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A IMPORTAÇÃO E A EXPORTAÇÃO NUCLEAR 

O Comércio Internacional - latu sensu - por ser ativi^ 

dade humana que coloca em c"frcíJlã"çãõ o excedente da riqueza 

produzida, aumentando-lhe a produtividade, tem tido importan 

cia cada vez maior na vida econômica dos países. 

São raros os que.conseguem aumentar a produtividade 

da riqueza produzida, apenas transacionando dentro de seus 

próprios territórios. 

A importação/exportação é considerada atividade essen 

ciai, quando se trata de promover o desenvolvimento econômi

co de qualquer país, estritamente ligada que é, ao desempe

nho do comércio internacional. 

0 volume do comércio mundial tem aumentado durante as 

últimas décadas tanto no que se refere ao 'seu valor quanto 

em importância realtiva ao PIB e outros indicadores. 

No Brasil, a política de comércio exterior está fundei 

mentalmente voltada para o desenvolvimento econômico do país 

Desse desenvolvimento, depende o pagamento de suas dí_ 

vidas, diretamente ligada à sua capacidade de gerar recursos 

Em maio de 1985, o Ministro da Economia, da Republica 

Federal da Alemanha - Senhor Martin Bengemann -, visitando o 

Brasil, mostrou compreender a posição brasileira, quanto a 

querer proteger a indústria nacional, mas, ao manifestar o 

seu ponto de vista - que é o do empresariado alemão - não dei_ 

xou de dizer que ... "a reserva de mercados, prevista na lei 



brasileira ê o principal obstáculo a que sejam aumentados os 

investimentos alemães de risco no Brasil." 

Segundo o Ministro alemão", existe estudo .da Organiza

ção de _Çoop_eração para o Desenvolvimento Eeonõmico/OG-DE—de-~ 

monstrador de que o protecionismo prejudica mais do que aju

da o país que o pratica. 

Quando se trata de "compreender" as medidas restriti

vas impostas pelo Governo brasileiro, a dificuldade maior es_ 

tã na ótica dos que "tentam" essa compreensão. 

Mudando-se o ângulo de visão, as coisas ficam bem mais 

claras e como sempre foram, acessíveis a compreensão de to

dos. Sim, porque não é difícil entender que ás medidas con

sideradas restritivas ãs importações, quando são"'tomadas pe

lo Governo Brasileiro, se justificam como, não sõ um estímu

lo ã indústria nacional, como,' principalmente, ura modo de se 

impedir maiores deficits na balança de pagamento. 

Como sabemos, o comércio internacional exige fundamen 

talmente, que os países paguem suas importações com as divi

sas obtidas através das exportações. 

Se não se exporta, não se conseguem divisas para im

portar sem que se contraiam dívidas. 

Face a esse entendimento, a adoção de medidas restri

tivas as importações, quando adotadas pelo Governo Brasilei

ro, jamais pod-, vão ser consideradas exceção ãs regras inter

nacionais de comercio. 

Jornal do Commercio, 21.05.85 - p.4-Rio de Janeiro/Brasil.. 



Desse modo, por mais instados que sejamos., não podemos 

ainda, praticar uma política econômica de portas abertas, ado_ 

tando o liberalismo econômico, que, aparentemente, "caracte-

rizaria"_jos_países desenvolvidos. 

Mesmo porque,' o liberalismo econômico não pode ser 

considerado, positivamente, uma característica dos países d£ 

senvolvidos. . Isto 5 notório: 

Os EUA vêm adotando medidas preservativas de suas in

dustrias obsoletas sujeitas a competição das.modernas empre

sas japonesas e alemãs;, o Japão sempre protegeu, ao máximo , 

o seu parque industrial, dificultando por todos os meios, a 

penetração do capital estrangeiro; e, os demais países desen 

volvidos têm agido de forma idêntica, quando se trata de de

fender mercados, suas indústrias. 

Em .palestra proferida na Escola Superior de Guerra/ 

ESG - 20.05.85 -, o Senhor Embaixador dos EUA, Diego Asêncio 

-, discorria sobre a ausência de conhecimentos, por parte de 

alguns dos norteamericanos, a respeito da economia, política 

e política econômica brasileira. 

Dizia o Senhor Embaixador norteamericano , que o Bra_ 

sil não pode mais, de modo algum, ser conhecido apenas, por 

... "football, Carmen Miranda ecafé." 

Concordamos plenamente com o Senhor Embaixador, mas 

temos que fazer '.:ma pequena ressalva: a retórica de que o 

Brasil é a 8a. economia mundial, conforme se escuta por aí, 

tem que ser examinada com muito cuidado. 

Isto porque, apesar de estar se transformando em um 

competidor bastante incômodo para- as empres?" a 1 Pmãg „.amejL^ 



canas e outras, em determinados setores, tais como, engenha 

ria química, engenharia de barragens, na indústria aeronáu

tica, etc. o Brasil ainda é frágil, no que concerne ao de

senvolvimento dos demais setores. 

Mesmo nesses, em que começa despontar como competi -

dor incômodo, o Brasil encontra dificuldades terríveis para 

se manter nessa posição. 

Haja vista, as cláusulas de concorrência internacio

nal, aplicadas em detrimento das empresas, brasileiras e os 

bancos particulares que financiam as empresas concorrentes 

das empresas brasileiras. 

Por essas raz.ões e inúmeras outras, 'não podemos nos 

envaidecer, nem deixar-nos convencer de que já somos a 8a. 

potência mundial, pois isso não é verdade insofismável. 

" ... Se o Brasil não proteger sua indústria ela se-

2 ra pura e simplesmente arrazada pela competição externa". 

