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0 PAPEL DO DIREITO E DO ADVOGADO NO
SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTE1
Clifford J. Villa2

1 INTRODU�AO
O Sistema de Comando de lncidentes (SCI) e um "sistema de
sestao concebido para permitir o gerenciamento eficaz e eficiente de
-ddentes, atraves da integrai;ao de diversas instala�oes, equipamen
lDS, recurses humanos, procedimentos e comunicai;oes operando sob
ma estrutura organizacional comum."3 Ao utilizar descrii;oes padro
izadas de fun�oes (por exemplo, comandante do incidente), manter
ma terminologia em comum (por exemplo, pesto de comando do inddente) e seguir filosofias de gestao consistentes (por exemplo, a uni
dade do comando), o SCI visa facilitar a rapida integra�ao das equipes
e diferentes 6rgaos e entidades em uma (mica organiza�ao para aten
aer a um objetivo comum.
Desenvolvido no Estado da California no inicio dos anos 1970,
Sistema de Comando de lncidentes e usado hoje em todo os Estados
nidos e ao redor do mundo para planejar e responder a incidentes
e todos os tipos que exigem coordena�ao entre diversas agencias e
� A traduc;ao deste artigo do ingles para o portugues foi realizada por Paul Tornquist e Delton
'linter de Carvalho.
Oifford J. Villa e conselheiro juridico da U.S. Environmental Protection Agency (EPA) e con
_ttor juridico no ambito do Incident Command System. Ja palestrou em conferencias sobre
� ambiente nos Estados Unidos, Espanha e America Latina, sendo autor de inumeros arti
lDS no campo do Direito Ambiental, publicados em peri6dicos tais como Harvard Environmenlaw Review e Columbia Journal of Environmental Law. Como procurador federal, recebeu
flimios Commendable Service pela EPA e pelo U.S. Department of Justice. E professor na Se
ante University School of Law, onde leciona o curso de Direito Ambiental e desenvolve novos
..-sos, incluindo Oireito dos Desastres.
US DEPARTAMENT OF HOMELAND SECURITY. National Incident Management System.
hington: US DEPARTAMENT OF HOMELAND SECURITY, 2008, p. 45 {doravante NIMS OOC
MENT). Disponivel em <https://www.fema.gov/pdf/emergency/nims/NIMS_core.pdf>.
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organizac;:oes. 0 SCI aplica-se a qualquer situac;:ao de risco, incluindo
catastrofes naturais (por exemplo, tornados, terremotos, furacoes,
inundac;:oes) e incidentes provocados pela ac;:ao humana (por exemplo,
ataques terroristas, vazamentos de petr61eo). Bombeiros usam o SCI
para apagar incendios; autoridades policiais usam o SCI para cuidar
de acidentes de transito e reagir a perturbac;:oes da ordem publica;
autoridades de saude publica usam o SCI para lidar com emergencias
de saude publica. Responsaveis pela seguranc;:a de tribunais, escolas e
universidades usam o SCI para garantir a seguranc;:a em suas respecti
vas instalac;:oes. 0 SCI pode ser utilizado para o planejamento de even
tos de todos os tamanhos, de jogos locais ate Jogos Olfmpicos.4 O
SCI esta sendo cada vez mais adotado na Europa,5 Asia,6 Africa7 e
4 Ver, eg., GENIK, Lynne; SMITH David G. Command and Control Analysis of the South West
Provincial Regional Emergency Operations Centre During Vancouver 2010.Canada: Defence
Research and Development Canada, 2011. Disponivel em:<http://www.dodccrp.org/evem
s/16th_iccrts_201l/presentations/049.pdf>. (descrevendo o uso do SCI no planejamento e
execui;ao dos Jogos Olfmpicos de lnverno de 2010 em Vancouver, British Columbia).
5 No Reino Unido, por exemplo, o SCI fornece a estrutura padrao para operai;oes de incendio
e salvamento. Ver HM GOVERNMENT. Fire Service Operations: Volume 2. 3. ed. Londres: TSO
2008). Na Alemanha, os regulamentos exigem o uso do SCI para todos as respostas a emergen
cias. Ver DV 100.Leadership and Command in Emergency Operations. Alemanha: Hihrungssys.
tem, 2007.
6 Nas Filipinas, por exemplo, regulamentos promulgados para implementar a lei federal para
Redui;ao do Risco e Gestao de Desastres (Disaster Risk Reduction and Mangement Act), de
2010, Republic Act No. 10121, especificamente obriga o governo a "Criar um sistema de co
mando de incidentes {SCI), como parte do sistema atual de resposta a desastres no pals..
