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RESUMO

Partindo de uma revisão bibliográfica dos conceitos

de energia e ecologia, enfatiza-se o caráter imperceptível das ra

diações nucleares aos sentidos humanos e seus efeitos nocivos nos

seres vivos e meio ambiente.

A preocupação com um possível acidente nuclear con-

duz a uma discussão dos danos potenciais a uma comunidade e do

problema do armazenamento do lixo radioativo. Endossam-se as con-

clusões e recomendações do Relatório sobre Poluição Nuclear da So

ciecade Brasileira de Física.

São apresentadas linhas gerais do histórico da

lação nuclear do Brasil e aspectos legais do licenciamento de rea

tores nucleares na República Federal da Alemanha, Grã-Bretanha ,

França e Brasil sob o ponto de vista do regime legal aplicável, ór

gãos ce licenciamento, esquema geral dos sistemas de licenciamen-

to, envolvimento do público, órgãos de segurança e inspeção.

Revisam-se os conceitos de responsabilidade civil ab

soluta e objetiva por danos nucleares. 0 principio da eqüidade ju

rldica é considerado em virtude do caráter excepcional do risco

nuclear. São apresentadas as principais características das con-

vonrÕes internacionais de Paris, Bruxelas e Viena sobre responsa-

bilidade civil.

São tecidas algumas considerações de conteúdo filosõ

fico jurídico, salientando a mediação do direito como instrumento

de controle e efetiva proteção.

A idéia conclusiva é pelo intercâmbio de experiên-

cias con outros países visando obter o máximo de segurança na ope



ABSTRACT

The imperceptible character of nuclear radiation on

the human senses and their harmful effects on living beings and

the environment is emphasised. This is based on a review of pub-

lished works about the concepts of energy and ecology.

The potential hazards of a possible nuclear accident

and the damage it would cause to a community as well as the prob-

lem of radioactive waste disposal are raised. The conclusions and

recommendations of the Brazilian Physics Society's Report on Nu-

clear Pollution are endorsed.

The general guidelines of Brazilian legislation are

presented. The legal aspects of nuclear reactor licensing in West

Germany, the United Kingdom, France and Brasil are shown from the

point of view of the applicable legal system, the licensing bodies,

the general frame and scope, public participation, technical safe

ty bodies, as well as the inspection procedures.

The concepts of absolute and objective civil response

bility for nuclear carr.age are reviewed. The judicial principle of

equity is considered in view of the exceptional character of the

nuclear risk. The main aspects of the international Conventions

of Paris, Brussels and Viena on civil ability of nuclear damage

are presented.

Some philosophical and judicial questions are discus-

sed emphasising the instrumentality of the law control and ef-

fective protection.

The final suggestion is the exchange of ideas with

a view to obtain the maximum safety in the operation of nuclear

installations.



INTRODUÇÃO

O acidente ocorrido na usina norte-americana de

Three Mile Island, em março de 1979, motivou-nos a escolher, cor.o

teir.a de -nossas pesquisas para dissertação de Mestrado, os aspec-

tos jurídicos relacionados a proteção ambiental contra danos nu-

cleares. A necessidade de utilização da energia nuclear é, a esta

altura, ,indiscutível, ja que se trata de realidade histórica de

nossos dias.
!

A dissertação compreende cinco capítulos.

No primeiro, apresentamos as conceituações de ener-

gia nuclear e de ecologia e discutimos o problema da limitação dos

combustíveis fósseis, destacando o esforço tecnológico no sentido

de encontrar novas fontes de energia economicamente viáveis. So-

bre radiações nucleares, salientamos algumas possibilidades ce

seu uso em benefício ou prejuízo da humanidade.

No segundo capítulo tratamos da insegurança nuclear:

as possibilidades e conseqüências de acidentes nas instalações nu

cleares, o drama do lixe radioativo, a chamada garantia de quali-

dade e seus critérios, as conclusões e recomendações de físicos

brasileiros sobre o reator Angra I.

No terceiro capítulo apresentamos a conceituaçao de

direito ambiental e um acanhado do histórico da legislação nu-

clear no Brasil, desde a segunda guerra mundial até a atualidade,

salientando as normas jurídicas sobre licenciamento de reatores e

a responsabilidade civil c criminal por danos nucleares. São ex-

postos alguns aspectos da legislação comparada relativa ao licen-

ciamento de reatores nucleares. Os países abrangidos na pesquisa

são: a Grã-Bretanha, a Frarça e a República Federal da Alemanha,



nos quais nos concentramos pela sua maior importância estratégica

no r.-.undo ocidental, ao lado dos Estados Unidos. Infelizmente não

tivenos acesso às fontes de pesquisa relativas a União Soviética.

No quarto capitulo abordamos as convenções interna -

cionais sobre a legislação nuclear, evidenciando-se que a respon-

sabilidade civil por danos nucleares é encarada de forma distinta

da responsabilidade civil clássica, e situamos o direito brasilejL

ro neste contexto.

Justificamos o quinto capitulo, com seu conteúdo al-

go filosófico pela necessidade metodológica de repensar o valor

do direito como instrumento de controle social e de efetiva prot£

ção do homem, no momento em que, pela primeira vez, a humanidade

enfrenta o risco real de seu desaparecimento.

Nas considerações finais apresentamos a discussão e

conclusão sobre a problemática da legislação nuclear. Em se tra-

tando de pesquisa bibliográfica, não propomos alterações na legijs

lação, mas tão somente aderimos ã corrente das pessoas que apoiam

uma discussão franca e aberta dos problemas no sentido de alcan -

çar o máximo de segurança no uso dos reatores nucleares porque eis

tcs são uma etapa irreversível do progresso tecnológico, ao menos

até que possam ser substituídos, almejamos, por outras fontes de

energia mais seguras e mais eficientes.

Os dois primeiros capítulos tratam mais de aspectos

técnicos e científicos relacionados com a energia nuclear, âo que

propriamente dos aspectos jurídicos. £ que, neste caso, o trata -

mento jurícico e as soluções juridicamente propostas, e a própria

questão enfocada, que denominamos "o problema nuclear", depende

da especificidade técnica da energia nuclear, algo cuja utiliza -

çao põe em risco, não somente vidas e propriedades, e locais, nas

a própria sobrevivência da hamanidade. Além disso, justifica-se e£



+•:• .TÍocrue pela própria metodologia da pesquisa jurídica que se

ver. irr.oondo nos cursos de pós-graduação, sendo o mesmo preconiza-

do pelo Conselho Nacional de Pesquisas; referimo-nos â pesquisa

z^tética, que envolve uma análise da lei ou de aspectos das ciên-

cias do direito, a partir de um ponto de referência fora da lei.

No presente trabalho, esse ponto de referência ê situado nes dois

primeiros capítulos.

A usina de Three Mile Island foi motivo de manchetes

nos jornais e revistas de todo o mundo. Ela sofreu o mais sério

acidente na história das usinas nucleares americanas: durante um

período de três dias, uma combinação de informações defeituosas,

comunicações precárias e algum sensacionalismo no manuseio do even

to pela imprensa quase criou pânico. O público foi levado a crer

que era iminente o mais terrível de todos os acidentes nucleares:

a fusão do núcleo do reator. Seguiu-se o boato de uma possível ex

plosão do reator com a conseqüente libertação de grande quantida-

de de radioatividade por uma área enorme. Mulheres grávidas e cr£

ancas foram aconselhadas a deixarem imediatamente a área próxima

e muita gente assim o fez.

Posteriormente soube-se que o perigo da fusão do nú-

cleo do reator já teria passado e que a possibilidade de explosão

nunca existira. A quantidade de radioatividade realmente libera-

da não constituiu ameaça ao público.

No entanto o acidente deixou algumas seqüelas:

a) Fechamento imediato de outros reatores semelhantes existentes

no local;

b) Cancelamento do projet? de outros reatores;

1. LORENZ, Karl M. - Perspectivas sobre a pesquisa

na área do Direito. Texto mecanogrãfico divulgado pelo CNPq.
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c) Grande número de processos deram entrada na Justiça, movidos

por moradores que tiveram que fugir ou que alegaram trauma psí_

quico decorrente do susto;

d) Una comissão presidencial sugeriu no seu relatório ênfase mai-

or no planejamento e operação de usinas nucleares.

Houve debates após o acidente e os oponentes alega-

ram que um desastre de grandes proporções esteve proximo e demons

traram o peii.f>o intolerável da energia nuclear. Os proponentes a£

guiuentaram que, pelo contrário, todos os sistemas de segurança fun

cionaramjcomo planejado, o perigo fora tristemente sensacionaliza^

do, ninguém fora ferido e as lições tiradas do incidente assegurariam

que outro não ocorreria.

Ainda que os fatos não tenham sido tão graves, mesmo

assim ficou a impressão de um perigo em potencial, principalmente

quando se sabe que há várias usinas em construção no inundo. Al-

guns governos suspenderam o licenciamento, talvez para pensar na

atitude a tomar, em face da ocorrência de ondas de protestos con-

tra a construção de novas usinas ou simplesmente no sentido do f£

chamento das existentes.

.Tais fatos, e a comoção que eles causaram em todo o

mundo, levaram-nos a pesquisar a respeito da legislação relativa

ao licenciamento de reatores em diversos países de tecnologia nu-

clear implantada. Como a Comissão Nacional de Energia nuclear (CNEN)

dispunha de um convênio com a /^çência Internacional de Energia

Atômica (AIEA), órgão das Nações Unidas com sede em Viena, foi

possível obter resumos de textos relativos ã legislação nuclear,

através de um sistema de catalogação mundial lã centralizado, de-

nominado Sistema para Usuários de Pesquisa Retrospectiva com In-

formações Referenciadas (SUPRIR).

0 setor de legislação nuclear está subdividido em vá
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rios ramos, a saber:

- Materiais Radioativos;

- Instalações Nucleares;

- Radiação e Saúde;

- Transporte e Armazenamento de Materiais Radioativos;
*

- Responsabilidade por Danos Nucleares;

- Navios Nucleares e Outros Meios Nucleares de Tranj»

porte;

' - Organização e Administração de atividades Nuclea -

res;
!

- Desarmamento Nuclear e Salvaguardas.

