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RESUHO

A Responsabilidade Internacional do Estado i focali-

zada, tendo COMO seu fato gerador os efeitos deletérios das

radiações ionisantes sobre mm pessoas, bens, território e am-

biente sob outra jurisdição.

São analisadas as nonas convencionais, mm regras do

costune internacional bea COMO a evolução da doutrina e da ju

risprudência, relativas â Matéria.
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ABSTRACT

International Mesaonsability of State, considering

the deletérias effects of ionising radiation on the hwaan

being, property, territory and environ—nt which are under

other jurisdiction, is focused.

Conventional rules, costuaary rules, the evolution

of "opinion Juris" as well as the decisions of tribunals

related to the subject are analysed.
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RESWÉ

La ftesponsabilitá Internationale da 1'ttat est

discute tenant an coapte coves fait fénérateur: las effets

nuisibles das rayoneaeats ioaisaats sur l'hoane, las bieus»

la territoire et I'environneaent sous l'autre jurisdiction.

Las rêflas conventionalles, las regies coutuaières

sont analysaes, ainsi qua 1'evolution doctrinala at las

decisions das tribunaux sur ce sujet.
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APRESENTAÇÃO

O recente acidente nuclear ocorrido na usina núcleo-

elétrica de Tchernobyl, na União Soviética, provocou a discus^

são sobre a responsabilidade internacional do Estado por da-

nos causados a pessoas, bens,ao território e ao ambiente sob

outra jurisdição nacional ou mesmo internacional.

Dois pontos são balisadores deste trabalho: os efei-

tos deletérios causados pela radioatividade quando esses ocor

rem além das fronteiras onde tiveram origem, e a responsabili

dade do Estado em face da sociedade internacional e a outros paí-

ses, era particular, inclusive às pessoas, aos bens e ao ambieri

te sob as suas respectivas jurisdições.

O tema é de amplitude enciclopédica, pois que, se de

um lado, parte da responsabilidade do Estado, cujos fundamen-

tos cr;tão nas rcízes do direito internacional, mas cujo reco-

nhecimento somente ocorreu no limiar deste século, de outro

lado alcança os efeitos nocivos, e não somente os danos nu-

cleares, causador pela radiação ionisante.

Certo é que o acidente de Tchernobyl estimulou, por

assim dizer, a curiosidade científica de Autora sobre o tema,

tocado era pinceladas muito tênues cm sua tese de doutorado.

Agora a pretensão está sendo a de discutir, se não

todos os aopectoc, ao menos alguns que a Autora julga serem

os principais deste estimulante tema.
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INTRODUÇÃO

A responsabilidade é um dos fundamentos de qualquer

sistema jurídico. Suas origens remontam ao Direito Romano, on

de tem suas raízes, muito embora ligada somente ao conceito

de reparação material, sem quaisquer maiores nexos à própria

teoria de culpa. De fato, no regime de responsabilidade, como

concebido no Direito Romano, a culpa tinha um papel inciden-

tal.

Na Idade Média, com o direito canõnico e a substitui,

ção do jurista pelo teólogo na enunciação da ordem social, a

responsabilidade não era entendida como uma instituição someri

te jurídica, inspirada por Deus, torna-se transcendente, pois

coloca o homem face ao Criador, a quem deve responder pelos

seus atos.

0 conceito de imputação ao indivíduo dos atos quo

cometeu toma um caráter determinante e a falta (culpa) tor-

na-se critério de reparação.

Esse conceito r assimilado pela Escola do Direito N£

tural, como fixado por Hugo Grotius, fundador da Escola Mo-

derna do Direito Natural e do Direito Internacional, em "De

Jure Belli ac Pacis", ao prescrever que cada um deve "reparar

o dano cometido por sua culpa".

A responsabilidade individual e a do Estr.do foram

concebidas no mesmo esquema onde a falta tem um papel deterini

nante. Apesar de o Estado ser pessoa jurídica, seus atos são
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praticados por indivíduos e tanto ele COMO esses deveriam s b

meter-se ao império da lei «oral superior, da lei divina. (1,

Nos dias atuaiStO imperativo moral subsiste, porém

fundamentado em outros preceitos, em face da distância entr--,

o discurso do "dever ser" e a realidade.

Tal ocorre particularmente com relação ao comporta-

mento das Potências, no qual o "dever ser" não está habitual-

mente cm consonância com a realidade política.

No final do Século XIX, sob a influência da doutrina

positivista, cuja preocupação não é com a moralização das re-

lações internacionais, é que a responsabilidade e soberania

são definidas por suas recíprocas relações.

COMO assinala Dupuy, é necessário observar o caráter

composto da responsabilidade que cresceu pouco a pouco como

instrumento técnica de restauração do patrimônio, como meio

de penalizar os criminosos e como instrumento de moralização

das relações entre pessoas dentro de uma ordem social ameaça-

da pela violência anárquica ds suas respectivas condutas. (2)

Para Berlia, a responsabilidade, seja ela penal, ci-

vil, coletiva ou individual, contratual ou delitual é, de priii

cípio, repressiva e o meio internacional não se subtrai a es-

ta regra comum, sendo pois no direito das represálias que tem

origem o que chamamos hoje a responsabilidade do Estado.(3)
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Seelie, por seu lado, considera que:

"la notion de responsabilité répond í un be

d'equilibre social, de retribution, de justice et

e'est pour quoi son fondement est êthique".(4>

Como bem conclui Jules Basdevant, quando da abertura

dos trabalhos da III Comissão da Conferência para a Codifica-

ção do Direito Internacional, em 1930, a questão cta responsa-

bilidade tem cada vez mais importância, tanto na ordem inter-

na como na ordem internacional e "les regies de Ia responsabi

lite sont, em qualque sort, de regies chefs de 1'ordre juri-

dique..."(5)

A mesma ênfase ê dada por Hildebrando Accioli, ao con

siderar a responsabilidade um dos aspectos mais séixos das re

lações internacionais.(6)

A responsabilidade do Estado tem emulado a atenção

de um número siçjnificativo de juristas c de organizações c cn

tidades científicas e sido tratada em decisões dos tribunais,

e tratados internacionais.(7)
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CAPÍTULO I
«

DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO

1.1 - Considerações Preliminares

De principio, compete a cada Estado assegurar em sua

jurisdição e na forma que lhe pareça apropriada ou convenien-

te, o atendimento ao Direito Internacional. Mas de acordo com

o direito das gentes "um Estado não pode eximir-se de respon-

sabilidade, segundo o Direito Internacional, invocando dispo-
V

sições de sua lei interna"(8)

Este foi o fundamento da discussão ní> 1 da Comissão

Preparatória da Conferência de Codificação do Direito Interna

cional: a responsabilidade internacional dos Estados funciona

como uin mecanismo regulador eventual c necessário de suas re-

lações reciprocas e decorre do fato de que, em sendo iguais,

a eles competem direitos e devores recíprocos no contexto da

sociedade internacional.(9)

Apesar do reconhecimento do princípio de responsabi-

lidade, seu regime tem-se formado lentamente na sociedade in-

ternacional. 0 princípio da responsabilidade dos Estados 6

tão antigo quanto o da igualdade. Charles de Visscher consider

ra-o "o corolário necessário da igualdade entre eles".(10)

As principais regras costumeiras ocorreram na segun-

da metade do Século XIX, em decorrência do recurso mais fre-

qüente ã arbitragem.
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As tentativas de codificação têm encontrado certas

dificuldades particularmente pelos pontos de vistas divergen-

tes, COMO assinala Nguyen Quoc Din.(11)

Ressalte-se aqui os trabalhos da Conferência de Gene

bra de 1930, a Comissão de Direito Internacional das Hações Unidas.

principalmente os Relatórios de Garcia Amador, Roberto Ago e

W. Riphagen que têm procurado, particularmente, consolidar as

regras costumeiras e as decorrentes principalmente da juris-

prudência arbitrai.

Entre os tratados que se referem especificamente a

essa matéria, exemplificam-se a Convenção IV de Haia, de 1907,

sobre a responsabilidade era razão dos atos cometidos por for-

ças armadas em campanha, e as Convenções sobre responsabilidci

de civil por danos Nucleares de Viena, 1963 e Bruxelas, 1962,

Tratados do 1972 sobre a responsabilidade resultante do lança

mento de satélites o a recente Convenção sobre o Direito do

Mar, de 1983. Ressalte-se, ainda, as resoluções das Nações

Unidas, bem como a Declaração de Estocolmo sobie o Ambiente

Humano; de 1972.

Até os dias atuais o direito da responsabilidade in-

ternacional dos Estados continua essencialmente costumeiro, e

como visa a regular interesses divergentes e vontades autôno-

mas e soberanas dos Estados, é por vazes controvertido e confu-

so, porque em plena evolução, como será visto posteriormen-

te. (12)



1.2 - A CowLssãc de Direito Internacional das Mamões unidas e

outros organis

Desde o inicio de seus trabalhos, eu 1949, a CDI in-

cluiu a Responsabilidade do Estado na lista dos quatorze topi

cos(selecionados de direito internacional*para codificação. (13)

Anteriormente, a Liga das Nações, em 1924, já decidi

ra sobre a codificação do direito internacional sobro respon-

sabilidade do Estado.

O Instituto de Direito Internacional, na Sessão de

Lausanne de 1927, antecipando-se à decisão sobre o mesmo as-

sunto pela Conferência de Codificação,realizada em Haia, era

1330, adotou resolução a respeito da responsabilidade interna

cional dos estados por danos, era seus territórios, de pessoas

e propriedades não nacionais.

0 Instituto tem discutido a responsabilidade como era

dois temas específicos: nas "Regras de Exaustão dos Remédios

Locais", adotada na reunião de Granada cm 195G, e na resolu-

ção sobre "O Caráter Internacional das Ações apresentadas po-

lo Estado em decorrência da injúria sofrida por um indivíduo",

adotada cm 1965, na reunião de Varsóvia.

Recentemente o Instituto aprovou, em setembro de 1987,

as regras do Cairo que trata.a da Poluição Transfrenteira do

Ar, dentre essas a da responsabilidade do Estado, tendo como

Relator o Embaixador G.E. do Nascimento Silva, (entre outras

Resoluções que abordam a responsabilidade do Estado}» como

será visto no desenrolar deste trabalho.
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o Instituto Jtaericano te Direito Internacio-

nal » por convite da União Panaatricana, tratou da Bateria e»

1925. Hâ outros trabalhos, no «abito interaaericano, para a

codificação da Responsabilidade Internacional do Estado, des-

de os idos de 1M§.(14)

Portanto, vê-se UM esforço internacional continuo no

sentido da codificação das regras do direito da responsabili-

dade do Estado.

1.3 - A Definição da Responsabilidade

A responsabilidade tem sido conceituada de modos di-

versos, não raras vezes complementares e conforme os ângulos

sob os quais c examinada.

Primeiramente, como conseqOSncia da violação de uma

obrigação internacional, vem sendo definida pelo caráter ilí-

cito do fato gerador, como concebem AnEÍlotti,Reuter,Verdros.ç,

Simma. (15) Outrois autores, como Combacau, a conceituam segun-

do seu conteúdo e objeto, constituindo-se a responsabilida-

de nn obrigação de reparar os danos causados por fatos que a-

presentam certas características e são imputáveis à pessoa do

Estado. (16)

Ainda alguns preferem abordar a responsabilidade se-

gundo a nova relação criada entre o autor do fato gerador e

os outros sujeitos de direito, como o faz Jimenez de Aréchaga:



"Whenever a duty established by any rule of

international law has been breached by act or

omission, a new leoal relationship automatically

comes into existence. This relationship is

established between the subject to which the act

is i»putable, who Bust "repond" by Baking adequate

reparationr and the subject who has a claim to

reparation because of the breach of duty".(17)

Essa é também a posição da Comissão de Direito Intcz:

nacional, em seu comentário ao artigo 19 da primeira parte do

Projeto de codificação, quanto ao seu entendimento sobre a

responsabilidade internacional:

"Toutes sortes de relations nouvelles qui peuvent

naitre, en droit international, du fait internatio

nalement illicite d'un État, que ces relations se

limitent ã un rapport entre 1'État auteur du fait

illicite et 1'État directment lerê, ou qu'elles

s'etendent aussi à autres sujets de droit

international"...(18)

Dupuy, em sua fundamentada crítica aos trabalhos da

Comi.soão de Direito Internacional, assinala que esta concei-

tuação é própria quando se trata de fotos ilícitos e, por ou-

tro lado, está aberta a uma pluralidade de funções não somen-

te reparatória, mas também eventualmente penal e outras/ pois

que engloba não somente a obrigação do autor do fato gerador;

a ocorrência do ilícito, mas também dos direitos de outros su

jeitos, a começar pelo Estado que sofreu conseqüências dano-

5



sas cs decorrência de fato considerado. U M

Para a consecução deste trabalho adotou-se a linha

proposta por Dupuy de analisar a responsabilidade do Estado

a partir do f*to gerador.

1.4-0 Pato Gerador

A doutrina em geral não te» consagrado atenção ã no

cão de fato gerador» nas sim ao caráter ilícito, isto ê, uma

qualificação do fato gerador.

A metodologia de Dupuy propõe a dissociação das

duas noções, isto é, de fato gerador e da ilicitude, pois so

mente sob uma visão mais larga poder-se-ã:

"qualifier de genérateur tout fait imputablc à

1'fit.it et reconnu susceptible d'entrainer pour lui

1'engagement de la responsabilitó international.

Cette perception parait Ia seule qui, à ce stade,

soit susceptible de s'appliquer aussi bien aux

faits illicites qu'aux fa.i.ts dits non interdits par

le droit international".(20)

É, pois, na consideração do fato gerador e nas suas

re]ações com o dano que se opera a responsabilidade.

A definição do fato gerador está tambem ligada àa

regras de imputaçâo, em particular quando se trata do fato

ilícito; mas deve-se considerar também a possibilidade de

uma responsabilidade por fatos lícitos ou nâo proibidos pelo

6



direito internacional.f211

1.5 - O Pato Ilícito

h responsabilidade internacional do Estado é, em

grande maioria, decorrente da prática de ua fato internacio-

nalmente ilícito. O fato ilícito é, por assim diser, o gera-

dor principal da responsabilidade do Estado.

Do ponto de vista do direito internacional, a detenai

nação de ser ura fato considerado ilícito pode não coincidir

com os critérios adotados no direito interno.

Pode ocorrer que haja coincidência entre o direito

interno e o direito internacional, mas pode também - e isto

não é raro - que sejam divergentes os critérios de ilicitude

do fato determinante da responsabilidade internacional do Es-

tado. (22)

Como assinala Dupuy, seguindo a Comissão de Direito

Internacional, a teoria clássica confere ao fato ilícito um

caráter objetivo, isto 6, o elemento objetivo da responsabiM

dade, por oposição ao elemento subjetivo, constituído pela

operação de impuLaçâo do fato considerado a uma pessoa, isto

é, a um sujeito,clciterminnão. (23)

Esta objetivização do ato ilícito é dada pela doutra,

na clássica, positivista., formulada por Anzilotti e seguida

por Maurice Bourcjuin, Jules Basdevant e Karl Strupp e a maio-

ria dos autoreG.(24) A doutrina Anzilotti coloca em evidên-
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cia o caráter ilícito do ato e as condições de sua imputação

ao Estado.

A noção do ato ilícito implica na concorrência de

dois elementos: a ação (ou omissão) e a regra de direito com

a qual está em contradição.

A conceituação de Anzilotti de que:

"L'acte illicite international est un acte en

opposition avec le droit".

exclui a referência à falta subjetiva, que terá sua origem no

direito natural, simplificando a operação de imputação, pois

o fato ilícito passa a ser não uma falta, mas um descumprimen

to do direito.(25)

Ocorre uma ligação direta e reciproca entre as carac

terísticas do fato gerador, isto é, uma violação de norma in-

ternacional, objetiva, e a lógica de imputação em si.

Berlia divide essa ligação - que determina a respon~

sabilidade do Estado - e»n falta e comportamento ilícito do Es

tado e o fa?; com bar;o na doutrina de Krupp, que diyi-ingue os

atos positivos e OE delitos por omissão.(26)

E nessa ordem de idéias a "diligence due", preconiza

da nas regras de Washington (27), se conforma com a doutri-

na de /Inzilotti na medida em que:

"Le dófaut de diligence est une inobservation du

devoir impose par le droit international, sans qu'il
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y ait alors ã parler de faute au sens propre du mot.

L'Etat qui a usé de la diligence qu'il devait n'est

point responsable; mais son défaut de responsabilite

n e tient pas a une absence de faute, il vient de ce

qu'il n'y a eu ancun acte contraire au droit de

gens." (28)

Outro mérito de Escola positivista foi também ter

permitido a reconciliação da doutrina com a prática e a unifjL

cação da teoria geral da responsabilidade.(29)

Na decisão da Corte Permanente de Justiça sobre o ca

so Usina de Chórzow, encontra-se a sua tradução jurispruden-

cial:

"Cest un príncipe de droit international que Ia

violation d'un engagement entraine I1obligation de

reparer dans une formule adequate. La reparation est

done lo compleiment indispensable d'un manquement ã

I1application d'une convention sans qu'il soit

nec.essnj.ro que cela soit inscr.it dans la

convent:! on. " (30)

A unidarlo teórica da doutrina foi explicada por Rcuter

na Academia de Haia:

"L1absence d'une distinction entre la responsabilite

penale et Ia responsabilite civile n'est en droit

international que la consequence de I1absence

d'autoritc ayant pour function propre de defendrc

des interêtc communs".(31)
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Nessa ordem de idéias, o árbitro Parper recusou-se a

ser investido em uma missão penal para determinar sanções por

que:

"Dans notre opinion, les mots exemplaire^ vindicatif,

punitif, appliquês aux dommages sont termes impropres.

