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Com a finalidade de demonstrar a importância da

opinião pública no desenvolvimento de um programa nuclear, pro

curamos mostrar aa presente monografia, iniciando com um estu-

do dos aspectos gerais da comunicação de massa e de opinião pú

blica; uma análise histórica das diversas, formas de reação an

titecnológica; a estratégia mundial de comunicação adotada na

implantação dos programas nucleares, para finalmente analisar

a questão da energia nuclear e opinião pública no Brasil.
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I - INTRODUÇÃO

Procuraremos mostrar inicialmente a importância

da comunicação social e da opinião pública/ para um melhor apro

veitamento na d" rulgação do programa nuclear. Focalizaremos

ainda que rapidamente as diversas formas de reação antitecnoló

gica, para chegarmos a contestação â utilização da energia nu

clear em nível mundial. Tentaremos através da experiência de

outros países estudar quais as melhores formas que poderão ser

usadas no Brasil já que estamos ingressando nesta fase de de

senvolvimento devendo fazê-lo com um mínimo de desgaste frente

a opinião pública.
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II - ASPECTOS GERAIS DA COMUNICAÇÃO DE MASSA E .

DE OPINIÃO PUBLICA.

1 - A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO

Segundo Charles S. Steinberg, "seria difícil dar

excessiva ênfase â importância da comunicação no estudo dos pro

cessos sociais. Por ser o meio pelo qual uma pessoa exerce in-

fluência sobre outra e, por'seu turno, sofre a influência dessa

outra pessoa, a comunicação é o verdadeiro portador do processo

social. Possibilita a interação. Através dela os homens se tor-

nam seres sociais e assim se mantém. Sem ela, eles não poderiam

ajuntar-se, empreender tarefas conjuntas, nem progredir no domí

nio do mundo físico. Visto que as invenções e descobrimentos de

pendem quase sempre de uma acumulação de informações e de um

gradativo desenvolvimento de conceitos transmitidos de uma gerei

ção à seguinte, somente as invenções mais simples e os proces -

sos mentais mais elementares poderiam efetuar-se sem a comunica

çao.

Quando cotejamos o que aprendemos da experiência

direta com o que adquirimos através da comunicação de outros

(palavras impressas, conversações e toda a esfera da comunica -

ção) o âmbito de nossa própria experiência parece, surpreendente

mente limitado. A comunicação permite a um indivíduo sacar so-

bre o que já se denominou a "experiência dos sistemas nervosos

alheios" e, assim, aprender o que seu próprio sistema nervoso

tenha deixado escapar. Porque o homem possui a capacidade de se

comunicar, ê possível considerar as sociedades humanas como sis_

temas nervosos intrincados".*

Se o indivíduo ficasse privado da comunicação com

seus semelhantes, levaria uma vida solitária, pois só através da

comunicação ê possível estabelecer, contato com outros indivíduos.

* CHARLES S. STEINBERG, MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA,

ED. CULTRIX, SÃO PAULO, 1972, pg. 23 e s.
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"Privada da vista e da audição desde a infância,

Helen Keller descreve, em sua autobiografia, uma existência em

que os canais de comunicação estão bloqueados.

Entretanto, cumpre não esquecer que, embora não

pudesse ver nem ouvir, ela sentia através do tato e cheirava e, assim ,

lograva certo grau de contato com as pessoas que a rodeavam. En

tretanto, bastava que dois dos principais canais de expressão e

recepção de impressões estivessem cortados para que se desenvoJL

vesse uma sensação quase intolerável de frustação".*

O indivíduo privado de um instrumento existente

de comunicação, tenta criar um instrumento próprio. Helen Keller

apresenta o tateio, o desespero e a frustação ao desejo de comu

nicar-se e â incapacidade de fazê-lo. Entretanto o domínio de

um meio pelo qual se pode realizar a comunicação produz uma eu

foria.

A importância da comunicação não se restringe ao

indivíduo.

É a força que permite aos grupos manterem-se u-

nidos.

C. I. Hoyland, define comunicação como: o proce£

so pelo qual um indivíduo o comunicador transmite estimules (ge

ralmente símbolos verbais) destinados a modificar o comportamen

to de outros indivíduos os destinatários da comunicação.

Henry Pratt Fairchild em seu Dicionário de Sócio

logia define comunicação como: o processo de tornar comuns ou

trocar temas subjetivos, como idéias,opiniões, crenças, habi-

tualmente por meio da linguagem, mas também mediante representa

ções visuais, imitações e sugestões. A comunicação- em grupos nu

manos torna-se o fator principal de sua unidade e continuidade

e o veículo da cultura. A boa comunicação ê a própria base da

sociedade humana. /

* CHARLES S. STEINBERG, idem, ibidem, pag. 24 ss.
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Segundo Weaver a comunicação inclui todos os pro

cessos pelos quais um espirito pode influir em outro. Na comuni

cação verifica-se uma constante inversão de papéis: o destinatá

rio transfcrma-se em comunicador e este, se converte em destina

tãrio.

A comunicação se verifica com êxito quando o

efeito produzido pelo comunicado é o efeito desejado pelo comu

nicador.

"Considera-se habitualmente a comunicação como

um processo que se verifica por meio de símbolos verbais, mas

j a analise sócio psicológica exige que se preste atenção ã série

completa de símbolos que podem ser utilizados pelo homem e que

( incluem gestos, tons de voz, expressões faciais, bater de tam -

1. bores, estalidar do telégrafo, sinais de bandeira e de fumaça ,

etc".*

I"
{ Os meios de comunicação estenderam-se enormemen-

te a partir do século XX. "A informação do indivíduo já não de-

f pende exclusivamente de suas relações com os grupos que lhe são

*•" mais próximos. Vivemos a era da cultura de massa, da comunica -

ção de massa".**

De acordo com Charles S. Steinberg "o poder dos

meios de comunicação de massa - sua pura e avassalante energia

propulsora para informar - pode ser autolimitativa. Existe uma

possibilidade implicíta, e trata-se de uma possibilidade clara

e imediata, de que essa pletora de palavras possa estar atuando

como soporífero mas do que como estimulo para o pensamento re-

flexivo e como prelúdio de ação inteligente. Existe, portanto ,

I uma responsabilidade fundamental inerente ã aplicação dos meios

de comunicação de massa. Ê a responsabilidade não só de informar

Í mãs também de contribuir para todo o espirito de indagação ine-

rente ao funcionamento de uma democracia. Ha sempre a possibili^

dade de que o bombardeio de palavras do conteúdo da comunicação,

[

L
[

[
[
i:

* CHARLES S. STEINBERG, idem, ibidem, pag. 45 " .

**MONIQUE AUGRAS, OPINIÃO PUBLICA, ED. VOZES, PETROPÕLIS, R.J.,
1974 pag. 51. '
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sobretudo na propaganda e nas relações públicas, venha a resul-

tar na estereotipagem de massa. Mas é uma possibilidade que,sen

do reconhecida, pode ser evitada. Pois a aplicação e o uso inte

ligente dos meios de massa também podem impelir a sociedade pa-

ra novas e emocionantes fronteiras do conhecimento".*

2 - MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA

' Os meios de comunicação de massa são apenas um

aspecto da comunicação humana.

2.1 - A Imprensa.

Nos : países anglo - saxônicos costuma -se

fazer uma distinção entre imprensa de opi-

nião e de informação. No Brasil não existe

esta distinção.

A notícia em primeiro lugar deve ser atual,

1 em segundo lugar sensacional, pela impor -

tância do acontecimento, ou por sua estra-

f" nheza. Um dos maiores trabalhos dos redato

I- res é transformar notícias comuns em acon-

tecimentos extraordinários.

Segundo assinala Kimball Young citado por

Monique Augras os interesses revelados por

artigos de jornal em ordem de importância

decrescente são:

- Lutas e conflitos.

- Sexo e assuntos correlates.

- 0 extraordinário, o chocante.

r - Novas descobertas.

k. - Modas e Vips.

i:
- Situações que provocam sentimentos de

simpatia.

- Diversos.

* CHARLES S. STEINBERG, idem, ibidem, pag. 13
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A respeito da leitura de jornais de acordo com

pesquisas de Paul Lazarsfeld as pessoas mostram preferência na

seguinte ordem de importância:

- Desenhos (incluindo as histórias em qua

drinhos) e fotografias (90 % ).

- Noticiário.

- Esportes (para os homens).

- Modas, divertimentos e necrológio (para

as mulheres).

- Quase ninguém lê o editorial.

2.2-0 Rádio.

É por excelência, o meio ãe comunicação

oral. Nos países em vias de desenvolvimen

to tem alcançado grande aceitação e difu-

são, sobretudo após a vulgarização do uso

de transistores.

A revista Fortune em inquérito realizado

em 1939 nos Estados Unidos perguntava:"Se

você fosse receber informações contradito

rias sobre o mesmo assunto, dadas por di-

versas fontes, na qual,.acreditaria mais.?"

20 % não souberam responder, 13 % acredita

riam mais na opinião de uma autoridade na

matéria, 26 % confiariam na notícia publi-

cada pela imprensa, 40% acreditariam no rá-

dio.
*

Não resta dúvida como assinala Monique Au-

í gras que com a tv os programas de rádio,no
L' inundo todo, passaram a focalizar mais o no

, ticiário. O rádio permanece entre os meios

[ ' de comunicação de massa que mais contribuem

para a formação da opinião.
| ' 2.3 - A Televisão

Seu maior público ê composto por crianças

de 5 a 6 anos, e a. medida que elas crescem
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vão-se gradativãmente afastando da televi-

são. As mulheres costumam assistir com ma-

ior freqüência do que os homens. Talvez es

tas variações sejam menos em função dos

interesses e mais em relação às horas de

permanência em casa.

Sobre os demais meios de comunicação de

massa, a televisão apresenta uma vantagem:

torna o espectador testemunha, "vi ontem

na televisão".

Nos países em que as emissoras de televi -

são pertencem ao setor privado, a propor -

ção de diversão é muito superior. As têcni,

cas de comunicação tem três objetivos prin

cipais: divertir, formar, e informar, que

podem interpenetrar-se.

PAlSES

BRASIL ( 1967 )

E. U. A. ( 1954 )

INGLATERRA(BBC) (1953)

FRANÇA ( 1969 )

DIVERSÃO

88 %

78 %

66 %

40 %

INFORMAÇÃO

8 %

17 %
x 24 %

20 %

ORIENTAÇÃO
(EDUCAÇÃO)

4 %

5 %

10 %

40 %

TEMAS DOS PROGRAMAS DE T. V. *

( Achamos, que os dados constantes do acima citado quadro es-

tejam defasados, mas o fato de Monique Augras ter usado em livro

editado em 1974, indica que a situação básica não tenha se altera

do substancialmente, muito embora as percentagens relativas pos_

sam ter sofrido alguma variação, fi neste sentido meramente indi-

cativo que achamos útil citar estes números).

* MONIQUE AUGRAS, idem, ibidem, pag-. 64..
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3. OPINIÃO PÚBLICA - SUA CONCEITUAÇÃO E HISTÓRICO

Segundo Charles S. Steinberg, tem havido duas

maneiras básicas de encarar o problema da opinião pública. Uma

delas é a maneira especulativa, que predominou no século XIX.A

outra é o método empírico, característico da era atual. Conquan

to tenham sido aplicados os métodos especulativos como os fun -

cionais à pesquisa sobre a opinião pública, o termo tem quase

tantas definições quantos são os estudos realizados sobre o as-

sunto. Que ê precisamente a opinião pública? De quem são as

opiniões que constituem a opinião pública? Que ê o que se enten

de por consenso? De acordo com o Dr. Samuel Johnson, citado em

Charles S. Steinberg "A maioria da sociedade constitue legítima

definição de público". Isto significaria, logicamente, que a

opinião pública é a verdadeira expressão da maioria, mas também

eliminaria expressivas minorias.