0 primeiro passo foi definir o chamado perfil profijs

sional, isto é, delimitar a ãrea de interesse por assunto, ano de

publicação, língua do texto e país de origem do artigo. Como a

idéia inicial não estava bem definida, a ãrea de interesse fci,

numa primeira aproximação, selecionada com as palavras em inglês:

Reactor licensing, Licensing regulations, Spent fuel

storage, Radioactive waste storage, International organizations,

Reactor accidents, Energy policy, Safeguards, Civil liability e

Nuclear insurance.

A surpresa aconteceu guando nos chegou às mãos a tri

agem feita por computador: foram examinados 1896 artigos e recebi

dos 234 resumos para selecionarmos os artigos que interessassem;

Era evidente o predomínio de artigos de procedência

norte-americana, o que por si justifica um trabalho â parte, tal

o volume de material para examinar. Assim, a primeira decisão foi

descartar a legislação norte-americana e restringir a pesquisa ã

segurança de reatores, licenciamento de reatores e responsabilidji

de civil em alguns países europeus.

A legislação norte-americana difere da dos outros
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caíses por causa das peculiaridades <*••• democracia estadunidense ,

cue constitucionaimente garante a pa. cipação popular em quase

todo processo de decisão envolvendo temas públicos que possam afe_

tar os direitos individuais. Por outro lado, conta a vivência de

nuase quarenta anos no campo da legislação nuclear, desde a pro-

ir.ulgaçio do Atomic Energy Act de 1946.

Com a delimitação final do trabalho, foram solicita-

dos 42 artigos que, pelos resumos entregues, correspondiam aos ob

jetivos traçados. Além desses artigos, foi possível encontrar in-

formações recentes, a respeito de legislação ambiental, no perió-

dico especializado "Revista Direito Nuclear", e em outras referin

cias indicadas pelo Orientador.

A fim de completar a descrição das motivações do pre

sente trabalho, vamos tecer algumas considerações de característi

cas históricas.

No século XIX, o economista e demôgrafo inglês Malthus,

conhecido por sua teoria de que o crescimento populacional do plâ

neta tenderia a superar a produção de alimentos, pessimisticamen-

te viu a humanidade encaminhando-se para a pobreza generalizada .

Esta teoria foi utilizada por economistas e políticos para justi-

ficar o "laissez-faire" e a falta de esforços para reformas so-

ciais e econômicas.

As novas descobertas cientificas, a mecanização dos

processos de cultivo e as novas técnicas de conservação de alimen

tos permitiram a produção de alimentos numa escala difícil de ima

Çfinar naquela época.

Com esta menção do trabalho de Malthus pretende-se

mostrar que o desenvolvimento científico provoca alterações pro-

fundas no sistema de produção, assim como fatos históricos produ-

zem conseqüências difíceis de prever. Pensamos que esta maneira



c:e fazer previsões, baseando-se no estágio atual dos conhecimen -

tos, tem o mérito de chamar a atenção para ur. dado problema. E a

solução seria obtida tomando-se medidas adequadas a caca caso.

Marx criticou o sistema capitalista porque este per-

mitia a exploração de muitos por alguns poucos. Quando foi inven-

tada a máquina a vapor, a Inglaterra, possuidora de enormes jazi-

das de carvão, tirou vantagem deste beneficio da natureza. Seu

parque industrial foi montado, produziu tecidos em larga escala a

preços baixos, e converteu-se na grande potência industrial da

primeira revolução tecnológica. Com o surgimento de grandes fãbri

cas empregando operários trabalhando (12) doze ou mais horas diá-

rias, famílias inteiras tinham que se sujeitar a este regime de

trabalho pois os s; lários eram aviltantes, mantendo um regime de

semi-escravidão. 0 livro "Germinal", de Êmile Zola, descreve as

condições subhumanas da vida de famílias trabalhando em minas de

carvão. Na tentativa de obter um pequeno aumento, que permitisse

reduzir a fome, este- operários entravam em oreve. De nada adian-

tou porque o poder do capitalismo foi maior, subjugando os orevijs

tas que continuaram nas mesmas condições. 0 clamor levantado por

denúncias deste gênero provocou unia limitação da jornada de traba

lho en 8 horas diárias fixadas pslos padrões internacionais e en-

dossado, no Brasil, pela Consolidarão das Leis do Trabalho, a CLT.

0 sistema atualmente adotado nos países socialistas

está longe de mostrar os resultados preconizados por Marx, pois é

libido que nesses países c planejamento econômico é centralizado/

com perda de eficiência, em relação aos países capitalistas. Tam-

bém, continua existindo a classe dos privilegiados constituída pe

los burocratas do sistema e a escassez crônica dos bens de consu-

«*> ê fato sabido.

Os operários das indústrias norte-americanas recebem



~lt_cs s.alãrios, o que lhes permite manter um padrão de vida eleva_

;~ contando com benefícios de eletrodomésticos, carro, boa ali -

r.entação, etc. Istc é possível pois as indústrias americanas têm

filiais espalhadas pelo mundo (multinacionais) e dificultam o sur

aiir.onto de indústrias nativas. Seria muito difícil o inundo intei-

ro ter um padrão de vida idêntico ao dos norte-americanos de ho-

je, simplesmente porque não haveria a quem explorar, a não ser os

habitante.' de outros planetas.

Os Estados Unidos sozinhos consomem 1/3 (um terço)

dos recursos naturais do planeta. Como sua população é apenas cer

ca de 4 (quatro) por cento da população da Terra, conclui-se pela

impossibilidade dos demais habitantes da mesma almejarem idêntico

padrão de vida. Alguns recursos naturais não renováveis, tal como

o petróleo, estão acabando rapidamente.

A polui.ção generalizada do meio ambiente é uma das

conseqüências do desenvolvimento a qualquer preço, principalmente

se as legislações não forem abrangentes para limitar o risco de

poluição. Os jornais freqüentemente apontam agentes polujdores

tais como restos de petróleo nas praias, contaminação de balas

por mercúrio, lixo industrial nos rios, acidentes com navios pe-

troleiros causando danos incalculáveis a fauna marinha, etc. E

ainda, com a proliferação de usinas nucleares, assim como navies

e submarinos nucleares, é normal ficarmos apreensivos quanto ao

potencial de dano ecológico existente.

Dada a impossibilidade de se poder construir usinas

nucleares absolutamente segures, que providências seriam tomadas

no caso de um acidente? Se no pais mais adiantado do mundo no cam

po de reatores nucleares, o sisteme comercial de construção e im-

plantação ainda permite a repetição de acidentes como os de Three

Mile, San Onofre 1, Indian Point 2, Surri 2 e outros, o que pen-



sar de outros não tão desenvolvidos? E do Brasil, cuja tecnologia

nuclear é transferida, c in todas as implicações decorrentes? O

que fazer do lixo radioativo?

Estas e outras questões do gênero levam-nos a pensar

se haveria alguma forma legal de reduzir estes riscos através de

uma legislação responsável.



CAPÍTULO 1

O PROBLEMA NUCLEAR

1. A energia nuclear

A palavra chave da moderna tecnologia c energia, de-

finida como a capacidade para realizar um trabalho mecânico. Ela

pode tomar varias formas: energia de movimento, energia química ,

energia calorifica, energia eletromagnética, energia nuclear, e

assim pojr diante.

A energia pode ser armazenada, ccmo por exemplo a

energia química, a energia hidráulica e toda a energia que está

contida em combustíveis, quer fósseis, como o carvão e o petróleo,

quer físseis, como o urânio e o plutônio. A energia pode stj: trans_

formada C3 ume forma para outra sem perda: a energia nio é criada

nem cestrulda, ela se conserva. 0 principio da conservação da

energia é uma das pedras funâamentais da ciência e, como decorre;}

cia, útil e ce aplicabilidade universal. Embora a quantidade to-

tal de energia num sistema isolado permaneça constante, hã una

grande diferença na qualidade das várias formas de energia, pois

ela pode ser transformada de uma forma para outra de diversas ma-

neiras. Da energia potencial da água de uma represa pode-se obter

energia elétrica. A mesma energia elétrica pode ser obtida pela

queima de carvão, que produz vapor e esse, por sua vez, movimenta

2
o gerador.

De acordo com a teoria da relatividade proposta por

1. MARiON,J.B. - Physics In the modern world. 2 —

ed. New York, Academic Press, 1981, pãg, 144.

2. Idem, ibjdem.



Einstein era 1905, a ir.assa aparente de uni corpo aumenta proporcio-

na lrx-n-e ã sua energia cinetica (energia decorrente do movimento

do corpo). Assim, a massa e a energia são equivalentes, e uma po-

de ser transformada na outra. O principio da conservação da massa

é um ceso particular do amplo principio da conservação da ener-

gia.

Quando ocorre a desintegração do núcleo do átomo, d£

no-ineâa fissão, há liberação de energia em proporções gigantes-

cas, explicada pela equação de Einstein, E=ntc . A energia E é i-

gual a massa do corpo multiplicada pelo quadrado da velocidade da

luz. Segundo essa equação, se 1 kg de urânio fosse completamente

desintegrado, liberaria energia equivalente a três milhões de to-

neladas de carvão. Estas explicações sucintas visam dar uma idéia

da origem da enorme quantidade de energia liberada numa explosão

atônica e nas reações termonucleares que ocorrem num reator nu-

clear, empregado para obter energia elétrica nos países tecnologi_

camente mais adiantados.

A terminologia acima está refletida na legislação bra_

sileira, como se pode verificar na Lei n9 4.118, de 27 de agosto

de 1962, regulamentada pelo Decreto n9 51.726, de 19 de fevereiro

de 1963, através de seu art. 29 que diz:

"Elemento nucleêr: Ê todo elemento químico que possa

sor utilizado na libertação de energia em reatores nucleares ou

cjue possa dar origem a •. lementos cuími TOS que possam ser utiliza-

dos para este fim. Periodicamente, o Presidente da República, por

proposta da Comissão Nacional de Energia Nuclear, especificará os

elementos que devem ser considerados nucleares, além do urânio na

tural e do tÔrio".

Unt dos parâmetros utilizados pelos economistas para

medir o grau de desenvolvimento de um povo está na produção e con



<u:r.o do energia sob suas diversas fornas. Consideremos, como exeni

pio, £ energia mecânica representada por um boi puxando um arado,

contrastando con a energia química liberada pelo combustível movi

inentanco um trator que executa, com evidentes vantagens, a mesma

tarefa de puxar o arado. Seguindo este raciocínio, a energia nu-

clear estaria na vanguarda tecnológica, com *-ç percussões econômi-

cas decorrentes de sua utilização no meio social.