Temos exemplo bastante próximo, do que ocorreria â 

nossa economia, se tal viesse a ocorrer. 

... basta examinar o que- está ocorrendo no inter -

câmbio comercial Brasil-Argentina: o crescente superávit 

brasileiro é conseqüência da virtual destruição do parque in 
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dustrial argentino..." 

0 Brasil está vendendo manufaturados para a Argenti

na em larga escala, a qual ..; "se transformou em corredor 

de importação de-produtos- industriais..." , o que é uma ver -

dadeira lástima para o povo argentino.' 

2 
Bueno, Ricardo - em 
"0 Perigoso Gant-o=-da Sereia do Ministro Alemão" -



Muitos problemas e prioridades atuais do Brasil, re

lacionados com o comercio internacional - latu sensu - são 

inerentes ã fase de adaptação de sua economia às sensíveis 

alterações de preços, ocorridos na última década. 

Futuramente, cont.udo, deve-se esperar crescimento e-

conômico mais condizente com nossa dotação de fatores de pro_ 

dução e de matérias-primas. 

No que pese o esforço despendido pelos "brazilianis-

ts" - em entender, explicar o Brasil, através de teses e pes_ 

quisas, publicadas em livros -, e, ò interesse do empresaria, 

do internacional - que justamente em razão de seus grandes in 

teresses no Brasil, têm quase obrigação de entender, para po_ 

der aceitar e respeitar bem as leis brasileiras-, a desinfor_ 

mação sobre o nosso país é total, o que dificulta, sobrema

neira, a atuação dos exportadores estrangeiros, na tentativa 

de colocar os seus produtos no Brasil e dos exportadores bra_ 

sileiros, em colocar os seus produtos fora do país. 

No que se refere ao Programa Nuclear Brasileiro,' en 

tão, a desinformação" chega às vezes, às raias da ignorância 

pura, dentro do próprio país. 

A opinião pública esclarecida, no entanto, , -entende 

perfeitamente, que o comércio nuclear internacional está em 

franca expansão, e que as usinas brasileiras foram planeja -

das para concorrer nesse mercado. 

Não interessa mais insistir se houve ou não falta de 

oportunidade, na ocasião em que'foi criado o Programa; se o 

país tinha ou não ã época em que foi elaborado o programa, po_ 

tencial hidrelétrico de tamanho porte, que dispensaria per-



das usinas nucleares; nem se discute mais o "pseudo" perigo 

da radioatividade, oriunda dos reatores,etc. 

A opinião publica brasileira esclarecida, - sem in

teresses contrariados dentro do Programa - insiste, e tem 

mesmo que insistir, sistematicamente7, é"nã~Tütúra lucrativa^ 

dade de todos os recursos investidos; é" no retorno desse ca. 

pitai monstruoso drenado do país e que, agora, ou em um fu 

turo que se espera próximo, tem que voltar para o seu país 

de origem - Brasil -, sob a forma de lucro. 

Já se sabe que as Usinas Angra 1 e 2 serão preserva_ 

das, do corte nos investimentos. 

Os cortes nos investimentos - em razão do período 

de recessão que o Brsil vivência ... "incidirão sobre as 

ãreas de prospecção e operação da "holding" NUCLEBRÂS,nos 

seis projetos atualmente em execução". 

Segundo o Presidente da NUCLEBRÂS - ... "a dependên 

cia de recursos externos é, atualmente, de nove por um, ou 

seja, a participação do capital nacional e" de apenas um,num 

total de dez. Para 1985, a NUCLEBRÂS não iniciou qualquer 

negociação com banqueiros internacionais, para garantir seus 
3 

investimentos". 

Mas isso não quer dizer que o Programa Nuclear Bra

sileiro deva ficar, obrigatoriamente paralisado para sempre. 

"Angra 2 e 3 serão preservadas" 
Jornal do Brasil -p.24 - 05.85 - Rio de Janeiro/Brasil 

Jornal do Brasil, "Angra 2 e 5 serão preservadas" - 24.05. 
85, RJ/Brasil-p.4 e 17 l9 caderno, em Declarações de Seabra 
Licínio, Presidente da Nuclebrãs-s—-—»-. 



O comércio internacional nuclear tem tido crescimen

to acelerado em quase todos os países do mundo - ... "a pro

dução de energia total até 51.12.84, em kw'h (bruto) foi de 

7.381.768..." - e os banqueiros internacionais sabem disso. 

Os banqueiros internacionais sabem "qllê o't'imo-mercado 

para os dólares depositados em seus bancos, que estão a re

clamar juros, é o Programa Nuclear Brasileiro. 

Não é sempre que se encontra forma tão atraente para 

remunerar os donos do dinheiro'depositado nos bancos interna 

cionais. Isto não chega a ser preocupação maior. 

A preocupação brasileira forçosamente é a de não mais 

aceitar o papel de, meramente, absorver o excesso de liqui

dez do sistema bancário internacional. 

Na realidade, esse papel tem sido até aqui, desempe

nhado por todos os países subdesenvolvidos, excepcionando-se 

a OPEP ; e, isso, no Brasil, espera-se, não ocorrerá mais. 

Os banqueiros internacionais jã devem ter avaliado as 

possibilidades de retorno do capital emprestado, assim como 

as avaliaram, por ocasião dos grandes empréstimos ao Progra

ma. 

Todas as vezes em que acham o negócio duvidoso, cos

tumam emprestar apesar do risco, porém, cobrando juros mais -

altos: "spreads". Ao incluírem o "spread" nos seus emprêsti 

mos efetuados na área nuclear (Brasil) , os banqueiros admiti_ 

ram que suas aplicações eram.de alto risco. Risco voluntário 

e prazeirosamente aceito pelos banqueiros. 