Procurando uma indicação na aproximação históri-

ca, encontramos, em primeiro lugar, que a expressão da opinião

pública está ligada a uma atividade política. "São as delibera-

ções dos cidadãos da Polis grega, realizadas no local do merca-

do, o Agora, que orientam a tomada das decisões pelo governo a-

teniense. Em fins do século V a.C, aparece "uma classe de hoirens

políticos, que cortejam a opinião, para conduzir o povo no sen-

tido que desejam. Dã-se-lhes o nome de demagogos (literalmente:

"que conduzem o povo"). A existência da opinião não aparece in-

dependente da de líderes de opinião. Um reparo deve ser feito :

a opinião na P-olis expressa os sentimentos de uma faixa restri-

ta da população: somente os cidadãos adultos. As mulheres não

participam, os escravos, os metekes, tampouco. A democracia a-

teniense apoiava-se num conceito de povo muito específico.A mes_

ma coisa aoontece com a Vox Populi dos romanos. 0 fórum substi-

tuiu-se ao Agora, mas apenas os cidadãos de Roma têm direito a

expressar sua opinião. Há eleições, há uma relativa representa-

tividade, nos tempos da república. Mas a voz do povo pertence a

uma parcela do povo.

Na Idade Média européia,. com a notável homogênea^
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dade dos sistemas de valores e de crenças, encontramos o conceal

to de Consensus Omminium (acordo de todos), que expressa a voz

de uma opinião coesa em torno da fé cristã. Nesse terreno parti

cularmente favorável, vemos o surgimento de campanhas depropagan

da, que visam a angariar fundos e recrutar homens: São as Cruza

das, que conseguem a adesão do povo (pelo menos as primeiras).

A oposição âs idéias geralmente admitidas, ou

opinião critica/ ê no entanto representada. Exprime-se nas here

sias. Num mundo estruturado em termos essencialmente religiosos,

a oposição sõ pode manifestar-se no plano teológico. É necessá-

rio extirpar a heresia, pois a simples possibilidade de sua

existência estar em contradição com as no:rmas que regem a socie

dade cristã. Antes de mais nada, trata-se da própria sobrevivên

cia das estruturas da sociedade. Daí a ferocidade da repressão.

Os aspectos políticos, econômicos, sem dúvida ajudam a motiva -

ção dos príncipes e senhores que participam das guerras contra

os hereges, mas na verdade tais aspectos são secundários.

0 Renascimento marca o advento do individualismo

e, com ele, o direito â diversidade das opiniões. No terreno r£

ligioso, a toda-poderosa Igreja Católica é derrotada. Instala-se

a Reforma. A hegemonia da Idade Média acabou. A Reforma consa -

gra a vitória da opinião critica. No plano político começa a

aparecer como uma força que deve ser cortejada, desde que se

queira obter e manter um poder que não foi recebido por direito

de nascença. É a famosa exclamação de Ricardo IV:" Opinion! that

did help me to crown". É o não menos ilustre conselho de Maquiavel

que, no Príncipe, estabelece as regras, sempre atuais de tomada

do poder: "Ê do povo que importa merecer o afeto, pois ele ê o

mais forte e o mais poderoso".

A opinião pública é, declaradamente, uma alavanca

na mão do demagogo. Daí em diante, aparecerá sob um duplo aspec-

to: expressão genuina da vontade do povo e meio de manipulação

desse povo.

A opinião critica, ao tornar-se opinião preponde-

rante, passa do plano da reivindicação para o da afirmação. Mas
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a história mostra que na transição, muitas vezes perde aquela

liberdade que a fêz atuar. A opinião critica desenvolveu um

papel preponderante nas origens intelectuais da Revolução Fran

cesa de 1789. A divulgação da Enciclopédia ê apontada como um

dos fatores desencadeantes da conscientização das elites inte-

lectuais. Ao verificar-se o número de subscritores (4.000) e

o custo elevado dos volumes, conclui-se que a "opinião esclare

cida" era a de uma minoria. Outra ambigüidade: essa opinião não

era do povo. A Revolução Francesa tanto prezava a voz do povo ,

que no Calendário Republicano, colocou ao lado da Festa da Ra-

zão a da Opinião. A opinião estava quase deificada. As procla-

mações republicanas assim principiavam: "O Povo decidiu". Las-

timávelmente, quanto mais se falava em decisão popular, menos

se .votava. A opinião expressava a voz do grupo que estava no.

poder. É verdade que o próprio Jean Jacques Rousseau, um dos

maiores defensores da liberdade, escrevera: "quem tomar por

tarefa dar leis a um povo deve saber como dirigir as opiniões

e, através delas, governar as paixões dos homens"...

O século XIX assiste ao estabelecimento da pri-

meira Revolução Industrial, a classe média triunfa, a imprensa

desenvolve-se. As reivindicações, antes predominantemente polí̂

ticas, apoiam-se mais em problemas sociais e econômicos. Atra-

vés de revoluções sucessivas, a expansão das idéias republica-

nas leva o mundo ocidental à generalização do sufrágio, em fins

do século XIX. O século XX vê o advento das democracias moder -

nas, a proliferação das técnicas de cortejar ou manipular a opî

nião, o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa.A opi_

nião torna-se como o desejava Bentham, um tribunal que avalia

os atos do governo. Os autores americanos modernos não vacilam

em considerar a investigação sistemática da opinião pública,que

se processa constantemente nos Estados Unidos através de inqué-

ritos, como nova forma, de democracia que consistiria, precisa -

mente, no controle iíihediato das decisões do governo. Na era das

comunicações de massa, a massa teria condições de informar o

governo sobre as repercussões de seus atos, num processo contí-

nuo de feedback"*

*'MONIQUE AUGRAS, idem, ibidem, pags. 12 a 15.
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Hans Speier dá-nos uma definição de opinião pú-

blica, essencialmente política: "Opinião sobre assuntos que

dizem respeito à nação, expressa livre e publicamente por ho-

mens fora do governo, que reclamam o direito de que suas opini

ões possam influenciar ou determinar as ações, o pessoal, a es_

trutura do governo".

4. OPINIÃO E ATITUDE

A opinião relaciona-se com o. sistema de crenças

e ideologias do indivíduo.

Allport define a atitude como: "estado de dispo

sição mental e nervosa, organizado pela experiência, que exer-

ce influência direta ou dinâmica, sobre as respostas individuais

a todos os objetos e situações com os quais se relaciona1.1 Smith,

Brunner e White ressaltam na atitude a característica de tendên

cia para agir. "Uma predisposição para vivenciar para ser moti-

vado, para agir em relação a uma classe de objetos de maneira

predizível". De acordo com Monique Augras a "atitude parece

ser uma disposição constante para agir em certo sentido.

A opinião seria um dos modos de expressão desta

disposição, surgindo a propósito de um acontecimento determina-

do".

5 - A FORMAÇÃO DA OPINIÃO

"Conforme a estrutura sociológica e o tipo de go

verno de rada país, vamos observar diversas modalidades de con-

trole de opini-ão. Podemos agrupá-las seguindo dois polos, o li-

beral e o autoritário. No primeiro caso, os grupos (em tese ,

qualquer pessoa) têm toda liberdade para criar jornais montar

estações de rádio, etc...

0 controle do Estado i remoto. No tipo autoritá-

rio, é o próprio governo que organiza, distribui e controla os

meios de comunicação de massa".*

A opinião pública só se pode formar de acordo com

o conhecimento que tem de certos fatos, de certas situações.

* MONIQUE AUGRAS, idem, ibidem, pgs. 52 e 53.
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"Toda transmissão comporta dois atos, uma expedi^

ção e uma recepção. A expedição ê, evidentemente, a mesma, quer

se trate de indivíduos quer de seu conjunto. A recepção ê dife-

rente, pois indivíduos registram os fatos diferentemente, como

indivíduos e como partes de um conjunto". *

"Um acontecimento impressiona os sentidos das

testemunhas. A transmissão, porém, do que viram ou ouviram não

é instantânea nem fiel. Somente se transmite e circula uma fra-

ção destes fatos.

Esta transmissão pode ser oral, de boca a boca,

ou escrita (imprensa, obra literária etc). Quem recebe a notí -

cia pode, por sua vez, transmiti-la, ou conservá-la em seu espií

rito, ou ainda esquecê-la. Algumas notícias morrem depressa, en

quanto outras chegam a ter uma longa existência.

De resto, a transmissão pode ser deformada volun

tãriamente e conscientemente, ou por um mecanismo automático que

escapa â consciência, e muito mais â memória de quem transmite.

0 esquecimento, a não - transmissão acarretam, além disso, uma

deformação do conjunto dos fatos. Tudo se passa como se .um -fil-

tro retivesse uma parte da substância informadora. **

Allport e Postman definem o boato como: "proposal

ção especifica para acreditar, que passa de pessoa a pessoa, em

geral oralmente, sem meios probatórios seguros para demonstra -

Ia". Uma das características do boato é sua transitoriedade.

"Embora apresentado como pouco seguro ("não sei

se é verdade, mas estão dizendo por aí que..."), leva o auditor

a acreditar, em parte porque, se não dispõe de fatos pára com -

provã-lo, também não tem como refutar."*** •

/ •

* ALFRED SAUVY, A OPINIÃO PUBLICA, DIF. EUROP. DO LIVRO, S.P.
1966 pgs. 27, 28" :

** ALFRED SAUVY, idem, ibidem, pg. 28
***MONIQUE AUGRAS, idem, ibidem, pgs. 79 e 80.

- I
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A falta de informações seguras e objetivas faci-

litam o surgimento dos boatos. Monique Àugras lembra que é pre-

ciso levar em conta os fatores emocionais.

"Por exemplo, a respeito do desastre de Pearl

Harbour, o governo noticiou perdas menores do que as verdadei -

ras. 0 efeito foi contrário: a opinião pública subestimou-as ,

talvez para justificar a sua ansiedade, aumentando o desastre.

Mas a coisa foi a tal ponto que o próprio Presidente Roosevelt

teve de explicar pessoalmente o caso pelo rádio, dando os núme-

ros verdadeiros.

Em 10-02-1942 perguntou-se a um grupo de 200 es-

tudantes: "Você acha que nossas perdas em Pearl Harbour foram

maiores, muitos maiores, iguais, menores, ou bem menores do que

as que foram anunciadas oficialmente? Os resultados foram os

seguintes:

MAIORES OU MUITO MAIORES-69 % IGUAIS OU MENOEES 31%

Apôs a fala de Roosevelt (23-02-1942), a mesma

pergunta foi feita a um grupo de 200 estudantes equivalentes aos

primeiros. Perguntou-se também se tinham ouvido o discurso pre-

sidencial, ou não. Esse segundo inquérito realizou-se em 25-02-

1942. Os estudantes que não tinham ouvido o "Presidente falar de_

ram exatamente as mesmas percentagens que o grupo anterior. En-

tre os que tinham escutado Roosevelt, as percentagens foram:

MAIORES OU MUITO MAIORES-4 6% IGUAIS OU MENORES-54%*

. A respeito deste exemplo comentam Allport e

Postman: "Nesse caso, os psicólogos tiveram a magnífica oportu-

nidade de medir a efetividade da voz de uma alta autoridade di-

rigindo-se solenemente ao público, através do poderoso meio ra-

diofônico, .em momento critico da história de um pais." O quanto

a influência de um líder pode provocar mudanças na opinião pü -

bliea.