Le concept fundamental de "dommages" est

satisfaction, reparation pour une perte subie, une

compensation assurée judiciairement pour une

offense".(32)

Âs teorias de Anzilotti se opõe Kelsen, que conside-

ra a operação de reparar um ato ilícito como subsidiária inse

rida entre o fato ilícito e o ato de constrangimento e que ej;

se ato autorizaria o Estado vítima a reagir por represália oú

Guerra.(33)

1.5.1 - O Fato Ilícito conforme a C.p.I.

0 artigo 19 do Projeto da Comissão de Direito Inter-

nacional reflete esta objetivização do ato ilícito.

"In verbis":

"Article Premier: Tout fait internationalement

illicite d'un État engage sa responsabilité

Internationale".

Mais adiante estatui o Projeto os elementos do fato

ilícito do Estado:

"Article 3: Elements du fait internationalement

illicite de 1'État. II y a fait internationalement

illicite de 1'Etat lorsquc:
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a) un comportement consistant en une action ou en

une omission est atribuable d'apres le dro'it

international à 1'Êtat; et

b) ce comportement constitue une violation d'une

obligation internationale de 1'Êtat".

Por outro lado, a adoção de uma dicotomia na respon-

sabilidade do Estado, isto ê, a que decorre do fato ilícito e

a do licito ou não proibido pelo direito internacional, já vi

nha sendo cogitada nos trabalhos da Comissão do Direito Inter

nacional, demonstrando o caráter pragmático do exercício do

Direito Internacional.

O Representante do Brasil, Embaixador Sette Câmara,

quando do debate geral na Assembléia Geral das Nações Unidas,

em 1973, assim considerou:(34)

"A Delegação Brasileira adere plenamente ao método

seguido pelo "rapporteur" especial, no sentido de

que o conjunto dos projetos de artigos, no momento,

deva restringir-se aos atos ilícitos cometidos pelos

Estedos. Isto é um enfoque pragmático, baseado na nc

cessidade de clareza e organicidade, e não impede ou_

tros estudo» da Comissão, em um período subseqüente,

ou mesmo paralelamente, sobre a questão relevante da

responsabilidade proveniente da atividade não proibi

da pelo Direito Internacional, acarretando riscos e

perigos, qual seja a chamada responsabilidade objeti

va ou responsabilidade pelo risco...

... muitas atividades até aqui consideradas lícitas

estão »e tornando ilícitas. Mas como se tornam elas

ilícitas? Pela emergência gradual de um consenso na
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prática geral dos Estados, de acordo com o qual no-

vas obrigações parecem impor-se aos Estados. \hna vez

que este processo de sedimentarão da prática internâ

cional se realizou, não haverá mais margem de dúvida.

O elemento objetivo da definição de responsabilidade,

a saber, o não cumprimento de uma obrigação interna-

cional, será devidamente comprovado".

Entretanto, a evolução tecnológica que determinou no

vas situações nas relações entre os Estados e na sociedade in

ternacional levaram a Organização das Nações Unidas a incum-

bir a Comissão âe Direito Internacional dos estudos sobre a

responsabilidade do Estado pelos atos não proibidos pelo Di-

reito Internacional. A CDI designou como "rapporteur" especial

R. Quentin Baxter, em 1978.(35)

Nessa ordem de idéias os critérios de ilicitude de

um fato Rm face do Direito Internacional têm um caráter evolu

tivo que a prática dos negócios externos demonstra, fazendo

coin quo as raízes doutrinárias fiquem alimentadas pela dinârni

ca dr. vida internacional.

1.6 - O Fa' Lícito

0 desenvolvimento cientifico e tecnológico tem ofer£

cido ã sociedade, desde o fim do século XIX principalmente, o

acesso a uma série de bens e serviços que, se por um lado pro

poreionam benefícios, por outro impõem a essa mesma sociedade

a possibilidade de ocorrência de danos aos indivíduos, aos
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seus bens e ao seu ambiente.

Para esse quadro o jurista e o legislador nacional têm

procurado encontrar soluções que protejam ou restabeleçam o

equilíbrio, particularmente quanto à prevenção ou reparação

do dano.(36)

h amplitude dos danos que, impostos ã sociedade con-

temporânea, dita tecnológica, tem exigido a maior intervenção

do Poder Público no setor econômico e a prevenção e reparação

dos danos de origem tecnológica e industrial constituem, no

sentido próprio, "une affaire d'Etats", como assinalam Jouvenel

e Dupuy.(37)

E esta questão não somente concerne ao direito inter

ro, mas ao direito internacional, pois que a explosão de um

reator como aconteceu em Tchernobyl ou a queda de um satélite

como o soviético Cosmos em solo canadense, ambos envolvendo

material radioativo, a queda do Skylub ou de outro satélite

americano como ocorreu dia 25 de fevereiro último, em Moj.1 Mi-

rim, São Taulo, e o vasamen^.o de óleo ou substancias tóxicas

em águas fluviais ou no mar, extrapolam as fronteiras nacio-

nais, sendo questões do âmbito do direito internacional.

Tanto o direito interno como o direito internacional

têm dado um tratamento próprio a essa situação, em que a pre-

venção e a reparação do dano não somente compete àquele que

efetivamente lhe deu causa, como ao Est.ido ou Estados sob cu-

ja jurisdição ocorrer o fato gerador, e à^ ele ou àqueles on-

de o dano ocorre, ou mesmo ao estado exportador da tecnologia,
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como referido no Relatório do"Rapporteur"Barboza,na reunião

de CDI. em 1986. (38)

Esta responsabilidade não tem como fato gerador

a violação de uma obrigação internacional. Esta é a responsa^

bilidade por risco, que é concebida quando da ocorrência de

um fato que, internacionalmente, não é ilícito, ou não proi-

bido pelo direito internacional.

Entretanto, esse tipo de responsabilidade, na medi-

da em que os Estados ampliam suas obrigações internacionais,

também gera novat, hipóteses de responsabilidade por

ato ilícito, isto é, aquela que decorre de violação de uma

obrigação internacional, como declarou Sette Cântara em seu

voto no projeto de codificação do Direito de Responsabilida-

de do Estado.

Como a5;sinala Nguyen Quoc D., parece que os Estados

hesitam em consagrar o princípio d?, responsabilidade interr.£

cional por risco. Tanto v que a Declaração de Estocolmo de

1972, í;obre Meio Ambiente e a Convenção sobre o Direito do

Mar (de Montccjo Bay) de 1982, insistem mair. sobre a obriga-

ção de prevenir a poluição do quo sobre um regime de respon-

sabilidade por risco, poiu tanto um quanto o outro desses atos

internacionais insistem um remetê-la ao direito internacio-

nal gerül ou ã obrigação tradicional de vigilância, "due

diligence", como considera Max Huber, embora possam ser ne-

les encontradas as raízes da responsabilidade do Estado por

risco, como afirma Haendl.(39)



Os precedentes internacionais citados para exempli»

ficar o principio de responsabilidade por risco, como*o caso

do Estreito de Corfu e da Fundição de Trail, são na verdade

caracterizados como uma negligência constitutiva de ama vio-

lação de obrigações de vigilância.(40)

Entretanto, a Comissão de Direito Internacional tam

bém tem discutido desde 1978 a responsabilidade por risco p«a

ralelamente à responsabilidade por ato ilícito, procurando

codificar as regras do direito internacional sobre a matéria.

Sem dúvida não se pode atribuir ao Estado a respon-

sabilidade por risco por todas aquelas atividades desenvolvjL

das na sociedade contemporânea, frutos do desenvolvimento cieri

tífico, tecnológico e industrial. Há uma tal heterogencidade

em grau de risco e de intensidade de danos, que seria impos-

sível nivelá-las colocando-as no mesmo plano,

Sem dúvida essas atividades exigem do Estado vigi-

lância maior e sem dúvida estão sob o seu domínio, porém a

responsabilidade do Estado decorre do dever de vigiar, ciin-

do,portanto, na regra comum do fato ilícito.

Porém algumas poucas atividades devem ser elevadas

aquela;; que imputam ao Estado a responsabilidade pelo

risco, pois que são atividades altamente perigosas, e que o

Estado, ao permitir o desenvolvimento delas em seu território,

o faz segundo critérios políticos técnicos, econômicos, tal co

mo o que ocorre com as atividades nucleares e as aeroespa-

ciais, que são multas vezes desenvolvidas diretamente pelo
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Estado, inclusive sob monopólio.
•

1.7 - Raízes Históricas da Responsabilidade por Risco

As raízes históricas da doutrina de responsabilida-

de do Estado por risco encontram-se no início «leste século.

Foi no centenário Instituto de Direito Internacio-

nal, que Paul Fouchille, em setembro de 1900, na reunião de

Neuchatel, expôs pela primeira vez a versão da teoria do ris

co estatal.(41)

Propôs Fouchille introduzir no direito internacio-

nal a noção do risco como base para a responsabilidade do Eŝ

tado, ã vista dos danos sofridos pelos estrangeiros em caso

de guerra civil ou outras perturbações intestines.

Na ocasião Fouchille foi criticado por muitos, mas

não isolado, tendo como um dos seus partidários Pasquale Flore,

que considerava que a responsabilidade devia ser do Estado,

mesmo se decorrente de ato ilegal e a comparava â expropria-

ção por utilidade pública.(42)

A prática de direito internacional brasileira foi

de considerar desde logo a teoria do risco, mas com "fons"

de uma teoria de "due vigilance" , como se pode extrair do p<a

recer de Amaro Cavalcanti, Consultor Jurídico do Ministério

das Relações Exteriores, a propósito dos danos sofridos por

cidadãos franceses.(43)
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Marco Reglade, discípulo de León Duguit, deu uma no

ção mais geral ã regra da responsabilidade do Estado, pois

entendia que a responsabilidade do Estado não deveria limi-

tar-se a circunstâncias excepcionais, como as guerras civis,

mas ser uma garantia geral do Estado por todos os danos cau-

sados sobre seu território.

Georges Scelle introduziu a teoria do risco estáti-

co na técnica geral de responsabilidades, querendo que a idéia

do risco se adicionassem outros elementos.(44)

Scelle apresentou a expressão mais rigorosa, e se-

gundo Dupuy, mais magistral e convincente, a propósito dares

ponsabilidade do Estado, inspirado também em Duguit, que de-

clara que o Estado é o "yarantldor" do risco decorrente da

atividade social, o que se traduz por sua intervenção.(45)

Scelle considerou a teoria clássica do ato ilícito

insuficiente para explicar os casos em que o Estado 6 respon

Silvei por faltas do seus ayentfis ou de outras pessoas desem-

penhando atividades cm seu território.

A teoria de responsabilidade do Estado não se calca

nos princípios 3a responsabilidade civil subjetiva e da obje

tivci, clássicas, portanto na responsabilidade por transgres-

são do direito, mas partiu de um postulado indcmonstrável da

personalidade do Estado.(46)

Scelle introduziu a teoria do risco estatal, na teo

ria geral da responsab.í]idade, por entender insuficienter, as
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bases da teoria clássica em matéria de imputação e inspirado

em Duguit (que entende ser o Estado o garantidor do risco de

corrente de atividade social, garantia esta que se traduz na

intervenção, criticando a doutrina positivista relativa ã nó

ção de "Faute objectivi sé" ou de descumprimento do direito).

No âmbito jurisprudencial,o precedente mais impor-

tante ê o caso do Phare, sentença arbitrai da Corte de Cassa

ção Francesa, referido por Jules Basdevant, no Curso Geral da

Academia de Direito de Haia.(47j

Outras referencieis jurisprudenciais notáveis sobre

a responsabilidade do Estado por risco, em decorrência de

atos dor. agentGG estatais, são o caso Cairo, de 9 de junho

de 1(J29 e o caso William T. Way (sentença arbitrai de 18 de

outub.ro de 1928) , que t;e apoiou no princípio legitimo segun-

do o qual a conduta incorreta por parte de indivíduos encar-

regados de funções governamentais, qualquer que seja sua si-

tuação no direito interno, traduz-se em inadimplência do Es-

tado n.'j suas obrigações internacionais e é urn ritco pelo qual

o Estado deve ser responsável.(48)

a jurisprudência tem reconhecido a responsa-

bilidade do Estado por danos causados por particulares, como

no ca:;o dn Fortuna Buy D no caso Aigucs Mortes, de 1983.

Roberto Ago, "Rapporteur" especial nti Comissão de

Direito Internacional relata que, nos casos cm que o Estado

é responsável polos atos de particulares, não ocorre uma cum

plicidade o muito monor; uma responsabilidade indireta, mas
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simplesmente o Estado ê culpado por uma ilícitude decorrente,

na maioria dos casos, da falta de diligência "due vigilance"

e não por risco, como aliás está consagrado no artigo II do

Projeto C.D.I.:

"Le comportement d'un simple particulier on d'un

groupe de particuliers, agissant en tant que tels,

ne peut être considere comme un fait de 1'État sur

le plan du droit international. Cette regie est

toutefois sans prejudice le I'attribution ã 1'État

de 1'ommission éventuelle de ses organs, au cas ou

ceux-ci auraient dü agir pour prevenir ou pour

reprimer le comportement des particuliers ou groupe

de particuliers et ne l'ont-pas fait. (49)

1.8 - Doutrina Contemporânea sobre Risco Excepcional

Wilfred Jenks foi quem contribuiu de modo decisivo

para a difusão da doutrina da responsabilidade por ativida-

des comportando riscGS excepcionais. Assim conceitua ele:

"The expression "ultra hazardous" activities is not

a term of art and calls for some definition if it

is to serve as the basis of our discussion. It does

not imply that the activity is ultra hazardous in

the sense that there is a high degree of probability

that the hazard will materialize, but rather that

the consequence in the exceptional and perhaps

quite improbable event of the; hazard materializing

may be so far reaching that special rules concerning
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the liability for such consequences are necessary

if serious injustice and hardship are to be avoided".

Entretanto, é também Jenks quem observa que o con--

ceito de atividades ultra perigosas não está em contradição

com o princípio da culpa como regra geral de responsabilida-

de do Estado, nem tampouco a responsabilidade absoluta ou ob

jetiva deve tornar-se regra fundamental de responsabilidade.(50)

A responsabilidade absoluta - embora deva evoluir -

será sempre uma exceção ao principio da responsabilidade por

culpa. A importância da responsabilidade absoluta decorre do

desenvolvimento científico e tecnológico de nossos tempos,

que mudou completamente a relação do homem com seu ambien-

te. (51)

Dupuy, defensor entusiasmado da responsabilidade ob

jetiva reconhece, todavia, também o primado da responsabili-

dade por culpa como fundamento do ato ilícito.(52)

Antecedendo a Jenks, em 1961, Quadri em seu Curso

Geral na Academia já se referia às atividades "exceptionnellement

risquées":

"... le domaine ou l'idée d'une responsabilité sans

illicite, d'une responsabilité sans tort, ou mieux

d'une obligation absolue de garantie, paraît plus

répandue dans la doctrine, est celui des activités

"dangereuses", "anormales" except.ionnellemont risquées

on fait allusion surtout aux activités nucléaires

et cosmiques.
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Dans les domaines nouveaux les risques sont

manifestes et le caractère des dommages pouvant

être causés déborde des limites de toute experience

traditionelle. Il n'est pas nécessaire de dresser

un catalogue des accidents qui sont déjà produits

surtout à l'occasion des experiences nucléaires,

pour montrer qui il s'agit là d'un des problèmes

les plus graves qui se posent aujourd'hui".

Hais adiante, Quadri observa que:

"un point est certain et beneficie d'un accord

presque unanime dans la doctrine: les activités

nucléaires et cosmiques sont, en principle, licites,

elles constituent l'exercise du droit do liberté

que le Droit International reconnaît à tous les

États".(53)

Como bem observa Dupuy, a doutrina não é privilégio

dos autores, mas edifiçada pelos Estados em função do contou

do da regra de direito e a satisfação do seu interesse nacio

nal, e sua elaboração se opera no âmbito de sua políticas ju

rídicas exteriores. C34)

Nesse sentido o representante brasileiro na Assem-

bléia Geral das Nações Unidas, Embaixador Sette Câmara, em

1973, ao apresentar sua declaração de voto com relação ao

Relatório da Comissão de Direito Internacional expressava a

nosr.a polícica exterior a respeito dos estudos sobre Respon-

sabilidade do Estado, preferindo a codificação prioritária
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quanto aos atos ilícitos cometidos pelos Estados à responsabi

1idade proveniente de atividades não proibidas pelo Direito

Internacional. (55)

Anteriormente todavia, Temistocles Brandão Cavalcan-

te, como representante brasileiro à VI Comissão da Assembléia

Geral das Nações Unidas, não tendo a mesma cautela ou por ou-

tro lado ousando mais que Sette Câmara, preferia a aplicação

de teoria do risco:

"Trata-se no momento da responsabilidade dos Estados

por atos ilícitos, isto ê, contrários ao direito;

não 5 fácil regulamentar de modo preciso esta ques-

tão, a partir do momento em que a idéia de estabele-

cer uma lista de deveres e obrigações dos Estados é

uma solução demasiado formal e sobretudo demasiado

casuística; tenho certeza que será difícil chegar a

uma lista completa desses deveres, cuja não observãn

cia conduzirá ã prática de um ato ilícito. A teoria

do risco, bem aplicada, seria de mais fácil observar)

cia, pois 6 ela baseada na idéia do dano e do prejuí

20 natural ou moral. Representa ela também um pro-

gresso na evolução do direito do ponto de vista eco-

nômico o social. 0 princípio - ne.mine.rn tazcldc - te-

ria boa e legítima aplicação. Temo a preferência pe-

lo ato ilícito, cuja definição e conceito poderão

dar margem a intermináveis discussões. Dever-se-á

evitar todo conceito subjetivo ou recurso â noção de

falta."(56)
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Cabe aqui uma reflexão, quanto à divergência de posi

ções tomadas pelo Brasil.