4 Breyer,_Wolfgang - KWU - in 
"Situação e Perspectivas do uso da Energia Nuclear", in 
Revista da Associação Comercial, Ano XLVLi_n' 1208, Março/ 
J.985 - p-17 - Rio de Janeiro/Brasil. ' ' ""-'"-

http://eram.de


Quem arrisca pode ganhar ou perder, e os banqueiros 

não perdem nunca. 

Assim, não hã porque haver precipitação-, preocupa -

"çao angustxante quanto à falta de recursos para—dar—andamen 

to ao Programa. 

Os recursos somente deixarão de aparecer, se o Bra

sil, no que concerne ao comércio internacional nuclear, não 

puder ter a liberalidade preconizada pelas grandes potênci- ' 

as como sendo, a grande estimulante dos fluxos comerciais 

de um modo geral. 

0 comércio nuclear está em franca expansão. 

A importação e a exportação - quer de matéria-prima: 

"yellow cake", urânio beneficiado ou não -, quer de equipa

mentos, para a consturção de usinas, reposição de peças étc 

- para serem utilizados de forma pacífica (na medicina, agrjl 

cultura, indústrias, engenharia etc), está em franco desen 

volvimento. 

"... Mais de 48 usinas nucleares entrarão em opera

ção este ano no mundo todo, produzindo comercialmente ener

gia elétrica, segundo informações da Agência Internacional 

de Energia Atômica (AIEA). Isto elevara para 570 o número 

de usinas nucleares em operação. 

"... Sõ no ano passado entraram em.operação comer -

ciai, em 12 países, 28 usinas nucleares. Em 1984 a produção 

de energia nuclear cresceu 1S,7'Í>, nos países que integram a 

Organização para a Cooperação, e o Desenvolvimento Econômico 

/OCDE, segundo informou recentemente a OCDE. Pela primeira 

vez a energia nuclear superou o petróleo., passando a "Tíder" <\ 



As 190 usinas nucleares atualmente em construção quzi 

se duplicarão a atual capacidade nuclear de geração elétrica 

elevando-a de 230 mil megawatts para cerca de 413 mil. Além 

disto, outras usinas que estão encomendadas ou em planejamen 

~tõ~^"grãhde" pãrtêTãs "quais estará concretizada ate "o final 

do século - aumentarão ainda mais a produção mundial de ener_ 

gia nuclear. Segundo um prognóstico da AIEA, essa capacida

de nuclear continuará crescendo significativamente até o ano 

2000, quando'estará entre 5S0 e 850 mil megawatts, de acordo 

com as várias alternativas possíveis que foram consideradas. 

A AIEA prevê que no ano 2000 a participação da energia nu

clear na produção mundial de eletricidade deverá atingir os 

20ço. 

Também depois do ano 2000 será necessária uma consi

derável expansão de capacidade nuclear, como comprovam estu

dos independentes como "Energy in a finite world", do Insti

tute for Applied Systems Analysis, e "Nuclear power in ' the 

western world to 2020", do Grupo de Pesquisas Energéticas da 

Universidade de Cambridge, Inglaterra. Este estudo • prevê 

mais que a duplicação da capacidade de geração nuclear no pe_ 

ríodo entre 2000 e 2020 no mundo contemporâneo". 

O comércio nuclear internacional é o responsável pe

la circulação de enormes excedentes de material, equipamen -

tos nucleares, pois auménta-lhes a produtividade, transfor -

mando-os em divisas capital,- imprescindível para a vida eco

nômica dos países nuclearmente desenvolvidos. 

5 NUCLEBRÃS NOTlCIAS/NUCLEBRÂS NEWS - nç 93, 03.06.85, p.3 -
Ed. Assessoria de Comunicação Social da NUCLEBRÃS - RJ/ 
Brasil. 



Desse modo, vamos "fazer de conta" que não entende

mos as restrições impostas pelos concorrentes e discorrer , 

rapidamente, sobre a política de importação/exportação bra

sileira, resumindo o modo como ocorrem as diversas fases de 

importação/exportação nuclear no Brasil. ji 

10 



IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO NUCLEAR/A SITUAÇÃO BRASILEIRA 

No Brasil, ê da competência da União Federal Legislar 

sobre .o .coméxcio exterior, comunicações e tr_ansportes que te-

nham característica internacional. £ o que estabelece o artî  

go 8?, XVII, "i", e "1" e "n" da Constituição Federal". 

A competência da União, se por um lado facilita o exa_ 

me e a mudança dos aspectos jurídicos, por outro, constitui 

serio übice ao comércio exterior - que os importadores/expor

tadores gostariam de ter livre, ou, pelo menos, o mais livre 

possível, de intervenções estatais. 

Na realidade, pela ... "multiplicidade.de organismos 

e entidades estatais que trata do assunto., podem ocorrer, al

gumas vezes, orientação político-econômica conflitantes e até. 

mesmo'contraditórias." 