* MONIQUE AUGRAS, idem, ibidem, pags. 83 e 84.
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Entre os exemplos da transmissão e deformação fan

tástica de boatos, transcrevemos um assinalado por Ponsonby do

livro Opinião Pública de Monigue Augras:

"Trata da queda de Antuérpia, tomada pelos ale -

mies em novembro de 1914, noticiada pela imprensa européia.

"Ao receber a notícia da queda de Antuérpia os

sinos (da Alemanha) repicaram" Külnische Zeitung.

"Conforme o Kõlnische Zeitung, o clero de Antuer

pia foi obrigado a tocar redobradamente os sinos das Igrejas ,

quando caiu a fortaleza" Le Matin.

"De acordo com informes do Le Matin, provenien -

tes de Colônia, os padres belgas que se recusaram a tocar os sî

nos das Igrejas no dia da tomada de Antuérpia foram expulsos dé

suas paroquias" The Times.

"Segundo informação recebida pelo Times de Colô-

nia, via Paris, os infelizes padres que se recusaram a tocar os

sinos das Igrejas para celebrar a tomada de Antuérpia foram con

denados a trabalhos forçados" Corriere Delia Sera.

"De acordo com informe do Corriere Delia Sera ,

recebido de Colônia, via Londres, confirma-se que os bárbaros

conquistadores de Antuérpia castigaram os infelizes religiosos

belgas pela heróica recusa de tocar os sinos das Igrejas, depen

durando-os nos sinos de cabeça para baixo, como badalos vivos"

Le Matin.

O motivo principal dessa deformação fantástica é

a hostilidade ao inimigo".*

L * MONIQUE AUGRAS, idem, ibidem, pgs. 88 e 89.

-í •
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6 - A RESPONSABILIDADE NA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Cabe a imprensa falém de informar e divulgar fa-

tos, difundir conhecimentos, disseminando a cultura, a fim de

melhor orientar a opinião pública.

Uma simples noticia de jornal pode causar sérios

danos tanto ao Estado quanto ã pessoa. Daí surgir a necessida

de de uma responsabilidade na divulgação destes fatos.

A liberdade de pensamento não sofre limitações

legais, pois o pensamento não delinque, já dizia Montesquieu,

os atos exteriorizados assumem uma outra categoria.

A imprensa muito embora tenha o direito de

festar livremente seu pensamento, um limite é consequentemente

imposto para coibir os excessos. Acentua Nelson Hungria que

"o exercício de um direito degenera em abuso, e torna -se at:L

vidade antijurídica quando invade a órbita de gravitação do

direito alheio". *

Afirmam alguns autores serem os delitos de im -

prensa os mesmos delitos comuns, apenas distingindo-se pelo

instrumento com que são praticados.

Entendem outros autores que o delito de impren-

sa é um delito"sui generis" de natureza especial e distinta.

0 nosso legislador preferiu filiar-se ã teoria

de que o delito de imprensa é constituído de um delito ã par

te, tendo feição e apenação próprias, e com particularidade dis_

tintas do delito comum.

* Nelson Hungria, Comentários ao Código Penal Volume VI - Revis_

ta Forense pág. 273 2a. Edição 1953.
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A calunia, a difamação e a injuria, catalogadas

como delitos de imprensa, muito embora guardem o mesmo conteú-

do conceituai de figuras correlatas enunciadas no Código Pe

nal, dintinguem-se destas pelo modo como são praticadas.

fi um direito,portanto,de todo cidadão usar dos

meios legais para repelir a ofensa ã sua dignidade pessoal ou

funcional, quando uma ou outra for atingida por notícia tenden

ciosa divulgada pela imprensa.

Von Ihering dizia a propósito: "aquele que

for atacado em seu direito deve resistir? é um dever para cojt

sigo mesmo. A conservação da existência é a suprema lei da

criação animada, porquanto ela se manifesta instintivamente em

todas as criaturas; porém a vida material não constitue toda

a vida do homem; tem ainda que defender sua existência moral,

que tem por condição necessária o direito: ê, pois, a condição

de tal existência que ele possui e defende com o direito."

A ofensa divulgada pela imprensa pode qualificar

a difamação e a injúria, mesmo quando a notícia, embora verda-

deira, ê exagerada, tendenciosa ou afrontosa.

v •

Para Darcy Arruda Miranda, "o exagero inocula -

se de dolo, quando altera a verdade, ampliando a parte descri-

tiva com outros condimentos vernaculares que tornem ridícula a

pessoa visada, deformando os fatos, ou expondo-a ao desprezo

público". *

Segundo Ranieri,tendenciosa ê aquela notícia que

"embora sendo verdadeira e não exagerada, é, entretanto, difun

dida e comunicada de modo sugestivo,visando a atingir fim dî

verse do que aparenta". Afrontosa é a notícia que visa "dire-

tamente" a uma pessoa, com fim deliberado de macular-lhe a hon

ra". **

* Darcy Arruda Miranda, Comentários ã Lei de Imprensa, Volume
I pãg. 64 Editora Revista dos Tribunais.

** Idem, ibidem
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Passaremos então em face da Lei n9 5.250 de 09

fevereiro de 1967, (Lei de Imprensa ) , a enumerar os artigos que

achamos de importância para um maior resguardo do Estado e

das pessoas envolvidas no Programa Nuclear. Incluimos as pes_

soas por acharmos que elas podem representar como agentes exe-

cutantes o próprio desenvolvimento do programa.

0 Artigo 12 da acima citada lei procura dar um

maior elastério ao conceito de imprensa: " Meios de informação

e divulgação". O legislador definiu no parágrafo único que es_

tão incluídos neste conceito não só os jornais e outras publi-.

cações periódicas, como também os serviços de radiodifusão e

os serviços noticiosos.

Os abusos no exercício da liberdade de imprensa

constituem um crime. Assim, abuso, delito e crime são palavras

sinônimas nesta lei (Artigo 13).

Os prejuizos ocasionados pelos abusos correspon

dem aos danos materiais e morais,e quesãoapurados no capítulo VI,

artigos 49 e seguintes.

Artigo 15: A expressão "defesa nacional" . foi

súbstituida pelo legislador de 1967 pela de "segurança nacional"

de sentido mais amplo. Toda a notíoia ou informação cuja divul

gação possa ser prejudicial aos interesses nacionais, em face

do sigilo que a deve resguardar. Para que se configure o de

lito ê indispensável a "norma ou recomendação prévia" determi-

nada pela autoridade competente.

/ Artigo 16 inciso I -Perturbação da ordem pública

ou alarma social; o parágrafo único deste artigo pune também se

o crime é culposo, *lma vez que, como diz Darcy Arruda Miranda

pela imprudência, negligência ou impericia de um diretor de

jornal, ou do próprio autor da notícia,- possa vir a ocorrer da

no incalculável ã coletividade.



[

[

[•

E
I.

- 18 -

O crime consiste em causar lesão a "ordem pública".

É ainda Darcy Arruda Miranda que nos ensina:

"cumpre salientar, portanto, que para os efeitos da presente

lei, não basta criar-se a possibilidade de uma perturbação da

ordem pública, faz-se mister que haja, efetivamente a quebra

da tranqüilidade, do sossego, da incolumidade pública, para a

consumação do crime em análise, uma vez que a lei exige que as

noticias falsas ou deturpadas, provoquem a perturbação da

ordem pública". *

No que toca ao "alarma social", é suficiente que

a notícia divulgada inquiete a opinião pública para que seja

verificada a incidência delituosa.

Todo homem tem um valor moral próprio. Esse va

lor moral pode ser aperfeiçoado em suas relações de convivên -

cia, daí derivando a boa fama e a reputação. Porém por três

formas podem ser violadas: pela calunia, pela difamação e

pela injúria. (Artigos 20, 21 e 22) Artigo 23 incisos ÍI e III

da citada Lei.

O artigo 16 do decreto lei n<? 898.de 29 de setem

bro de 1969, (Lei de Segurança Nacional) é semelhante ao artigo

16 da Lei de Imprensa. O que o faz tornar-se distinto é o seu

final:"... , de modo a indispor ou tentar indispor ( o grifo é

nosso) o povo com as autoridades constituídas".

1. Enquanto que na Lei de Imprensa para haver a

incidência delituosa não bastava simplesmente a publicação, e

sim a efetiva perturbação, o artigo 16 da Lei de Segurança Na

cional prevê esta possibilidade, da "tentativa de indispor"
como fato delituoso.

Darcy Arruda Miranda, idem ibidem
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A apenação consequentemente é bastante diferen-

te.

Na lei de Imprensa existem as três figuras dei

lituosas (calúnia, difamação e injúria) tratadas separadamente

nos artigos, 20, 21 e 22. Na Lei de Segurança Nacional não en

contrcunos essa distinção. O artigo 34 abrange essas três f_i

guras delituosas, apenas acrescentando " ... por motivos de

facciosismo ou inconformismo político social."

L"

I
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III - VISÃO HISTÓRICA DAS DIVERSAS FORMAS DE

REAÇÃO ANTITECNOLOGICA.

Existem dois tipos básicos de reações antitecno-

lógicas:- A reação contra a tecnologia pelo temor ao desemprego

gerado pela sua implantação. Ê o tipo característico ãs inova -

ções tecnológicas do século XIX, guando a Revolução Industrial

tornava mais sensíveis os problemas econômicos de mercado de

trabalho. A era das invenções transformou a produção de arti-

gos servindo-se para isso da máquina e transformando as pequenas

indústrias em grandes fábricas. A vida dos indivíduos sofreu,sem

guerras, nem invasões, uma alteração radical.

A Revolução Industrial não tem uma data exata que

marque seu nascimento. Foram mudanças lentas que gradualmente 'se

sucediam desde 1760 até 1840. Cada invento trazia uma novidade e

uma necessidade, que contribuiam para a emancipação do homem.

Embora anterior a esta época, surgiu Dênis Papin

inventando em 1707 uma máquina de pistão movida a vapor e cons -

truindo o primeiro barco a vapor que experimentou no Fulda, sob

as vista de grande multidão. Posteriormente, dirigindo-se para

Bremen ao chegar a localidade de Muden, os barqueiros preocupa-

dos com aquela nova concorrência, assaltaram o barco, fazendo- o

em pedaços.

Em 1782 nascia em Preston, Inglaterra Ricardo

Arkwright a quem devemos o sistema de fiação moderno. A idéia da

fiação ã máquina absorveu-o completamente e após meses de traba-

lho conseguiu finalmente construir um modelo, que expos na sala

da escola pública de Preston. Porém, viu-se Arkwright obrigado a

abandonar a cidade e fugir para Nottingham, levando consigo o mo

delo. A razão foi que os operários de Preston ameaçavam destruir

seu invento, pois viam nele um futuro perigo para o seu trabalho

manual. Chegando a Nottingham, um senhor importante da localida-

de reconheceu o valor do seu invento e a ele se associou. Pode

ele ver então sua máquina patenteada e instalada. Logo implantou

uma fábrica de fiar algodão em Nottingham. Algum tempo depois ou

tra fábrica surgiu em Cromford, já nesta última o movimento era
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transmitido às máquinas por uma roda hidráulica, que mais tarde

deu origem ao tear hidráulico. Com o passar dos dias sua máqui-

na tornava-se mais perfeita, graças aos constantes melhoramen -

tos nela introduzidos. Porém os manufatureiros iniciaram inten

sa campanha contra â máquina de fiação, afirmando que Arkwright

era inimigo dos operários, .e tudo foi completamente destruido.