A posição de Temistocles Cavalcanti, em que pese o

de ilustre jurista, demonstra uma visão que não condiz com a

prática do direito internacional. Inicialmente é nesta inter-

minável discussão que se maceram as idéias, que se formam os

princípios, que se moldam as obrigações e que se garantem os

direitos, enfim que se encontra o equilíbrio nas relações in-

ternacionais.

Passados quase trinta anos de seu pronunciamento nas

Nações Unidas é ainda, no entender mais generoso, muito auda-

cioso, em que pese todos os avanços tecnológicos e as ques-

tões ambientais. Sente-se er.i seu pronunciamento uma visão de

direito interno e não da direito internacional, daí o equívo-

co da audácia.

É,entretanto,oportuno colocar que a natureza da res-

ponsabilidade que decorre quer do fato ilícito, quer do fato

lícito, não forma mundos ou idéias separadas e opostas. É par

te integrante de um todo que leva a responsabilidade a variar

de grau e de espécie, conforme o fnto que a determinou, como

aliás muito bem colocaram Berlia cm 1950 e Dupuy recentemen

te.(57)

Essas são pois as considerações sobre a responsabili

dade do Estado, a partir do fato gerador.
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CAPITULO II

OS EFEITOS DELETÉRIOS DAS RADIAÇÕES IONISANTES

Inicialmente, necessário se faz conceituar o que de

ve ser considerado como efeitos deletérios das radiações, is-

to é, que causem conseqüências danosas às pessoas, aos seus

bens e ao ambiente.

Nesse ponto a norma jurídica não pode prescindir das

regras científicas, pois que são essas que determinam os ní-

veis acima dos quais a radiação ionisante provoca, no ser hu

mano e em seu ambiente, efeitos perniciosos.

Portanto os padrões científicos determinados por en

lidados científicas e adotados .internacionalmente são os fun

damentos para a noção de efeito nocivo de rndiação, isto é,

padrões, limites c níveia de radiações que determinam o pon-

to onde a radiação passo a ser nociva ao ambiente e ao homem.

Essas regras científicas bem como as Recomendações,

os Padrões e as Diretrizes, preconizadas pelos organismos in

ternacionais, em realidade- "Soft Law", são freqüentemente re-

ferenciados por tratados para serem adotado?; ou considerados,

e não rara vez intogrnui os textos desses atos internacio-

nais. (.08)

Assim considerando, a conceituação do que sejam efei.

tos nocivos da radiação está condicionada ãs normas científi

cas que delimitam os níveis e condições a partir dos quais
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as radiações ionisantes têm efeitos nocivos e podem causar

danos âs pessoas e ao meio ambiente.

Como visto no Capitulo precedente, a doutrina do di

reito internacional é pacifica em considerar entre as ativi-

dades consideradas ultra perigosas(" ultra-hazardous") as ati-

vidades com energia atômica, sendo mesmo o primeiro ou ornais

lembrado exemplo.

Como considera o "Rapporteur" Quentin Baxter, em seu

relatório â Comissão de Direito Internacional, o critério de

perigoso e anormal é relativo:

... The criteria often suggested were those of "ultra

hazard" and "abnormal user"; but there had been

little sucess in defining such criteria acceptably

... "harm" was itself a relative concept, clear

enough in some situations, but varying with the

knowledge and skills and resources and priorities

of national and international communities of

interest. (59)

Por conseguinte, mesmo considerando a atividade en-

volvendo energia nuclear como "ultra hazardous", os critérios

que determinam o que ou quando seja perigosa são variáveis.

Tanto a conceituação de efeitos deletérios das ra-

diações ionisantes, fruto da atividade envolvendo energia nu

clear, quanto considerar todas essas atividades como perigo-

sas, são hipóteses condicionadas a uma série de parâmetros

de ordem científica e de prioridades nacionais e internacio-
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nais que variant tanto no tempo como no espaço.

O ponto crucial é o principio õe que cada Estado é

livre para conduzir suas próprias atividades, como enfatiza-

do por Q.Baxter em seu relatório:

"The principle that States were free to conduct

their own affairs in ways which did not harm others

was of central importance, but could not be applied

rigidly: the true freedom of each national

community depended on preserving a balance between

over-restriction of beneficial activities which

might have harmful transboundary consequences and

over exposure to such consequences when produced

within other States or by their nationals." (60)

Este é o princípio de utilização não danosa do ter-

ritório, consagrado no Direito Internacional e herdado da má

xima "Sic utere tuo ut alienum non laedas", fundamento do di.

nâmico direito internacional da responsabilidade.

Considerando as complexas questões preliminarmente

aqui suscitadas e o princípio de que o Estado deve conduzir

suas atividades de modo a não causar danos a terceiros, é que

será discutida a responsabilidade do Estado tendo como fato

gerador os efeitos nocivos das radiações ionisantes, oriun-

das de fatos cuja licitude ou não serão abordadas a seu tem-

po.

Os efeitos das radiações ionisantes podem ser ou não

nocivos às pessoas e ao seu ambiente. Esta ê a premissa básjL
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ca, pois que dela ocorrerão ou não danos a pessoas ou aj aie-

biente, determinando por conseqüência obrigações diretamente

a quem os causou ou ao Estado.

Desde o início da utilização de energia nuclear os

juristas e a comunidade internacional procuraram estabelecer

critérios que permitissem o desenvolvimento da utilização pa

cífica de energia nuclear, sem todavia estabelecer de uma for

ma precisa e direta, um modo de proteger as eventuais víti-

mas de um acidente nuclear. (61)

Por outro lado a energia nuclear tinha aparecido an

teriormente aos olhos da sociedade internacional com a mons-

truosidade dos eventos de Hiroshima e Nagasaki e a comunida-

de internacional, consciente de quo aqueles fatos não pode-

riam mais se repetir, procurou estabelecer tratados interna-

cionais proscrevendo certas aplicações militares de ener-

gia nuclear. (62)

Assim, as atividaden nucleares, as de fins civir;

bem como as atividades para fins militares passaram a ser ob

jeto de Tratados Internacionais, quais sejam, basicamente;

1. As convenções internacionais sobre responsabili-

dade civil por danos nucleares e convenções in-

ternacionais relativas a atividades preventivas

do Estado;

2. Os Tratados quo interditaram as explosões nuclca

res na atmosfera e no fundo doa mares, bem como

a colocação de armas nucleares.
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De um lado então surgira» as normas convencionais*

estabelecendo uma obrigação de reparar o dano nuclear causa-

do por acidente nuclear decorrente de atividade não proibida

pelo Direito Internacional, e de outro as nonas convencio-

nais de não fazer explosões nucleares ou colocar armas, am-

bas obrigando ao Estado contratante de modo diverso, mas ten

do como base comum os efeitos deletérios das radiações sobre

o homem e o ambiente.

ÍÍ parte as normas acordadas em convenções e trata-

dos internacionais, as normas costumeiras desempenham um pa-

pel primordial.
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CAPITULO III

ATIVIDADES NUCLEARES NAO PROIBIDAS PELO DIREITO INTERNACIONAL

3.1 - Considerações Preliminares

Como fato gerador da responsabilidade internacional

do Estado, há una diversidade de atividades envolvendo a uti-

lização da energia nuclear.

Alguns dos aspectos estão regulados por Convenções

internacionais, em razão das quais ao Estado ê imputada res-

ponsabilidade priraãria ou secundária. (63)

Como será visto, às convenções que visam à reparação

do dano nuclear, seguiram-se convenções visando ã prevenção

do dano nuclear ou qualquer outro efeito deletério das radia-

ções ion isantes.

Ha análise desses diversos instrumentos convencio-

nais e de outras normas e princípios do direito internacional

que regulam as atividades lícitas ou não proibidas pelo DirejL

to Internacional, será interessante levar em consideração a

refJexão de Dupuy:

...Xsi. In caracter.»sation et la qualification de ce

fait générateur, en 1'occurence designe comme licite

constituent une voie intellectucllemcnt rigoureuse

pour établir. un ou plusieurs regimes Kpeciaux de

responsabilité, derogatoires au droit commum"(64)
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Tal questão também ê discutida por Quentin Baxter em

seus relatórios.(65)

3.2 - Normas Convencionais de Responsabilidade Civil Nuclear

As primeiras normas convencionais relativas às ativi

dades nucleares foram as Convenções de Paris,

de 29 de julho de 1960, a de Viena, de 21 de maio de 1963 e a

complementar de Bruxelas à Convenção de Paris, que regulam a

responsabilidaâe civil por danos nucleares.(66)

Tratam esses instrumentos de estabelecer o mecanismo

de reparação por dano nuclear sofrido em razão de acidente nu

clear ocorrido em outro país.

Ape:;ar das Convenções de Paris e Viena apresentarem,

entre si diferenças, consagraram princípios hoje adotados em

diversos países, inclusive pelo Brasil, quais sejam:

1. Responsabilidade objetiva, isto é, independente

de culpa;

2. Canalização de Responsabilidades na pessea do op^

rador da instalação nuclear, para evitar a procu-

ra do responsável, isto é, imputação da responsa-

bilidade a pessoa determinada;

3. Responsabilidade limitada quanto ao montante e ao

tempo, para que possa ser suportável e viável o

seguro ou outra garantia "a forfait";

4. Obrigação de garantia financeira, para dar as ví-
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tintas a certeza de indenização;

5. Regras Especiais de Competência dos Tribunais e

de execução para facilitar, ao máximo, a efetiva

indenização.

A Convenção de Bruxelas de 1963, complementar à de

Paris tem como objeto acrescentar ao montante de garantias

disponíveis uma participação de fundos públicos destinados â

indenização das vítimas e de organizar uma solidariedade in-

ternacional.

Duas outras Convenções foram assinadas em Bruxelas,

uma em 17 de dezembro de 1971, regulando a responsabilidade

civil no campo do transporte marítimo e a outra tratando da

responsabilidade dos operadores de navios, em.25 de maio de

19G2. (67)

As ConvençÕG!; de Responsabilidade Civil Nuclear es-

tão sob o regime do direito privado. (Civil Law Convention)

A "lex special]'s" ao regime geral do direito internacional

público é uma nuance capital que as separa de Convenções so-

bre a responsabilidade por danos causados por objetos espa-

ciai a.

Nessas Convenções a responsabilidade está canalisa-

da na pessoa do operador que pode ser ou não o poder público.

As Convenções de Paris e Viena sobre responsabilidade civil

por danos nucleares e a de Bruxelas sobre responsabilidade

do operador de navios nucleares têm definições do operador

muito semelhantes.
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Na hipótese em que o Estado for ele mesmo o operador

será responsável na forma do Direito Internacional Privado,

na segunda hipótese o poder público intervém como garantidor

caso o operador não tenha a cobertura financeira suficiente e

este é o escopo de Convenção complementar de Bruxelas.de 1963

em decorrência da qual o Estado tem uma responsabilidade pri-

mária. (68)

Dupuy a classifica como "responsabilité differée de

1'Êtat", aquela do estado-operador,. quando o Estado intervém

no âmbito do direito internacional privado.(69)

Como ele bem assinalada responsabilidade que separa

as hipóteses é notável, pois na primeira hipótese do estado

operador é a"liability" como se particular fosse, enquanto que

na qualidade de garantidor está desempenhando suas funções do

Poder Público e por força da Convenção de Bruxelas tem uma

responsabilidade internacional primária, e secundária em relci

ção às Convenções de Paris e Viena.(70)

As convenções de responsabilidade civil por danos nu

clearer» têm campos de aplicação bem definidos.

Esses limites são hoje questionados pela comunidade

de jurista?, principalmente de área nuclear e foram objeto de

discussões no Simpósio de Munich sobre Responsabilidade Civil

Nuclear.

A responsabilidade civil nuclear somente é constitují

ãn cm obrigação do operador quando causar dano nuclear docor
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rente de acidente nuclear, ocorrido em instalação nuclear ou

no transporte.

Assim, várias situações em que podem ocorrer efei-

tos deletérios das radiações ionisantes não são acolhidas pe

Ias definições e pelo escopo das convenções citadas.

No Simpósio de Munich sobre Responsabilidade Civil

por Danos Nucleares, realizado em 1984, foram apontadas vá-

rias lacunas das Convenções citadas, que inclusive surgiram

do próprio desenvolvimento nuclear, O conceito de dano nu-

clear, o limite do campo de aplicação, a definição de insta-

lação nuclear, a adequação das normas nacionais ãs regras con

vencionais, os limites de responsabilidade e os limites de

indenização bem como novas áreas a serem abrangidas pelas Con

venções, foram temas abordados no Simpósio, além do dano am-

bienta.!..

Por exemplo, o conceito de dano nuclear deve ser re

visto para atender aos custos com as medidas; preventivas em

cano de ameaça iminente de dano a terceiros.(71)

O acidente de Tchernobyl demonstrou que ocorreram

danos econômicos, conforme assinala Pelzer, exemplificando

os agricultores que tiveram sua safra destruída, a for.agem

do gado que teve de ser substituída, medidas radiológ.icas,

viagens turísticas suspensas, ervas e especiarias do Leste

Europeu que não foram adquiridas, trabalhadores do setor agrí

cola que perderam seus empregos. Também os danos políticos c

o dano moral precisam eer considerados.(72)

33



Outro ponto, dentre outros, ê quanto â aplicação das

Convenções de Paris e Viena ao descomissionamento de instala-

ções nucleares, etapa esta que já está sendo vivenciada em djL

versos países contratantes da Convenção de Paris e em outros

países, como Estados Unidos e Japão.

Conforme Virole analisa, a instalação nuclear desco-

missionada é aquela que não tem mais combustível nuclear; por

tanto, por conceito, fora da definição de instalação nuclear,

nos termos das Convenções.(73)

Outro aspecto não abordado pelas Convenções de

Paris e Viena é a deposição final de rejeitos radioativos em

repositórios, após o período de operação e mesmo após o perío

do de supervisão administrativa, o que é chamado em francês

"banalization".

Pelzer, analisando a questâc durante o Simpósio de

Munich, sugere que deve ser considerada na revisão das Convcri

ções, em particular a de Paris, um prazo e uma contribuição

adicional para regular a questão de responsabilidade civil nu

clear quanto aos repositórios de rejeitos radioativos, que

considera não devam ser excluídos da norma convencional, isto

é, das Convenções ãc Paris e Viena.(74)

Assim, até vinte anos após o fechamento do depósito

final dos rejeitos (repositórios), segundo Pelzer, o operador

fica responsável e, para estender a responsabilidade, sugere

o período de 30 anos para o limite temporal de responsabilid^

de civil por danos nucleares.
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A AEN/OCDE (Agência de Energia Nuclear da Organiza-

ção para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) em«estudo

realizado, entende que os repositórios, após o fechamento,

devem ficar sob a responsabilidade do Estado, considerando

que os rejeitos decorrem de uma atividade de serviço públi-

co , que a coletivizaçao da compensação por dano causado ex-

clui a contribuição por parte do operador da instalação e

que este princípio deve ser adotado de «iodo a evitar a rever

são às regras gerais de direito.(75). Por conseguinte, o Es-

tado passa a ter a obrigação primária de responder pelos da-

nos a partir do fechamento.

0 Relatório Polvani (da OCDE) sugeriu a criação de

um fundo, cobrindo todas as conseqüências dos rejeitos radio

ativos após a deposição final e que os repositórios devem

ser administrados ou controlados pelas autoridades públi-

cas. (76)

As Convenções de Paris e Viena não alcançam a depo-

sição de rejeitos radioativos no mar. Se ocorrer dano ao

meio ambiente marinho e ao mar por conta doa rejeitos radioa

tivos, a questão da responsabilidade se coloca no âmbito do

Direito do Mar.(77)

É bom que se ressalte que tanto a Convenção de Pa-

ris o de Bruxelas, no âmbito da OCDE, bem como a de Viena,

de âmbito universal, não têm a adesão de todos os países que

possuem instalações nucleares.
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Assim, a responsabilidade do Estado decorrente de

dano nuclear é, inicialmente, uma responsabilidade de'garan-

tidcr no caso de o operador da instalação não cumprir suas

obrigações, estatuídas nas Convenções Internacionais de Paris

e Viena, sendo sua responsabilidade secundária. A responsabi

1idade primária do Estado está estatuída pela Convenção Com-

plementar de Bruxelas quanto ao suprimento de fundos públi-

cos para socorrer as vítimas de acidente nuclear mas cuja rej;

ponsabilidade civil objetiva é ainda do operador, nos termos

da Convenção de Paris.

A tendência é por conseguinte priorizar a aplicação

de Convenções no âmbito do Direito Internacional Privado.

Além do que a Convenção de Viena supra citada, em

seu Artigo XIII, como a de Paiis (Anexo II) e a de Bruxelas

sobre navios nucleares, não excluem expressamente a possibi-

lidade de um Estado recorrer aos recursos do Direito Interna

cional, como é previsto na Convenção de Viena sobre o Direi-

to dos Tratado." (Artigo 43).

Nas Convenções de Viena e Paris sobre Responsabili-

dade Civil por danos nucleares, há disposições que excluem a

responsabilidade do operador, na ocorrência de fator» de Na tu

reza. de insurreição e outros distúrbios internos.