A energia revestida de tecnologia e coifluências eco

nômicas no meio social precisa de formas jurídicas para sua circu

laçio adequada. Para disciplinar o conjunto houve a necessidade

da elaboração de regras jurídicas, que o Prof. Walter T. Alvares

aglutina sob o Direito da Energia, do ponto de vista do direito

positivo, o ramo denominado Direito da Energia Nuclear (ou Direi-

to Atônico) , que ele considera indispensável para estudar as rela

ções jurídicas pertinentes ã energia nuclear, englobando a respe£

tiva tecnologia, sua utilização e seus efeitos.

O risco atômico provoca tal estágio de preocupação

que muitos considerara a energia nucxear como a energia desumana ,

por sua potencialidade perigosa e pelas dificuldades de ajustá-la

aos padrões da responsabilidade do direito comum. Deste modo de-

senvolveram-se numerosas regras a respeito da segurança contra

riscos atômicos, todas elas visando fornecer uma proteção adequa-

da contra os perigos das radiações, que mais adiante descrevere -

Como conseqüência do desdobramento tecnológico exsur

9© a necessidade de tratamento jurídico específico através do Di-

r e* t o Atômico, cujo principal objetivo está em prevenir danos e

3. ALVAP.ES, W.T. - Introdução ao direito da energia
sSo Paulo. Sugestões Literárias, Ia. ed. 1975, pãg. 49.



erguer una proteção abrangente da propriedade e da vida, bem como

carantir a segurança da população.

Sendo o uso da energia nuclear fato consumado nos

principais países do mundo, pretende-se levantar resumidamente al̂

çuns problemas decorrentes, tais como a contarr.inação radioctiva

do meio ambiente e os danos biológicos das radiações sobre os se-

res vivos, especialmente o homem. Assim poderemos confrontar as

legislações de diversos países no que tange a construção de cen-

trai» nucleares e maneiras de punir os faltosos através da respon
t

sabilidade civil e penal.

2. Ecologia e necessidade energética

A Ecologia não tem inicio precisamente determinado ,

mas evoluiu das ciincias gregas, que já incluíam a história natu-

ral. Os gregos descreviam as interrelações entre organismos e en-

tre organismos e meio ambiente. Os fur ' iinentos da moderna Ecolo-

gia surgiram nos primeiros trabalhos de botânicos e fisioloçis-

tas.

A palavra Ecologia foi definida pelo zoologista ale-

mão Ernst Haeckel, no século XIX, aplicando o termo oekologie ãs

relações dos animais tanto aos seus organismos como ao meio am-

biente. A palavra meio ambiente inclui outros* organismos e viz_i

nhança física. Envolve relações entre indivíduos dentro de uma po

pulação e entre indivíduos de diferentes populações. Estas intera

Coes entre indivíduos, entre populações, e entre organismos e seu

4. ALVARES, W.T. - Curso de direito da Energia. Rio

Janeiro, Forense, 1978, pág. 548



r rio ambiente formam sistemas ecológicos, ou ecossister.as. Tal

conceituarão é enfatizada por Bowen, que lembra o uso do terir.c

eccssistema pelos ecclogistas para definir a comunidade de seres

vivos e o ambiente físico interagindo no segmento da natureza que

ertãc estudando, reconhecendo que os organismos e seus ambientes

íísices são partes integrantes de um sistema. Assim a Ecologia

está focalizada nesse conceito, como unidade funcional consistin-

cc ce organismos interatuantes e de todos os aspectos do meie am-

biente em qualquer área específica.

i Para acompanhar o fluxo ã& energia e a ciclagem dos

nutrientes, os ecossistemas devem possuir um número de interrela-

çces, estruturadas entre solo, água e nutrientes, por um lado, e

produtores, consumidores e decompesitores por outro. Desta manei-

ra, os ecossistemas r.antem um fluxo de energia e ciclagem de ir.ate

riais através de uma série de etapas de utilização e conversão,

as quais constituem a cadeia alimentar, ou seja: a articulaçio en

tre o comer e o ser devorado.

Mudanças e flutuações no meio ambiente representar,

pressio seletiva sobre a população que a isto deve se ajustar. O

ecossistema tem aspectos históricos: o presente está relacionado

ao passado e o futuro ao presente. O honiem e seus animais domésti_

cos utilizam sob a forma de alimentos a energia armazenada pelos

ecossistemas. E sob a forma de combustíveis fósseis essa energia

í:r-azenada sustenta a r.assa de nossas atividades industriais. Na

5. MIRA, W.S. - 0 direito e a crise ambiental. Dis-

sertação submetida ã Universidade Federal de Santa Catarina, Cur-

so de Pós-Graduação em Direito. Florianópolis, 1978, pãg. 24

6. BOWEN, W. - "Nossa nova compreensão da grande tr«J
ma"« In Conservação Anbiental. Rio de Janeiro, Instituto de Docu-
mentação, 1972, pãg. 194



economia humana a energia de origem hidrelétrica, solar e nuclear

representa apenas urna pequena parcela da energia total utiliza-

da.

A matéria prima utilizada na indústria qulr.ica atual

£ constituída pelos combustíveis fósseis, tais como o gás natu-

ral, o petróleo e o carvão. Eles existem em quantidade limitada e,

se continuarem sendo destruídos de forma irracional, desaparece -

rão da superfície da Terra porque resultaram da ação da natureza

durante milhões de anos.

i

1 Torna-se imperioso encontrar outras fontes de ener-

gia para substituir os combustíveis fósseis, pois as reservas nun

diais de petróleo estarão esgotadas até o ano 2000 e, não obstante

as reservas conhecidas de carvão sejam relativamente grandes, al-

gum dia acabarão. A energia nuclear aparece como a alternativa mais

concreta no momento, porque as pesquisas com a energia liberada

pela fusão de hidrogênio estão na etapa de testes e a energia so-

lar, ainda que economicamente viável em certos setores, é pouco

utilizada. Desta forma, o uso da fissão nuclear como fonte de

energia para produzir eletricidade já foi respondida en escala

mundial, com mais de duzentas usinas nucleares em operação.

Em um artigo sobre radiações, M.D.S. Santos defende

a implantação de reatores nucleares no pais alegando o preço ele-

vado da construção de barragens para a geração de energia elétri-

ca, a longa distância dos locais de possível aproveitamento hidro

elétrico em relação ao centro consumidor do eixo Rio-Sao Paulo e

d baixa qualidade de nosso carvão. Como exemplo, menciona o custo

7. DARLING, F.F. t DASMANN, R.F. - "A sociedade huma
na, vista como um ecossistema". In Homem, Ecologia e Meio Ambien-

*£• Rio de Janeiro, Institute de Documentação, 1972, pág. 10



cia energia gerada numa central térmica movida a carvão catarinen-

se cemo sendo 2,2 vezes superior àquela obtida por central • nu-

clear- No Brasil - comenta o autor - pela limitação das nossas re

servas de petróleo, pela má qualidade e pelo custo proibitivo do

carvão, as centrais nucleares de porto médio representara a solu -

ção racional do problema em regiões onde não exista potencial hi-
o

droelétrico competitivo.

A sabedoria popular diz que não há almoço gratuito..
t

Este ê o princípio básico que dê -e nortear as reflexões cobre as

interações do homem com a natureza. Todo o benefício que a human^

dade extrai agora de seu meio ambiente será cobrado cedo ou tar-

de. A Terra é um sistema interligado em que não ha setores inde-

pendentes. Qualquer ação localizadora repercute, em certa medida,

em toda a extensão do planeta. Todo e qualquer volume de combusti^

vel usado pelo homem envolve uma alteração do meio ambiente. Por

exemplo, a mineração e o beneiiciamento do carvão frecüentemente

interferem mais agudamente na vegetação do cue a extração de pe-

tróleo. E grande a diversidade de problemas ecológicos çue o ho-

mem enfrenta devido a necessidade de converter a energia, da for-

ma em que ele a encontra na natureza, em outras espécies utilizá-

veis de modo mais eficiente.

0 homem, que pode controlar a sua evolução e a dos

organismos que o cercam, embora tenha o poder de modificar a pró-

pria Terra, geralmente ignora a Ecologia, como conseqüência provo

ca a destruição do ambiente. Admitem hoje os cientistas que toda

e qualquer espécie de extração e transformação de energia interfe

re com o ecossistema, não apenas de maneira transitória como era

8. SANTOS, M.D.S. - "As radiações como fonte de ener

9ia para o homem". In A Fnergia Atômica e o Futuro do Homem. São
paulo. Companhia Editora Nacional, 1968, pãg. 34



suposto ha duas ou três décadas mas, quase sempre, de maneira peir

rr.«jnente. 0 dilema da humanidade é, portanto, simultaneamente com-

plexo e urgente.

Se o homeir, de fato, é incapaz de prescindir da ene£

gia, então não lhe resta alternativa senão o aprendizado e a cons

cientização da complexa interdependência dos seres, animados e

inanimados, que coexistem neste frágil ecossistema. O futuro do

homem depende do perfeito conhecimento de si mesmo e do universo
t

que o cerca. Depende, fundamentalmente, da pesqjisa cientifica ,

dos novos conhecimentos e do ensino. Seria desejável que nas suas

decisões os nossos governantes tomassem conhecimento dos resulta-

dos científicos. Só terão futuro os povos que cultivarem a ciên -

cia, tiverem amor e respeito pela natureza, da gual o homem i pro

- 9duto e parte integrante, devendo zelar por sua conservação.

Não devemos tomar atitudes que venham a prejudicar o

progresso, mas estudar uma forma de forçar as autoridades c te

responsabilizarem, cobrar do Estado para que não se descuide, pois

o imperativo de sobrevivência não pode se transformar em estraté-

gia de morte.

3. Dos efeitos das radiações

Os raios-x foram descobertos em.1895 por Roentgen.

Em seguida ocorreram demonstrações da radioatividade natural por

Becquerel. Os primeiros pesquisadores que manipulavam substâncias

9. CUNHA, A.B. * PAVAN, C. - "0 futuro biológico do

homem e alguns dos seus problemas". In A Energia Atômica e o Fu-

turo do Homem. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1968, pág.