Com Jacquard, inventor do tear mecânico sucedeu

o mesmo que havia ocorrido anos atrás com Arkwright. Os opera -

rios inquietos e julgando que o. tear mecânico viesse a substi-

tui-los, tirando conseqüentemente enorme parcela do trabalho ma

nual, resolveram destruir âs máquinas.

O segundo tipo de reação antitecnológica ê aquele

que se dirige contra eventuais conseqüências nocivas da neva te£

nologia em termos de risco aos bens ou pessoas, depreciação da

qualidade de vida, sem no entanto qualquer implicação com aspec-

to econômico concorrencial. Enquadrada neste segundo tipo a ener_

gia nuclear gera uma quantidade enorme de empregos e prova disso

foi uma passeata de trabalhadores da indústria de energia e de

construção, ameaçados de dispensa em massa nas fábricas de equi-

pamentos em virtude da paralização do programa nuclear alemão.

Foi realmente a primeira manifestação de rua, no mundo inteiro a

favor das usinas nucleares.

Podemos incluir também como característico deste

segundo tipo o seguinte exemplo: Depois de vinte anos de estudos

e observações, Edward Jenner,jovem médico ingiês descobriu finaJL

mente a vacina antivari5lica, publicando em 1796 um tratado no

qual narrava minuciosamente suas experiências e sucessos. Sua des

coberta a principio foi recebida com indiferença e mais tarde can

hostilidade, não conseguindo Jenner convencer os médicos que a

experimentassem. Uma intensa campanha foi então movida contra e-

le e até do púlpito das igrejas sua vacina foi combatida.

As for-mas especificas da contestação antinuclear

que se enquadram neste tipo, serão tratadas nos capítulos seguin

tes.
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IV - A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NUCLEAR EM NÍVEL

MUNDIAL E AS REAÇÕES ESPECIFICAS.

A oposição â energia nuclear não ê um fenômeno

novo, tem precedentes na história da tecnologia como já vimos

no capitulo anterior, e também recentemente em relação ao avi

ao Concorde e com a construção de aeroportos (o terceiro de

Londres e o de Tóquio em Narita). Existe uma diferença entre

o movimento de oposição â energia nuclear e âs outras inova -

ções tecnológicas. Nestas os oponentes ou contestadores pre

tendiam modificações e regulamentações que reduzissem os efei.

tos secundários nocivos .Por. exenplono caso dos automóveis em

que a maior parte dos esforços era no sentido de se reduzir a

descarga de gases nocivos.

Na energia nuclear, pelo menos durante algum

tempo, a oposição fora do sentido da própria tecnologia.

Imeadiatamente após as primeiras explosões nu

cleares surgiu a 19.11.1945 nos Estados Unidos um movimento que

como bem salienta Manuel Lopez Rodrigues, era mais de inquietu

de do que de oposição propriamente dita. Intitulava-se Fede-

ração de Cientistas Atômicos e que tinha por motivação a preo

cupação com os efeitos destruidores das bombas,e a contamina -

ção do ambiente.

Meses após foi criada a Comissão de Energia A

tômica dos Estados Unidos com o objetivo de desenvolver a ener

gia nuclear, garantindo consequentemente a saúde e a seguran-

ça do público.

A reação do público frente aos programas nuclea

res foi praticamente nula durante este período, excetuando-se

pequena manifestação de protesto de pescadores em relação ao

Laboratório Nacional de Brookhaven,em Nova York.

Ao final dos anos 60, a era da aceitação públi-

ca ou da indiferença em relação a construção de instalações nu
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cleares teve seu fim. A partir de então todas as licenças de

operação começaram a ser ampla e energicamente debatidas. A

causa principal era o risco que as populações vizinhas ã insta

lação estavam sujeitas. Este movimento, continuando com os

ensinamentos de M. Lopez Rodrigues, coincidia com a preocupa -

ção mundial pelos limites de crescimento, pelas necessidades

de energia e seu impacto no ambiente, chegando-se a identifi -

car os pro-ambientalistas com os antinucleares.

Um dos fatos que realmente contribuiram rara

a inquietude e preocupação do público, foram as manifestações

de cientistas contrários a construção de instalações nucleares.

Destaque especial tiveram as declarações de três famosos cien-

tistas nucleares americanos, os doutores John W. Gofmon,Arthur

R. Tamplin e Ernest Sternglass. Gofman e Tamplin declararam nes

ta ocasião, que de acordo com seus cálculos se produziriam

16.000 casos extras de cancer nos EEUü.

Sternglass, por exemplo, relacionava o aumen-

to de mortalidade infantil, com o acréscimo da radioatividade

ambiental provocado pelas explosões nucleares e da acumulação

dos rejeitos radioativos decorrentes do funcionamento das

instalações nucleares comerciais e dos reatores de pesquisa.

Estas declarações produziram realmente um

grande impacto no público, muito embora outros cientistas ti

vessem na ocasião discutido e rebatido nos argumentos levanta-

dos.

Esta inquietude se estendeu a outros países

com programas nucleares, servindo para reforçar argumentos e

facilitando o surgimento de movimentos organizados para a não

aceitação da energia nuclear.

Embora os EEUU não tivessem permanecido inati

vos frente a estes ataques, tendo se utilizado para esclarecer

o público de informes e relatórios de entidades e comitês cien

tíficos, já era tarde para evitar a expansão do movimento para

o resto do mundo. *
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Perderam-se inteiramente no vazio todas as con-

clusões dos informes e relatórios que classificavam de tenden-

ciosos os métodos de análise empregados por Sternglass, e pro

vavara que a proximidade de uma central nuclear não tinha ne

nhuraa relação com o aumento da mortalidade infantil.

Graças a universalidade dos meios de comunica -

ção, o fenômemo da oposição, à energia nuclear é marcado por

certa unidade em todo o mundo. Por outro lado como assinala

Andre Gauvenet existem diferenças significativas, pois em ca

da região o protesto costumeiramente se insere em um único con

texto .psiçorsociológico.

Daí a nossa intenção de fazer um breve resumo -

do que ocorreu ou ocorre em alguns países. Os Estados Unidos

que,como já vimos anteriormente,foi o primeiro país que conhe-

ceu o problema, hoje tem vários líderes opositores em evidên -

cia: Ralph Nader, Dean Abrahanson, Barry Commoner, Dan Ford e

Henry Kendall. Não existe um lider nacional, pois de acordo

com Carl Goldstein, do Forum Atômico Industrial Americano, a

oposição nuclear dispensa líderes nacionais pois, menos que um

movimento, ela ê uma psicose de medo que se mantém sem necessida-

de de uma liderança carismática ou de uma filosofia coerente.

As organizações pró meio ambiente são todas opositoras a um

ou mais aspectos da energia nuclear. Amory Lovins, jovem ame-

ricano representante na Inglaterra da Organização "Friends of

the Earth" na opinião de Goldstein, foi tomado a sério muito

mais do que deveria ter sido. Ele próprio não soube defender

suas idéias, mediante argumentação científica, quando teve oca

sião de falar no Oak Ridge National Laboratory. Nader acha as

proposições de Lovins utópicas e não técnicas, muito embora

boa parcela do público veja em Lovins um eminente cientista ,

graças aos exageros dos meios noticiosos que fazem com que

suas opiniões pareçam muito mais autorizadas do que realmente

são.



- 25 -

Em 1974, como conseqüência dos argumentos dos oposi

tores da energia nuclear de que as funções de regulamentação eram

incompatíveis com as de promover sua expansão, a Comissão de

Energia Atômica Americana desapareceu, surgindo em seu lugar a

NRC ( Nuclear Regulatory Commission) e a ERDA (Energy Research and

Development Administration) cabendo a cada um desses órgãos rej»

pectivãmente as responsabilidades reguladoras e de segurança, e

as atividades de promoção da energia nuclear.

Como salientam R. Salvatòrl . e C. Poncelet ambos da

Westinghouse, a influência geral da oposição tem-se exercido es_

trategicamente mediante pequenos grupos que trabalham dentro de

respeitáveis organizações já existentes, procurando motivar reso-

luções antinucleares destas mesmas entidades. As "filosofias" an

tinucleares assim se revestem com a roupagem imparcial das orcfani

zações que as adotam.

O Dr. Werner Rudloff, da KWU, comentando a respeito

da situação na República Federal da Alemanha por ocasião da Con

ferência Internacional sobre Energia Nuclear e o Público, reali-

zada em Genebra em setembro do ano passado afirmou: O grupo li

der da contestação compõe-se de 50 pessoas. Em sua maioria são

motivadas de uma maneira altamente ética, e têm a preocupação de

manter um meio ambiente sadio. Todavia, nota-se algum egotismo

pessoal, combinado com certa compensação por insucessos profis -

sionais ou de outra espécie.

H.H. Wüstenhagen que chefiava uma das quatro asso

ciações que reúnem grupos antinucleares, dizia contar . ••• com

300.000 membros e dirigia a associação de um escritório que

contava somente com ele e com outro único empregado. Tem distri.

buido panfletos descrevendo os movimentos havidos na Alemanha e

no Exterior, dando inclusive sugestões para promoção de atos de

insubordinação civij/; Rudloff acrescenta afirmando que a intimi

dação que se tem procurado criar nas populações, com a distribui

ção de instruções sobre como proceder no caso de uma catástrofe

nuclear, contém além de trechos absurdos com nomes de entidades,

assinaturas forjadas.
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Observa-se também na Alemanha uma série de grupos,

alguns bastante ativos que militam a favor de um "Suprimento

de Energia Segura".

Tanto nos EEUU, como na Alemanha, os opositores ejò

tão se utilizando de manifestações do gênero "Sit-in", que con

siste na ocupação dos locais destinados às Centrais Nucleares

ou jã preenchidos com uma parte das construções e montagens.

Registraram-se os casos da Central SEABROOK em New Hampshire e

a de WYHL em Baden Wurtemberg. Na Central de Grohnde em Ha

mein e na Central de Brokdorf manifestantes entraram em confli

to com tropas policiais tentando sem muito êxito a ocupação de

surpresa das mesmas.

Salienta Manuel L. Rodriguez em seu trabalho inti-

tulado "La opinion Pública Y Ias Centrales Nucleares, Motiva -

clones de Los Oponentes Y Objetivos de La Oposicion", que a

Inglaterra, apesar de seu intenso programa nuclear, não sofreu

uma oposição muito forte por parte de grupos contestadores. l£

to deveu-se a três fatores:

a. O crescimento da energia elétrica, a partir do final dos

anos 60, foi muito baixo;

b. Os reatores nucleares britânicos, tanto os primitivos re

frigerados a gás como os que deviam integrar o programa de

água pesada projetado para 1974, eram considerados intrinseca-

mente mais seguros que os reatores a água leve em que estava a

oposição estrangeira concentrada;

c. Suas instalações nucleares estavam quase que inteiramente

localizados na costa.
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Os protestos mais intensos foram por ocasião da pro

posta da BNFL (British Nuclear Fuels Ltd) para reprocessar o

combustível irradiado procedente do Japão. "Windscale" indu-

bitavelmente tem sido responsável pelo clima de modificação

da opinião pública inglesa. 0 Secretário do Meio Ambiente

da Inglaterra decidiu por isso fazer uma consulta popular

enquanto que movimentos como por exemplo "Friends of the

Earth" e "Half Life" estavam prontos para destruir as leis

de planejamento (posturas) do Conselho Municipal de Cumbria

se o Secretário permitisse a expansão de Windscale. Outro

fato que contribuiu para manifestações contestatôrias foi a

escolha de "Lock Doon" 'na Escócia, região de formações grani

ticas, para estudos quanto ã possível guarda no futuro de re

jeitos radioativos. Muito embora as autoridades do setor te

nham explicado que se tratam apenas de estudos comparativos

com os de depósitos de rejeitos em minas de sal, as popula -

ções das vizinhanças continuam manifestando sua oposição.,

O Japão, por ter sido alvo em Hiroshima e Nagazaki

de duas bombas atômicas, os sofrimentos dos pescadores pela

radioatividades procedente de teste nuclear no Atol Bikini ,

incidentes ocorridos em centrais nucleares e o escape de ra

diação do navio "Mutsu", fizeram que o japonês ficasse- espe-

cialmente sensível as possibilidades de riscos nucleares.

