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Prefácio
Montesquieu dizia que as leis não podem ser fruto do capricho ou arbítrio
de quem legisla, mas, ao contrário, devem decorrer da realidade social e da história
concreta, própria do povo considerado. A obra do renomado filósofo francês
estabeleceu as bases da maioria dos Estados ocidentais modernos e trouxe à
luz a verdadeira dimensão das normas jurídicas como regras sociais,
reconhecendo-lhes, dentre outras características, o aspecto coercitivo e uma
dinâmica peculiar.
O espírito de adaptação das leis às necessidades ou ao clamor da realidade
social pode ser notoriamente verificado, por exemplo, no exame das normas que
tratam da prevenção e do combate a incêndios em São Paulo, cuja origem
remontam às longínquas posturas municipais da época do Império, que
disciplinavam o armazenamento de mercadorias. Passa depois pela própria criação
do Corpo de Bombeiros, por ato da Assembleia Provincial de 10 de março de
1880, e sofre sucessivas evoluções, com destaque para o Decreto Estadual
nº 20.811, de 11 de março de 1983, que aprovou as especificações para instalações
de proteção contra incêndios e, mais tarde, pelo expressivo aprimoramento trazido
pelo Decreto Estadual nº 38.069, de 14 de dezembro de 1993, até chegar à
instituição do Regulamento de Segurança contra Incêndio das Edificações e Áreas
de Risco, no bojo do Decreto Estadual nº 46.076, de 31 de agosto de 2001.
Toda esta evolução da legislação se deu em razão da necessidade de
aprimoramento dos recursos de combate aos incêndios e, principalmente, da
prevenção da ocorrência destes sinistros danosos. Cabe ressalva de que, em
muitos casos, isto ocorreu em direta relação a estes lamentáveis eventos, alguns
deles responsáveis por significativas perdas de vidas humanas e incalculáveis
prejuízos materiais.
O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como
instituição diretamente ligada à questão, há muito tempo vem disseminando o
entendimento de que não basta apenas se preocupar em combater os sinistros
ou criar estruturas de resposta a eles, mas investir decisivamente na prevenção
e no aprimoramento de mecanismos que evitem sua ocorrência, dentre os quais
a legislação para sua prevenção.
Especialmente nos últimos 40 anos, esta vocação prevencionista foi
responsável por uma completa inversão dos números de atendimentos do Corpo
de Bombeiros no Estado de São Paulo, fazendo com que os incêndios
representem, atualmente, menos de dez por cento das ocorrências de emergência
atendidas pela Corporação.
Não há dúvida de que o aprimoramento da legislação de segurança contra
incêndios, com a adoção definitiva do viés prevencionista, contribuiu para tal
inversão e para a melhoria da prestação de serviços de proteção à vida e ao
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patrimônio da sociedade paulista. As normas de prevenção também demonstraram
que não foram criadas apenas para interferir na construção civil ou na produção
de equipamentos de segurança, mas fundamentalmente para disseminar uma
cultura que foi – e ainda está sendo – assimilada pelas pessoas; fatores
imprescindíveis para o sucesso da segurança contra incêndios.
Em 10 de março de 2011, foi escrito mais um capítulo desta história com a
publicação do Decreto Estadual nº 56.819, que atualizou o Regulamento de
Segurança contra Incêndio do Corpo de Bombeiros, incorporando-lhe novas
tecnologias e reafirmando o caráter prevencionista com fulcro na proteção à vida
dos ocupantes das edificações e áreas de risco em caso de incêndio; na criação
de barreiras para propagação das chamas; e também nos meios de controle,
extinção e acesso às operações de bombeiros, buscando ainda preservar a
continuidade dos serviços nas edificações.
Alinhado com a política de desburocratização do Estado, o novo Decreto
também possibilitará a redução de algumas exigências administrativas, visando
a facilitar a vida dos cidadãos que procuram regularizar suas edificações.
A presente obra traz o texto do novo Decreto e as Instruções Técnicas do
Corpo de Bombeiros, frutos do trabalho coletivo dos Oficiais da Corporação que
atuaram em grupos temáticos, sendo posteriormente divulgado à sociedade técnica
civil, a representantes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, da
Universidade de São Paulo – USP, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT e
consultores especialistas. Também recebeu diversas sugestões em reuniões com
as entidades e em seminários, demonstrando assim o caráter democrático e
dinâmico que deveriam fazer parte de todas as normas legais.
O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo espera
que este compêndio possa servir de incentivo à pesquisa científica e ao
desenvolvimento da engenharia de segurança contra incêndio no Brasil, além de
contribuir para a disseminação da cultura de prevenção e atender às necessidades
e ao clamor da sociedade paulista.

LUIZ HUMBERTO NAVARRO
CORONEL PM - COMANDANTE
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