Os principais órgãos responsáveis pela política de c£ 

mêrcio exterior - possuidores de competência para introdução 

de modificações das normas administrativas são os seguintes: 

-Conselho de Política Aduaneira/CPA - responsável pe_ 

Io estudo, taxação, isenção e alterações das alíquotas ad va

lorem do imposto de importação - através de Editais e Resolu

ções; 

- Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil 

CACEX - responsável pela comunicação e divulgação de todas as 

Boock: Cavalcanti, Fernando G.M-, in 

"Comércio Exterior e Contratos de.Câmbio de Exportação" -

Biblioteca Jurídica" Freitas Bastos , la. Ed./19Sl/RJ/Brasi-l .• 



alterações pertinentes ã importaçfíu e exportação, fundamenta^ 

da nas instruções dos diversos 5r/;ãos que disciplinam o co-'• • 

mêrcio exterior - através de Comunicados e Avisos. 0 comuni 

cado 5 o sistema utilizado pela CACEX para atualizar perma -

nentemente as normas a serem seguidas pelos importadores. Com-! 

pete ã CACEX todos os controles na fase anterior/preparatõ .- <. 

ria â importação c. a execução das diretrizes e normas dos õr_ 

gãos responsáveis pela política do comércio exterior; 

- Conselho Nacional de Comércio Exterior - responsá

vel pela aprovação, autorização e fixação das diretrizes de-

comércio exterior - atua atravéc de resoluções; 

- Banco Central do Brasil/BACEN - disciplina o regi

me cambial do comércio exterior, os incnetivos fiscais, os 

programas de estímulo à exportação, os financiamentos e todas 

as outras providências econômico-financeiras aplicáveis ao 

comércio exterior. E õrgão que aprova, autoriza, cancela e 

recomenda as atividades de ordem financeira pertinentes ao 

comércio exterior. Atua através de Resoluções. 

0 Programa Nuclear Brasileiro tem benefícios tributá_ 

rios concedidos pelo Decreto n9 1650, de 17.07.78. . 

Os produtos importados destinados ao programa, desde 

que não tenham 'similar nacional, estão isentos do pagamento- " 

do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Indus -. 

trializados/IPI. 

O Imposto de Importação - previsto no art. 1.8, Lei 

n9 5172/CTN - Código Tributário .Nacional, de 25.10.66 - tem 

como fato gerador a entrada.;de produtos estrangeiros no ter

ritório nacional - art.l9, Decreto-lei n9 37/18.11.66. 

12 _\̂  



O Imposto de Importação, caso não houvesse a isenção 

prevista no Decreto n9 1630 de 17.07.78 -, teria que ser cal_ 

culado pelas alíquotas previstas na Tarifa Aduaneira, art.22 

/Decreto-Lei n9 37/66, sobre a quantidade de mercadoria ex

pressa na unidade de medida indicada na Tarifa - art.Z9/Dec 

Lei n9 37/66. 

O Imposto sobre Produtos.Industrializados/IPI, se 

não houvesse a isenção - prevista pelo Dec. n9 1630/78, te

ria como fato gerador o seu desembaraço aduaneiro - art.46,1 

Lei n9 5.1 72/66/CTN. 

A base de calculo do IPI, quando não. hã isenção, é o 

preço normal quando a alíquota é aã_ valorem, que o produto 

alcançaria em uma venda de condições de livre concorrência , 

acrescido do imposto sobre a importação das taxas exigidas 

para a entrada do produto no país, mais os encargos cambiais 

e outros mais - previstos no art. 47,1, "a","b" e "c",da mes_ 

ma Lei. 

A legislação brasileira tributária concedeu benefí -

cios fiscais ao Programa Nuclear, objetivando baratear as suas 

operações de.importações-de equipamentos, máquinas, aparelhos, 

instrumentos e demais materiais, sem similar nacional-, in

clusive suas partes, peças, acessórios, sobressalentes e 

combustível nuclear em qualquer etapa do ciclo de produção. 

A isenção de que trata o art.l9 do Decreto-Lei n9 

1630/1978, é concedida, em cada Caso, pelo Presidente da Re

pública, por proposta dos Ministros da Indústria e do Comér

cio, das Minas e Energia, da Fazenda e Chefe da Secretaria 

da Presidência da República. Somente os Ministros supra e o 

Chefe do Planejamento da Secretaria.da,Presidência da Repú-.. 



blica e que após examinar, cada caso, podem encaminhar ao Pre_ 

sidente da Republica, o pedido de isenção dos impostos previ^ 

tos pelo Decreto-lei 1630/78. 

Afinal, é uma fonte de renda, nada desprezível, que 

deixa de entrar para os cofres da Nação.'e, como tal, não po

dem, as isenções desses impostos, serem concedidas aleatoria

mente. 

As Empresas Nucleares Brasileiras S/A - NUCLEBRÃS -em 

presa estatal de economia mista, estabelecida sob a forma de 

sociedade anônima, pessoa jurídica de direito privado -,esuas 

subsidiárias - NUCLEN/NUCLAN/NUCLEP/NUCLEMON/NUCLEI/NUSTEP e 

outras -, e as empresas concessionárias de serviços públicos 

de energia elétrica, encarregadas da construção e operação de 

usinas nucléoelétricas, são as beneficiárias da concessão de 

isenção dos impostos de importação e" sobre produtos industriei 

lizados, concedido pelo Decreto-lei n9 1630/78, desde que aten 

didas as exigências desse decreto e que visem as atividades , 

nele estabelecidas. 

A importação do material nuclear passa, por diversas fa

ses: requisição de material; análise de similar nacional; co

leta de preços; proposta de fornecimento; mapa de licitação; 

análise técnica/parecer técnico; análise comercial; autoriza

ção ministerial - Decreto n9 85652, 07.01.SI -; pedido de guia 

de importação (que ê o documento oficial de efeito cambial e 

fiscal, e que deverá estar de acordo com as normas vigentes e 

de comércio exterior brasileiras); a purchase order; isenção 

fiscal; remessa de documentos e instruções gerais, instruções 

para embarque/shipping instructions; desembaraço, alfandegário 

transporte de material para obra, seguro de transporte inter-



nacional; pagamento ao fornecedor (geralmente, essa fase se 

processa através de cobrança bancaria: após o embarque do ma_ 

terial no exterior, o fornecedor depois de receber a document 

tação de embarque do.agente embarcador, apresentara essa do-

cümênTãção ao banco situado nõ~~extèTî FrT quê a remeterá ao 

Banco do Brasil. 0 Banco do Brasil solicitará à NUCLEBRÂS o 

fechamento do câmbio e após o fechamento do câmbio, os docu

mentos serão entregues E NUCLEBRÂS.); e. Por último, a fase 

do controle de processamento de importação (que e feito atra_ 

vés do mapa de processamento de importação, no qual estão i-

dentifiçadas todas as fases e referências dos principais even 

tos) . 