0 Japão ê um país montanhoso de origem vulcânica e

sujeito a perturbações sismicas. A pequena proporção de

locais habitáveis está densamente povoada e as terras úteis

intensamente cultivadas. Ausência de rios que possibilitam

a refrigeração dos reatores leva a escolha de locais na re

gião costeira que por sua vez com suas águas piscosas, pro

porcioiiam meio de vida de grande parte dos habitantes, pois

o peixe é o alimento praticamente básico para a população ,

que é sensível a qualquer forma de contaminação principalmen

te através de alimentos.

/ ~ -

Hoje praticamente os temas de oposição no Japão sao

os mesmos que nos demais países. A oposição que era inicial-

mente local, partindo dos agricultores e pescadores, hoje

dela fazem parte também cientistas e politicos. A du
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plicidade de funções, reguladora e de promoção da Comissão dé

Energia Atômica do Japão,foi tema de sérias discussões, dando

origem em janeiro de 1976 a criação de uma Divisão Regulatõ -

ria Nuclear vinculada ao Departamento de Ciência e Tecnologia.

As associações que mais oposição, vem fazendo são: 0 Partido

Socialista Japonês; a Nova Associação de Mulheres Japonesas ;

Os Sindicatos e o Gensuikin (Congresso Contra as Bombas Atômi

cas e de Hidrogênio)4

Um exame retrospectivo da oposição na Espanha nos

permite distinguir duas etapas no comportamento da Opinião Pu

blica, frente ao desenvolvimento nuclear:

a. Do início da energia nuclear na Espanha até meados de 1973.

b. Desta data até o momento atual.

Na primeira etapa a oposição manifestou-se espora

dicamente sem a existência de um movimento organizado. A Par

tir de 1973 cs movimentos de oposição chegaram â Espanha. Es_

ta oposição tem aumentado graças ã imprensa sensacionalista ,

aos vizinhos da instalação e aos grupos políticos. O princi -

pai promotor destes ataques têm sido S "Associacion Espanola

para La Ordenaciõn dei Médio Ambiente" (Aeorma), Organização

que opera em nível nacional na defesa do meio ambiente.

No ano de 1976, de acordo com as afirmações de

Manuel L. Rodriguez contidas em trabalho apresentado na "Con-

ferência de Tecnologia Nuclear" realizada em Shiraz, Irã, a

oposição se estendeu também âs instalações nucleares, sendo

alvo de ataques no novo Centro de Investigações sobre Energia

Nuclear que a Junta de Energia Nuclear planeja construir na

Provincia de Soria, a Fábrica de Elementos Combustíveis de

Juzbado (Salamanca) e o Depósito de Residuos Radioativos de

Sierra Albarrana (Córdoba).

A Central de Lemoniz em Bilbao, na região norte ,

região essa cuja demanda energética tem que ser suprida por

fonte nuclear, tem sido duramente atacada. 0 movimento que

prepondera nestes ataques tem cunho exclusivo político: " Ò

Movimento Separatista Basco", (E.T.A. Euzkadi te Agora).
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Segundo Manuel Lopez Rodriguez e Luz Corretjer Pa

lomo, existem três atitudes contrárias ã energia nuclear: uma

oposição "sistemática", continua e dirigida contra a utilização

da energia nuclear em geral; uma oposição "individualizada", que

se dirige contra uma determinada instalação nuclear; uma oposi -

ção "conjuntural", aquela que se produz em um dado momento por

circunstâncias especificas. Existe uma interação entre elas.

Dentro de cada tipo de oposição, cabe distinguir

vários grupos de oponentes, segundo a particularidade inerente

aos mesmos.

Por oposição "sistemática" se entende aquela

que de forma contínua, se dirige contra a utilização da energia

nuclear em geral, em todo momento e em qualquer lugar. Neste ti-

po de oposição militam os seguintes grupos de oponentes:

a - Partidários da mudança radical da sociedade

atual.

b - Contrários â organização política vigente.

c - Predispostos psicologicamente contra.

a - Os partidários da mudança radical da socieda-

de atual, são aqueles indivíduos ou organizações convencidos de

que a sociedade atual deva ser radicalmente transformada. O re -

torno ã natureza, como estado ideal do homem, e a;-conservação do

meio ambiente, são atitudes contra o desenvolvimento tecnológico

por considerá-lo uma agressão contra o homem e seu ambiente natu

ral.

b - Indivíduos ou grupos contrários à organização

política vigente que impugnam a energia nuclear como parte desta

estrutura que querem combater. Na verdade esta atitude de oposi-

ção â energia nuclear ê em si um pretexto para a luta política e

uma forma de conseguir partidários.

c - Neste grupo se integram todas aquelas atitu -

des que, por temor ao risco da energia nuclear, por vagos senti-

mentos de insatisfação ou agressividade, impugnam a energia nu-

clear. Ê o mais importante grupo, por sua amplitude, já que pos-

sivelmente congrega a maior parte das atitudes contrárias, como
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por sua influência e pressão que possa chegar a exercer.

Por oposição "individualizada", se entende aquela

que se dirige contra uma instalação nuclear determinada. Neste

tipo de oposição tomam parte aqueles que tem um interesse mais

direto e que atuam com motivações mais especificas e que consî

deram a instalação lesiva â sua pessoa, aos seus bens, ou ao

interesse geral da área. Fazem parte deste tipo de oposição:

a - Vizinhos da instalação.

b - Titulares de interesses econômicos nas vizi -

nhanças da instalação.

c - Defensores dè interesses gerais na área.

a - Entende-se por vizinhos da instalação os indjl

viduos que vivem e têm seu meio de vida nas proximidades do

local previsto para uma instalação nuclear e que temem ser pre

judicados.

b - Por titulares são aqueles indivíduos ou enti-

dades que têm interesses econômicos nas. vizinhanças do local

escolhido pare uma instalação nuclear e que temem a deprecia -

ção decorrente desta construção.

c - Defensores são aqueles que se opõem ã locali-

zação de uma instalação nuclear em uma determinada área por

considerar que é melhor para esta área ou para o país em ge

ral, dedicar-se a outras atividades como por exemplo: as turis

ticas.

Oposição" "conjuntural" é aquela que se produz por

circunstâncias específicas e se dirige contra a utilização da

energia nuclear, em geral, ou em particular em um momento de_

terminado. Neste tipo de oposição reunem-se os seguintes gru

pos:

a - Interesses econômicos contrários;

b - Interesses particulares;

c - Interesses ocasionais e circunstanciais.

a - São as atitudes . contra a energia nuclear ,

freqüentemente encobertas, adotadas por indivíduos ou grupos

com interesses financeiros, para os quais a utilização da ener

gia nuclear entra em conflito com seus interesses.

É conjuntural, pois está relacionada com uma con

juntura econômica que pode variar.
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b - Atitudes individuais ou de grupos que em um

momento se declaram opositores ã energia nuclear se isto, benefi

cia seus interesses particulares.

c - São as atitudes que, não sendo contrárias à

energia nuclear em si, podem em um determinado momento oporem-se

a um programa nuclear por diversos motivos, como: a tecnologia

utilizada, e a forma de implementá-la.

Após o exame dos tipos de oposição ã energia nu-

clear, segundo os mesmos autores espanhóis iremos enumerar as

causas de oposição:

a - Temor.

b - Interesses contrapostos.

c - Oposição â forma de governo ou a estrutura po

li ti ca.

d - Interpretação errônea dos dados científicos ,

técnicos ou econômicos.

0 Dr. K. E. Schrôter, do Ministério de Pesquisa e

Tecnologia da Alemanha enumera diversas razões que podem motivar

a oposição:

- Temor de coisas desconhecidas;

- Temor (latente e errante) causado pelas rápidas mudanças na o£

dem e nos valores, que acompanham o desenvolvimento sócio-eco-

nômico, provocando incertezas (e por isso temores);

- Tendência latente "à contestação, sobretudo entre os jovens, fa

ce a valores apresentados pela sociedade atual;

- Crença de que as Centrais Nucleares possam constituir ameaça

aos meios habituais de subsistência (caso de populações rurais);

- Por inspiração das advertências do Clube de Roma, muita gente

poderia considerar as centrais como símbolos do crescimento

quantitativo que destroi o meio ambiente e ameaça nossas vidas;

- Adesão ao movimento oposicionista, não porque este vise especi-

ficamente a energia nuclear, mas porque ele serve ao combate

com fins políticos.
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V - ESTRATÉGIA MUNDIAL DE NEUTRALIZAÇÃO

DA REAÇÃO ANTINUCLEAR

A solução realmente mais importante como reação â

oposição à energia nuclear é fornecer elementos ao público em

geral, para combater o desconhecimento, causa que como já vi

mos anteriormente, o leva ã oposição.

A informação a respeito da energia nuclear terá

que ser objetiva, clara, verdadeira e concisa.

Ivi L.Lee,em 1906 lançava o "slogan": "o público

deve ser informado".

E com muito mais razão em se tratando de assuntos

relativos â energia nuclear.

Os fundamentos científicos terão que ser expostos

de uma maneira acessível, as informações deverão conter os

dados e as respostas às perguntas mais freqüentemente feitas

pelo público.

Aos profissionais da imprensa, rádio e tevê, que

têm uma missão realmente muito importante, qual seja a de in

formar o público, é necessário que sejam organizados seminários,

conferências e cursos de informação em assuntos de natureza nu

clear.

Também se revestem de grande importância encontros

entre jornalistas e técnicos nucleares, onde são discutidos

pontos relevantes e de grande atualidade. Tudo isso se faz

necessário para capacitar em assuntos de natureza nuclear os

profissionais da comunicação permitindo que eles possam trans-

mitir suas mensagens com clareza e precisão técnica.
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Atualmente em vários países, como por exemplo:

Inglaterra, França, Espanha, as escolas são visitadas periódi^

camente por técnicos do setor, e lã são projetados filmes,

"slides" para mostrar em termos bem acessíveis os usos da

energia nuclear.

São também via de regra distribuídos folhetos

e revistas em escolas, associações de classe, clubes etc.

Na Inglaterra chegou-se a conclusão que o pú

blico aceita mais facilmente as opiniões e esclarecimentos

quando feitos por um cientista, em vista disso as autoridades

daquele País resolveram treiná-los a falar com o público. Ei»

tã-se adotando também neste País a política de "portas aber -

tas". Consiste em levar o publico a visitar as instalações nu

cleares. Elas de modo geral recebem periodicamente grupos ba£3

tante numerosos de visitantes que lã recebem todas as informa

ções, e respostas as suas dúvidas.

Na "Conferência Internacional sobre Energia Nu

clear e o Público", realizada em Genebra de 26 a 29 de setem-

bro de 1977, o Dr. Harry J. Otway, lider do projeto conjunto

da Agência Internacional de Energia Atômica e do.Institute Por

Applied Systems Analysis apresentou os primeiro 3 resultados

das pesquisas desenvolvidas pelo seu grupo.