Aqui, a exclusão de responsabilidade é do operador,

nos termos da Convenção de Direito Internacional Privado, o

que não deve ser confundido com a responsabilidade do Estado

pela ocerrência de fato ilícito ã vista do Direito Interna-

cional Público.(78)
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Ao Estado cumpre exigir que as instalações nuclea-

res sejam construídas de modo a resistirem a todas as hipóte

ses de atos da Natureza e que as mesmas instalações sejam ope

radas sob controle e proteção física, de modo a que as per-

turbações ou comoções internas não sejam fatores que propi-

ciem ou provoquem um acidente nuclear, embora mesmo assim is

so possa ocorrer.

Cada uma dessas hipóteses devem ser analisadas de

"per se" e, em determinadas circunstâncias, o Estado pode ser

excluído de responsabilidade por força maior, como prevê o

Projeto de Codificação da Comissão de Direito Internacional. (79)

"Article 31: Force Kújcure et Cas Fortuit

1. L1 illicszíeité d'un fait d'un État conforme à une

obligation internationale de cet État est exclue

si ce fait a étê dú" ã une force irresistible ou

â un événement exterieur iroprevu, en dehors de

son controle, qui a rondu materiellement

impossible ã 1'fitat d'agir conformément ã cettc

obligation ou de se rendrc compte que son

comportement n'etait pas conforme ã cette

obligation.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si 1'Êtat en

question a contribuo ã Ia survenance de Ia

situation d'impossibilite materielle",(80)

Nesse artigo também pode sor enquadrada a hipótese

de um acidente nuclear provocado por um ato de beligerância,
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isto é, uma instalação nuclear sendo atacada por forças de

outros países.

Dupuy, comentando os trabalhos da Comissão de Direi

to Internacional, a propósito da exclusão de responsabilida-

de, considera que a ilicitude do fato não foi descaracteriza

da, mas sim desprovida de efeitos na ordem da responsabilida

de internacional.(81)

3.3 - Responsabilidade Absoluta do Estado

Quanto aos efeitos deletérios das radiações ionisan

tes há uma hipótese singular em que a responsabilidade do Es

tado é absoluta. Está contida na Convenção sobre a responsa-

bilidade internacional por danos causados por objetos espa-

ciais . (82)

Os objetos espaciais, contendo material radioativo,

podem cair na terra, como já ocorreu, ou encontrar-se < >u

tro objeto espacial ou aéreo, causando danos a pessoas, j.-. o-

priedades e ambiente.

Quando da elaboração da Convenção, a Hungria apre-

sentou projeto excluindo os danos causados por reator nuclear

do objeto espacial, mas, como bem assinalou o delegado ita-

liano "a exclusão do dano nuclear privaria a convenção de to

da a sua razão de ser".

Esta hipótese (de um objeto espacial com reator nu-

clear cair desordenadamente na T.erra) , tornou-se real quando
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o satélite Soviético Cosmos 954 entrou na atmosfera no dia

24 de janeiro de 1978, caindo em território canadense.

A questão obrigou o Governo Soviético a pagar ao Ca

nada uma indenização de cerca de 6 milhões de dólares os

quais, segundo os canadenses, atenderam aos gastos com res-

peito ás operações que decorreram da entrada e caída do saté

lite em território canadense.

Conforme concluiu o relatório do Governo Canadense "o

risco para as pessoas da região pouco populada não foi gran-

de em razão do tamanho das pequenas partículas, de sua inso-

lubilidade e sua fraca concentração e considerando que a ra-

dioatividade decresce com o tempo, seu nível se aproxima ra-

pidamente do nível aceitável de radioatividade".

Não houve, portanto, nem dr.nos físicos nem ã proprie

dade e os recursos pagos pela União Soviética foram somente

para as operações de pesquisa e de resgate, conforme o acor-

do do 1968, sobre Resgate: e Restituição de Objetos Lançados

no Espaço, (artiejo 49 e !>v) . Também nenhum dano mensurável

foi enusado ao moio-ambiente canadense pelos estilhaços do

Cosmos 954.(83)

Aliás, a Convenção supra citada não alcança os da-

nos causados ao meio-ambiente do espaço ou do qualquer corpo

celestial, mas somente aqueles causados a pessoas e aos seus

bens c aos bens dos Estados ou de organizações internacio-

nais. (Artigo primeiro)

39



Conforme o disposto na Resolução 2222 (XXI) das Na-

ções Unidas, de 25 de janeiro de 1967, as atividades aeroes-

paciais são reguladas pelos princípios gerais de direito,

tais como os encontrados em Direito Internacional, nos Trata

dos Internacionais pertinentes, no Costume Internacional e

nas fontes subsidiárias, come as Decisões dos Tribunais e na

Doutrina.

O artigo VII do Tratado de 1967, sobre os Princípios

Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso

do Espaço Cósmico, inclusive a Terra e demais corpos celes-

tes, dispõe que todo o Estado que é parte no Tratado é res-

ponsável, do ponto de vista do direito internacional, pelos

danos causados por objetos espaciais, não sõ a outro Estado

parte do Tratado, mas também ãs suas pessoas naturais, quer

pclcr>referido?objeton, quor por seus elementos constitutivos,

quer ocorra o acidente sobre a Terra, no Espaço Cósmico ou

no Espaço Aéreo, bem como na Lua e nos demais Corpos Celes-

tes. Portanto, tambéin não prevê o dano causado ao ambiente

cósmico ou ã atmosfera, restringindo-se ao dano causado a ou

tro Estado e seus jurisdicionados.

Cabe aqui chamar os princípios de direito de respon

sabilidade internacional do Estado em face do dano ambiental,

como dispocto na Resolução 2222(XXI) das Nações Unidas e ou-

tros princípios, como os enumerados na Declaração de Estocol.

mo, na Resolução 2996 (XXVII) das Nações Unidas de 1972.

No caso do dano ambiental provocado por radiações

ion.tzantcs de material radioativo proveniente de um satélite,
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a responsabilidade do Estado não é absoluta mas .decorre da

violação de una norma internacional obrigatória, que é a de

preservação e proteção do ambiente, como está abordado no Ca

pitulo V subseqüente.

A análise desta Convenção permite constatar que seu

fundamento não é puramente objetivo mas repousa mais sobre a

presunção de diligência do Estado no lançamento, evitando ã

vitima a prova de sua negligência. Portanto não é, em verda-

de, uma responsabilidade sem culpa mas sim uma responsabili-

dade sem necessidade de prova.(84)

3.4 - Responsabilidade do Estado decorrente de outras Normas

Convene ionai s

Foram englobadas neste item as convenções interna-

cionais que imputam ao Estado obrigações primárias.

A Convenção sobre 1-roteçeo Física do Material Nu-

c] ear (8$) c as Convenções .sobre Assistência cm Caso de Aci-

dente HueLear e Emergência Kadiolóyica e a da Imediata Noti-

ficação do Acidente Nuclear, em vigor desde 26 de fevereiro

de 1987, são os três instrumentos inLexnacionaiü que têm co-

mo objeto comum prevenir efeitos deletérios das radiações io

nicantes.

Ao caráter objetivo da obrigação do Estado quanto ao

respeito das normas estatuídas pelas referidas Convenções, se

contrapõe o interesse subjetivo do Estado. A inobservância

dessas normas convencionais pode determinar a imputação da
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responsabilidade ao Estado por fato ilícito, isto ê, viola-

ção de obrigação internacional.

Apesar de terem como ponto comum o caráter preventi

vo, cada uma dessas Convenções determinam obrigações .diver-

sas ao Estado.

A questão da prevenção do risco através de medidas

que impeçam a sua consecução ou minimizem seus efeitos dano-

sos é uma questão fundamental para a sociedade internacional

contemporânea.

Quentin Baxter enfatisa, em seu relatório, a. neces-

sidade de elaboração de regras "primárias" que formem um "Tra

tado Quadro", que encorajará a conclusão de acordos mais li-

mitados visando a regulamentar as atividades que apresentam

riscos particulares.(86)

O espírito que norteia os trabalhos da Comissão de

Direito Internacional e que está refletido em convenções e

tratados internacionais, é o de evitar que as atividades não

proibidas pelo Direito Internacional causem danos e, portan

to, a obrigação primária é a de evitar ou reduzir ao mínimo

perdas e danos, mais do que a obrigação subsidiária ou secun

daria de assegurar a reparação dos danos causados.(87)

3.4.1 - A Convenção de Proteção Física de Material Nuclear

A Convenção de Proteção Física de Material Nuclear

é um instrumento internacional que visa evitar que o material
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nuclear seja desviado para atividades ilícitas.(88)

A Convenção estabelece regras be» definidas quanto

%o seu campo de aplicação, isto ê. a proteção física na trans

ferência do material nuclear de um pais para outro, princi-

palmente no transporte internacional do referido material.

Dois aspectos estão contidos em um único instrumento, o de

prevenção e o de punição de delitos, descritos na própria Con

venção.(89) Desta Convenção decorre a responsabilidade do

Estado "por crimes internacionais" e não uma "responsabilid£

de pejwi internacional".

Entretanto, tais crimes devem ser punidos segundo as

leis nacionais e sendo que a jurisdição pode ser estabeleci-

da de acordo com o Direito Internacional, conforme o dispos-

to no artigo 89 da Convenção.

Assim o Estado, além da obrigação de prevenir, terá

a de punir, sob pena de ser lhe imputada a responsabilidade

subsidiária por violação de obriyaçSo internacional.

A Convenção estabelece várias obrigações quanto ã

prevenção, ao desvio do material, à deteção do desvio desse

material, bem como a de informar a ocorrência do fato, além

da punição dos ilícitos penais, definidos em seu artigo SQ.

Além dessas, são obrigações do Estado não exportar

ou não autorizar a exportação ou não importar ou autorizar a

importação do material nuclear, sem ter recebido a garantia

de proteção física, (artigo 49)
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Nos termos da Convenção, em estudo, a responsabili-

dade pela execução das medidas de proteção física está cana-

lizada na pessoa da autoridade responsável pela proteção fí-

sica do material nuclear e pela sua recuperação e outras ope

rações conexas, na hipótese de uma remoção não autorizada do

material.

Há, portanto, uma série de obrigações objetivamente

expressas imputadas ao Estado cujo descumprintento poderá de-

terminar a violação de obrigação internacional, recaindo na

responsabilidade por fato ilícito, cujo grau dependerá da vio

lação das normas técnicas ("soft law"), previstas no Anexo I

da Convenção.

3.4.2 - Convenção de Viena de 1986 sobre Assistência era Acideri

te Nuclear e Emergência Radiológica

As Convenções sobre Imediata Notificação de Aciden-

te Nuclear e a da Assistência em Caso de Acidente Nuclear ou

Emerrjcncia Radiológica são conseqüências positivas

do acidente de Tchernobyl.

Porém de longa data, isto 6, desde os primórdios da

Agência Internacional de Energia Atômica, já se cogitava da

elaboração de um plano internacional no sentido de os Esta-

dos membros acordassem uma forma de assistência mútua em ca-

so de acidente radiológico.(90)

As duas Convenções estabelecem uma série de obriga-

ções primárias para o Estado, mas o objetivo fundamental é
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prevenir ou minimizar os efeitos deletérios das radiações io

nisantes, principalmente a poluição radioativa transfrontei-

ra.

A análise dos dois textos reflete que foram estrutu

rados em consonância com a doutrina do Direito Internacional

Público, em particular com os trabalhos da Comissão de DirejL

to Internacional, calcados na idéia de prevenir os acidentes

através da cooperação e da solidariedade internacionais.

A obrigação primária é a prevenção de acidente nu-

clear ou emergência radiolõgica, minimizando as conseqflências

deletérias, tendo em conta proteger a vida, a propriedade e

o meio ambiente.(91)

A Convenção de Assistência em Caso de Acidente Nu-

clear ou Emergência Radiolõgica distingue acidento nuclear e

emergência radiológica, sem defini-los. Porém do ambos podem

decorrer lesões ou danos, como consta do texto (artigo 1l.

item 2) . Depreende-se aindíi do texto que as emeryGncias ra-

diolõyicas podem ocorrer da operação normal das in:;talaç<~<.-r.,

enquanto que o acidente nuclear será a situação fn-onnal.

A Convenção do Imediata Notificação de- A».: i dente Nu-

clear define o que seja acidento nuclear como:

"... any accident involving facilities o* activities

of a State Party or of persons or legal entities

under its jurisdiction or control, referred to in

paragraph 2 below, from which a release of radioactive

material occurs or is likely to occur and which has
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resulted or may result in an international

transboundary release that could be a radiological

safety significance for another state".192)

As instalações c atividades Mencionadas são as se-

guintes:

a) qualquer reator nuclear, esteja onde estiver loca-

lizado,, (o que vale diíer reator utilizado para

fins pacíficos ou não, inclusive o em navios de

guerra ou não);

b) qualquer instalação do ciclo do combustível (o

que compreende instalações também de fins milita-

res, além deis civis);

c) qualquer instalação de gerência de rejeitos radio

ativos (isto é, depósito intermediário, ou repôsi^

tório final, qualq rrr que seja a origem dos rejej^

tos);

d) transporte c armazenamento de combustíveis nuclea

ros ou rejritoí; radioativos;

e) fabricação, uso, armazenamento, deposição e transi

porto de radioiaót.opos para a agricultura, indús-

tria, medicina, aplicações científicas c pesqui-

sa;

f) uso de radicisótopo'.; para geração de energia em

objetos espaciais.

Além dos acidentes mencionados no artigo 10 e que po

dem ocorrer nas instalaçõea supra referidas, o Estado poderá

notificar o evento de outro acidente nuclear além do especifi
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cada. Isto refere-se principalmente ã ocorrência de emissão

de radioatividade de explosões nucleares.

Portanto, para fins dessa Convenção sobre Imediata

Notificação, o conceito de acidente nuclear é o mais abran-

gente possível e refere-se a qualquer descarga de radioatiyi

dade que ocorra ou possa ocorrer e que tenha resultado ou re

sultará em efeitos transfronteiros com significância radioló

gica para outro Estado, isto é, quando a descarga de radioa-

tividade possa ter efeitos deletérios para outro Est ado, qua 1̂

quer que seja a origem.

Assim,pela-Convenção de Imediata Notificação, está

imputada ao Estado Contratante a obrigação de informar.

Está objetivamente determinado este dever ao Esta-

do, e do não cumprimento dessa obrigação convencional decor-

rerá obrigação secundária por fato ilícito cometido em razão

de negligencia ou prevenção insuficiente, (como aliás está

previsto no Projeto da Comissão do Direito Internacional,

com respeito à responsabilidade por conseqüências que decor-

ram de atividades que não não proibidas pelo Direito Interna

cional).(93)

"In verbis"

Section 5

1. Les buts et objectifs de présents articles sont

d'assurer aux États auters une liberté de choix

quant aux activités menées sur leur territoire

ou sous leur controle aussi entendue que le
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permet la protection adéquate des intérêts des

États victimes.

2

3

4. Dans la mesure où un Ëtat auteur n'a pas

comunique à un État victime des renseignements,

qui sont plus accessibles à l'État auteur, au

sujet de la nature et des effects d'une

activité, non plus que les moyens de verifier

et d'évaluer ces renseignements, l'État victime

peut recourir largement aux moyens de preuve

offerte par les faits et circonstances, pour

établir si l'activité cause ou peut causer des

pertes ou dommages.

Do dcver de informar de um Estado, isto é, uma nor-

ma objetiva convencional, decorre o direito de outros de ser

informado, em caso de ocorrência de descarga radioativa ocor

rida ou por ocorrer.

A Convenção sobre Acidente Nuclear e Emergência Ra-

diolóyica estabelece devores e direitos ao Estado que pede

assistência, cm caso de acidente ocorrido sob sua jurisdição

ou controle.

Inicialmente, o dever de informar o máximo que pu-

der a respeito do acidente e o tipo de assistência que neceís

sita. Por outro lado, lhe é dado o direito de requerer a as-

sistência da Agência Internacional de Energia Atômica, de ou

trás organizações internacionais e de outros Estados, o que
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pode decorrer do seu direito de obter ajuda de toda a coleti-

vidade internacional para atender a una situação emergen-

cial.

Todavia, esta cooperação internacional não exclui

do Estado a responsabilidade que tem sobre as atividades

sob sua jurisdição e controle, a qual permanece mesmo duran-

te as operações de emergência e acidentes.

Outro aspecto especifico desta Convenção é que sen-

do a AIEA parte da Convenção, tem também responsabilidades

em face dos Estados.

Um aspecto relevante desta Convenção é a questão

dos gastos, que podem ser repartidos entre o Estado autor e

os demais Estados, inclusive o Estado que presta assistên-

cia.

O artigo 79 da Convenção supra mencionada prevê a

coletivização dos gastos e assim dos ônus com emergência rn-

diológica e acidentes nucleares, levando-se em conta a natu-

reza do acidente ou da emergência, seu local de oriyem, ne-

cessidades dos países em desenvolvimento, necessidades pró-

prias dos países sem instalações nucleares e outros fatorcn

relevantes, através da utilização de um Fundo Especial cria-

do em 1959 e ampliado pela Convenção. Isto leva a nível prá-

tico o exercício da solidariedade internacional que serve

sempre de fundamento introdutório de convenções internacio-

nais, em particular as da área nuclear.
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A Convenção também estatui a responsabilidade do Es

tado autor do acidente ou de emergência, de reparar ou com-

pensar o Estado assistente por morte ou lesão de pessoas e

por danos pessoais sofridos. Igualmente está prevista a res-

ponsabilidade por danos a terceiros causados pelo Estado as-

sistente. (94 ) No entanto, não se trata da responsabilidade

de reparar os danos transfronteiros, pois que a responsabili_

dade de reparar é aqui em relação ao Estado assistente e não

ao Estado vítima.