21.



radioativas sofreram queimaduras na pele. Alguns morreram de leu-

cemia. Ura dos assistentes do inventor Edison morreu de câncer pro

vocado por radiação. Freqüentes eram as queixas de fraqueza e de-

bilidade geral da saúde entre os técnicos e assistentes no labora

tório Curie. Isto ocorria devido a pouca proteção dessas pessoas

ao trabalharem com as radiações.

0 termo radiação indica um fenômeno físico no qual a

energia se propaga através do espaço. As radiações são costumeira^

nente classificadas em dois grupos principais: 1) ondas eletroma£

néticas;|e 2) raios corpusculares. O primeiro tem apenas energia,

por exemplo: raios-x, raios gama. 0 segundo, massa e energia, tais

como: partículas alfa, partículas beta, neutrons. As radiações

perdem sua energia atravessando materiais

Uma experiência típica de Biologia compara resulta-

dos em termos de danos a uma estrutura particular ou funções obti

das em uma série de doses de radiação. Em 1953, no Sétimo Congrej;

so Internacional de Radiologia, definiu-se a unidade de dose ab-

sorvida, o rad, como a aquisição de uma quantidade fixa de ener-

gia, 100 ergs por gama do material irradiado. 0 erg é una unidade

de energia do sistema CGS (Centímetro, grama, segundo). O Roentgen,

"- a unidade de exposição de raios-x ou gama. O rem é a unidade de

dose equivalente. Esta unidade se faz necessária pois a mesma do-

se absorvida em rad de diferentes tipos de radiações, não produz

neressariamente o mesmo gr."u de efeitos biológicos. Para os raios-x

c gama e elétrons um rad eqüivale a um rem.

10. GROSCH, D.S. A HOPWOOD, L.E. - Biological effects

of radiations. 2 — ed. New York, Academic Press, 1979.

11. ELBERN, A.W. - "Proteção radiolõgica e dosime -

tria pessoal nos hospitais". RGH - Vol. 7(6) dezembro de 1979, pág.

293



Para um jurista pode parecer abstrata esta definição

cie dose absorvida de radiação. Posteriormente especificaremos com

exemplos concretos estas doses e seus efeitos. A definição da uni

dade de comprimento, o metro, embora abstrata para o jurista, não

o irr.:3ede de compreender seu significado entrando numa loja e com-

prando 2 metros de tecido; a idéia de 1 metro já se incorporou ãs

suas vivências cotidianas.

Não se conhece uma dose mínima ou segura de radiação

ionizante que seja isenta de efeitos genéticos. Algum tipo de mu-

tação provavelmente resultará de qualquer exposição. Hã inúmeros

trabalhos científicos sobre alterações histológicas e morfolõgi -

cas induzidas por radiações em plantas. As anomalias são o nanis-

mo, alterações na forma e na textura, curvaturas anormais, etc. .

Experiências com ratos descrevem anomalias congênitas nos filho-

tes gerados por ratazanas expostas a diferentes doses de radia-

- 12çao.

Nos seres hunanos tivemos o triste exemplo das bom-

bas atômicas lançadas no Japão em 1945, que deixaram crianças com

mã formação genética, retardamento mental e microcefalia, devido

a exposição de mulheres grávidas às radiações. A observação de pa

cientes, sob tratamento terapêutico com radiação controlada nos

hospitais especializados, e de vitimas de acidentes em usinas nu-

cleares, permite constatar o seguinte: para uma dose moderada de

100 a 300 R não há sintor.a definido na primeira semana, mas pela

terceira semana ocorre perda de apetite, que 3a de cabelo e, na

quarta semana após a exposição, distúrbios intestinais. Para uma

dose letal de 800 R a morte ocorre na segunda semana. Para ani-

12. GROSCH, D.S. & HOPWOOD, L.E. opus cit. cap. 9 e
10.



pais submetidos a doses baixas, porém regulares, de radiação, al-

cur-í-s experiências demon st ran una redução na expectativa de vi-

da.

Admite-se que a radiação em grandes doses exerce e-

feitos carcinogenicos, nas existe atualmente a preocupação de que

até um pequeno aumento na radiação ambiental possa ampliar o ris-

14

co de cancer. O hornem esta permanentemente exposto a diferen-

tes níveis de radieção, provenientes de diversas fontes tais como

a radioatividade natural, TV a cores, relógios com nostradores l\a

minosos, !raios cósmicos (que provim do espaço exterior), aplica-

ções terapêuticas, poeira radioativa das explosões atômicas, rea-

tores nucleares, etc. Como decorrência do crescente uso de

instrumentos emissores de radiação e de radioisotopos na moderna

sociedade, e da contaminação radioativa mundial resultante da

poeira dos testes com armas nucleares, a preocupação con a saúde

pública assume importância relevante.

Cada organismo se tornou adaptado a sobreviver em

algum tipo particular de meio arriDiente e desenvolveu relações com

outros organismos vivos e suas imediações. Vamos considerar como

as radiações podem romper os sis.temas ecológicos: a ruptura pode

ser indesejável se ela interfere na nossa saúde e bem estar e de-

13. GROSCH, D.S. & HOPWOOD, L.E. opvs cit.

14. UPTON, A.C. "Radiação e carcinçênese". In A Ener

gia Atômica e" o Futuro do Komem. São Paulo, Companhia Editora Na-

cional, 1968, pãg. 175.

15. FREIRE-MAIA, A. - "Os riscos das usinas nucle-

ares para o homem". In Ciência e Cultura, 33 (suplemento). São

Paulo, 1981, pãg. 60
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l se as colheitas forem melhoradas ou se praças eu parasi-

tas forem destruídos.

Para se ter uma idéia de um efeito indesejável das

radiações basta recordar uma experiência feita em 1963 com um rea

tor sem proteção convencional numa área de vegetação nativa. O re

sultado foi desolador: árvores desfolhadas até una distância de

1000 metros do reator. Algumas árvores atrás de montanhas, embora

relativamente próximas do reator, continuavam verdejantes...

Numa área contaminada por radiação a vegetação se

torna radioativa e, através da cadeia alimentar, aparece em todo

o ecossistema. O problema é que pode ocorrer concentração de ele-

mentos radioativos em organismos tais como peixes e estes,por sua

vez, contaminam os seres humanos que os ingerirem.

Mas em principio se sabe que os efeitos vão ser mui-

to pequenos, por mais concentradas que sejam as cadeias alimenta-

res. Hoje, sinceramente, fazem-se estes estudos um pouco por es-

crúpulo, um pouco por respeito a opinião pública e um pouco por-

qi e pc -e-se um dia descobrir que estas doses mínimas, que consid£

ramos inócuas, têm efeitos genéticos. Por exemplo, não atua sobre

nós, nao produz os efeitos químicos esperados, mas pode prejudi-

car a nossa prole. Evidentemente, é preciso saber, pelo menos a

posteriori, qual foi o causador do mal.

Na era atômica, as cadeias alimentares são assuntos

de ir-.cresse nacional e internacional. Por esse motivo, a proteção

de trabalhadores em indústrias nucleares, bem como das áreas que

as circunda.Í sTo temas de legislação autorizando vigilância e

16. SILVA, P.M. - Poluição: problemas e soluções. In

O.Mar.Direito e Ecologia - Fundação Getülio Vargas, Rio de Janei-
ro' 1973, pãg. 106
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execução das leis. A tentativa é de minimizar a ingestão de produ

tcr, radioativos por seres humanos.

A radiação usada sem controle e sem a devida prote-

ção costitui um risco sério, mesmo em pequenas doses, como já foi

discutido. A fim de mostrar que a radiação não ê um mal em si, men

cionaremos aplicações práticas, segundo Katanabe.

a^ Tracadores. Em agricultura, em biologia, em medi-

cina, em, química, em física e vários outros campos usa-se o traça_

dor radioativo. Estuda-se o caminho percorrido por um determinado

elemento de baixa radioatividade através do corpo humano, por exem

pio. Há detectores de radiação que localizam esses elementos, co-

mo por exemplo o iodo radioativo, no tratamento da tireõide.

b) Conservação de alimentes. L radiação ionizante po

de conservar os alimentos inibindo ou destruindo bactérias e ou-

tros microorganismos responsáveis pela deterioração. Com seu em-

prego pode-se conservar por longo tempo batatas, cebolas, cama-

rões, etc.

c) Indústria. Verificação da uniformidade da espessu

ra de chapas de metal, papel, etc.

d) Radioterapia do câncer. Tratamento de tumores, ba_

seado no fato de que as células cancerosas podem ser destruídas

por radiação.

- «• 18
Uma aplicação interessante é descrita por Malavolta :

17. WATANABE, Shigueo. Radiação: sua utilidade e pe-

rigo. Separate do volume XLVI da Coleção da Revista de História -

História da Ciência - Perspectiva Cientifica, São Paulo, 1974

18. MALAVOLTA, E. * CROCOMO, 0.J.-"Radioisõtopos em

Agricultura". In A Energia Atômica e o Futuro do Homem. São Paulo

Companhia Editora Nacional, 1968, pág. 64.



Irradiação de insetos. Irradiam-se machos da mosca

varoioira. Do acasalamento con as fêmeas resultam ovos inferteis.

Em pouco tempo reduz-se significativamente o número de moscas.

0 crescente emprego de fontes radioativas nas diver-

sas aplicações existentes aumenta a quantidade âe radiação no meio

ambiente, bem como a dose absorvida pelas pessoas expostas em fun

19
ção de seu trabalho. Citamos Holdren : Na industria, nunca se

conseguem instalações totalmente estanques, sempre há uma certa
i

porcentagem dos produtos tratados que passa para o meio ambiente.

O mesmo se da com a indústria nuclear; os centros de"tratamento ,
i

o transporte dos materiais radioativos, os reatores nucleares e

todas as instalações que empregam produtos radioativos constituem,

portanto, outros tantos riscos de poluição. O Conselho Federal de

Radiações doí Estados Unidos estipula, pois, que a quantidade di£

persa não deve ultrapassar 5 milirems por ano e por cidadão (ati

pouco tempo o limite era 170 milirems ano/cidadão) para os reato-

res ã água leve,

Como tudo na natureza, onde ocorre a manipulação ra-

cional, existem bons e maus efeitos; a prevalência de uns ou de

outros depende ãs vezes de fatores históricos, como a guerra, ou

de fatores econômicos, como a pobreza, mas é sobretudo uma ques-

tão de educação. O grau de abstração necessário para entender e

sentir o perigo nuclear é bem maior do que aquele exigido para

compreender e sentir o perigo dos assaltos, do desemprego, dos

atropelamentos, das doenças, ou mesmo para o perigo dos problemas

ambientais como os de Cubatão, com sua fumaça perniciosa pairando

sobre a cidade. Os habitantes, administradores e técnicos de um

19. HOLDREN, J.P. - Hazards of the nuclear fuel cycle

Bull. Atom. Sci. Chicago. 30(8); 14:23. Out. Obra citada in AVELINE,

A, et ai. Energia Nuclear: uma breve visão critica. Ciência e Cul-

tura. Ago. 77. Porto Alegre, pag. 892.