Um dos resultados interessantes é que os grupos

opositores sofrem maior influência de crenças concernentesaos

riscos psicológicos e sõcio-politicos, e menor influência de

argumentos que combinam os riscos ambientais com os benefíci-

os econômicos. Entretanto, observa Otway, "a maioria dos deba

tes sobre a viabilidade da energia de origem nuclear tem gira

do em torno dos riscos para a saúde e dos benefícios espera -

dos ".

A energia nuclear finaliza Otway está relacio-

nada com as armas nucleares em nível psicológico tanto consci^

ente como inconsciente.
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Segundo Fred Hoyle, "... there are some people

who simply do not want to know about nuclear energy, the

association in their minds with nuclear bombs is strong, and

they tend to think the two are really the same thing. Logically

this attitude is not very sensible, any more than it would be

sensible to say that because eating a piece of chocolate and

exploding a hand grenade the both manifestations of chemical

energy the two are the same.. (Both TNT and chocolate are made

up from atoms of hydrogen, carbon, nitrogen and oxigen. If one

wanted to go to the trouble, the chocolate could be made into

TNT).*

Em 1973, Ralph Nader organizou uma entidade a que

deu o nome de "Massa Crítica", destinada a promover manifesta-

ções e movimentos de oposição;

Em 1975, trabalharam ativamente junto aos membros

dos Congressos Estaduais Americanos, tentando mover as opiniões

no sentido de moratórias esuspensão das centrais nucleares.

Em 1976, foi negativo o resultado das votações nos

sete Estados Americanos onde haviam sido lançadas campanhas pro-

moratõrias: as populações manifestaram-se a íavor de manter os

programas nucleares.

Richard T. Kennedy da N.R.C. (Nuclear Regulatory

Commission), discorrendo sobre o que o governo pode fazer,afir;

ma que é necessário propiciar a aceitação pública da energia

nuclear, mediante a exposição de todos os fatos, abertamente.

Lembramos a propósito uma frase de Steinberg:

"todo organismo governamental só funciona eficientemente quando

se comunica com desenvoltura e facilidade".

FRED KOYLE, ENERGY OR EXTINCTION ? THE CASE FOR NUCLEAR

ENERGY HEINEMANN EDUCATIONAL BOOKS LTD. 1977. pág 57.
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Na França,os grupos contestadores chegaram ao

ponto de pregar cartazes nos muros com frases radicais e inci-

. sivas cujo tema era o risco da energia nuclear: "Eles querem

envenenar o ar que você respira? sua água, sua terra", " Eles

querem destruir sua descendência".

Edward Teller em sua palestra na já citada con-

ferência que teve lugar em Genebra no ano passado, declarou que

hã trinta anos, por volta de 1948, quando se começou a cogitar

das centrais nucleares, as exigências de absoluta segurança já

eram objeto de. estudo, mas constituiam um problema incipiente.

"Naquela época, minha posição poderia ser chamada a de um mini-

Nader. Agora, estão florescendo os reais Naders; ao passo que

minha antiga posição mudou radicalmente, antes de tudo porque

os reatores nucleares, nestes 30 anos, alcançaram uma fantãsti

ca performance de segurança. Por outro lado, em 1948 a ener -

gia de origem nuclear era considerada um luxo dispensável;hoje,

ela é uma solução, ou melhor a solução, a saber, uma componen-

te inevitável dos programas energéticos e, como tal, precisa

ser explorada".

Em matéria de segurança arrematou Teller "Se as

usinas hidrelétricas são tidas como seguras, então as centrais

nucleares são super seguras. As usinas hidrelétricas já oca -

sionaram inúmeras mortes de pessoas; com as nucleares nunca hqu

ve perda alguma de vidas".

A explosão hã alguns anos de uma indústria qul

mica em Flixborough, Humberside,.deu oportunidade aos grupos con

testadores na Inglaterra de incutir na população a idéia de

uma explosão de um reator nuclear espalhando consequentemente

a radiação pelas popul'ações vizinhas. Exatamente pelo fato de

não ter havido nenhum acidente deste tipo no mundo ocidental-,

estórias negras circulam sobre este tema.
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O esforço do governo sueco para informar o pú -

blico dos riscos e benefícios da energia nuclear, elevando con

seguentemente o conhecimento e a participação nas discussões te

ve o seguinte resultado em recente pesquisa de opinião:

Contrários a Energia Nuclear - 26%

Energia Nuclear como Oltima Fonte - 37%

A Necessidade da Energia Nuclear

para Manter o Padrão de Vida - 18%

Indecisos - 19%

O Dr. H. W. Levi, diretor científico do Institu

to Hahn - Meitner para PesquisasNucleares, em Berlim, seguin-

do o conceito que as informações devem ser claras, verdadeiras,

e exatas informou que: "Para o público readquirir a confiança

que anteriormente já teve na comunidade nuclear, provavelmente

o requisito mais urgente e mais essencial é dar-se um fim ã

controvérsia nuclear. Isso significa confiar mais nas pessoas

do que nas instituições. A fim de merecer confiança, nós te

mos que ser honestos em assuntos técnicos e. mostrar genui

no interesse pelos temores e pelas necessidades do público".

"A análise probalilística dos riscos foi uma

das inovações mais úteis na pesquisa da segurança nuclear; to

davia, não foi útil para melhorar, no público em geral, a per-
- —7

cepçao dos riscos. Um numero como 10 (ou 1: 10 milhões),quan

do tem significação para o homem médio da rua, ê a de que esse

número não ê nulo".

O trabalho mais completo existente sobre este

assunto é o relatório Rasmmunsen, também conhecido como WASH

1400i

- o principal risco resulta de um acidente de fusão do nu

cleo;

- a probabilidade de fusão do núcleo ê muita baixa.
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- suas conseqüências são inferiores às assumidas anterior

mente;

- o risco total das usinas nucleares é algumas ordens de

magnitude inferior a riscos naturais e outros riscos â

sociedade.

Este relatório está baseado em um reator PWR pro

jetado há 10 anos. levando-se em consideração os constantes a

perfeiçoamentos tecnológicos nele introduzidos nos últimos a

nos, o risco tornou-se consequentemente muito inferior ao caJL

culado.

Os meios de comunicação transmitem notícias de

eventos, porém o desempenho extraordinário dos reatores, em

matéria de segurança e ao longo de muitos anos, esse não fo£

nece nenhum evento que possa ser transmitido como notícia.

Richard T. Kennedy, da N.R.C. (Nuclear Regulato-

ry Commission) nos ensina que para neutralizar a reação . anti

nuclear, deve-se apresentar fatos, como por exemplo, os riscos

de todas as fontes de energia,e asdatas em que as tecnologias

alternativas estarão prontas para sua implantação em bases eco

nômicas. Mostrar que a proliferação não esta inevitavelmente

associada ã utilização da energia nuclear com fins pacíficos.

As informações incompletas irão certamente despistar a opinião

pública.

A experiência dos países europeus na convivên -

cia com os contestadores da energia nuclear nos ensina que: De

vemos manter boas relações com as comunidades locais; explicar

ao público através de filmes e publicações as atividades nu

cleares; colaborar eficazmente com os meios de comunicação so

ciai, fornecendo informações exatas.

É realmente importante que o público adquira um

maior conhecimento do problema em questão e uma maior confian-

ça nas pessoas encarregadas do programa nuclear.
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VI - As Implicações Jurídicas Decorrentes da Participação do

Público na Area Nuclear.

Existe na maioria dos países diversas possibili_

dades do público poder participar na aprovação dos grandes pro

jetos técnicos, dando oportunidade a uma real formação da opi-

nião pública.

#

Esta participação popular pode ser motivo para

uma melhor aceitação da energia nuclear, servindo também como

importante subsidio para as decisões políticas e sua consequen

te le gi timaç ão.

Baseada no direito fundamental â liberdade de

opinião, a opinião pública não tem necessidade de outros ins_

trumentos jurídicos para demonstrar a própria eficácia no pla_

no politico e prático. Todavia, constata-se que existe básica--

mente três formas de aproximação da participação do público:

- Procedimento legislativo.

- Decisão do executivo.

- Tutela jurídica nos confrontos dos atos admi-

nistrativos.

Na primeira forma encontramos os sistemas de de

mocracia representativa que comportam a possibilidade de influ

ência direta. * E a participação do público por ocasião das elei_

ções, ê a mais direta. Outra possibilidade, embora de ação

mais limitada é o direito de petição que consiste em poder-se re

querer, observar e reclamar contra autoridades, ou denunciar

abusos delas mediante petição. "É assegurado a qualquer pes_

soa o direito de representação e de petição aos Poderes Públi^

cos em defesa de direito ou contra abusos de autoridade"- Cons_

tituição Federal Art. 153 § 30.

Muito embora as petições aos corpos legislati -

vos terem tomado grande importância. Pontes de Miranda salien
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ta que são permitidas e asseguradas as petições dirigidas ao

Congresso Nacional, ou ao Presidente da República, como Poder

Executivo, ou subsidiariamente, ou a Comissões de Inquérito

do Congresso Nacional, bem como ao Poder Judiciário.Lembra Pon

tes de Miranda que "nos nossos dias, o direito de petição pas_

sou a segundo plano, pelo surgimento de processo eficaz, mais

enérgico, que ê o da imprensa. Em vez da petição individual-

mente assinada, que as constituições regulam, temos a petição

social, mais ou menos anônima, que atua, não juridicamente más

socialmente, quiçá moralmente, nas câmaras".*

Existe também em alguns países europeus a possi.

bilidade oferecida ao público de exercer uma influência direta

através dos referendos, dos plebiscitos e da consulta popular.

Ê chamada democracia semi direta.

Muito embora o Brasil adote o sistema de demo -

cracia representativa, no caso da ação popular lembra os pro -

cessos da democracia semi direta, sem contudo enquadrar-se ne

les. "Ê o direito que assiste a cada cidadão de pleitear peran

te a justiça a anulação ou a declaração de nulidade de atos le

sivos do patrimônio da União, dos Estados ou dos municípios ,

bem como das entidades autárquicas e das sociedades de econo -

mia mista. Por essa forma, em defesa dos interesses da pró

pria coletividade ,.a ação tem o objetivo de assegurar a inte-

gridade dos bens pertencentes ãs pessoas jurídicas de direito

público, ou àquelas que se apresentem como de interesse públi-

co (autarquias e sociedades de economia mista) diante da práti

ca ou execução de ato que se mostre lesivo a essa integridade"**

Diz o parágrafo 19 do artigo 19 da Lei n9 4717

que regula a ação popular: "Consideram-se patrimônio público ,

para os fins referidos neste artigo, os bens e direito de va

lor econômico, artístico, estético ou histórico".

* Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1967, Tomo

V Revista dos Tribunais 2a. ed. revista pg. 634.

** De Plácido e Silva. "Vocabulário Juridico" Vol. I-A-C Forense

Rio Pag. 47.
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Hipoteticamente seria o caso da escolha de um

local para instalação de um reator de potência que viesse, fe

rir valores econômicos, artísticos, estéticos ou históricos.

A segunda forma diz respeito a participação do

público nos processos de autorização para construção de insta-

lações nucleares. A Legislação Nuclear Brasileira não prevê ess

ta forma de participação: Normas de Licenciamento de Reatores

Nucleares de Potência. Resolução CNEN 06/72, e Normas para Es

colha de Locais para Instalação de Reatores de Potência. Reso-

lução CNEN 09/69. . - .

Na maioria dos países europeus, como também nos

Estados Unidos as autoridades locais das áreas onde se preten-

de localizar uma instalação nuclear são consultadas. O Conse-

lho Municipal deve assim informar a população através de Bole-

tins e as vezes através de anúncios publicados em jornais da.

região. Cabe a autoridade competente no processo de licencia-

mento, decidir sobre as objeções feitas pelas autoridades Io

cais e caso seja permitido por lei organizar um debate público.