Para esse há as previsões das Convenções de Paris

e Viena e a complementar de Bruxelas mencionadas anteriormen

te, cujos respectivos escopos são reduzidos, não alcançando

todas as hipóteses de acidentes nucleares.

Assim a responsabilidade do Estado por emergência

radiológica e acidentes nucleares, nos termos da Convenção

supra citada, não determina uma responsabilidade de reparar

o Estado vítima por danos causados a pessoas, bens e ambien-

te sob sua jurisdição e controle.

A obrigação primária é da prevenção ou da vigilân-

cia devida que é uma obrigação internacional, cuja violação

resulta na hipótese do fato ilícito. A única exceção é a rejs

ponsabilidade absoluta do Estado por danos causados por obje

tos espaciais, já referida anteriormente.

0 princípio que norteia essas duas Convenções, além

de solidariedade internacional, é o do uso não danoso do te£

ritório, fundamento maior de responsabilidade do Estado pe-
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los fatos não proibidos pelo Direito Internacional.
*

3.4.3 - Acordo de Cooperação Brasil-Argentina e outros regio

nais

0 Acordo de Cooperação Brasil«-Argentina em Caso de

Emergência merece destaque, pois estabeleceu um mecanismo de

prévia notificação e ajuda mútua em caso de emergência radio

lógica e acidente nuclear.

Esse Acordo realizou-se tendo em vista o crescente

uso, em ambos os países, de radioisotopos e outras fontes de

radiação ionisante na medicina, na agricultura, na indústria

e na geração de energia.

As negociações relativas a esse Acordo foram parale

Ias às realizadas quando da elaboração das Convenções referjL

das no item anterior, reforçando a posição comum do Brasil e

da Argentina quanto a diversos pontor>. Entre esses, aquele

cm que as Convenções acima analisadas deveriam ter um cará-

ter genérico, sem maiores especificações, as quais seriam

consideradas em acordos bilaterais e regionais , critério

que ficou refletido na ênfase dada à cooperação bilateral e

regional no Preâmbulo de ambas as Convenções.(96)

0 Acordo está aberto a outros países, em particular

aos latino-americanos, o que não exclui a aplicação das Con-

venções de caráter universal, consoante dispõem os artigos 30

e 36 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados.(97)
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Um dos aspectos relevantes é a demonstração clara

dos objetivos de ambos os países no sentido de uma cooperação

na área nuclear, o que efetivamente ficou comprovado quando

do acidente radiológico de Goiânia, em que o Brasil recebeu

efetiva cooperação da Argentina, embora tenha recebido de ou-

tros países, nos termos das Convenções supra mencionadas.

Outros acordos bilaterais de mesma natureza foram

concluídos entre a Finlândia e a União Soviética em 7 de ja-

neiro de 1987 e entre a Dinamarca e a República Democrática

da Alemanha.

3.4.4 - A Formação de Regra "Jus Cogens"

Do que se pode avaliar pelo número de países signatá

rios das Convenções mencionadas, a preocuparão com as possí-

veis conseqüências dos efeitos deletérios das radiações ioni-

santes representa um ponto sensível na opinião pública inter-

nacional. (98)

As regras do costume internacional, codificadas no

Projeto do "Rapporteur" Especial Quentin Baxter consolidaram

a preocupação da comunidade internacional em reconhecer prin-

cípios de Direito Internacional, dentre os quais o de imedia-

ta informação e prevenção ou minimização de perdas e da-

nos. (99)

Essas regras, de ordem pública internacional, consti

tucm de fato normas obrigatórias impostas pelo Direito Inter-

nacional, isto é, "Jus Cogens", e vêm se tornando obrigató-
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rias a terceiros Estados não participantes de atos interna-

cionais específicos, nos termos do artigo 38 da Converição de

Viena sobre o Direito dos Estados.(100)

3.5 - Responsabilidade do Estado decorrente de Regras Não Con

vencionais

As Convenções supra referidas, particularmente as Con

venções sobre Imediata Notificação e de Assistência em Caso

de Acidente Nuclear ou Emergência Rádiológica estabeleceram,

pelas suas amplas abrangências (qualquer tipo de emissão de

radioatividade e qualquer que seja sua origem), um reconheci-

mento expresso de uma obrigação primária do Estado, ou seja,

a de informar para prevenir ou minimizar os efeitos danosos e

perdas decorrentes da radiação, independentemente da origem

dessa descarga radioativa, quer dizer, independentemente de

ser esta descarga decorrente de um ato lícito, ou permitido

pelo Direito Internacional, ou um ato ilícito, ou proibido p£

Io Direito Internacional.

Ficou, entretanto, sem regulamentação expressa por

via convencional a obrigação de reparar as perdas e danos de-

correntes de várias atividades com radiação ionisante.

Como foi abordado no ii/oio deste Capítulo, as con-

venções constitutivas de obrigações reparatórias, ou melhor

indenizatórias, abrangem um campo restrito e o fazem nos ter-

mos do Direito Internacional Privado, canalizando a responsa-

bilidade na pessoa do operador da instalação nuclear.
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Mesmo assin, há uva série de atividades não regula-

das pelas referidas convenções sobre responsabilidade civil»

tais como os repositórios de rejeitos radioativos após seu fe

chamento, o alijamento no mar dos referidos rejeitos, os equi

pamentos e fontes radioativas para uso néâico, agrícola e in-

dustrial, os acidentes ou emergências com navios militares nu

cleares e mesmo as explosões nucleares não proibidas ou penai

tidas pelo Direito Internacional, atividades estas que estão

excluídas de normas convencionais expressas de obrigação repa

ratória.

Considerando que o Direito Internacional nâo evoluiu

no sentido de estabelecer regras convencionais especificas, in-

clusive no âmbito do Direito Internacional Privado, como pode

ria ocorrer quanto à reparação de danos radiológicos oriundos

de acidentes ou emergências radiológicas com fontes ou insta-

lações radioativas, a obrigação de reparar está imputada ao

Estado pelo risco assumido de uma atividade sob seu controle.

Nos casos acima enunciadoí;, a obrigação do Estado de

reparar decorrerá de violação da obrigação decorrente da ne-

gligência na vigilância ou na informação ou na prevenção do

acidente que causou efeitos deletérios por radiações ionisan-

tes além das fronteiras, isto é, para outros Estados e mesmo

para regiões de propriedade comum da Humanidade.

Como essas atividades com radiação ionisante estão

entre as atividades ultra perigosas, há também a considerar

que o Estado, ao permitir tal ou tais atividades, também está

assumindo as obrigações delas decorrentes.
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Quentin Baxter, ca seu relatório fala do "equilíbrio

de interesses" e que os Estados têm liberdade de instituir

seus próprios mecanismos de reparação, se ocorrer uma perda

ou um dano, pois que nenhum critério de "anticipations connunes"

esta previsto no Projeto.(101)

Os critérios para apreciar o "equilíbrio de interes-

ses" são: o grau de probabilidade de uma perda ou dano; a pa-

ridade das perdas ou danos, isto é, o "quantum" e o grau de

gravidade medidos nas conseqüências; o efeito cumulativo pro-

vável de perdas e danos; a existência de meios destinados a

prevenir perdas e danos, tendo em conta o estado da técnica

na atividade considerada; a possibilidade de continuar as ati

vidades por outros meios ou locais; a importância da ativida-

de para o Estado autor onde ocorreu o acidente ou emergência;

a viabilidade econômica da atividade, tendo em vista as medi-

das de proteção possíveis; a existência de atividades substi-

tutas; a capacidade física e técnica do Estado autor (como a

sua capacidade de tomar medidas-- preventivas ou de reparação

ou sur. capacidade de ter atividades substitutas! ; os modos pc

los quais ar; normas de proteção existentes se comparam âs nor

mas do Estado vítima c às aplicadas segundo a prática regio-

nal e internacional, na medida em que o Estado autor exerce o

controle efetivo sobre a atividad i ou tira vantagem real de-

la; na medida pela qual o Estado vítima toma parte nas vanta-

gens diretas de atividades, na medida em que os efeitos nefas

tos são causados por um recurso natural comum ou seu uso, na

medida em que o Estado vítima contribuiu para a prevenção ou

reparação das perdas e danos ou naquela em que tira vantagens
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da mesma atividade, ou na medida em que os interesses são com

pativeis com o interesse da comunidade em seu conjunto, e na

medida em que o Estado autor pode obter assistência de tercei

ros Estados ou de organizações internacionais e, por fim, ha

aplicabilidade de princípios e regras de direito internacio-

nal. (102)

Se bem que os princípios da responsabilidade objeti-

va não se presumem, a natureza da atividade detexmina de prin

cipio a obrigação de reparar pelo Estado. Este é um princípio

de Direito Internacional consagrado pelo costume e pela dou-

trina e jurisprudência internacionais.

A Corte Permanente de Justiça Internacional, no caso

da Usina de Chõrzow, considerou que:

"... toute violation d'un engagement comporte

l'obligation de repnrer; ... obligation de reparer

"dans une forme adequate".(103}

Como observa Nguyon Quoc Dinh e seus co-autores:

"À côte de l'obligation de réparer, caractéristique

de la responsabilité, existe une faculté de réparer,

à titre gracieux. L'hypothèse est exceptionelle si

on n'y conclut pas des circonstances ou deux États

son en désaccord sur l'existence d'une violation du

droit et où celui accusé d'un manquement accepte de

réparer tout en mantenant sa position de principe.

Saint Marin avait manqué à ses devoirs d'État neutre

pendant la seconde guerre mondiale et avait été
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l'objet de bombardements britanniques; à la fin du

conflit, tout en refusant d'admettre une obligation

de réparer, le Royaune - Dni a consenti à l'indemniser

des préjudices subis dans ces circonstances. De même,

les États Unies ont indemnisé à titre gracieux selon

l'argumentation officielle, des pêcheurs japonais

qui avaient subi des rayonnements à la suite

d'essais nucléaires".(104)

Entretanto, a norma codificada pela Comissão de Di-

reito Internacional, conforme o Relatório Quentin Baxter, tra

ta da compensação como meio de reparação, isto é, não se refe

re â"rcstitutio in integram", nem â restauração, mas ã repara

ção,considerando as hipóteses de responsabilidade ilimitada ou

limitada.

A responsabilidade poderá ser ilimitada e as indeni-

zações limitadas, menino ocorrendo circunstâncias atenuantes e

agravantes da responsabilidade e casoc de exoneração. 005 )

Como afirma em seu trabalho, o "Rapporteur"' Quentin

Baxter a propósito das regras codificadas pela C.D.I.:

"Sous l'empire de ces régies, il ne se posera aucun

question préalable Concernant l'illiccité ou non

illiceité de l'activité en cause: l'obligation de

chercher à résoudre le question de la réparation

sur la base des principles énoncés découlera de

l'origine transfrontière d'une perte ou d'un dommage

effectivement survenus. Selon le
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"Rapporteur Special", d* telles regies

correspondraient étroitement ã la pratique effetive

d'Stats amis en désaccord sur les consequences ou

1'existence d'une regie determinant l'illiceite

d'une action".

EB se aplicando as normas do costume internacional

como codificadas pela Comissão de Direito Internacional, po-

der-se-á garantir que o Estado que sofrer efeitos deletérios

das radiações ionisantes, quaisquer que sejam as suas ori-

gens, tem o direito à reparação indenizatõria do Estado de

onde se originaram esses efeitos.

É bom, entretanto, ressaltar que as normas, como co

difiçadas pela Comissão de Direito Internacional, visara a re

guiar as perdas e danos sofridos pelos Estados e pessoas e

bens sob sua jurisdição ou controle e não se referem aos da-

nos ambientais, embora a esses possam ser aplicadas.

3.5 - O Acidente de Tchornobyl - Estudo de Caso

Esse acidente mostrou quo a prática internacional

nem nernpre r.oguc a doutrina e nem mesmo as regras do costume

internacional, ou melhor, faz da doutrinei a melhor interpre-

tação e provoca a evolução ou modificação do costume interna

cional.

0 acidente, fartamente noticiado pelos meios de coimj

nicação, foi detetado no dia 28 de abril de 1986, pelos técni

cos suecos, que constataram índices de radioatividade muito
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altos, o que foi confinado twrtw mm seguida p«las ao tor ida

des finlandesas • norueguesas; negado «• sua origem inicial-

mente pela União Soviética, foi confirmado no dia € d« saio

subseqüente. A gravidade do acidente ficou ausentada princi-

palmente pelo prazo quê decorreu entre a ocorrência e sua

confinução.

A sociedade internacional (e «ais diretamente os

países europeus) enfrentara* UM acidente nuclear, cujos efei-

tos transfronteiros eram, de inicio, desconhecidos. O lapso

de tempo entre o acidente e o seu conhecimento em profundida

de e extensão, inclusive com a negativa inicial da União So-

viética, emprestou ao fato uma complexidade maior.

Considerando que o reator da usina nuclear era uti-

lizado para fins pacíficos, a questão deveria ser vista den-

tro do quadro das atividades ultra perigosas não proibidas

pelo Direito Internacional. Entretanto, segundo infor-

ma Jcan Virole,entre outros, a usina nuclear de Tchernobyl

teria outras finalidades, isto é, militares (produção de

plutônio) .(10...;

Embora partes na Convenção de Genebra,de 1979,sobre

Poluição Atmosférica Transfronteira a Longa Distância, tanto

a União Soviética como a Ucrânia não cumpriram suas obriga-

ções quanto a este ato internacional, apesar, de uma nota

constante no pé da página estipule que a Convenção não pre-

julga qualquer responsabilidade.(107)
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Por outro lado. tanto a União Soviética como a Ocrá

nia não são partes nas Convenções de Viena ou Paris sobre

responsabilidade civil.

Vários países do leste e do oeste europeu sofrerá»

os efeitos deletérios das radiações ionisantes diretamente

sobre os seus territórios, pessoas e bens sob sua jurisdição

be» como no ambiente. Outros sofrerá» esses efeitos de forma

residual, como o Brasil, que iaportou alguns alimentos da Co

•unidade Econômica Européia, que estava» co» os níveis de ra

dioatividade ale» dos limites que a própria CES adotou para

importar alimentos do Leste Europeu.(108)

Segundo o jornal "Le Monde", de 11 de junho de 198Cv

a União Soviética invocou razões jurídicas para não reparar

os danos sofridos além de suas fronteiras, afirmando que com

petia a cada Estado indenizar e socorrer seus cidadãos e nes

se sentido fiû sva ecu entendimento quanto ao direito interna-

cional.

Com referencia ao pedido de reparação da República

Federal da Alemanha feito à União Soviética, esta foi preci-

sa quanto à sua disposição. Inicialmente, não ressarciria ne

nhum dano econômico a qualquer país, e quanto a República Fe

deral da Alemanha, em particular, a União Soviética conside-

rava uma tal reparação sem fundamento, tendo P B conta as res-

ponsabilidades irreparáveis da Alemanha frente à União Sovié

tica como conseqüência da Segunda Guerra Mundial. . Os

agricultores alemães foram indenizados, com base na Lei Atômi
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ca alçai • na Convenção d* Paris» da qual a República Pede-

ral da Alemanha é signatária, considerando dano decorrente

de acidente ocorrido mm pais não signatário da Convenção.

À Suécia, que taabea foi atingida, nio requereu re-

paração ã Dnião Soviética e aprovou Lei Especial para indeni

sar as vítimas de Tchernobyl. Países do leste, como a Polô-

nia e a Hungria, que té» U M certa forma de propriedade, ti-

veram seus danos avaliados em dinheiro.

Os efeitos transfrcnteiros decorrentes do acidente

de Tchernobyl foram danos indiretos, isto c, danos econômi-

cos, modificações das condições de existência. Basicamente,

decorreram das medidas administrativas de polícia, de proteção

e de intervenção tomadas pela Administração dos países oci-

dentais para prevenir, diminuir ou suprir conseqOências dano

sas de um acidente nuclear, aplicando-se neste caso a lei na

cional.(109)

Apesar de o acidente de Tchernobyl ter trazido sé-

rios prejuízos aos países vizinhos e mesmo a distantes, como

o cato do Brasil, acima mencionado, houve algumas conseqüên-

cias positivas.

As principais foram as Convenções de Notificação

Imediata e Assistência em caso de Acidentes Nucleares e Einer

gência Radiológica, acima analisadas, que estabeleceram pâ

ra todos os signatários e mesmo para terceiros, por força de

seus princípios, uma nova ordem de solidariedade e segurança
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quanto ãs atividades nucleares en sua maior abrangência e,

por conseguinte, consagraram obrigações primárias para o Es-

tado.

A União Soviética propôs à Agência Internacional de

Energia Atômica que fosse estudada a possibilidade de una Con

venção de Responsabilidade do Estado por Danos Nucleares nos

moldes da Convenção de Responsabilidade do Estado por Danos

Decorrentes dos Objetos Espaciais, de 1972.

O mais importante é que a consciência da opinião pú

blica internacional foi despertada, quanto â necessidade de

se exigir de todos os países critérios de segurança interna-

cionalmente aceitos, sem quaisquer barreiras políticas e ideo

lógicas, que impeçam outro acidente nuclear cem efeitos trans

fronteiros, como o de Tchernobyl.