::aís ãs voltas con problemas de transporte, alimentação, crimina-

]iãnâe e contaminação ambiental têm sensibilidade suficiente para

encarar o problema nuclear con. a devida responsabilidade?



CAPITULO II

A SEGURANÇA NUCLEAR

1. Segurança de reatores nucleares

Em sua edição de 28/01/82 o "Jornal da Tarde", de

São Paulo, abria a manchete: "Angra I: tragédia, em caso de aci-

dente". No texto, algumas informações, tal como a de que a usina

nuclear de Angra I não está preparada, sequer, para o combate a

um incênáio de grandes proporções. E enfatiza as palavras do pro-

fessor titular da cadeira de Física Nuclear da PUC do Rio, Erasmo

Ferreira, ao comentar a entrada em operação da usina, nas semanas

que se seguiriam, sent condições objetivas, tanto tecnológicas co-

mo de infra-estrutura, para o combate a um acidente nuclear em

suas instalações: "Haverão de surgir mil vozes dizendo que está

tudo bem, que tudo está sob controle, mesmo que a radioatividade

chegue ãs nuvens e depois seja depositada pelas chuvas sobre as

águas, as plantas e as pessoas, contaminando, enfim, a vida".

Cm artigo acessível de Aveline et ai. , publicado em

revista nacional, aborda o problema da segurança dos reatores de

modo a torná-lo compreensível para o jurista interessado na legijs

lação nuclear, e na apreensão de sua complexidade e alcance. Os

comentários seguintes estão baseados no citado artigo.

a) Uma usina nuclear não explode>'nas após alguns me

ses de operação, a quantidade de radioatividade liberada eqüivale

à de uma explosão nuclear. Devido ao risco de acidente, como pode

ocorrer numa atividade industrial, as medidas de segurança são E Ç

veras, no sentido de impedir a passagem de radiação ao meio am-

1. AVELINE, A. et ai. - Eneigia nuclear: uma breve

visão crítica. Ciência e Cultura 29 (8), agosto 1977, pág. E88



[ier.te. Ko entanto esta efetividade é corrpronetida por três tipos

t":o orobleirias: tecnológicos, econômicos e humanos.

b) Um trabalho publicado pela American Physical So-

ciety (APS) sobre possíveis conseqüências de acidentes com cen-

trais nucleares recomenda, a respeito da localização das usinas:

"Já que é impossível projetar instalações perfeitas frente ã libe

ração de material, uma alternativa seria a localização de reato -

res longe dos centros urbanos ou de propriedades valiosas". Desta

maneira, a vantagem técnica de localização das usinas nucleares

perto dos centros consumidores perde sentido frente aos danos hu-

manos e materiais que dela podem advir. £ bom lembrar que Angra I

está a 133 km do Rio de Janeiro e 14,4 km de Angra dos Reis (20.000

hab.).

c) Vários patos que se alimentavam com dei.ri.tos em

valas ce água procedentes da usine nuclear de Hanford, se torna-

ram intensamente radioativos. Se alguém tivesse abatido e comido

um ces patos te^ia adquirido uma dosagem de radiação cinco vezes

ir.aior que o máximo permissível.

Um dos problemas ecológicos mais efetivos, decorren-

tes da introdução dos efluentes das usinas nucleares no meio am-

biente, é a descarga de água aquecida. 0 aquecimento da água tan-

to pode romper ritmos biológicos como reduzir o teor de oxigênio

dissolvido e provocar com isso mortalidade em organismos aquáti -

cos, especialmente em regiões de baixa latitude, onde o seu teor

ê menor na saturação. 0 lançamento do efluente aquecido de uma

usina nuclear em mar aberto poderá causar menos problemas ecology

cos do que se fosse lançado em estuários, balas e rios. A legijs

2. T0MMASI, L.R. - "Poluição marinha pelos reatores

nucleares". In Ciência e Cultura, 33 (suplemento). Sao Paulo, 1981

pãg. 68.



••ação ca Suíça, através da lei federal de 16 de março de 1955, re

visada er. 0 8 de outubro de 19 71, sobre a proteção das águas con-

tra a poluição, prescreve, em particular, a proteção das águas con

tra as emissões térmicas ou químicas.

4
Baseando-se no l ivro "Loucura Nuclear", de Kurt Mira*/ ,

tecemos os comentários:

a) Os efeitos aparecem com freqüência nos equipamen-

tos convencionais, queixou-se a revista "Atomtechnik" e são justei

mente falhas humanas ou defeitos banais, freqüentemente imprevisí^
i

veis, surgidos em equipamentos convencionais, que colocam em gra-

ve risco a operação de usinas nucleares.

b) Errar é humano, mas erros de operação em usinas

nucleares podem ter conseqüências fatais.

c) Segundo estatísticas oficiais publicadas pelo Mi

nistério do Interior de Bonn, os reatores alemães sofreram 106 a-

cidentes entre 1965 e 1976, entre eles, nove incêndios e, durante

o ano de 1977, ocorreram 103 desligamentos.

E se um avião colidir com a usina de Angra? Este ti-

po de acidente, embora com remotas possibilidades de ocorrer, le-

vou a discussões sobre a correta espessura do vaso de contenção

de um reator. O artigo de Luiz Pinguelli Rosa traz uma breve dis_

3. ZANGGER, C. - "Interaction entre controlo et ac-

ceptation de 1'énergie nucléaire en Suisse; objectifs et mise en

oeuvre". In Conference Internationale sur 1'ónergie d'origine

nucléaire et son cycle du combustible. Salzburg, Austria, 1977.

4. MIROW, Kurt R. - Loucura Nuclear. Ed. Civilização

Brasileira, Rio de Janeiro, 1979.

5. ROSA, Luiz Pinguelli - Estudo da colisão de um

avião com a contenção do reator nuclear - determinação ca força

impulsiva. Revista do Ensino de Física. Vol. 2, n<? 1, fev./80

Sociedade Brasileira de Física.



cessão do problema, con cálculos de Física elerr.entar sobre a es-

pessura considerada segura. Os aspectos a sereir, destacados são:

a) Já houve casos de queda de aviões nas proximida-

des de reatores. Na Suíça, apôs a queda de um avião comercial na

vizinhança de um reator experimentai, este tipo de acidente pas-

sou a ser incorporado aos requisitos para licenciar reatores.

b) Atualmente, na República Federal da Alemanha, to-

dos os projetos de reatores são obrigados a levar em conta o im-
I

pacto de um avião tomando-se como padrão um Phantom de 22 tonela-

das a 800[km/h. Os cálculos decorrentes determinam uma espessura

da parede de vaso de contenção na ordem de l,80m.

c) No Brasil, o reator Angra I tem vaso de contenção

com espessura de 0,60 m, de acordo com a norma norte-americana.

No Boletim Informativo da Sociedade Brasileira de Fí-

sica, através de seu presidente, Prof. Crodowaldo Pavan , há uma

nota conjunta da SBPC e SBF com sete itens a respeito do inicio

da operação do reator Angra I, dos quais transcrevemos dois:

" 2 - 0 sistema de pré-aquecimento do gerador de va-

por de Angra I é idêntico aos que causaram problemas em reatores

do mesmo tipo na Suécia e na Espanha, tendo levado a vazamentos.

Kstes problemas não estão resolvidos. Foi veiculado pela imprensa

em 5 de fevereiro que o presidente de Furnas teria declarado, na-

quela ocasião, que a Usina Nuclear Angra I só entraria em opera-

ção comercial depois de modificado o sistema de- pré-aquecimento do

gerador de vapor.

3 - A modificação serã certamente bem mais difícil e

6. PAVAN, C. * NUSSENZVETG, H.M. - Nota conjunta da

SBPC e SBF - Boletim Informativo da SBF n9 1, 1983



custosa depois da entrada criticalidade, devido a presença de

contaminação radioativa. Não hã previsão sobre quando estará cis-

pc-nível um sistema confiável, nem está claro quem arcará com os

custos e riscos da modificação"..

Achamos oportuno citar Luiz Pinguelli Rosa , em seu

p.elatório para a Comissão da Sociedade Brasileira de Física:

"Os acidentes nos reatores nucleares podem custar,na

pior hipótese, dezenas de milhares de mortes por câncer, além de

defeitos genéticos, em uma população de alguns milhões de habitan
i

tes que forem atingidos pela nuvem radioativa em uma distância de

até cerca de 750 km do local do acidente. Tomando Angra dos Reis

como referência, esta distância inclui o Rio, São Paulc e Belo Ho

rizonte. A probabilidade de ocorrer um tal acidente é julgada ser

muito pequena. Alguns especialistas a julgam desprezível com base

em cálculos proballsticos. Entretanto, esses cálculos são muito

sensíveis a hipóteses incertas e, jogando-se com elas e com o

crescente número de reatores em operação, pode-se chegar a valcres

razoavelmente grandes para esta probabilidade. Empiricarr.ente, o

acidente Three Mile Island demonstrou que o perigo de acidentes

de reatores é real".

Não podemos deixar de incluir opiniões otimistas a

respeito do uso da energia nuclear para gerar eletricidade. No
o

trabalho de Salvatore , engenheiro nuclear da CNEN, há ura preâmbu

7. ROSA, L.P. - Elementos básicos para formulação de

uma legislação especial para instalações da indústria nuclear. Bo

letim Informativo da SBF, n9 4, 1980.

8. SALVATORE, J.E.L. - "Segurança e licenciamento de

reatores". In Revista Direito Nuclear, 3(1), Rio de Janeiro, ja

jul.81, pág. 79.