Implementing Rules and Regulations of Rep. Act No. 10121, Rule 7, 3(h), 27/09/2010. Na fndQ
o governo adotou o SCI em suas diretrizes para implementar a legislai;i!o National Disa�
Management Act de 2005. Ver Gov'T OF INOIA, NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORm
NATIONAL DISASTER MANAGEMENT GUIDELINES: INCIDENT RESPONSE SYSTEM. NEW DEHLI: NATIONM.
DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY, 2010.
7 Na Eti6pia, por exemplo, a agencia US Forest Service (USFS) conduziu workshops e trein.
mentos destinados a incorporar o SCI no sistema de gesti!o de desastres do pais. Ver US AGEa
CY INT'L DEV. DISASTER RISK REDUCTION· E. & CENT. AFRICA. WASHINGTON: USAID, 2012. Dispon
vel em <http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/ECA%20DRR%20Fact1QI
Sheet%20_1-%20FY%202012.pdf.>. Em Gana, o governo adotou o SCI no programa de gestiD
de incendios florestais do pais com a assistencia da USFS. Ver, US FOREST SERV. Ghana: Wildfw
Management. Washington, USDA Forest Service, 2012.<http://www.fs.fed.us/global/globc
africa/ghana.htm#2a>. Acesso em 30 mai 2014. Na Africa do Sul, o SCI tornou-se um compo
nente essencial de programas de treinamento em gestao de incendios, sendo que programa
sobre o SCI sao continuamente oferecidos pela organizai;ao governamental Working On Fi
ver: FIREWISE.ORG. Hurricane Katrina experts show the way on disaster response. Africa do S.,
Fire Wise, 2012<http://www.firewisesa.org.za/index.php/latest-news/latest-news/46-hunilit
ne-katrina-experts-show-the-way-on-disaster-response>. Acesso em 30 mai. 2014.
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Australia,8 bem como na America do Norte e America do Sul, incluin
do o Brasil. 9
Embora o SCI ja exista ha cerca de quarenta anos, seu uso
aumentou significativamente nesta ultima decada, particularmente
devido as duras li<;oes que os Estados Unidos tiveram de aprender com
as not6rias falhas de gerenciamento de incidentes constatadas ap6s os
ataques de 11 de novembro, bem como ap6s o furacao Katrina. 0 uso
do sistema SCI tambem pode estar crescendo simplesmente devido a
ocorrencia mais frequente de eventos catastr6ficos causados por ques
toes como o envelhecimento da infraestrutura, empreendimentos de
alto risco e as mudan<;as climaticas. Alias, em consequencia de alguns
eventos climaticos mais recentes como o furacao Sandy em 2012, e
provavel que tanto formuladores de poHticas quanto juristas venham
cada vez mais a identificar o SCI como uma das ferramentas disponfveis
para o processo de adapta<;ao as mudani;as climaticas. Nesse sentido,
e necessario que a teoria e a pratica do SCI sejam compreendidas por
juristas e profissionais que buscam trazer suas contribuii;oes para as
areas da adaptai;ao as altera<;oes climaticas e da resposta a desastres.
A Parte 2 servira de introdu<;ao ao Sistema de Comando de
mcidentes para advogados e juristas, descrevendo sua origem, princi
pios e estrutura organizacional. A Parte 3 apresentara aspectos legais
e exemplos de aplicai;ao do SCI em eventos marcantes nos Estados
Unidos, incluindo os ataques de 11 de novembro, o furacao Katrina, e
a explosao da plataforma petrolffera Deepwater Horizon. A Parte 4 exa
minara papeis potenciais para advogados no ambito do SCI, incluindo
a funi;ao de oficial de assuntos jurfdicos (legal officer) no SCI. A Parte
5 conclui com sugestoes para futuras pesquisas juridicas e praticas no
Sistema de Comando de lncidentes.

8 Ver, por exemplo, YATES, Julian. Improving the Management of Emergencies: Enhancing
the ICS. AUSTRALIAN JOURNAL OF EMERGENCY MANAGEMENT, 1999, P. 22.
9 No Brasil, por exemplo, um decreto presidencial de 2013 identificou o SCI como um "ins
trumento" para resposta a derramamentos de petr61eo. Presid�ncia da Republica Decreto N2
8127, Chap. 4, Art. 21, IX (Oct. 22, 2013). Os Estados Unidos tambem ajudaram treinar as
for�as de seguran�a brasileiras em SCI na prepara�ao para a Copa de 2014 e as Olimpiadas de
2016. Ver US EMBASSY & CONSULATES IN BRAZIL. US Sponsors Security Training with Rio de
Janeiro Security Forces, DEP'T OF STATE. D1SPONIVEL EM: <http://brazil.usembassy.gov/security
furcesrj.html>. Acesso em 30 mai. 2014.
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