Essa consciência marcou os trabalhos de elaboração

de Convenções já referidas e até mesmo a própria conduta da

União Soviética, quando da emergência ocorrida em um de seus

submarinos nucleares com descarga de radioatividade, comuni-

cando imediatamente ã Agência Internacional de Energia Atônii

ca o evento.(110)

Entretanto, o acidente nucleaz' de Tchernobyl carac-

terizou a responsabilidade da União Soviética e de sou país

satélite, a Ucrânia, por não terem cumprido os preceitos de

Direito Humanitário, de solidariedade internacional e de bo«

vizinhança, como previsto na Carta das Nações Unidas e no Di

reito Internacional,
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CAPÍTULO IV

ATIVIDADES DE FINS MILITARES

As atividades nucleares de fins militares podem ser

enquadradas em dois casos: aquelas não proscritas pelo Direi-

to Internacional e aquelas proibidas pelo Direito Internacio-

nal.

4.1 - Atividades Não Proscritas pelo Direito Internacional

Essas atividades são basicamente:, a utilização de ener

gia nuclear para a propulsão naval militar e em alguns casos

as explosões.

Os navios de guerra têm "status" próprio, em razão

de todos os aspectos concernentes â soberania e à conseqüente

imunidade e habitualmente são excluídos de todos os atos in-

ternacionais reguladores de qualquer atividade.

Entretanto, como previsto na Convenção sobre o Direi

to do Mar (Montego Bay), os Estados se comprometem a operar

seus navios de modo consistente e razoável nos termos da Con-

venção (artigo 236 e artigo 22).

Tal dispositivo da Convenção de Montego Bay confor-

ma-se com o espírito norteador das Convenções sobre Acidente

Nuclear e Emergência Radiológica e Imediata Notificação nas

quais, de modo implícito, estão incluídos os navios militares
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movidos a energia nuclear quando, no artigo 19 respectivo, re

ferem-se a "reator de qualquer natureza".

Quanto às explosões nucleares, embora já haja uma sé

rie de tratados interditando-as, há hipótese!; em que não são

proibidas mas até mesmo previstas pelo Direito Internacional,

como no Tratado de Proscrição de Armas Nucleares, conhecido

como o Tratado de Tlatelolco. são as explosões subterrâneas,

cujo aspecto teleológico pode ser também discutível, como a

abertura de canais entre rios.

Essas explosões, que seriam para fins pacíficos, são

enquadrada como atividades militares porque somente as For-

ças Armadas possuem ou podem possuir material flssil especial

e equipamentos para tal fim.

Os efeitos deletérios de radiações ionisantes decor-

rentes dessas duas atividades impõem ao Estado, inicialmente,

a obrigação primária de prevenir ou diminuir a ocorrência de

perdas e danos a outros Estados e a obrigação residual do re-

parar o dano pela violação de uma obrigação internacional pr_i

lária, ejerando a responsabilidade daquele Estado.

4.2 - Atividades Proibidas.pele Direito Internacional

Uma série de tratados foram estatuídos de modo a res

tringir as explosões nucleares, como também visando à detnu-

cleari7.rção âc regiões do Globo Terrestre, mas parecem insufjl

cientec pela magnitude do problema.
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O líder soviético Mikhail Gorbachev coloca a questão

de modo preciso, ao afirmar que:

"Ao atravessar os umbrais da era nuclear, quando a

energia do átomo passou a ser usada para fins militji

res, a humanidade perdeu seu caráter imortal.

No passado houve guerras, guerras terríveis, que cei

faram milhões e milhões de vidas humanas, destruíram

vales e cidades, nações e culturas inteiras; mas, em

momento algum, qualquer dessas guerras ameaçou a con

tinuação da vida sobre o Planeta.

Hoje contudo, na hipótese de eclodir uma guerra nu-

clear, a própria espécie humana será varrida da Ter-

ra. Uma impossibilidade lógica, ou seja, que a Huma-

nidade possa vir a ser destruída várias vezes, é ho-

je tecnicamente possível. Os arsenais nucleares são

tão grandes que, para cada um dos habitantes do Pla-

neta, há uma quantidade de cargac atômicas capaz de

queimar uma extensíssirna área. Um único submarino car

rega explosivos em quantidade equivalente a várias

vezos todos OSJ armamentos usados na segunda guerra

iMundi.il. K há dúziar; de stibinarinoí; desse tipo. A cor

rida armameiif. J :;i:a, como a yuorra nuclear, não terá

vencedores."(111)

A leitura dessa declaração se por um lado é aterrorj.

zadora, fazendo de tudo o que foi dito antes neste trabalho

"contos de fada" ou "história da carochinha", por outro lado

reflete uma tomada de consciência pública, um compromisso pú-

blico em favor do desarmamento nuclear.
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Se hã arsenais de bombas atômicas, submarinos cheios

de artefatos nucleares, se há esta corrida armamentista, não

compete a toda a sociedade internacional responder por tudo

isso e por suas macabras conseqüências. Há atores bem defini-

dos, entre os quais a União Soviética e os Estados Unidos, que

têm os papéis de protagonistas de primeira grandeza.

A opinião pública está universalmente coesa cm torno

da idéia do desarmamento nuclear. Ver registrada esta declara

ção do líder Gorbachev, em que pese sua relatividade, demons-

tra que também para os países socialistas esta questão está

na ordem do dia.

0 Brasil tem posição política muito nítida a respei-

to do desarmamento nuclear, manifestada em diversas ocasiões

inclusive recentemente, quando das discussões das Convenções

sobre Acidentes Nucleares e Emergência Radiológica. (112)

0 Chanceler Mario Gibson Barbosa, na Conferência do

Comitê do Desarmamento em Genebra, em 9 de julho de 1970 as-

sim se pronunciou:

"... devemos eclarar com ênfase ijue acordos de de-

sarmamento, embora fechando as portas ao desenvolvi-

mento de armas de destruição em massa, não devem cm

hipótese alguma prejudicar o futuro das nações cm
*

desenvolvimento."

Em outra ocasião o Embaixador Sergio Corrêa da Costa

assim se pronunciou:(113)
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"... todos os países (...) têm responsabilidades no

processo de desarmamento. E ê por isso que nstamos

aqui reunidos em Sessão Especial. Esta Assembléia

Geral é certamente o foro mais representativo da so

ciedade internacional organizada.(...)

No que diz respeito às condições de segurança dos

países não nucleares, entende o Brasil que as mes-

mas devem estar fundamentadas, até a implantação do

desarmamento, em compromissos concretos por parte

dos Estados nuclearmente armados.

Estes compromissos devem incluir explicitamente o

respeito pelas zonas de paz e desnuclearizadas, re-

sultantes de acordo concluído de modo independente

e soberano pelos países da região, bem como garan-

tias positivas por parte dos Estados militarmonte

nucleares de não utilizar ou ameaçar utilizar armas

nucleares contra Estados não nucleares que r<ejam pair

te das zonar. desnuclearizadap."

As recenLo.s conve.v.sações e compromj KCOE de desarma-

mento nuclear, assinados entre os Estados Unitlos (?• a União

Soviética, vem do encontro nos anseios da comunidade interna

cional que, no âmbito das Nações Unidas e através de lüuceíjiu.

vas manifestações, eutão construindo a regra cof.tunu.vira a f.a

vor do desarmamento nuclear e contra a utilização díiu armas

nucleares.
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4.3 - Normas Convencionais relativas a Ensaios Nucleares e

Desarmamento Nuclear

No campo da utilização de Ensaios Nucleares para fins

militares, a questão se torna mais complexa, tendo em vista a

forte componente política, intrínseca à própria atividade.

As normas convencionais expressas em tratados refe-

rem-se ã interdição parcial de ensaios nucleares, não havendo

qualquer tratado relativo ã proibição de utilização de armas

nucleares cm guerra, matéria que fica no domínio do direito

internacional costumeiro e da doutrina.

O cerne da questão está em que a utilização desses

artefatos, quer em ensaios quer eventualmente em guerra, tem

efeitos severos sobre o ambiente e sobre a população da Terra

eu r.ua totalidade. (11-1)

Or, mesmos países que tên o papel de protagonistas na

corrida nrmnmeiitista também são as Partes "Originárias", isto

é, União Soviética e Estados Unidos, juntamente com o Reino

Unido, no Trntado de Moscou de Interdição Parcial dos Ensaios

Niu:le.irer,, de 05 de agor.to de 1963. (115)

O Tratado de Moscou obriga as partes contratantes a

GO abr.tercm de efetuar qualquer explosão experimental de ar-

mas nucleares ou qualquer explosão nuclear na atmosfera, sob

a água e no espaço cxtra-atmosféiico ou em qualquer outro meio,

se tal explosão provocar o caimento de rejeitos radioativos

além dos limites territoriais do Estado que efetuar a explo-
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são, considerada pelos países originários como de qualquer ti

po, inclusive de fins pacíficos.(116)

0 Tratado, inicialmente assinado pelos países acima

referidos, foi aberto ã adesão de todos os países e cerca de

cento e trinta são partes, menos a França, China, Cuba, Albâ-

nia e Arábia Saudita. A comunidade internacional reconhece que

os ensaios nucleares e o caimento dtt rejeitos radioativos cons

titueir um perigo para a espécie humana c sua adesão quase to-

tal ao Tratado de Moscou ê uma demonstração expressa desse pen

samento.

O Trataio de Moscou adota um critério objetivo, que

vai mais longe que o princípio enunciado pelos tribunais nos

casos da Fundação de Trail ou do Estreito de Corfu.

Embora se;ja reconhecido o princípio do uso não dano-

so das competências estatais que causeir prejuízos ao interes-

ses e direitos de outros Estados (ou daqueles sob sua jurisd^

ção), a prática internacional, a despeito da efetiva adesão

da quase totalidade da sociedade internacional, não permite

assegurar que haja uma regra costumeira que se impõe aos Ksta_

dos não parter. do Tratado, como previsto no Artigo 38 da Con-

venção de Viena sobro o Direito dos Tratados.

No caso dos Pescadores Japoneses que sofreram danos

causados por experimentação, na atmosfera, de bombas te. nu-

cleares, feita pelos Estados Unidos no oceano Pacífico, no

atol de Bikini, perto das ilhas Marshall, os americanos não
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reconheceram jamais a existência de uma regra de direito in-

ternacional geral que pudesse ser invocada para A»fr«»Tm4n»r S Ua

responsabilidade. Como referido anteriormente neste trabalho,

a reparação foi graciosa, voluntária, o que não impede de ser

reconhecido o seu caráter objetivo, pelos termos nos quais foi

colocada. Assim e mesmo sendo uma reparação voluntária, não

está ãescaracterizada a gênese de uma responsabilidade sem fal

ta ou culpa, ou uma responsabiliâade objetiva, embora negada

pelos próprios Estados Unidos.

No caso dos Ensaios Nucleares, foi considerado muito

delicado determinar a existência de uma regra "Jus Cogens",

decorrente do Tratado de Moscou e proibindo agressões à bios-

fera, ambiente comum de toda a Humanidade, embora vários dou-

trinadores, inclusive franceses, a tenham reconhecido. (117)

Foi também considerado difícil apreciar somente os fundamen-

tos invocados pela Austrália e Nova Zelândia, de ilicitude dos

ensaios nucleares, baseada na soberania, na liberdade dos ma-

res e na invocação dors direitos.(11 8)

O critério de ilicitude coloca a escolha - entre a

interdição da atividade em questão ou sua aceitação *- como ma

nifestação legítima da soberania do Estado, de acordo com o

voto cc survador e dissidente do Juiz Ignácio Pinto, de que

"chaque ÊLat est libre d'agir comme bon lui semble dans les

limite;; du ressort de sa souveranité". (119)

É no mesmo sentido o voto dissidente, o do Juiz Forster,

de que cada Estado tem o direito "d'entreprendre en toute

souveranité dans ses territoires toutes propres â assurer,
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dans 1'immédiat conme dans l'avenir, sa securité et la defense

nationale". (120)

No que tange ã liberdade do alto mar, para as atividades

militares, como ãs grandes manobras e experiências, deve ser

considerado que essas não são excluídas do espirito das Con-

venções sobre o Direito do Mar, de 1958 e 1982, em que a uti-

lização dos espaços marinhos internacionais deve atender a uma

obrigação fundamental dos Estados quanto ã proteção do meio

marinho contra a poluição (a radiação em particular), o que

está objetivamente referido em um número considerável de con-

venções regionais e universais, como normas do costume inter-

nacional.

Embora muitos autores entendam ser a interdição dos

ensaios nucleares na atmosfera uma regra costumeira de cará-

ter "Jus Cogens", tal afirmação não encontrou consenso nos

juizes, pois guc discutiram a validade de uma "actio popularis "

em direito internacional.(121)

0 fato 6 que a França e alguns poucos Estados não ad£

riram ao Tratado de Moscou, que inclusive prevê uma cláusula

de denúncia, mas nega expressamente a existência de uma norma

proibitiva de "Jus Cogens" sobre ensaios atmosféricos.

Ademais, uma Convenção internacional não produz ne-

nhum efeito a terceiros, como estatui o artigo 34 da Conven-

ção de Viena sobre o Direito dos Tratados.
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A Corte Internacional de Justiça,que no prineiro mo-

mento ordenou à França medidas conservadoras, isto ê, a cessa

ção dos ensaios no atol de Mururoa, constatou por fim a ausên

cia de divergências entre as partes, após uma decisão unilate

ral da França colocando fim aos ensaios nucleares na atmosfe-

ra.

Embora não se reconheça a regra obrigatória de direi

to internacional quanto ã interdição de explosões ou ensaios

nucleares, os efeitos dessas atividades sobre o ambiente, cau

sanâo poluição radioativa em todo o Globo Terrestre, é fato

não aceito pela comunidade internacional, particularmente de

nossos dias.

A interdição, portanto a ilicitude, está na poluição

atmosférica radioativa, numa situação objetiva que impõe ao

Estado as regras de responsabilidade internacional, como será

visto no Capítulo subseqüente.

Além do Tratado de Moscou ó importante que seja aqui

referido o Acordo assinado em 3 de julho de 1974, entre os Es

tados Unidos e a União Soviética, relativo ã Limitação dos En

saios Subterrâneos de Armai". Nucleares, estabelecendo zonas de

testes bem cono limitando os ensaios subterrâneos civis.(122)

O desarmamento universal irrestrito é outro aspecto

de interesse da coletividade internacional. Embora, como refe

rido pelo Representante Brasileiro, seja uma questão de res-

ponsabilidade coletiva de todos os países, há alguns aos quais

compete o dever de efetivamente desmontar seus arsenais,
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Entretanto, medidas além dos Tratados de âmbito re-

gional, têm sido efetivamente tomadas no sentido da de'snuclea

rização ou proscrição de armas nucleares de algumas partes do

Globo Terrestre.

Além dos acordos Salt - que são instrumentos comple-

xos bilaterais entre os Estados Unidos e União Soviética, pe-

la natureza de seu objeto, que é a estratégia da limitação de

armas nucleares entre os dois países - e os recentes acordos

de desarmamento assinados por Reagan e Gorbachev, que têm ef£

tivamente repercussão mundial, há outros instrumentos multila

terais relativos ao desarmamento.(123)

O Tratado de Não-Proliferação Nuclear - TNP - de 10

de julho de 1968, não é um instrumento que visa ã proscrição

de armas nuclcarer;. Na realidade, é um ato que pretende conges

lar o desequilíbrio entro as nações, o "equilíbrio desigual",

como diz Nguyen QWJC D., pois faz pesar obrigações diferentes

aos Estados dotado:; e aos não dotados de armas nucleares, exi.

gindo dos não nucleares sacr.i fícios maiores de renúncia ao de

senvolvimento aulônumo do tecnologia, ao passo que aos primei,

ros (as chamadas cinco potências nucleares) se obrigam a pro-

curar reduzir seus arsenais de armas nucleares, o que efetivai

mente não vem sendo cumprido,- conforme a avaliação das confe-

rências de 1977 e 1982 previstas no Tratado.(124)

Na realidade, as grandes potências, pelo Preâmbulo

do Tratado, apenas declararam a intenção de pôr termo à corr_i

da armamentista (o que efetivamente até a presente data não o

fizeram), bem como a de prosseguir, de boa fé, negociações so
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bre medidas efetivas para a cessação, o mais cedo possível, da

corrida armamentista nuclear e para o desarmamento nuclear atra

vês de um Tratado geral e completo.

Pela análise do texto do Tratado constata-se a níti-

da preocupação de engajar os Estados não nucleares em compro-

missos, enquanto que as potências nucleares em nada se compro

meteram efetivamente quanto ao desarmamento nuclear.

As diversas Resoluções da ONU a respeito do desarma-

mento nuclear vêm refletindo, como dito anteriormente, o pen-

samento da coletividade internacional a respeito da matéria,

Embora o desarmamento nuclear não esteja referido ejç

pressamente na Carta das Nações Unidas, seus ideais e objeti-

vos são os tundar/.entos para a formulação do uma regra costu-

meira cio Direito Internacional pelo Desarmamento, o que está

coont'f: ado pelas sucos:' -;is Resoluções dns Assembléias Gerais

da ONU, ."i respeito da matéria.

A posição do Brar.il, assim como a da Argentina e a

do outros paises, cm não aderirem ao Trntndo de Não Prolifera

ção, tem sido um ponto de equilíbrio ou me:-imo ura freio nas am

bicões de proliferação vertical feita pelas "Potências Nuclea

res", que não se enynjaram de feito no desarmamento nuclear.