Io onde reconhece que hã resistências 3 argumentos contra o uso

da emergia nuclear, ameaçando dificultar o desenvolvimento dessa

imprescindível for.te de energia. E cita un trecho de xxrr-.a carta do

físico soviético detentor do Frêrrvio Kobel, Andrei Sakharov, que

diz: "Considerações a respeito de segurança e impacto anbiental

não deveriam influir no aspecto principal - construir ou não cons

truir centrais nucleares - mas apenas na maneira de construí-las".

Segundo o citado autor, a segurança de reatores, en-

tendida como a eliminação de riscos indevidos ã saúde e seguran-

I

ça do público e dos operadores provocados pela operação de reato-

res nucleares, envolve tanto assuntos essencialmente técnicos co-

mo também de caráter social, econômico e político. O ponto de pa£

tida na filosofia de segurança de reatores é o requisito de que

as usinas nucleares sejam projetadas, construídas e operadas de

acordo com os mais elevados padrões de qualidade e praticas con-

servativas de engenharia, de modo que possa haver uma grande mar-

gem de tolerância para erros de operação em condições fora da nor

malicade e mau funcionamento de componentes. A secunda parte ca

filosofia de segurança considera a ocorrência de scider.tes, ape-

sar dos cuidados no projeto, construção e operação. Os sistemas

devem ser projetados para proteger os operadores e o público e pa_

ra prevenir ou minimizar as conseqüências, caso ocorram os aciden_

tes previstos. A terceira parte da filosofia de segurança diz que

devem ser projetados sistemas de segurança adicionais, com base

na avaliação de efeitos de acidentes hipotéticos e assunido fa-

lhas simultâneas de sister.as que deveriam atuar no controle des-

ses acidentes. De acordo com estas três partes da filosofia de se

gurança usualmente conhecidas como "defesa em profundidade", a re

cente ocorrência com a usina de Three Mile Island veio comprovar

a eficácia da defesa em profundidade, porque os efeitos para o pú

blico foram considerados insignificantes, tendo em vista as pro-



porções que poderiam ter tido, caso o sistema ce segurança não tî

vesse funcionado.

9 -
Alfredo Aveline explica que até pouco tempo a prin

cipal preocupação nos estudos de segurança nuclear estava centra-

do nos malefícios dos grandes acidentes e, fora deles, acmitia-se

que as usinas funcionariam perfeitamente. Isso, no entanto, não

representa a realidade. 0 número de acidentes menores, e de inci-

dentes potencialmente graves, atinge anualmente números bastante

I

elevados. O trabalho do mencionado autor contém, em anexo, uma

extensa relação de acidentes em usinas nucleares, acidentes com

transporte de mateiral radioativo, atentados a centrais nucleares

e acidentes na indústria de tratamento de combustível nuclear.

Os dados acima revelam a importância das preocupa-

ções com segurança nuclear e a necessidade de reavaliar o impacto

ambiental dos reatores, incluindo esse aspecto novo dos acidentes

ou incidentes rotineiros e, portanto, abandonando a idéia de que

a a-eaça dos reatores está presente apenas nos grandes acidentes.

Os problemas de vários tipos, surgidos na década pas_

saca, principalmente econômicos, técnicos c políticos, têm levado

ã progressiva e constante queda na ênfase dos governos de todo o

mundo no setor nuclear.

2 . 0 pr o b l e m a do Lixo r a d i o a t i v o

A revista TIME, de 26/10/81, em reportagem intitula-

da "Radiation Sickness", descreve os problemas dos governos dos

9. AVELINE, A. - "Segurança nuclear". In Ciência e

Cultura, 33 (suplemento). São Paulo, pãg. 42

10. AVELINE, A. - op. et. loc. cit.



Y.'Ch, Inglaterra, França, República Federal da Alemanha e Japão em

c;:.duziren seus prograraas de construção de reatores para geração

ce energia elétrica. Uma desgraça maior ocorreu em março de 1981

r.u~i reator em Tsuruga, Japão, de onde uma tonelada de água radio-

ativa vasou para águas costeiras próximas, mereceu manchetes na-

cionais e alimentou a oposição ã energia atômica do pais. No ano

passado, funcionários públicos japoneses propuseram jogar lixo de

baixo nível de radiação no Pacifico, mas uma onda internacional

de protestos rapidamente forçou-os a cancelar o plano. A preocupa_

ção de corno se desfazer do lixo radioativo tem procedência, pois

é muito difícil achar uma solução segura para armazená-lo.

Comentamos alguns trechos do trabalho de Aveline.

Uma vez criados os dejetos de uma usina nuclear, que

e:?. alguns casos são elementos estranhos ao ambiente natural, o

problema consiste em isolá-los, de modo que sejam afastados seus

efeitos de alta periculosidade ao homem e ao meio ambiente.

0 lixo radioativo é originário dos cilindros de com-

bustível nuclear, onde se processam as reações nucleares. Nos

centros de reprocessanento começam os problemas pois é lá que

ocorre a separação do lixo do combustível nuclear, tomando a for-

ra de um líquido altamente radioativo. Os tanques que armazenam e£

te líquido exigem constante resfriamento e manutenção.

0 citado autor lembra a crescente atualidade do aler_

za cc físico nuclear Alfvén: "0 reator de fissão produz energia e

lixo radioativo ao mesmo tempo: queremos usar a energia agora e

deixar os detritos radioativos para nossos filhos e netos cuida -

rem".

11. AVELINE, A. et ai - "Energia Nuclear..." op. cit.

ESC. 894.



Ha soluções ãe vários tipos que forarr, propostas: en-

terrar era ninas de sal, cclocar em foguetes e enviar ao sol, guar

dar e~ toneis no fundo do mar, etc. Por mais esdrúxulas que pare-

çam, o problema destas soluções propostas é sempre o mesmo: impojs

sibilidade de segurança absoluta considerando os próximos sécu-

los. Deste nodo, o foguete pode não entrar na órbita correta, o

tonei pode sofrer corrosão, etc.

No entanto a r.aneira mais econômica e normalmente u-
i

tilizada consiste em deixar o lixo radioativo dentro de vasilha -

ines e estes imersos em piscinas com 4 metros de água em cima. Na-

turalmente deve ter água corrente para refrigerar, deve haver iso

lamento para impedir o acesso de curiosos. Resta saber se os vasi^

Iharnes agüentam a corrosão por dezenas de anos.

No Brasil não hã uma definição pública a esse respei_

to, devendo o combustível usado permanecer nas piscinas junto aos

reatores por período, por enquanto, indefinido. Com a eventual

operação das usinas de reprocessaraento, ou, mesmo sem elas, com o

acúmulo de descargas dos reatores, dever-se-á transportar e depo-

sitar esses rejeitos altamente radioativos em algum local. Esta é

urna questão em aberto e que merece toda a atenção. Entretanto de-

morará algum tempo para esse problema vir a se tornar critico, já

que as primeiras descargas ficarão junto às próprias centrai: nu-

cleares .

Na época em que este trabalho estava sendo redigido; a

Folha de São Paulo, de 05/06/82, publicou a denúncia de que o li-

xo atômico das usinas nucleares de Angra dos Reis seria deposita-

12. ILARI, O. & JOUANNAUD, C. - An International View

of Spent Fuel cycle safety. OECD/NEA, França, 1978.

13. AVELINE, A. et al. - "Energia nuclear..." op.cit.

p3g. 695



do numa pedreira distante cerca de 100 metros das usir.as de Angra

porque a resistência ca população de Duque de Caxias inviabilizou

a idéia de se instalar o deposite no distrito de Xerera, daquele

nunicipio.

Cercados pelas usinas nucleares de*Angra dos Reis,

pela usina de reprocessamento de urânio de Resende, a margem do

rio Paraíba do Sul, e pelo lixo nuclear da praia de Itaorna, mais

de 12 milhões de fliminenses estarão ameaçados de contaminação nu

clear, através do mar, do ar e do rio. Como a questão de estoca-

çem do lixo radioativo não está esclarecida, cabe ãs autoridades
i

do setor nuclear divulgar o local em que será depositado, incluin

do o de baixa e media radioatividade.

3. As garantias de qualidade nuclear

0 Acordo de Cooperação em matéria de energia nuclear

celebrado entre o Brasil e a República Federal da Alemanha pode

ser indicado como ura exemplo de transferência de tecnologia e co-

cperação internacional bilateral. Um pais desenvolvido concorda

em transferir a um país em desenvolvimento conhecimentos tecnoló-

gicos considerados ce um setor cientifico de vanguarda, como é o

14
caso da tecnologia das usinas nucleares.

Dado o caráter particular da implantação da indús-

tria nuclear no Brasil, isto é, importação intensiva da tecnolo-

gia, não houve tempo para desenvolver equipes suficientes ce esp£

cialistas nos diversos aspectos da segurança de reatores nuclea-

res tais como: localização, licenciamento, operação e análise de

14. MARINHO, I.P. - "Transferência de tecnologia".In

Revista Direito Nuclear. Rio de Janeiro 1(2), jul-dez. 1979, pag.

93.



acidentes. A conseqüência desta política de queimar etapas leva

ao uso intensivo da consultoria internacional que tende a se pro-

longar indefinidamente, com o correspondente preço a pagar em di-

visss e dependência tecnológica. De maneira análoga, não houve

ter;po para o estabelecimento dos textos legais, regulamentos tec-

nices e dos critérios de padronização necessários, usando-se pro-

visoriamente uma combinação de regras internacionais (AIEA) e es-

trangeiras (EUA e RFA).1:>

I

As tecnologias importadas geralmente vem empacotadas

por cláusulas contratuais, ignorando nerras jurídicas para conter

a inerente e correlata poluição. São raras as tecnologias, como a

nuclear, de tal modo institucionalizadas, que levam consigo o an-

teparo ambiental correspondentemente sofisticado. Por isso o des-

preparado Direito local tem que se equiparar igualmente importan-

do as idéias jurídicas desenvolvidas nos países exportadores da

respectiva tecnologia, ou similares, ãs vezes dali até expulsas

por razões ambientais. Lembramos o caso da fábrica de celulose

Riocell, e>.-Borregaard, que polui o rio Gualba de tal maneira que

ate fotos tiradas por satélites mostraram uma grande mancha negra

fluindo para a Lagoa dos Patos. A imprensa de Porto Alegre tanto

pressionou as autoridades que, finalmente, forçou os proprietários

15. ROSA, L.P. - "Elementos básicos para formulação

de uma legislação especial para instalações da indústria nuclear".