Podemos dizer que cada uma das fases da importação 

nuclear exige uma sé^ie de observações e atendimentos âs di£ 

posições legais, especialmente estabelecidas para a importa

ção de material equipamentos nucleares, é uma importação bas_ 

tante complexa porem, bastante gratificante, no que se refe

re S sua lucratividade. 

No momento, essa lucratividade está sendo auferida 

pelos fornecedores/exportadores estrangeiros . No entanto, es_ 

pera-se em um futuro, não muito longinqllo, que o pais possa 

recuperar os grandes investimentos efetuados na área, expor

tando tudo o que puder ser exportável: - urânio beneficiado, 

reatores, ate os mínimos acessórios e sobressalentes utiliza_ 

dos pacificamente por tantos e tantos países na agricultura, 

medicina, indústria, etc. 

EXPORTAÇÃO NUCLEAR - 0 Complexo Mínero-Industrial do 

Planalto de Poços de Calda/CIPC, Minas Gerais, explora, pro-

-. _jduz e exporta concentrado de urânio "yellow cake", extraída 



de Caldas-M.G. 

Oomo todas as Nações civilizadas,- o Brasil estabel£ 

ceu medidas' de proteção ãs jazidas de minérios nucleares-... 

"Urânio, Plutônio, o Tório, materiais férteis em elementos 

- -nuc-lea-r-es -e-seus—subprodutos (elementos transurania.nos-rU-233) 

e os materiais físseis especiais'que assim forem considerados 
- . 7 

pelo orgao técnico competente..." -, que constituem fonte des_ 

sa nova e extraordinária energia. 

Constituem monopólio da União, a pesquisa e lavra 

das jazidas de minérios nucleares localizados no território 

nacional, bem como o comércio, a produção e industrialização, 

de todos os seus produtos e subprodutos - art.19- Lei n9 4118 

de 27.09.62. 

As reservas brasileiras de urânio, atualmente si

tuam o país/Brasil, em 59 lugar no mundo ocidental: -301 mil 

toneladas. 

Essa colocação é devida aos geólogos, engenheiros e 

outros especialistas da NUCLEBRÃS, que vem desenvolvendo, des_ 

de 1975, metódico e eficiente programa de prospecçao e pesquji 

sa, aumentando as reservas brasileiras conhecidas, que eram de 

11040 mil toneladas (antes de 1975), para 301.000 toneladas em 

1985, suficientes para abastecer 48 reatores PKR durante 30 

anos. 

Boock: Meirelles, Hely Lopes, in 
"Direito Administrativo Brasileiro", Editora Revista dos 
Tribunais, 9a.Ed./1982 - São Paulo-SP/Brasil, p.464. 

Jornal do Brasil -"OI.06.85 - in 
"Pesquisa de Urânio", P.3. 



Os brasileiros esclarecidos, entendem, perfeitamente, 

que são grandes os obstáculos ao desenvolvimento da tecnologia 

apropriada, que dê utilidade a essa imensidão de matéria-prima 

nuclear, mas entendem também que isto não é de modo algum, im

possível. 

0 comércio internacional nuclear, repetimos, está em 

franca expansão: mais dia, menos dia, o Brasil' terá que assij 

mir o seu papel de competidor nesse mercado. 

Aqueles que desejam ver o Programa Nuclear Brasilei

ro, vitorioso - engenheiros, geólogos, físicos, pessoas que en 

tendem e são especialistas na matéria::, trabalhando no Progra

ma ou fora dele, porém, justamente por entenderem do assunto , 

torcendo por ele e por desejarem o melhor para o país, em ter

mos de divisas/lucratividade/retorno de capital,-etc.,-, todos 

esses entendem que o meihor para o Brasil será a exportação do 

urânio brasileiro, beneficiado totalmente no seu país de ori

gem/Brasil. 

No mercado mundial, o urânio está cotado a 4000Ò dó

lares - a tonelada. 

Assim como ocorreu e continua ocorrendo o processo 

de transformação do Brasil'em competidor internacionalmente r£ 

conhecido - calçados/ãlcool/aço e demais produtos nos quais ves 

se destacando, no comércio exterior -, antes era mero exporta

dor de matérias primas a preço vil, importada?, após manufatu

radas, a peso de ouro -, o mesmo ocorrerá, com a produtividade 

nuclear brasileira. 

A exportação nuclear brasileira, apesar de embrioná

ria, faz parte desse processo de transformação- A exportação 



nuclear brasileira faz parte do processo de irreversibilidade 

de que se reveste o Programa Nuclear Brasileiro - quer tenha 

ele que sér revisto ou não, simplesmente,;porque, não se con

cebe que o. Brasil deixe de competir - deixe de colocar os seus 

produtos nucleares "nelfse méTcfãdõ-fabuloso, apenas para satis

fazer competidores incapazes de competir, amedrontados com o 

competidor em potencial. 

Os investidores sabem disso. Quando os grandes pos_ 

tulam o livre comercio internacional, entendendo que as inter_ 

venções estatais atrapalham o fluxo comercial, sabem, também, 

que o que torna atraente o comércio - em geral -, é a competi^ 

ção, através do melhor preço, melhor produto, melhor locali

zação da ãrea de produção, proximidade de mercados em poten -

ciai, o bom relacionamento entre opaís onde se situa a area 

de produção e os países/mercado em potencial. Muitas consid£ 

rações tem que ser estudadas e respeitadas, para que os recuj_ 

sos seja-'bem investidos. 