É comum também consultar-se diversos órgãos públicos regionais

tais como: órgãos de planejamento, de proteção ambiental, de

segurança etc.

Espanha: A consulta ao público se verifica antes da autoriza-

ção prévia ser expedida. Nesta fase ê facultado ao público a

possibilidade .de participar da decisão administrativa, abrindo-

se um período de informação durante o qual as pessoas ou enti-

dades eventualmente afetadas pelo projeto poderão dentro de

um pra^o de trinta dias apresentar suas objeções.

Alemanha: O público tem o direito de manifestar-se a respeito

da construção de uma instalação nuclear, tendo para isso sessen

ta dias para ingressar com recurso para impedir tal construção.

Este prazo é fixado pelo Ministério Federal do Interior. Duran-

te este prazo serão divulgados em três jornais oficiais, da

cidade, da região e do estado, o que se pretende construir.
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São partes interessadas: o próprio cidadão, a co

munidade com representação legal, ou qualquer vizinho. É per-

mitida a interveniência deste vizinho, que entre nós denomi

na-se terceiro interessado, estabelecido dentro de determina-

do limite de distância. As partes podem manifestar-se quan-

to ao projeto em audiência pública na corte administrativa de

primeira instância. Se a ação for impugnada na justiça em

definitivo, o projeto não terá prosseguimento, caso contrario

o licenciamento prossegue. Existem três diferentes instâncias

administrativas.

Suécia: A Inspetòria de Energia Nuclear, de acordo com o reas

bimento de pedido para a aprovação de local, o transmite para

informação às numerosas comissões regionais e nacionais e em

especial a Administração Municipal interessada.

França: 0 Prefeito do Departamento (Governador) é quem conduz

a investigação local. Após a apresentação da documentação pa

ra investigação, que contém entre outros documentos especifi-

cações essenciais da instalação, são consultadas as represen-

tações regionais dos ministérios interessados. As objeções do

público são arquivadas no Registro de Investigação, que poste

riormente são examinadas pelo Responsável da Investigação, in

dicado pelo Prefeito". Após esse exame o Responsável da In

vestigação encaminha a referida documentação juntamente com

suas conclusões ao Prefeito, dentro de um prazo de quinze

dias do encerramento da investigação.

Reino Unido: Os "Electricity Acts" estabelecem normas para

a publicação e notificação âs partes interessadas de qualquer

central nuclear proposta. Quando todas as partes interessadas

tiverem tido oportunidade de se pronunciarem, a Secretaria de

Estado para Energia (na Escócia, Secretaria de Estado para a

Escócia) decide se as propostas afetam ou não seus interesses,

a tal ponto que seja preferível iniciar uma pesquisa pública-.
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Se no entanto a objeção for apresentada pela autoridade local

de planejamento a Secretaria de Estado inicia a pesquisa.

Estados Unidos: De acordo com a seção 189 do Atomic Energy Act

de 1954, ê permitida uma audiência pública de acordo com o pe-

dido de qualquer pessoa, cujo interesse possa vir a ser afeta-

do. É admitida qualquer pessoa como parte. A lei Americana foi

reformulada e a participação do público continua sendo prevista

na nova lei na parte 51 título 50 do Código de Regulamentos Fe

derais (Code of Federal Regulations) de 1975.

Finalmente a terceira forma diz respeito da par

ticipaçao do publico em recorrer contra atos administrativos li

gados com os procedimentos de autorização de construção das

instalações.

O Direito Sueco permite que o público dirija-se

ao Parlamento através de um intermediário, chamado de "Ombudsman1;

Este Procurador Parlamentar foi criado para coibir possíveis

abusos praticados pela Administração Pública e pela Administra

ção da Justiça, contra o particular. Nos países escandinavos

que acolheram o sistema parlamentarista, o "Ombudsman"ê eleito

pelo Parlamento. Na Suécia além do"Ombudsman"eleito pelo Par-

lamento existem outros nomeados pelo Executivo, zelando pela

observância de diversas leis.

* Calvert Cliffs, nome de uma central nuclear lo-

calizada em Lusby, Maryland por causa das complicações surgi -

das para o seu licenciamento ficou famoso. Sua construção embo

ra tenha se iniciado em 1968 só terminou em 1974. M. Muntzing

salienta qúe há lições a serem aprendidas de Calvert Cliffs as

quais fazem daquela confrontação entre a lei, o interesse pú

blico e a regulamentação nuclear um valioso caso histórico.

Foi a primeira interpretação importante da NEPA

(National Environmental Protection Act). A lei NEPA determina

va ãs agendas federais examinar o impacto ambiental. A USAEC

(United States Atomic Energy Commission) propunha-se a imple-



- 43 -

mentar a lei NEPA de maneira limitada e fora dos procedimentos

das audiências. 0 tribunal decidiu que essa interpretação vio

lava a obrigação da USAEC de examinar todos os fatores ambien

tais em cada fase do processo decisório. A sentença afetou 110

casos de centrais nucleares, projetadas, em construção,prontas

para operar, ou em operação. A USAEC decidiu não apelar para

a Suprema Corte, optando por uma reestruturação nos procedimen

tos de licenciamento. Muntzing finaliza acrescentando que

"inerente ao mandato estatutário de qualquer agência governa -

mental é a obrigação de conduzir as coisas de maneira que mais

se coadune com o interesse público".

Lembramos a propósito as palavras do filófoso ale

mão Friedrich von Hardenberg:

"Quando os homens quizerem dar um passo ã frente para dominar

a natureza exterior através da arte da organização e da técni

ca, então devem eles, antes de tudo, ter dado três passos para

0 aprofundamento da ética".

Retomando a análise de diferentes procedimentos ju

diciais específicos, temos a ação de nunciação de obra nova.

Ao proprietário prejudicado com obra nova, assiste o direito

de embargar a construção. Porém só caberá tal ação se a obra

ainda se encontrar em andamento.

Artigo 9 34 do Código de Processo Civil Brasileiro

compete esta ação:

1 - Ao proprietário ou possuidor, a fim de impedir que a edifi

cação de obra nova em imóvel vizinho lhe prejudique o pré

dio, suas servidões ou fins a que ê destinado;
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Esta ação ê oriunda de uma limitação do direito de

construir pelo direito de vizinhança. Diz o artigo 572 do

Código Civil Brasileiro: "0 proprietário pode levantar em seu

terreno as construções que lhe aprouver, salvo os direitos do

vizinho e os regulamentos administrativos".

É possível a propositura da ação de nunciação de

obra nova contra o Poder público, quando este age "more príva-

torum". Porém se o Poder Publico age, não como particular mas

sim no exercício de sua função normal, no interesse publico ,

não se entende que sua atividade possa ser tolhida pelo embar-

go de obra nova. Este ensinamento de Washington de Barros Mon

teiro é de real importância para a nossa análise, visto que

uma concessionária de serviços públicos, age por delegação do

Poder Público (Revista dos Tribunais Volume 115 página 629

Volume 247 página 409

Volume 250 página 435)

Em conseqüência a ação de nunciação de obra nova

é incabível para se procurar impedir a construção de uma insta

lação nuclear.

Artigo 153 § 21 da Constituição Federal: "Conceder-

se-â mandado de segurança para proteger direito líquido e cer-

to não amparado por "habeas corpus", seja qual for a autorida-

de responsável pela ilegalidade ou abuso de poder".

Hely Lopes Meirel.les nos ensina que esta ação "vi

sa precipuamente à invalidação de atos de autoridade ou ã

supressão de efeitos de omissões administrativas capazes de

lezar direito individual líquido e certo". *

Acentua ainda o mesmo autor: "o direito invocado

para ser amparãvel por mandado de segurança, há de vir expres-

so em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condi -••

ções de sua aplicaçãq/áo impetrante se a sua existência.

*Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro,

Revista dos Tribunais 2a. Edição 1966 pág. 558.
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for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver determinada;

se o seu exercício depender de situações e fatos não esclareci

dos nos autos , não rende ensejo a segurança, embora possa ser

defendido por outros meios judiciais... direito liquido e cer-

to é comprovado de plano. Se depender de comprovação posteri-

or não é líquido nem certo, para fins de segurança". *

Por ato ilegal entende-se aquele que contraria

o direito, afrontando diretamente a Constituição ou ãs leis,

ou praticado com abuso de poder.

Ora, para que se inicie a construção de uma ins

talação nuclear, são necessários uma série de procedimentos to

dos eles calcados em leis e em resoluções especificas sobre õ

assunto, não se revestindo desta forma de um ato inconstitucio

nal,nem ilegal. Acresce finalmente, mais como razão principal

a desaconselhar o mandado de segurança como remédio legal para

se tentar impedir a construção de uma instalação nuclear, a

circunstância de que o dano que eventualmente possa ser causa-

do pela referida construção não é nem certo quanto a sua exis-

tência, nem liquido quanto a sua extensão.

Após a análise de diferentes procedimentos judjL

ciais especifícos, verifica-se que nenhum deles é adequado pa

ra proteger o interesse de pessoas que se julgassem prejudica-

das pela construção de uma instalação nuclear, â exceção da

ação popular, em casos especialissimos, conforme assinalado an

teriormente. Assim, quer-nos parecer que, por principio esta-

belecido no Código de Processo Civil, o único procedimento ju

dicial cabível seria o da ação ordinária.

iííes,* Hely Lopes Meireíles, idem ibidem, pag. 559, 560
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VII - CONCLUSÃO

Não existe ainda um real posicionamento da opi-

nião pública brasileira em relação âs vantagens ou desvantagens

do uso da energia nuclear. Isto se prende â falta de informação

do público em geral e também por ser uma técnica de emprego ain

da muito recente no Brasil.

Com a assinatura do Acordo com a República Fede_

ral da Alemanha que possibilitou ao Brasil a aquisição e o de

senvolviraento de uma tecnologia nuclear avançada, surgiram, por

parte dos países já desenvolvidos nuclearmente, pressões no sen

tido da não implementação do referido Acordo.

Em decorrência de tais pressões, surgiu pela pr:L

meira vez um começo de formação da opinião pública num sentido

muito mais nacionalista do que técnico.

Torna-se necessário pois, conscientizar a opi-

nião pública para a importância do Programa Nuclear em função

do desenvolvimento econômico brasileiro.

Para se evitar o surgimento de campanhas contes_

tatõrias ou atenuá-lás, deve-se criar uma opinião pública de

tal modo educada e informada dos princípios do Programa Nuclear,

que as áreas eventualmente contestatõrias não consigam atingir

significativamente a massa da população. Por áreas contestatô -

rias entendemos os tipos de comportamento coletivo que se tradu

zem na quebra da rotina das atividades grupais. Os agrupamentos

espontâneos originam-se da inquietação frente a questões que

não podem ser solucionadas pelos métodos comuns, dentro de um

sistema normal de comportamento. Qs indivíduos sentem-se frustrâ

dos ,quando não encontram saídas para suas insatisfações.

O momento oportuno de se iniciar a conscientiza^

ção da população é precisamente o momento atual, que antecede o
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ingresso da geração.nuclear- elétrica no Brasil.

Muito embora diversos países nuclearmente desenvo_l

vidos convivam já alguns anos com os movimentos contestatórios

e já dispondo como vimos em capitulo anterior de meios de ate

huã-los, não basta pura e simplesmente importar estes meios,mas

de usar toda esta experiência procurando contudo adaptá-la às

realidades brasileiras.