0 Tratado de Proscrição de Armas Nucleares, conheci-

do também como Tratado de Tlatelolco, 6 uma demonstração ex-

pressiva do desejo dns nações latino-americanas de verem projs

critas de sua área as armas nucleares.
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Além dos Estados latino-americanos o Tratado, por

seus Protocolos I e 17, engaja no mesmo compromisso os' Paí-

ses Potências Nucleares e os Países que têm territórios "de

direito ou de fato" sob jurisdição ou controle nessa área.(126)

A posição brasileira a respeito é bem clara e con-

forme as prerrogativas do artigo 28 II do Tratado, o Brasil

é signatário (mas não parte) até que todos os países que de-

vam comprometer-se em relação ao Tratado o façam. Porém, de

acordo com o Direito Internacional, não praticará nenhum ato

que seja contrário à letra e ao espírito do Tratado.(127)

O Tratado de Tlatelolco se de um lado proscreve a

utilização e fabricação de armas nucleares, que atingirão in

distinta e inexoravelmente as forças militares e a população

civil, por outro lado estabelece um equilíbrio aceitável de

responsabilidades e obrigações mútuas, tanto para as potên-

cias nuc]cores como para as não-nuc]eares.

0 Tratado do Tlatelolco, em seu artigo 20, prevê

quais as modidns que devem ser tomadas em caso de violação

do Tratado; conforme sua gravidade podem ser aplicadas reco-

mendações que a Conferência Geral do Tratado julgue adequada.

Quando se tratar de questão que constitua perigo â paz e à

segurança, serão informados o Conselho de Segurança e a As-

sembléia das Nações Unidas, bem como o Conselho dos Estados

Americanos e a Agência Internacional de Energia Atômico (que

pelo Tratado é o órgão responsável pela aplicação das salva-

guardas e dos controles do sistema).
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Assim, hí um conjunto de obrigações que são impostas

aos Estados partes do Tratado, cujo não cumprimento poderá, in

elusive, ser considerado violação dos compromissos que os Es-

tados têm em face das Nações Unidas e da OEA, como também em

relação às salvaguardas aplicadas, nos termos dos Estatutos

da AIEA.

Em 1985, quatorze Estados do Pacifico estabeleceram

uma zona desnuclearizaâa, entre o Equador e a Antártida, pelo

Tratado de Rarotonga. O Tratado, além de proibir as armas nu-

cleares, também proibiu a colocação de rejeitos radioativos na

região. Mas até o presente não mereceu apoio das potências nu

cleares e alguns autores consideraram que um regime, como o

do Tratado de Tlatclolco, será provavelmente difícil de se im

plantar.

Todavia, esta posição dos Estados Partes do Tratado

de Rarotonga é mais um importante passo em favor do estabele-

cimento de uma norma imperativa de direito internacional em

favor do desarmamento e das zonas desnuclearizadas, como pre-

conizado pelas Nações Unidas.

É discutível por outro lado, se aos Estados tercei-

ros (principalmente às grandes potências) não se aplicariam as

disposições do artigo 38 da Convenção de Viena sobre o Direi-

to dos Tratados, isto é, as regras de um Tratado tornadas obri

gatórias para terceiros Estados, por força do costume interna

cional.
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Cabe aqui una referência ao Tratado que proscreveu a

utilização dos Fundos dos Hares e dos Oceanos e de seu subso-

lo para a colocação de Armas Nucleares, bem cono o Tratado de

1967, regendo as atividades dos Estados em matéria de Explora

ção e Utilização do Espaço Extraterrestre, inclusive a Lua e

outros Corpos Celestes e que proibe a colocação òe armas nu-

cleares no espaço.

Ambos estabelecem uma norma objetiva quanto â proibi

ção de colocação de armas nucleares, cuja violação determina-

rá a responsabilidade internacional do Estado.

4.4 - A Utilização de Armas Nucleares em Conflito Armado

A utilização de armas nucleares em um conflito arma-

do é entendida de modo divergente pela doutrina internacional.

Não existe um tratado internacional de âmbito universal que

proiba a utilização do armas nucleares em conflito armado.

0 Tratado de Tlatelolco faz referência, em seu Preâjn

bulo, ã "proscrição jurídica da guerra a fim de assegurar a

sobrevivência da civilização e da própria humanidade".

A prática internacional apresenta posições divergen-

tes entre Estados no que concerne ã licitude ou ilicitude de

arma nuclear.

A Resolução 808 (IX) de Assembléia Geral das Nações

Unidas aprovou como um dos três pontos de um programa de de-

sarmamento:
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"... a proibição total do emprego e da fabricação de

armas nucleares e de todos os tipos de armas 'de des-

truição em massa".

Posteriormente as Nações Unidas, pela Resolução 1653

(XVI), conhecida como Declaração sobre a Proibição do Emprego

de Armas Nucleares e Termonucleares, assim considerou:(126)

a) 0 emprego de armas nucleares e termonucleares es-

tá contrário ao espírito, ã luta e aos fins da

Carta das Nações Unidas e constitui como tal uma

violação da Carta.

b) O emprego de armas nucleares e termonucleares ex-

cederá mesmo o campo da guerra e causará à humani

dade e â civilização sofrimentos e destruição ge-

neralizada e é, por conseqüência, contrária às re

gras de direito internacional e às leis da humani

dade.

c) O emprego de armas nucleares e termonucleares ê

uma guerra dirigida não somente contra o inimigo

ou inimigos, mas também contra a humanidade em ge

ral, considerando que os povos do mundo não envoi

vidos nesta guerra sentirão os mesmos gravames cau

sados pelo emprego dessas aroas.

d) Toda Estado que empregue armas nucleares e termo-

nucleares deve ser considerado como violando o

Carta das Nações Unidas e agindo com desprezo as

leis da humanidade e cometendo um crime contra a humani

dade e a civilização.
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Os adversários da Declaração sublinha* que o emprego

de armas nucleares • licito no caso de legitima defesa e de

um ato de agressão, reconhecido pelo artigo 51 da Carta das

Nações Unidas e que as armas nucleares poderiam ter um papel

crucial para as chances de sobrevivência de uma nação e que

uma interdição, formulada sob a forma de tratado, criaria sen

timentos falsos de segurança, razão pela qual o problema pre-

cisaria ser examinado no âmbito c.as negociações sobre o desa£

mamento.(129)

O principio de sobrevivência, o principio de prote-

ção do ambiente natural e humano são regras de direito inter-

nacional obrigatórias e incompatíveis com a utilização das ar;

mas nucleares em qualquer hipótese. (130)

Embora Quadri (131) considere, como algunF, que as

armas nucleares são um meio de dissuasão que seria uma versão

moderna do pensamento humano "si vis pacem para bellum" (se

queres a paz arma-te para a guerra), isto é, o equilíbrio pe-

lo ou com o terror, a questão de ser lícito ou ilícito o em-

prego de armas nucleares deve ser vista na ótica do seu cará-

ter indiscriminatório e imprevisível, que por si já ó uma vio

laçâo do direito internacional.

Se é licita ou não a utilização de armas nucleares,

o resultado dessa utilização ê um fato ilícito, isto é, a po-

luição por radiação ionisante do ambiente de modo indiscrimi-

nado e incontrolado.
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Assia, se a atividade ê licita ou não, o que iaporta

é ser o seu resultado considerado ilícito pelo direito' inter-

nacional pela violação de U M obrigação à proteção e ã preser

vação ambiental, questão aaior para as presentes e futuras ge

rações.
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CAPITULO V

OS EFEITOS DELETÉRIOS DAS RADIAÇÕES IONISAKTES

SOBRE O MEIO AMBIENTE

5.1 - Considerações Preliminares

Ao contrário dos capitulo precedentes a> que se abor

da como fato gerador da responsabilidade do Estado,a ativida-

de com energia nuclear pelos efeitos deletérios das radiações

ionisantes, neste capitulo 3 responsabilidade internacional do

Estado é vista em função do me1o no qual ocorre o dano ou a

expectativa do dano, decor rente ''ias radiações ionisantes.

Como foi visto anteriormente, os tratados internado

nais que regulam aspectos das atividades com radiações ioni-

santes, determinando direitos e deveres aos Estados, não se re

ferem especificamente ao ambiente, salvo os mais recentes, em

particular as Convenções de Viena, de 1986 sobre Acidentes Nu-

cleares e Emergência Radiológica e a de Proteção Física, de

19B2, analisadas no Capítulo III, sub item 3.3.

A noção de ambiente como hoje é entendida, só muito

recentemente foi delineada e, pode-se dizer, praticamente con

solidada na Conferência das Nações Unidas Sobre a Proteção do

Ambiente, de Estocolmo, em junho de» 1972, embora os problemas

decorrentes do mau uso do ambiente já fossem detetados em tra

tados e mesmo em determinadas decisões de tribunais interna-

cionais.
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De fato, na Convenção de Genebra sobre o Alto Mar,de

1958^já s* encontra o fundamento do principio universal de

proteção do meio marinho, da prevenção contra a poluição ra-

dioativa do mar por rejeitos radioativos.(132)

O caso da Fundição de Trair é o exemplo clássico de

entendimento dos tribunais, que engloba o principio do uso nâo

razoável do território, a responsabilidade do Estado cujo fa-

to gerador é uma questão ambiental, isto é, a fumaça de uma

fundição canadense que causava danos ao ambiente do vizinho

Estados Unidos.

Como assinala Dupuy, no contexto tradicional, as or-

dens jurídicas eram baseadas em um elemento essencialmente es»

tável, o território, com fronteiras definidas, E a noção de

território compreendia o território marítimo, o fluvial e o

aéreo, que eram ficções jurídicas, pois tinham como referên-

cia o território terrestre e não levavam em conta a dinâmica

das substâncias integrantes dos outros territórios. Hoje, as

rormas nacionais e internacionais têm por objeto não mais o

território, mas o ambiente atmosférico, englobando também o

marinho e o fluvial, que ignora as fronteiras artificiais tra

çadas e circula de país cm pais, sendo um agente que transpor^

ta a poluição, cuja origem está localizada.(133)

5.2 - A Conferência de Estocolmo Sobre o Ambiente Humano

A Conferência de Estocolmo sobre o Ambiente Humano é,

segundo o entendimento da comunidade internacional, um marco

82



nas relações internacionais quanto ao ambiente humano. Fui fru

to de quatro anos de preparação e palco de sérias discussões

a respeito da matéria.

Na verdade os países desenvolvidos, que não tiveram

o menor cuidado ambiental e que construíram o seu desenvolvi-

mento à custa da depredação ambiental, tomaram consciência de

que era necessário proteger e preservar o meio ambiente.

Não há a menor dúvida de que a consciência ambiental

chegou tardiamente, mesmo assim, deve ser considerada como de

caráter universal e irreversível.

Entretanto, é importante que esta tomada de consciên

cia não seja um pretexto para o congelamento do "statu quo"

do desenvolvimento econômico e social, isto é, a qualidade de

vida dos países desenvolvidos, â custa do sacrifício dos po-

vos em desenvolvimento.

Nesse sentido, a posição brasileira, quando da prepa

ração da Conferência sobro Ambiente Humano é bem clara;

..."Tal documento (Projeto da Declaração de Estocol-

mo) como inspiração para ação, contendo apenas "prin

cipios gerais". Seria errado falar de direitos e de-

vores do homem e dos Estados em tal documento. Os dj.

reitos e deveres do homem são matérias a serem trata

das pela legislação "nacional" e as obrigações dos

Estados só podem ser definidas no contexto bem mais

preciso de Tratados e Convenções. Tem-se difundido a

idéia de que os "direitos ambientais" constituem uma
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parte essencial dos "direitos humanos". Antes de acei

tar tal conceito eu gostaria de ver a comunidade in-

ternacional aceitar também como um "direito humano"

básico e fundamental, o desenvolvimento econômico",

«grifo da Autora). (134)

A despeito de haver uma tendência marcante de consi-

derar essa regra primária de obrigação do Estado quanto aos

Princípios contidos na Declaração de Estocolmo, a posição bra

sileira ficou adstrita a impedia a ;•..-'•..• io conservacionista

dos países desenvolvidos.

A posição brasileira, em face da cristalização des-

sas normas como regras primárias de direito internacional, tem

sido no sentido de ser o meio ambiente uma idéia que não pode

ser tratada fora do desenvolvimento econômico e social; o Bra

sil se recusa a aceitar qualquer tipo de medida internacional,

no campo do meio ambiente, que não leve em conta o critério

de todo o país de explorar livremente seus próprios recursos

naturais; não aceita a imposição ou implementação de soluções

sobre matérias que são de competência soberana de cada país e

que não levam em conta as condições próprias dos países em

desenvolvimento.(135)

Essas posições foram adotadas também pela Assembléia

Geral das Nações Unidas. (136)

A Declaração de Estocolmorde 1972,sobre Ambiente Hu-

mano, que resultou de Conferência supra referida, veio crista

lizar em princípios, diversas regras que o costume internado
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nal e os tribunais havia» delineado, juntaatnte cosi incvssan-

t« trabalho doutrinário.

A discussão da natureza jurídica da Declaração de Es

tocolno (se ê una evidência do costuae, vm acordo co» essên-

cia de tratado, considerando a ata final e a declaração dos

estados, ou uma consolidação de princípios de direito interna

cional), parece pouco relevante para o objeto deste trabalho,

embora importante como reflexão jurídica.(137)

O importante é assinalar que os Princípios da Decla-

ração de Estocolmo têm Rido assimilados em tratados interna-

cionais subseqüentes e em cujos textos há expressa referência

ã Declaração e âs Resoluções das Nações Unidas que tratam es-

pecificamente dos princípios da Declaração de Estocolmo- Dos

Atos das Nações Unidas destacam-se as Recomendações e Resolu-

ções 2994, 2995, 2996 e 2997 da XXVII Assembléia Geral e a Re

solução 3129 da XXVIII Assembléia Geral.

Particularmente deve ser referida a Resolução 2996

(XXVII), que considera os Princípios 21 e 22 da Declaração de

Estocolmo (quu governam a questão âe poluição transfronteira

e a responsabilidade do Estado) como regras básicas de direi-

to e que nenhuma Resolução das Nações Unidas pode ser adotada,

contrária a esses Princípios.(138)

0 Principio 21 contém duas regras: a primeira da so-

berania e a segunda do uso não danoso do território, cujas ra_£

zes estão na máxima "sic utere tuo ut alienum non laedas", que

é a regra obrigatória primária pertinente, como menciona Quentin
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Baxter, ea seu relatório, e Sett» Ciaara ea seu Curso ft* Acf

deaia de Baia. Essa regra estabelece a obrigação do .Estado

de exercer seus próprios direitos de aodo a não cassar pre-

juiso a outros sujeitos de direito, sendo ua eleaento neces-

sário ao sisteaa jurídico.(139)

Este principio esta taabé» escrito na Carta de Di-

reitos e Deveres Bconõaicos dos Estados, ea seu artieo 30.

•In verbis"r

"Article 30: La protection, la preservation et la

valorisation de l'emircnneaent pour les generations

presentes et futures sont de la responsibility de

touts les Êtats.

Touts les Stats ont la responsabilité de veiller â

ce que les activités menêes dans les limites de

leur jurisdiction ou sous leur controle ne nuisent

pas ã l'environncnicnt d'autres Êtats ou de zones

situes au dclá des limites de leur jurisdiction

nationale.

Tous les États devraient cooperer à la raise au

point de normes et d'une réglementation

internationale en matiêrc d*environnement".

0 Princípio 22 consagra a regra da responsabilida-

de do Estado quanto ao controle e â reparação das -vítimas

de poluição e de danos ambienteis, erigindo uma norma obri

gatória primária de controlar e de reparar os danos decor-

rentes da poluição.(140)
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5.3 - Responsabilidade do Estado quanto ao Ambiente

OB Princípios 21 e 22 da Declaração de Estocolmo •»-

pressa» a responsabilidade objetiva do Estado quanto i prote-

ção e â preservação do ambiente, b«B como quanto i reparação

ao dano ambiental.

assinala Dupuy, a doutrina da responsabilidade

internacional objetiva do Estado por dano» ambientais não di-

fere da doutrina de responsabilidade objetiva por atividades

ultra perigosas.

Essa doutrina tf* C M Goldie seu defensor, que a sus-

tentou em dois Cursos na Academia de Main. (141)

Sctte Câmara, em seu Curso na Acadenia, aliando â sua

condição de jurista, a de juiz da Corte e diplomata expevien-

te, enfatisa que em questão da poluição:

"... to embark on distinctions concerning responsability

for in lawful acts and responsability for acts

•itherwise lawful according to international law,

giving rise to so called responsability for risk or

objective responsability. If the point of departure

(of a future draft) should be the obligation to

prevent pollution, the acts or ommissions of state

which permit the activities capable of causing

transfrontier harm constitue in themselves illicit

act from which responsability arises".(142)

Dupuy considera essa obrigação de proteger o ombien-
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te U M obrigação jurídica absoluta sem exceções. (143) Bnquan

to Set te Câmara, comentando a mesma questão COB ralação à po-

luição doa rios internacionais, entende qua ainda esta distam

te o dia em qua sara possível o exercício do direito "erga

t" da qualquer Estado contra o poluidor.

A obrigação absoluta da um Estado de proteger o am-

biente conjugasse com o direito de qualquer Estado da exigir

o cumprimento desta obrigação.

Outro aspecto relevante cea referencia ao ambiente ê

relativo à reparação do dano ambiental. Enquanto Riphagen, co

MO já mencionado, fala em indenização pelos danos causados a

pessoas e seus bens, quanto ao ambiente a questão não se re-

solve apenas COB O paganento de um direito mas com a restaura

ção ambiental e, se ainda possível, com a "restitutio in

integrim", como se refere Sette Câmara em seu Curso.(144)

5.4 - Normas Convencionais Relativas ao Ambiente

5.4.1 - Do Meio Marinho

A proteção ambiental contra as radiações ionisantes

foi tratada na Convenção de Genebra sobre o Alto Mar de 1958

e no Tratado que Prescreve a Utilização dos Pundos dos Mares

e dos Oceanos e seu Subsolo para a Colocação das Armas Nuclea

res.