Não será, pois, o controle de preços, estabelecido 

pelo governo brasileiro, nem o fato da legislação brasileira 

permitir a saída de dólares, na base de 12* do capital médio 

investido no país, nem a reserva de mercado para a ãrea ' de 

informática; nem as "dificuldades", para realizar importa -

ções; nem, muito menos a lei de greve brasileira - greves são 

saudáveis e usadas em todos os países capitalistas do mundo 

e são inerentes ao sistema: alguém pode imaginar um sistema 

democrático autoritário/totalitário, com o Estado intervindo 

/protegendo apenas o capital? -, pois bem, não serão as "mo

tivações" acima, que impedirão os investidores de fazerem os 

grandes e bons negócios no Brasil. 



Pela ótica de um bom investidor, todos os aparentemen 

te, obstáculos aos investimentos externos no Brasil, são inex -

pressivos. > 

A exportação de produtos nucleares brasileiros é in-

vestlnteríto de retorno certo. ~ " ~~~ 

A NUCLEP - NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - uma 

das subsidiárias da "holding" NUCLEBRAS -, é a maior, mais com 

pleta e mais moderna fábrica de equipamentos pesados na Améri

ca do Sul. Na NUCLEP estão sendo fabricadas estruturas gigan -

tescas de plataformas de petróleo, condensadores, pressurizado-

res, reatores - um dos reatores foi vendido, recentemente para 

a Argentina -, tudo destinado â exportação e às usinas brasilejl 

ras. 

A NUCLEP está qualificada para participar do forneci

mento de equipamentos, - ganhou a concorrência -, para o Egito. 

Por enquanto, o custo é alto, porque ainda não produ

zimos energia suficiente. Mas isso, também, é reversível. 

A parte de construção civil de Angra 2 já est'a 70ço 

- setenta por cento - pronta; e, 90"& - noventa por cento - dos 

equipamentos de Angra 2 e 3 estão adquiridos e prontos: não há 

possibilidade de encarecerem mais. 

Angra 1 é parte integrante do abastecimento da rede 

sudeste de energia elétrica. Se Angra 1 sair, por qualquer ra

zão da linha, parando de fornecer energia, já desbalanceia o 

sistema. Isto prova a importância de Angra 1 para o abasteci

mento da rede sudeste de energia elétrica, no Brasil. 

Em 1978, escrevia-se: ... "para o futuro, julgamos que 

acertará quem "apostar" em projetos para os quais_-as_^3isponibi-



lidades internas de matérias-primas, terra, energia elétrica e 

recursos humanos conferem ao Brasil uma posição privilegiada no 
q 

mercado internacional." : 

Em 1985, no que concerne ao comércio internacional nu 

c-lea-r-f—podemos d-ize-r——fundamentados no que dizem-os espee-iali-s 

tas/observadores do assunto: para o futuro, acertará quem in

vestir nos produtos nucleares de importação/exportação - urânio, 

equipamentos pesados, máquinas, reatores, condensadores, pressu 

rizadores e outros mais, utilizando-se de todo o. potencial que 

o Brasil tem para oferecer - incluindo os imprescindíveis recur_ 

sos humanos, posição estratégica e o seu ótimo relacionamento in 

ternacional. 

Defender o desenvolvimento do Programa Nuclear Brasi

leiro, contra as restrições impostas pelos -'concorrentes, ê in

teresse tanto do Brasil, quanto daqueles que se associaram - a. 

través de "joint ventures" -, objetivando implementar a indús -

tria nuclear no país. 

Quando contrataram com o Brasil - o contrato milioná

rio do século -, estavam cientes das restrições que, por todos 

os meios, viriam a ser impostas ao Programa Brasileiro, pelos 

fortes concorrentes. 

Daí que, será, realmente, muito estranha e incômoda ," 

face ao povo brasileiro, a posição dos sócios das empresas nu

cleares brasileiras, se, comodamente, nada fizerem para • fazer 

.valer as regras internacionais de direito, e, se, omitindo, deî  

xarem o problema entregue a responsabilidade única do Governo -

Brsileiro. 

Booek: Novaes, Rubem de Freitas, in f\f 
"Política Brasileira de Investimentos" - Caderno . , y 



Mesmo que a questão não possa ser considerada apenas 

uma questão de direito internacional - sabemos que não é -, os 

s"ocios é" que têm que procurar encontrar os argumentos políti

cos necessários, para usá-los junto, aos concorrentes e impedí^ 

-los de impor tantas restrições ao desenvolvimento do programa 

brasileiro. 

Não é concebível que, a associação - ocorrida atra

vés das "joint ventures" -, tenha sido, apenas, o meio, encon

trado pelos sócios, de efetuarem as vendas dos seus pacotes nu 

cleares ao Governo brasileiro. 

Nem é concebível que tal associação - sabidamente , 

uma das grandes causas do endividamento externo brsileiro -,te_ 

nha sido realizada objetivando após as vendas efetuadas, o prp_ 

grama iniciado e endividado -, retirar do Governo brasileiro o 

controle das empresas nucleares. •* 

Uma das recomendações do Fundo Monetário Internacio-

nal/FMI, no que concerne a divida externa brasileira, e, jus 

tamente, a de que o Governo brasileiro transfira, para os só

cios/acionistas estrangeiros, o controle das estatais em difi

culdades . 

Essas são algumas das considerações ou, iluções que 

se escuta a respeito da situação do Programa nuclear, no B r a 

sil . 