Uma das contribuições mais valiosas para detectar

as causas da oposição ã energia nuclear com o conseqüente equa-

cionamento são as associações do tipo "Fórum Atômico", já exis-

tente em todos os países nuclearmente avançados. Seus objeti -

vos e finalidades podem assim ser resumidos:

a - fomentar e encorajar a pesquisa, o desenvolvimento e utili-

zação da energia nuclear para fins pacíficos;

b - promover encontros, nos quais indivíduos e organizações pos>

sam se consultar a cooperar na resolução de problemas rela-

cionados ã energia nuclear, no que concerne ã nação, ã in

dústria ou ao publico em geral;

c - promover a disseminação do conhecimento e entendimento rela

tivos ao desenvolvimento e utilização da energia nuclear;

d - promover a colaboração de estudos concernentes ã indústria

nuclear, assistindo-a quanto a documentação e difundindo in

formações, seja no próprio país ou no estrangeiro;

e - promover estudos e outros contributos para o desenvolvimen-

to da legislação e da regulamentação de interesse das ativi

dades nucleares;

f - recolher, classificar e elaborar notícias e dados estatísti

cos que possam interessar as atividades dos associados;

g - promover acordos e ajustes de interesse comum entre os

associados ou entre esses e outras organizações nacionais

ou estrangeiras e

h - organizar conferências, congressos, mostras, viagens e en

contros seja no plajio nacional ou internacional.

CNEN - Departamen'to de Planejamento e Coordenação, conside-

rações para o Estabelecimento de um Fórum Nuclear no Brasil

relatório interno, agosto de 1975. .
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O que a Comissão Nacional de Energia Nuclear e

Furnas Centrais Elétricas vêm fazendo na distribuição de folhe

tos e revistas explicativas sobre os usos da energia nuclear

terá que ser intensificado, pois hoje é fato reconhecido que

o impacto das mensagens ou de veículos isolados é menor em

termos de resultados efetivos do que uma sucessão de impactos

de mensagens. As campanhas por esta razão devem ser contínuas,

sem interrupções.

Os clubes, as associações de classe e as escolas

de todos os níveis devem ser visitadas, onde nesta ocasião con

ferências e debates seguidos de filmes e projeções de slides

serão levadas a efeito.

Seminários para jornalistas onde serão ministra -

dos conhecimentos básicos para uma melhor compreensão e conse-

qüentemente resultando em notícias mais corretas.

Aos órgãos encarregados do setor cabe intensifi -

car o fornecimento de notícias, não deixando jamais uma ques_

tão sem a correnppndente respost exata.

Instalações nucleares deverão ser visitadas para

uma conseguente aproximação do público com a nova tecnologia ,

procurando-se com isso contribuir para a desmistificação da

energia nuclear.

Acreditamos que essas medidas poderão ajudar ã

uma convivência melhor com os movimentos contestatórios caso

venham a surgir, ou então atenuá-los profundamente.
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- APÊNDICE -

A ENERGIA NUCLEAR NO BRASIL.

A primeira preocupação do Governo Brasileiro com

a energia nuclear foi manifestada com a criação do Conselho Na-

cional de Pesquisas, através da lei n9 1.310 de 15 de janeiro de

1951.

Pelo decreto n9 30.583 de 21 de fevereiro del952,

o Poder Executivo criava, no Ministério das Relações Exteriores,

a Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos.

O Instituto de Pesquisas Radioativas, criado na

U.F.M.G. em Belo Horizonte no ano de 1953 foi a primeira insti-

tuição de pesquisa voltada exclusivamente para os assuntos nu-

cleares.

Em 31 de agosto de 1956, pelo decreto n? 39.872

foi criado o Instituto de Energia Atômica, no campus da Universal

dade de São Paulo.

A Comissão Nacional de Energia Nuclear diretamen-

te subordinada â Presidência da República foi criada em 10 de ou

tubro de 1956 pelo decreto n9 40.110.

Em 1957 foi criado o Laboratório de Dosimetria da

Comissão Nacional de Energia Nuclear. •*

Em 22 de julho de 1960 o Governo Federal criou o

Ministério das Minas e Energia pela lei n9 3.782.

Pela lei 4.118 de 27 de agosto de 1962, e com o

decreto n9 51.726 de 19 de fevereiro de 1963, que a regulamentou,

a Comissão Nacional de Energia Nuclear ficou constituída como au

tarquia federal, com autonomia administrativa e financeira, dire_

tamente subordinada â Presidência da República.

Em decorrência de um convênio firmado a 2 de ja -

neiro de 1962 entre a CNEN e a então Universidade do Brasil, o

Instituto de Engenharia Nuclear integrou-se a CNEN.

Pelo decreto n9 51.726 de 19 de fevereiro de 1963

o IEA passou a integrar a CNEN.
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Em 1965 pelo Convênio CNEN 11/65 o IPR integra-se

no Plano Nacional de Energia Nuclear.

O decreto lei n9 200 de 25 de fevereiro de 1967

estabelecendo diretrizes para areforma administrativa, vinculou

a CNEN ao Ministério das Minas e Energia pelo decreto n9 60.900

de 26 de junho de 1967.

Em 29 de maio de 1970 pelo decreto nÇ 67.620 o

IEA deixa de ser órgão integrante da Comissão Nacional de Ener-

gia Nuclear.

Pela lei n9 5.740 de 19 de dezembro de 1971 foi

criada a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear, empresa de

economia mista, subsidiária da CNEN, que detinha 51% de suas

ações.

Em 1972 pelo decreto n9 70.855 o Instituto de En-

genharia Nuclear,o Laboratório de Dosimetria e o Instituto de

Pesquisas Radioativas passam a integrar o Centro de Desenvolvi-

mento da Tecnologia Nuclear da CBTN.

Pelo Convênio n9 12 de 7 de junho de 1972 o IEA

passa a integrar o Plano Nacional de Energia Nuclear.

Em 1973 o Laboratório de Dosimetria passou a deno

minar-se Instituto de Radioproteção e Dosimetria.

Através da lei n9 6.189/74 a CBTN, foi transforma

da em NUCLEBRÂS.

Os aspectos de planejamento, coordenação, contro-

le, pesquisas,•continuam no âmbito do Governo através da CNEN ,

enquanto que o desenvolvimento industrial cabe a NUCLEBRÂS. A

CNEN passou a órgão de orientação global da política nuclear.

" ... A crise do petróleo veio demonstar que o

Brasil não poderia continuar a programar o seu desenvolvimento

econômico â base de um combustível que se tornara caro e de di£

ponibilidade duvidosa. Com efeito, o petróleo, além de seus no-

vos custos elevados (o que por si só jã recomenda que se lhe dê

um uso mais racional e nobre), tornou-se, por razões de vária

Índole, de abastecimento incerto, o-que obriga os consumidores
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â constituição de vultosos e onerosos estoques estratégicos. A

longo prazo, enfrenta-se ainda a perspectiva de um progressivo

esgotamento das reservas mundiais, o que está levando mesmo im-

portantes exportadores de petróleo a empreender significativos

programas de abastecimento energético alternativo, centrados na

opção nuclear. O Brasil pretende poder suprir, no futuro, suas

necessidades energéticas, livre de dependências externas, a fim

de evitar que volte a ocorrer o que está acontecendo hoje, quan

do o país tem de impor pesadas cargas a sua população para se

prover de uma das principais fontes energéticas de que necessi-

ta" . *

" ... A utilização de novas fontes de energia, o

que certamente caracterizará o mundo neste final de século, cons_

titui, portanto, um imperativo de ordem geral. No contexto de

uma inegável crise energética mundial, coloca-se, para grande

número de países, a decisiva questão de encontrar alternativa a

custos competitivos, confiável tecnicamente e que seja, sobretu

do, garantida quanto ao suprimento. Esses são os fundamentos da

definição da política energética do Brasil".**

" ... Trata-se, pois, para o Brasil, de promover

a utilização articulada dos recursos hídricos e da energia nu-

clear: a médio prazo, na forma de complementaçao das centrais

hidrelétricas pelas centrais nücleo-elêtricas; a mais longo pra

zo, na década dos noventa, pela utilização crescentemente pre -

ponderante da energia nuclear em termos de eletricidade gera -

da".***

* LIVRO BRANCO, pg. 7 e 8
** Idem pg. 8
***Idem, pg. 9.
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" ... A consideração do problema do suprimento não

pode ser isolada da questão do possível impacto no balanço de

pagamentos das aquisições de combustível . nuclear, caso deves-

sem estas ser feitas no exterior. Alem do aspecto da vulnerabi-

lidade, não se pode ignorar que o volume de recursos necessários

ao pagamento dessas importações constituiria uma pesada carga

para o pais, a qual, conforme o comportamento das exportações

nas possíveis conjunturas internacionais, poderia tornar-se mes_

mo impossível de assumir".*'

" A República Federal da Alemanha - país com que

o Brasil já mantinha um programa de cooperação no campo nuclear

baseado no Acordo Geral sobre Cooperação nos Setores da Pesqui^

sa Científica e do Desenvolvimento Tecnológico, de 1969 - reu-

niu as condições que tornaram possível .o entendimento, pois afcen

dia ã preocupação fundamental do Governo que era a de obter a

transferência da tecnologia indispensável e adequada para implan

tação de uma indústria nuclear autônoma para fins pacíficos, a-

brangendo o ciclo completo do combustível. O Acordo sobre a Coo

peração no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear foi as-

sinado em Bonn, a 27 de junho de 1975, pelos Ministros dasRela_

çõcs Exteriores dos dois países. Aprovado pelo Congresso Nacio-

nal, entrou em vigor a 18 de novembro do mesmo ano. Simultanea-

mente com o Acordo, foi também firmado, em Bonn, um protocolo

industrial entre os Ministros das Minas e Energia do Brasil e

da Pesquisa e Tecnologia da RFA, que aprova diretrizes específi^

cas para cada área da cooperação. Os citados instrumentos inter

governamentais são complementados por contratos entre as Empre-

sas Nucleares Brasileiras S. A. (NUCLEBRÂS) e diferentes empre-

sas alemãs, nos quais se prevêem a formação de "jointventures ".

e a transferência de tecnologia e de equipamentos para realiza-

ção dos diversos empreendimentos,- em cada uma das áreas de coo-

peração, a saber: .

- pro-specção, extração, processamento de minérios

de urânio, bem como produção de compostos de u-

rânio;

* LIVRO BRANCO, pg.ll
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- produção de reatores nucleares e de outras ins-

talações nucleares, bem como de seus componen -

tes;

- enriquecimento de urânio e serviços de enrique-

cimento;

- produção de elementos combustíveis e reprocessa

mento de combustíveis irradiados". *

São as seguintes "Jointventures" e suas carac-

terísticas:

- Nuclebrás Auxiliar de Mineração S.A. Nuclam.Com

posição Acionária: Nuclebrás: 51%

Urangesellschaft: 49%

- Nuclebrás Enriquecimento Isotõpico S/A. Nuclei

Composição Acionária: Nuclebrás:- 75%

Steag Ag: 15%

Interatom Gmbh: 10%

- Nuclebrás Engenharia S/A. Nuclen

Composição Acionária: Nuclebrás 75%

KWU - Kraftwerk Union

Aktiengesellschaft: 25%

- Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A Nuclep.

Composição Acionária: Nuclebrás: 75%

KWU - Kraftwerk Union

Aktiengesellschaft: 8 1/3%

GHH - Gutehoffhungshütte

Sterkrade Aktiengesellschaft: 8 1/3%

VAL - Vereinigte Osterreichische

Eisen und Stahlwerk alpine

Montan Aktiengesellschaft: 8 1/3%

* LIVRO BRANCO, pg. 13 e 14
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