A Convenção do Alto Mar estabelece, em seu artigo 25,

a obrigação primária do Estado de tomar medidas preventivas
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contra a poluição decorrente dos rejeitos radioativos e de

qualquer atividade com materiais radioativos que possam po-

luir os mares e o espaço aéreo acima desses.(145)

A Comissão de Direito Internacional que minutou es-

se artigo pensou nos testes nucleares que, ã época, vinham sen

do efetuados livremente e que justamente foram parcialmente

proibidos, como visto no Capitulo IV.

A Convenção de Londres sobre a Prevenção de Poluição

Marinha por Alijamento de Rejeitos e Outras Matérias, de 1972,

adota em seu Preâmbulo o Principio 21 da Declaração de Esto-

colmo.

Estcbelece a Convenção a obrigação primaria do Esta-

do de prevenir a poluição marinha dos rejeitos perigosos. (146)

Com relação aos rejeitos radioativos, a Convenção de

Londres, seguindo o que já dispunha a Convenção de Genebra so

bre o Alto Mar, de 1958, designou a Agência Internacional de

Energia Atômica como órgão técnico responsável para determi-

nar as Regras de Conduta, Normas e Padrões para alijamento de

rejeitos radioativos no mar.

A Convenção de Londres citada colocou, na Lista Negra

dos rejeitos proibidos de serem alijados no mar, os rejeitos

radioativos de alta atividad .,

Além da responsabilidade de prevenir a poluição am-

biental, a Convenção estabeleceu a responsabilidade (liability)
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do Estado por danos ambientais, de acordo com os princípios

do Direito Internacional sobre responsabilidade do Estado por

danos ambientais.

O mesmo espirito da Convenção de Londres está repro-

duzido na Convenção de Nontego Bay do 1982, e as disposições

dos Tratados e_>tão compatíveis entre si, como preceitua o

artigo 30 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados.

A Convenção do Direito do Mar, de 1982, (Montego Bay),

reproduz também os princípios da Declaração de Estocolmo esta

belecendo obrigações quanto ã proteção e preservação ambien-

tal, controle de poluição, bem como â obrigação de harmonizar

a lei nacional cora as normas internacionais.

A Convenção refere-se, em particular, â responsabili

dade da Autoridade do Mar que administrará o Patrimônio Comum

da Humanidade o dos Estados quanto ã prevenção, redução e con

trole da poluição decorrente do alijamento de rejeitos, bem

como do substancias perigosas provenientrs de atividades ter-

restres o aérea:;. (147)

Os artigos 192 e 237 consagram uma regra de obriga-

ção prinu'ria doc Estado*; quanto à proteção e preservação do

ambiente marinho, não excluindo os compromissos que os Esta-

dos assumiram perante outros Tratados.

Outro aspecto importante é a obrigação de informar

que têm cs Estados quando da possibilidade de ocorrência ou a

efetiva ocorrência, de um dano decorrente de poluição,(148)

90



Para os navios nucleares ou transportando substâncias

radioativas, a passage» en mar territorial deve ser feita se-

gundo regras especificas e de acordo con normas técnicas e re

conendações de organismo internacional competente.(149)

A Convenção estabelece tambén a responsabilidade do

Estado e das organizações internacionais quanto à reparação

dos danos causados, independentemente das regras de responsa-

bilidade e de reparação previstas no Direito Internacional. (150)

As bases da responsabilidade objetiva do Estado es-

tão colocadas no texto da Convenção de Montego Bay, conforme

conclui Handl:

"...(1) In general, States will be liable

internationally for accidental pollution only if

they can be show to have violated an international

obligation causally related to the occurrence of

transnational harm;

(2) exceptionally, where states engage in activities

which carry a recognizable significant risk of

transnational harm, states will held strictly

liable if harm typical of the risk created materializes;

(3) existence of such a concept of strict liability in

present international law is not just arguable as a

general principle of law but as a fundamental tenet

of sovereign equality of states'.' (151)

A responsabilidade do Estado poderá decorrer das ati

vidades ultra perigosas exercidas pelos Estados diretamente
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ou sob seu controle expresso ou implícito. Do nível de contro

le que têm os Estados sobre essas atividades decorrerá a sua

responsabilidade objetiva.

Essa questão é muito importante quanto ã responsabi-

lidade do Estado decorrente do alijamento de rejeitos radioa-

tivos no mar, que não está coberto pelas Convenções de Paris

e Viena referidas.

O alijamento no mar, como feito atualmente pelos pajL

ses da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômi-

co - Agência de Energia Nuclear, na forma do Mecanismo Multi-

lateral de Consulta « Supervisão estabelecido por aquele orga

nismo, em 1977, criou uma situação de coletivização do ônus,

já que cada operação de alijamento é feita com rejeitos radico

tivos de vários países, e assim sendo a responsabilidade é co

letiva dos Estados pelos riscos impostos ao meio marinho.

Embora haja atualmente em vigor uma moratória, quan-

to ao alijamento de rejeitos radioativos no mar, em razão de

decisão da Organização Marítima Internacional - IMO, nos ter-

mos da Convenção de Londres de 1972, supra citada, a questão

de responsabilidade objetiva ou mesmo a obrigação de reparar,

sem questionar a responsabilidade, deve ser enfocada vinto as

precedentes operações de alijamentos efetuados pela própria

OCDE c por outros países em separado.(152)

Seria oportuno mencionar os diversos tratados regio-

nais relativos â proteção do ambiente marinho que imputam obri

gação primaria ao Estado quanto ã proteção do ambiente mari-

92



nho contra a poluição oriunda de variadas fontes e que estabe

lecem rigorosos padrões de combate à poluição radioativa, es

particular.(153)

Esses tratados internacionais compõe» um contingente

de regras restritivas de utilização do ambiente que passam a

ter caráter universal considerando a própria dinâmica da Natu

reza em que uma fonte poluidora pode estar a distâncias que

variam das vizinhanças ao outro lado do Globo.

Portanto, a obrigação primária do Estado ê a de pre-

venir e controlar a poluição ambiental; a violação desta obri

gação impõe ao Estado obrigação de reparar, qualquer que seja

o principio de direito internacional invocado, como aliás bem

assinala Sette Câmara:(154)

"The compensation of injury caused by a wrongful act

of a state is the corollary of the principle of

state responsability which is at the basis of the

whole spectrum of international measures against

pollution".

5.4.2 - Das Águas Doces

A importância de prevenir, controlar e proibir a po-

luição das águas dos rios, lagos e de seus tributários, inclu

sive os canais aqüíferos, é vital para a Humanidade.

Os países (principalmente os desenvolvidos, e dentre

esses os europeus e norte-amsricaiios), tomaram consciência da
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questão só muito recentemente, apesar da relevância que cer-

tos rios têm para esses povos.

O Rio Reno, espinha dorsal das comunicações na Euro-

pa Ocidental, é exemplo da ação predatória do homem sobre a

água doce e somente em 1963, teve estabelecida a Comissão In-

ternacional de Proteção contra a Poluição. (155)

Outros rios internacionais têm sido objeto de trata-

dos internacionais, porém com raros dispositivos relativos ã

qualidade da água.

Ressalte-se aqui o Tratado de Brasília de 23 de abril

de 1969 sobre a Bacia do Prata, assinado pela Argentina, Bolí̂

via. Brasil, Paraguai e Uruguai, cuja Comissão ficou encarre-

gada de preparar e propor regras de prevenção da poluição, e

mais recentemente o Tratado de Cooperação Amazônica de 1975.

Com relaçãc â poluição radioativa de 1978, roerce :• tam

bém referência os relativos ao Rio Reno em cujas margens es-

tão situadas várias instalações nucleares, a exemplo de outros

rios europeus.

Estudo procedido por Comissão Especial sobre a polujL

ção do Rio, concluiu que as referidas instalações não provo-

cam poluição radioativa das águas pela operação normal; a po-

luição é somente térmica.(156) A preocupação maior é quanto

à situação acidental, que cause danos nucleares.

Os rios internacionais, além de terem em suas margens
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instalações nucleares, são mios pelos quais transitas sate-»

rial nuclear e substâncias radioativas.

Algumas situações, como o transporte de Material nu-

clear, estão cobertas pelos temos de Convenções internacio-

nais de responsabilidade civil nuclear M I S que não alcançam o

dano ambiental.

UM acidente nuclear ou radioativo ocorrido em um rio

internacional poderá ter conseqüências para os países ribei-

rinhos e mesmo para outros que estejam banhados por tributá-

rios integrantes da mesma bacia.

Esta é uma questão que interessa particularmente aos

países europeus e foi referida por Pelzer durante o Simpósio

de Munich, como já mencionado anteriormente neste trabalho.

De certo modi.. , a Convenção de Viena de 1986 veio su-

prir de modo geral, algumas lacunas relativas ã prevenção ou

minimização dos efeitos deletérios sobre o meio ambiente, atra

vês de imediata notificação em caso da possibilidade ou de

ocorrência de acidente nuclear ou radiológico. Porém a ques-

tão da reparação do dano ainda é de responsabilidade do Esta-

do, em decorrência da violação da obrigação primeira de prove

nir ou controlar o dano ambiental, matéria não regulada por

norma convencional.

5.4.3 - Do Ar

Muitas das questões relativas a este item foram já

95



discutidas no decorrer deste trabalho, em particular nos CapjE

tulos III e IV.

Apesar de ter sido colocado no final, a questão dos

efeitos deletérios de radiações ionisantes no ar, ê tanto nais

abrangente quanto as demais. O material radioativo transporta

do no ar pode cair em meio aquoso, doce ou salgado e seus efejl

tos deletérios causar danos a esses meios.

Todavia parece importante aqui una >tova referência ã

Convenção de Viena sobre Imediata Notificação em Caso de Aci-

dente Nuclear e ã Convenção Européia sobre Prevenção da Polui,

ção Atmosférica, de Genebra de 1972. Essa ultima, estabeleceu

um mecanismo de cooperação sem que todavia dele decorra respon

sabiliãade como já mencionado neste trabalho.(157)

5.5 - Normas Não Convencionais

Muitas dessas regras já foram mencionadas nos capltii

los precedentes e mesmo neste capitulo.(158)

Porém não seria demasiado mencionar as diversas reso

luções das Nações Unidas sobre o Desarmamento e Proscrição de

Armas Nucleares que visam principalmente a impedir a poluição

ambiental por partículas radioativas, bem como as diversas R£

soluções das Nações Unidas relativas ao Ambiente Humano já

mencionadas neste capítulo.

No âmbito da OCDE, as Recomendações relativas â Po-

luição Transfronteira de 14 de novembro de 1974, baseadas na
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solidariedade internacional e na nâo-discriminação dos direi-

tos de consulta prévia, sistema de alerta ea caso de aciden-

tes, troca de informações cientificas e Monitoração e pesqui-

sa, ê uma Norma de Conduta para os países integrantes daquele

organismo.

Além dessas recomendações, a prática dos países em

matéria ambiental tem sido no sentido de encorajar a solida-

riedade e cooperação de vizinhança, o que ficou refletido no

acidente nuclear de Tchernobyl, em particular.

Referência deve ser feita ã Carta Européia de Ãgua

de 1967, que cm seu Princípio Primeiro estabelece:

"There is no life without water. It is a treasure

indispensable to all human activity".

e que em seu Décimo Princípio conclui:

"Water is a common heritage, the value of which must

be recognized by all. Everyone hns the duty to use

water carefully and economically. Each human being

is a consumer and user of water and therefore

responsible to other users. To use water thoughtlessly

is to misuse our national heritage".

Por outro lado, um trabalho importante vem sendo fei-

to pelos juristas no sentido do estabelecimento de regras de

direito internacional aplicáveis à poluição transfronteira.

0 Instituto de Direito Internacional emerge como pio

neiro guando incluiu, em 1910, na Sessão de Paris, entre seus
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tópicos de pesquisa a "determinação de regras de direito in-

ternacional relativas aos rios, do ponto de vista de sua uti-

lização e de proibição de atividades poluentes1*. Ma reunião de

Madri, de 1911, o Instituto adotou resolução sobre a Regula-

mentação Internacional relativa ao Uso de Cursos D'Água Inter

nacionais, onde foi prevista a proibição de alterações delete

rias da água.{159)

Em 1933, a Declaração de Montevideo sobre o Uso de

Rios In!-ernacionais na Agricultura e na Indústria menciona, em

seu artigo 2, a alteração deletéria das águas utilizadas para

a agricultura e indústria, obrigando ao prévio consentimento

dos Estados ribeirinhos e prevendo a necessidade de um acordo

entre as partes em caso de dano.

Cabe uma referência ao trabalho desenvolvido mais re:

centemente pela Associação de Direito Internacional que apro-

vou, em 1966, as conhecidas Regras de Helsinki sobre o Uso

datí Águas, concentrando o enfoque na questão da poluição. (160)

Especial referência é feita aos rejeitos radioativos, entre

outros poluentes, embora, como assinala Sette Câmara, nenhuma

referência seja feita ao aquecimento das ãguas, inclusive pelas us^

nas nucleares.(161)

As Regras de Helsinki estabelecem obrigações para os

Estados ribeirinhos quanto à prevenção da poluição que possa

degradar o ambiente de outros Estados, porém segundos essas

Regras não é qualquer tipo do poluição que determina a obriga^

ção de reparar, mas a chamada "substantial injury" do territó

rio, capaz de causar danos ambientais. Segundo Sette Câmara,

98



o qualificativo deixa ao subjetivisrao U M questão de obriga-

ção objetiva do Estado.(162)

A Associação de Direito Internacional adotou, em 1982,

en Montreal, as Regras de Direito Internacional aplicáveis â

Poluição Trans fronte ira, que utilizam a mesma classificação da

Convenção de Londres de 1972 já mencionada, quanto aos rejei-

tos radioativos, colocando aqueles de alta atividade na Lista

Negra, enquanto aos demais na Lista Cinza dos poluentes.(163)

Posteriormente, na reunião de Paris de 1984, a Asso-

ciação discutiu outros itens concernentes ã obrigação dos Es-

tados de cooperarem para prevenir a poluição transfronteira a

longa distância.

O Instituto de Direito por seu turno, na reunião de

Atenas de 1979, adotou a Resolução sobre "a Poluição de Rios

e Lagos e o Direito Internacional", que está fundamentada no

princípio do "uso não danoso do território" e que estabelece

a responsabilidade objetiva dos Estados pela violação de suas

obrigações com respeito ã poluição dos rios e lagos.(164)

Recentemente, em setembro de 1987, o Instituto reunj.

do no Cairo, tendo como "Rapporteur" o Embaixador Geraldo Eu-

lálio do Nascimento « Silva, aprovou resolução sobre a Polui-

ção Atmosférica do Ar, na qua] foi reiterado o princípio da

responsabilidade objetiva do Estado com respeito à poluição

transfronteira.

Enquanto a Resolução de Atenas fala da responsabili-
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dade objetiva que pode ser imposta ao Estado por danos ao am-

biente dos rios internacionais, a Resolução do Cairo *é mais

abrangente, determinando e» seu Artigo 69 que:

"States incur responsability under international lav

for any breach of their international obligations

with respect to transboundary air pollution".

Assim, as regras não convencionais em matéria de po-

luição ambiental estão evoluindo no sentido da responsabilida

de objetiva do Estado, tendo como obrigação primária a de pre_

venir, controlar e eliminar a poluição, obrigação essa cuja

violação determinará a responsabilidade de reparar o dano.
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A GUISA DE CONCLUSÃO - UM ENFOQUE PROSPECTIVO
*

No término de um trabalho procura-se sintetizar as

idéias que foram desenvolvidas.

Aqui tentou-se mostrar como ao Estado contemporâneo

são imputadas obrigações quanto ã prevenção, ao controle, à

eliminação e à minimização e, se necessário, à reparação dos

efeitos deletérios das radiações ionisantes que causem danos

ãs pessoas, bens e ambientes sobre outras jurisdições,

Ficou evidente que ainda não estão consolidados prin

cípios gerais de direito internacional, mas que as regras con

vencionais e o costume internacional estão a demonstrar que

se caminha nesse sentido de modo evolutivo e principalmente

considerando o equilíbrio de interesses, que é o fiel da ba-

lança cia Sociedade Internacional.

Entretanto, além dessas considerações parece aqui ca

ber, até como conseqüência, uma colocação prospectiva a res-

peito do tema.

Sua natureza impõe uma dinâmica que não permitiu que

todos os aspectos fossem abordados neste trabalho. Aliás, fajL

taram muitos deles.

Por exemplo, a responsabilidade do Estado exportador

de atividades envolvendo alto grau de tecnologia para países

do chamado Terceiro Mundo e os efeitos deletérios sobre ter-

ceiro» países ou seus jurisdicionados em razão da implantação
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dessas atividades nos países receptores.

Esta é u»a questão que coaeça a ser discutida, inclu

sive na Comissão de Direito Internacional, ca» pode ser apreen

dido do Relatório de 1986 do "Rapporteur" Julio Barbosa.

Outro aspecto é a responsabilidade dos organismos in

ternacionais, como a Autoridade do Mar, entre outros, que es-

tão investidos en direitos e obrigações internacionais.

Esses temas se relacionam muito de perto com as ati-

vidades utilizando as radiações ionisantes.

Mas tocam, também, nos fundamentos mesmos do Direito

Internacional, principalmente quanto à igualdade soberana dos

Estados.

O importante é estar atento à observação feita pelo

Juiz Roberto Ago, quando "Rapporteur" na Comissão de Direito

Internacional: sob o pretexto de estudar a responsabilidade

internacional do Estado se esteja estudando todo o Direito In

ternacional.

E, quem sabe, talvez seja este o único e imperioso

caminho.
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