0 problema da carência de recursos para desenvolver 

o setor nuclear, e a dívida externa contraída na área, não é 

problema exclusivamente brasileiro, e os sócios/investidores 

sabem muito bem disso. 



Esse ê um aspecto do problema que não pode ser esqu£ 

cido, pelos sócios do Governo brasileiro: a divisão de respon

sabilidades na dívida, e a necessidade deles, não somente do 

Brasil, carrear recursos para implemento do Programa. 

- A—part-icd-pação-efetiva-das—empresas estrangeiras com 

interesse no setor nuclear, no Brasil, é esperada e certamente 

não falhará. 

0 país pode garantir o abastecimento das oito usinas 

previstas no Programa e o valor das reservas de urânio, " ... 

poderá ser suficiente para amortizar parte dos investimentos no 

„ 10 
programa . 

A política, a prática de exportação e as relações in 

ternacionais estão estreitamente interligadas. 

E, o apoio governamental é indispensável para que os 

investidores estrangeiros possam orientar, canalizar seus in

vestimentos e a venda de seus produtos. 

No Brasil esse apoio tem ocorrido através de estímu

los fiscais e financeiros e, através de uma infinidade de pro

vidências que ajudam a facilitar a conquista de mercados exter_ 

nos . 

Entre as Agências do Governo brasileiro que concedem 

incentivos a exportação, estão o Conselho de Desenvolvimento 

Industrial/CDI e a comissão para Concessão de Benefícios Fis

cais a Programas Especiais de Exportação/BEFIEX (ambas estão 

vinculadas ao Ministério da Indústria e áo Comércio/MIC, fun -

ix.o'fC&TÜàí c=33 t̂ te-.VT̂ vte-)) • 
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CONCLUSÕES 

A participação dos países em desenvolvimento no abas

tecimento de energia elétrica jã é significativa: Portugal ,Tuj_ 

quia, Egito, Líbia, Indoxirià,~ClriTeT Peru e -Vene^ueiai 

A participação dos países em desenvolvimento na capa

cidade nuclear mundial instalada, que ... "era apenas 64 (13584 

dos 229819 M1\T) no fim de 1984, deverá elevar-se a 12"» até o ano 

2000, segundo prognostico da AIEA11 - ATOMIC INTERNATIONAL ENER 

GY AGENCY. . 

A cooperação internacional nuclear tem que se reali -

zar, vizando o lucro. Negócio só é bom quando ê bom para todos. 

O mercado nuclear é enorme, fonte inesgotável de riquezas, onde 

todos podem lucrar muito. 

Cooperação, apenas a nível científico, sem que se pos_ 

sa, siquer pensar em utilizar os conhecimentos intercambiados, 

objetivando o lucro, é como se não existisse. Mesmo porque, os 

intercâmbios científicos, do modo como são realizados, não pas

sam de meros códigos de aspirações. 

E: muito raro encontrar engenheiros, geólogos e ou

tros especialistas brasileiros, que tenham'.ido se "especializar" 

no exterior, que voltem com conhecimentos técnicos além dos que_ 

j "a conheciam Uma grande parte frustra-se, pois somente •'• têm 

possibilidade de "intercambiar" aquilo que jã sabiam. • Quando 

chega no ponto principal, naquilo qüe realmente interessa ao co_ 

nhecimento, por ser novo, ê comum ouvirem que "isto não está no 

programa". Em outras palavras: no que pese os esforços, a capî  
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talização de experiências culturais diferentes, no que se refere 

ao conhecimento de novas tecnologias, a frustração é total. 

Os sócios do Programa Nuclear Brasileiro sabem muito 

bem disso e devem procurar mudar esse status quo. Porque, se e 

—interesse- do Brasil adquirir o máximo _de conhecimenJ:os_jTa_Jírea,é 

muito mais deles. 

O Brasil é fértil em recursos humanos. Os engenheiros, 

demais especialistas brasileiros são versáteis, possuidores ..'de 

grande facilidade em adaptar técnicas. E famoso, o "jeitinhobra 

sileiro". Eles entendem um pouco de tudo e isso ê ótimo. 0 mes

mo se aplica aos operários brasileiros, que são, também, os que 

mais trabalham em número de horas trabalhadas por dia, se compa

rados com os seus colegas no mundo inteiro. 
t 

Tudo isso tem que ser levado em consideração, pelos só_ 

cios do Programa Nuclear Brasileiro: é um bom investimento. Va

le a pena lutar por ele. 

De mais a mais, sócios são sócios: não podem locuple

tarem-se uns a custa dos outros. 

Há que se trabalhar junto, objetivando o lucro para t£ 

dos. Só que no caso brasileiro, dadas as circunstâncias, o so

cio estrangeiro, por ter maior poder de barganha, deve trabalhar 

mais, no sentido de usar esse poder, para benefício de ambos. 

No nosso resumo sobre o que podeéria vir a ser nosso 

"Work paper" - submetido ao Conselho da Associação Internacional 

de Direito Nuclear/INLA, início de 19S4 -, sugeríamos que, tal

vez pudesse ser recomendada, no NUCLEAR INTER' JURA/19S5, em-' Cons 

tance, na Alemanha, a criação de um grupo de trabalho - composta 
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de membros da INLA, objetivando a compilação dos textos legais, 

procedimentos e políticas nacionais referentes â importação/ex

portação no,s países importadores/exportadores de material nu

clear. | 

O—ob-jet-ivo—f-inal seria a elaboração-_de _uma_es.p_écie_ de 

código de conduta, um tipo de roteiro - periodicamente atualiza_ 

do - que pudesse ser de utlidade para as empresas importadora/ 

exportadoras desse tipo de material, equipamentos etc. 

