19.0001, Relator: DES. EDUARDO GUSMAO 
ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 
06/08/2013, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, Data de 
Publicação: 13/01/2014 13:40) 
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3. CONCLUSÕES 

Ex positis, recomenda este Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo ao órgão de 

execução consulente que adote as medidas de cunho 

administrativo e judicial para assegurar a continuidade da 

prestação do serviço de Defesa Civil, preferencialmente pela 

renovação do convênio com o Programa Bombeiro Comunitário, ou, 

em última instância, por meio de sistema alternativo que provenha 

as mesmas condições de segurança e qualidade da atividade. 

 

Curitiba, 15 de setembro de 2014. 
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