Relatório para a Comissão da Sociedade Brasileír?. de Física. Bc-

letir. Informativo da Sccledade Erasileira de Física, n? 4, ano 11,

1980, pág. 13. •

16. GUIMARÃES Jr., R. - "O direito ecológico, o tor-

to errbiental e a instituição do razoável". Palestra proferida no

Curso Internacional de Direito Comparado do Meio Ambiente, promo-

vido pela Universidade de Strasbourg e pela Universidade Metodis-

ta de Piraciraba, sob a coordenação do Prof. Paulo Affonso Leme

Machado, 29 de agosto de 1979. A cópia foi gentilmente cedida pe-

lo autor.



e clocarer. filtros para reduzir o mau-cheiro que infesta a capi-

tal çsüeha quando sopra o vento sul. Corno diz Guimarães , ê um

exer.plo dos poluidores apâtridas, rapinas ca Natureza, a procura

do um canto sem lei ou, o que é mais comum, de uma lei que, por

ineficiência na letra ou na estrutura de seu cumprimento, seja e-

coromicomente obedeclvel.

Um dos requisitos para o licenciamento de centrais e

instalações nucleares em todos os países é a existência de uma

sistemática 'devidamente aprovada pelo órgão licenciador, garantiri

do a qualidade dos sistemas e equipamentos relacionados com a se-

çurança. Sendo o reator Angra I de tecnologia norte-americana, e

devido à ausência de infra-estrutura no setor nuclear no Brasil ,

procurou-se assimilar as exigência* de garantia de qualidade con-

tidas no documento norte-americano denominado "10 CFR - Apêndice

E" (Code of Federal Regulations), constituído pelos "18 Critérios"

adotados pela Nuclear Regulatory Comission (NRC), dos EUA, a par-

18
tir de junho de 1970.

Os "18 Critérios" são:

1. Organização;

2. Programa de Garantia de Qualidade;

3. Controle de Projeto;

4. Controle de Documentos de aquisição;

5. Instruções, procedimentos e desenho;

6. Controle dt documentos;

7. Controle de materiai", equipamentos e serviços adquiridos;

£. Identificação e controle de materiais, parte e componentes;

9. Controle de processos especiais;

17. GUIMARÃES Jr., R. - Opus cit. pâg. 6.

18. LIMA, W.A.C. - "Garantia Ce qualidade". In Revis -

ta Direito Nuclear, Rio de Janeiro, 1(2). jul/dez. 1979, pág. 80



10. 2r.sv-:':?o;

11. C'.r.tr̂ le re ensaios;

12. Controle de equipamentos de medição e ensaios;

13. Manuseio, estocagem e expedição;

14. Resultado de inspeção, ensaios e operação;

15. .Materiais, partes ou co.-ponentes não conformes;

1G. Ação correlativa;

17. Registros de Garantia de Qualidade;
i

18. Auditorias.

A abordagem norte-americana consiste principalmente

en assegurar, por meio de documentação, que existam as condições

necessárias para que a qualidade final do produto alcance o çrau

desejado. Compete ao executante (projetista, fabricante, operador,

etc.) preparar um "Programa õe Garantias de Qualidade" e estabele_

cer uma "Organização de Garantia de Qualidade", que devem ser

aprovados pelo órgão licenciador. Este, por sua vez, verifica por

meio de auditorias e inspeções, se o programa esta corretamente

seguido e, permitindo a documentação, identificar a origem da ma-

téria prima, suas características, testes de qualificação dos sol̂

19
caecres, resultados dos ensaios radiologicos, etc .

Em maio de 1975, a Agência Internacional de Energia

Atômica (AIEA) forneceu as diretrizes sobre Garantia de Qualidade

Nuclear, sintetizou os "18 Critérios" norte-americanos em "13 CrjL

térios", c?.r.do-lhes uma linguagem mais objetiva:

1. Introdução;

2. Programa de Garantia de Qualidade;

3. Organização;

4. Controle de Documentos;

5. Controle de Projetos;

19. SALVATORE, J.E.L. - "Segurança e...M, opus cit.

pág. 91.



6. Ccr.trcle ác docu::.e:.tos ;

7. Controle de Materiais;

8. Controle de Processos;

9. Controle de Inspeção e Ensaio;

10. Controle de Não Conformidade;

11. Ações corretivas;

12. Controle de Registros;

13. Auditoria.

I
No Brasil, a partir de fevereiro de 1977, a CNEN, a-

través da'(Resolução CNEN - 15/79, resolveu, para efeito normativo

na elaboração e implementação de Garantia de Qualidade Nuclear, a

dotar os termos dos "13 Critérios" da AIEA.

A partir de. assinatura do Acordo de Cooperação Nu-

clear, em 1975, começaram a operar no Brasil sensíveis mudanças

no tocante ã Garantia de Qualidade. Inspirado no modelo Alemão,

surgiu em 16 de outubro de 1978, o Instituto Brasileiro de Quali-

dade Nuclear (IBQN) como sociedade civil.

Na República Federal da Alemanha, como parte do sis-

tema de Garantia de Qualidade para a área nuclear, há institui-

ções seculares, as Technischer Uberwachungs - Verein (TUV) - As-

sociações Técnicas de Supervisão. As TUVs são entidades indepen-

dentes que atuam sob forma de contrato ou por força ãe regulamen-

tos ou leis estaduais ou federais.

0 IBQN, como organização privada, atua sob autoriza-

ção nas áreas de Análise de Segurança, Garantia de Qualidade e a

Certificação da Qualidade Nuclear. O Conselho de Administração é

o órgão máximo do IBQN, constituído por um representante de cada

uma das doze (12) instituições componentes, a saber:

a) Entidades Representativas do Setor Privado (cinco

instituições) ;



b) Entidades Representativas co Setcr Governamental

c) Entidades Representativas da Tecnologia e da Pes-

quisa (quatro).

Torna-se necessário afirmar que a criação do IBQN

não veio afetar a autoridade da CNEN, muito mer.os substitui-la ,

no tocante a Garõntia de Qualidade, pois a Comissão continua a

exercer as competências que lhe são conferidas pela Lei r.9 6189/

74 que, entre outras, preceitua o planejamento da execução da Po-

lítica Nacional de Energia Nuclear, o licenciamento de . instala-

ções nucleares e a expedição de normas relativas âs atividades nu

cleares.

0 r.ocelo brasileiro do IBQN é representado por al-

guns Institutos responsáveis pela implantação do Programa Nuclear

Erasileiro. Desta maneira é reduzida a possibilidade de dissonân-

cia entre os órgãos envolvidos, pois o IBQN deverá acatar a auto-

ridade ôa CNEN, que desempenhará normalmente suas funções de ór-

gão regulador. Ccrno ss trata de ux. modelo experimental, seu teste

será durante a construção e entrada em operação de ANGRA II e III,

quando deverão surgir as modificações necessárias para o seu ape£

feiçoamento.

4. Recomendações

A autora endossa as conclusões e reconendaçces de

21
Pelatório do "Grupo de Trabalho sobre Poluição Nuclear" da SBF.

20. LIMA, W.A.C. - opus cit. pág. 85

21. PASCHOA, A.S., et ai - Relatório do "Grupo de

trabalho sobre Poluição Nuclear" - Boletim Informativo da Socieóa

de Brasileira de Física, r.9 4, 1980, pag. 19



"Tendo e«T: vista cue órgãos executores (NUCLEBRAS E

r'ir-N.-.S) e o órção fiscalizecor (CNEN - Comissão de Enerçia Ku-

cie^r) eles reatores nucleares brasileiros estão ambos submetidos

ao Ministério de Minas e Energia, tendo em viste ainda que a ati-

xiãbie de fiscalização só pode ser exercidade eficientenente se

tscjiãda da necessária autoridade, a Comissão recomenda:

1) Que a atividade de fiscalização de segurança e

poluição do programa nuclear brasileiro passe a ser feita por ór-

gão submetido diretamente ã Presidência da República. Ela poderia

ser exercida, por exemplo, pelo CNPq, órgão submetido diretamente

ã Secretaria do Planejamento da Presidência da República, ou ain-

da, pela própria CNEN devidamente reformulada, que passaria a

subercinar-se diretamente ã Presidência da República, como já o

foi por muitos anos.

2) A abertura do processo de licenciamento de reato-

res ao público, de modo que qualquer cidadão ou entidade possa a-

presertar argumentos legais durante o processo, a exernplo do que

ss faz na República Federal da Alemanha.

3) Criação ce um Conselho Superior, incluindo nem-

bres da comunidade cientifica indicados por entidades científicas

e Instituições de ensino e pesquisa, ao qual caberia avaliar as

objeçSes aprsentadas no processo de licenciamanto de uma instala-

ção nuclear de modo a assessorar a decisão final da autoridade pú

blica.

4) Desenvolver um programa intensivo de estudo e pe£

cuisa en segurança de instalações nucleares envolvendo as insti -

tuiçces de pesquisa e universidades interessadas no assunto.

5} Desenvolver com urgência, a exemplo do que jã es-

tá sendo feito em outros países, estudos e pesquisas intensas no

sentido de que possa ser alcançada em tempo hábil uma solução, que

leve e.-n consideração os riscos para as futuras gerações, para pro



tc-c-r efetivamente o rr.ic cròiente dos rejeitos de alta radioati-

vî ;;-jo produzidos pela indústria nuclear.

6) Promover o desenvolvimento de fontes alternativas

de energia que por sua natureza sejam intrinsecamente mais segu-

ras e menos poluentes".

As garantias que possam ser fornecidas ã comunidade

dos homens contra a utilização abusiva e ilegal de materiais nu-

cleares decorrem do conjunto dos tipos de medidas que são tomadas

não somente pelas autoridades internacionais, mas também pelas au

toricades nacionais e pelos próprios exploradores das instalações

i
nucleares.



CAPITULO I I I

O DIREITO NUCLEAR

1 . D i r e i t o N u c l e a r e l e g i s l a ç ã o N u c l e a r B r a s i l e i r a

Para os efeitos desta dissertação, entendemos por Di-

reito Nuclear a parte do Direito Ambiental que trata especialmen-

te ccs problemas jurídicos relacionados com a geração, transmis-

são, distribuição e utilização da energia nuclear.
i
i

0 direito nuclear surgiu há pouco mais de trinta anos,

envolvendo uma multiplicidade de temas novos, quase inexplorados

na çrande maioria. Faz-se, portanto, necessária a pesquisa, o or-

cer.̂ .-.ento e a sisternatização. Ê um direito escrito, ao passo que

o Direito Marítimo, por exemplo, além de antigo, tem uma parte li_

çaâa ao costume e ã tradição. Tanto um coino outro tendem ã unifo£

micsce e à procura da segurança, são de caráter especifico e par-

ticularista, resultando o particularismo da especificidade das r£

laç;=s jurídicas. A uniformidade pede ser alcançada com leis na-

cicr.ais repousando sobre princípios iguais, seguindo as mesmas so

luçces e, melhor ainda, adotando regras internacionais contidas

nas Convenções.