Nesse instrumento de auxílio ãs empresas, estariam con 

tidas, alem das legislações referentes ao assunto, as competên

cias, atribuições dos organismos governamentais, seus incentivos 

fiscais - quando e onde houver incentivos -, exigências, expeci-

ficidades etc, de cada país importador/exportador. 

A título de colaboração, tentamos expor, como se pro

cessam as diversas fases da importação/exportação nuclear no Bra. 

sil. 

Mas as regras de comercio internacional nuclear são 

extremamente dinâmicas: existe o grave problema da segurança e 

existem as severas restrições ao implemento desse tipo de comér_ 

cio. Estamos conscientes dos fatores estruturais, específicos 

do comércio int'ernacional nuclear, que impedem o seu desenvolvi 

mento no Brasil. 

Nesse ponto, lembro as palavras do Embaixador brasi

leiro - Sérgio Rouanet, Chefe do Departamento da Asia e da Ocea_ 

nia do Ministério das Relações Exteriores/Itamarati -, em confe_ 

rência na ESG, em 11.06.S5, quando dizia: "há que se distinguir 

a posição do Governo Norteamericano, da posição das . empresas 

nortearnericanas". 



São conhecidas as teses, livros do famoso General Nor_ 

teamericano - General Walters -, que mostram como, ao Governo 

de seu pal^/EUA interessa um Brasil forte, pois o Brasil forte 

representa_tranquil.idade_para_o-Governo Norteamericano•:• 

Uma das formas mais eficazes de tornar o Brasil forte 

ê, justamente, não tentar impedi-lo de gerar recursos necessá -

rios ao seu desenvolvimento ehconõmico e social. 

E, não existe maior fonte de recursos, do que aquela 

que e gerada da impfürtação/exportação, de um modo geral, e, em 

particular, da importação/exportação de material nuclear - urâ

nio beneficiado, reatores, equipamentos etc. 

&s empresas norteamericanas podem até.nem querer ou

vir falar em competição, neste fabuloso mercado internacional, 

nuclear. Mas, a ausência de interlocutores para esse tipo de 

dialogo, não chega a impressionar. Isso é assim mesmo: qualquer 

comércio internacional que movimente grande riqueza, vultuosas 

somas de dinheiro, despertando, por essa razão, a cobiça inter-

ancional, sofre, velada ou deliberadamente, toda a sorte de re£ 

trições ao seu desenvolvimento. 

Com o correr do tempo, porém, as forças impeditivas 

de tal progresso, entendem que não é incompatível com os seus 

interesses o fluxo normal daquele comercio e que, muito pelo 

contrário, a prática da livre concorrência, por ser saudável, ê 

inerente ao sistema do qual fazem parte. 

A partir desse entendimento , uma multiplicidade de fór

mulas, instrumentos jurídicos são criados, ou, apenas, agiliza

dos, visando contentar a todos: contratantes, contratados, ga

nhadores e perdedores das grandes concorrências internacionais. 
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Sem subestimar a importância dos teóricos no mundo con 

temporâneo - pois é indiscutível a força das idéias, no sistema 

de comunicação de massas, de nossa época -, são os práticos que 

fazem o mundo funcionar. 

E os nossos tradicionais amigos - empresas norteameri-

canas - são práticas, antes de mais nada. 

0 comercio internacional nuclear está em franca expan 

são: somente em 1984, foram realizadas Feiras de Comércio Nu

clear/Trades Fairs, em Hanover/Abril, de 04 a 11; Tóquio/Abril, 

de 23 a 06 de maio; Chicago/Abril, de 24 a 26; Brio/setembro,de 

12 a 19 e Washington, D.C./novembro, de 11 a 14 - e, tem sido e 

e, negócio?5timo para todos. 3 

Removidos os óbices, será tamb-em, negocio ótimo para 

o Brasil e os seus parceiros importadores/exportadores, quais -

quer que sejam eles - ressalvada a participação majoritária do 

Governo Brasileiro, uma vez que é de interesse e vontade nacio

nal manter o setor estatizado. 

Desse modo, geração de energia elétrica a parte, con-

fiamos que os pesados investimentos, suportados pelo povo brasjl 

leiro, para poder desenvolver a indústria nacional nuclear, po£ 

sam retornar, em futuro não muito remoto, através da lucrativi

dade obtida no mercado internacional nuclear. 

Apesar de todas as dificuldades em harmonizar internet 

cionalmente os dispositivos legais, referentes ã importação/ex

portação nuclear, porque "... diferentes interesses, dominam o 

comércio nuclear" ..., i.."além de haver competição .entre os 

fornecedores e os países receptores" ... e, ..." uma base comum 



para unificar a legislação será" dificilmente obtida"... , mes

mo assim, insistimos: pode ser difícil mas não, de modo algum , 

impossível. Tudo que tiver o objetivo de'tornar o fluxo de co

mércio internacional nuclear rápido e fazer lucro para as par -

tes interessadas - Governo, sócios etc-, deve ser tentado. 

Finalmente, a opinião aqui expressa, não exprime: a 

posição oficial do Governo brasileiro, não foram elaboradas pa

ra expressar a opinião oficial. Mas, isso não quer dizer que 

seja uma opinião isolada, porque o entendimento da autora é pr£ 

duto da leitura de trabalhos sobre o tema, observação e anota -

ções extraídas de encontros e.conversas com especialistas da 

. jfè^tyusfrw-jf f fya-rfd^v^^^-

12 Pelzer, Norbert, in "On harmonizing Nuclear Energy Law" 
- Introductory Remarke to the General Theme of Nuclear 

Inter Jura/85, p.8/INLA. _ 