O Direito Nuclear tem algumas características peculi-

ares:

a) Transcer.de o quadro tradicional das nações devido

ao 5=u caráter mundial;

b) £ fortemente marcado pelo cuidado do interesse pú-

blico e pelo papel predominante do Estado, que intervém, do ponto

1. MELLO, M.M. - "Direito nuclear internacional". In

Revista Direito Nuclear, 3(1) , jan-jul 1981, Rio de Janeiro, pãg. 21.



cie vista jurídico, neste interesse público;

c) E o Estado que, concentrando os reios científicos

e fir.snceiros necessários, estabelece âe inicio seu monopólio;

d) Hã iiT.a internacionalização crescente do regime ju

rídico da energia nuclear, ao ponto em que alguns de seus assun-

tos fogem'da competência das autoridades nacionais.

0 Direito Ambiental, considerado por Moreira Neto

corno o conjunto de princípios e normas que regem, em nível jurí-

i
dico, o comportamento do homem face ao meio ambiente, pode ser

considerado com destaque, vantajosamente para a pesquisa cienti-

fica, como uma unidade didática, situado no quadro disciplinar

do Direito Administrativo. No entanto Pompeu menciona que, no

campo do Direito, a moderna doutrina distingue nitidamente le-

gislação com repercussão ambiental, legislação ambiental e Direi-

to ÀTubiental. Para o citado autor, o ramo do Direito Público, de_

nominado Direito Ambiental, nascido após a Conferência de Esto -

colr.o sobre o Meio Ambiente, realizado pelas Nações Unidas em

1972, pode ser conceituado como o conjunto de princípios e nor-

mas jurídicas que tem no ambiente o seu objeto final.

Para Coelho , o Direito Ambiental é um conjunto de

2. MELLO, M.M. - "Direito nuclear internacional" op.

cit. pág. 24.

3. MOREIRA NETO, D.F. - Introdução ao direito ecoló-

gico e ao direito urbanístico. Rio de Janeiro, Forense, 1977 ,

g. 9.

4. POMPEU, C.T. - "Legislação ambiental brasileira".

In Revista de Direito Nuclear, Rio de Janeiro, 3(1), jan-jul 198L

pág. 108.

5. COELHO, L.F. - "Aspectos jurídicos da proteção ara

bjental". In Curso da ADESG, Curitiba, 1975, pág. 5



j-rc:-c ires de crdoE pública c, como tal, cogente e deve inpor-se a

c::r:í:t.c. de, eventualmente, violar interesses individuais. Ele

uT-rc-i-nta a seguinte definição:

"Sistema de normas jurídicas que, estabelecendo limi-

tações ao direito de propriedade e ao direito de exploração econõ

rr.ica cos recursos da natureza, objetiva a preservação do meio am-

biente com vistas ã melho" qualidade da vida humana."

Em 1973, com a criação da Secretaria Especial do Meio

Ambiente - SEMA (Decreto n9 73.030), órgão do Ministério do Inte-

rior, orientado para a conservação do meio ambiente e para o uso

racional dos recursos naturais, pode-se dizer que começou a sur-

gir nc Brasil uma legislação ambiental, apoiada, posteriormente ,

no II Plano Nacional de Desenvolvimento aprovado pela Lei n9

6.151/74 (PND-II), que deu grande ênfrse â questão do controle de

qualidade ambiental.

Através do Convênio de 13 de fevereiro de 1979 foi es_

tabeiecido ura r, ;canismo de cooperação entre a Comissão Nacional

de Energia Nuclear - CNEN e a SEMA, tendo como objetivo o desen -

volvinento de normas e padrões para a preservação do meio ambien-

te das decorrências da energia nuclear, com a previsão tanto do

controle e fiscalização do cumprimento dessas normas como a forma_

ção de técnicos especializados e o desenvolvimento de pesquisas.

A legislação nuclear brasileira tem seu inicio com o

térrir.c da 2a. Guerra Mundial, em decorrência, entre outros fato-

res, das explosões atômicas em Hiroshina e Nagasaki, quando se mo

vimentaram os intelectuais brasileiros para o debate do assunto .

Assira, por exemplo, na Academia Brasileira de Ciências, muito se

6. POMPEU, C.T. - opus cit. pág. 110.

7. ZERBINI, E.C.G.J & OLIVEIRA, H.A. - "Energia nu-

clear e as normas de proteção ao meio ambiente". In Revista de Pi

rei to Nuclear, Rio de Janeiro, 3(1), jan-jul,1981, pág. 117



ciscutiu a respeito dos estudos que teriam levado a fabricação ca

:.•..::.;:•" ̂ tc::,ica.

c

Relata Mirow que desde 1945 os EE.UU. compravam areia

i:,or»azita brasileira, minério privilegiado do tório. Naquele ano

o Go"erno assinou urn acordo com os norte— aneriesnos para a venda

ce 3 mil toneladas anuais de monazita. Através deste acordo o Era

sil comprometia-se a vender cerca de 110 mil toneladas do miné-

rio — superior ã reserva nacional conhecida — por um período de

três anos', com a prorrogação prevista por 10 triênios consecuti -
vos. Em 1946, o Conselho de Segurança Nacional sugeriu ao Presi -

i

dente da República, Eurico Gaspar Dutra, denunciar o acordo, mas

as exportações continuaram, ocorrendo até contrabando.

A 20 de janeiro de 1947, começou a funcionar, junto à

Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, a Comissão de

o
Estudos e Fiscalização de Materiais Estratégicos (CEFME).

Em 1947 apresentado um projeto de Lei de n9 418 de

autoria do Deputado Horácio Lafer, suspendendo a exportação das

areias ncnazlticas e, mais tarde, o de n9 150, de 1350, sugerindo

a fórmula de exportação de "Governo para Governo". Ainda nesse a-

no foi promulgada a Lei n9 1.234, de 14 de novembro de 1950, con-

ferindo direitos e vantagens a servidores que operam cerr. Raios-X

e substâncias radioativas.

A exportação de minérios brasileir s foi proibida pe

ia Lei n9 1.310, de 15 da janeiro de 1951, a uai criou o Conse -

lho Nacional de Pesquisas (CNPq). Em seu art go 39, esta Lei

8. MIROW, K.R. - Loucura Nuc? ar, Rio de Janeiro, Ed.

Civilização Brasileira, 1979, pãg. 15

9. FARIA, N.M. - "Antecedentes a criação da CNEN". In

Revista de Direito Nuclear, 1(2), jul-dez 1979, Rio de Janeiro ,

pág. 53.



buiu ao CNPq as atribuições de incentivo à pesquisa relativa à

er.ercia atômica. O Decreto n? 29.433 regulamentou a citada lei.

Em 19 de ceEembro de 1951, o Decreto n<? 30.230 aprova

o Regulamento para Pesquisa e Lavra de Minerais de interesse para

a produção de energia atômica.

O Decreto n? 30.583, de 22 de fevereiro de 1952, criou

a Comissão de Exportação de Materiais Estrangeiros, e veio regula

nentar dispositivos da Lei n9 1.310, de 15 de janeiro de 1951, no
I

que se refere ao controle da venda de urânio e tõrio.

1 Em face da Exposição de Motivos n9 361, de 3 de julho

de 19 52, foi criada uir.a comissão de estudos, a qual elaborou o Re_

latÓrio n9 771, de 25 de novembro de 1953, que continha alguns

pontos relevantes, tais como a definição de uma política de com -

pensações específicas e o estabelecimento de uma política nuclear,

com base em estudos efetuados pelo CNPq.

Em 1953, o então Governador do Estado de Minas Gerais,

Jusceiino Kubitschek de Oliveira, na condição de presidente honorá

rio de uma comissão, escolheu a cidade de Poços de Caldas, para

instalação de uma usina integrante do Acordo Brasil-França, para

produção de concentrado de urânio, conhecido corno Yellow Cake, em

Convênio com a Societé des Produits Chimiques des Terres Rares.

Ainda em 1953 surge o Instituto de Pesquisas Radioativas na üni -

versidade Federal de Minas Gerais.

Em 3 de agosto de 1955 foi firmado cr. cs II.UU. o

Acordo de Cooperação para Usos Civis de Energia Atômica, bem como

o Programa Conjunto de Cooperação para Reconhe imento dcs Recur-

10. LEAL, M.C. - "Os militares nacionalistas e a que^

tão dos minerais atômicos". In Revista cb Direito Nuclear, 1(2) ,

jul-dez, 1979, pãg. 105

11. MIROW, K.R. - opus cit. pãg. 18.



sos ce Urânio no Brasil e, em 16 de noveriro de 1955, foi celebre»

áo o secundo ajuste para troca de monazità por trigo.

Una Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada em

1956, investigou o problema da Energia Atômica no Brasil e, em

decorrência desta CPI, foram sugeridas as diretrizes governamen-

tais mais importantes, isto em 3 de agosto de 1956:

1) Criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear

cono órgão diretamente subordinado ao Presidente da Republica.

2) Criação do Fundo Nacional da Energia Nuclear.

: 3) Formulação de programa para a preparação de cien-

tistas e especialistas nos diversos setores relativos a energia

nuclear.

4) Estabelecimento de um proçrama nara a determinação

urgente ce disponibilidade em minerais de interesse para £ produção

de energia nuclear.

5) Apoie â indústria nacional nas pesquisas, lavra e

beneficiamento de minerais de interesse para a produção de ener -

cia nuclear.

6) O controle do governo para o comércio, compra, ar-

nàzenagi ra e venda, inclusive exportação de materiais de interesse

para aplicação no campo de energia nuclear.

7) Estabelecimento, como ponto fundamental ds Políti-

Cê Nacional de Energia Nuclear, da produção, no País, no mais cur

te prazo, de combustíveis nucleares, a partir dos metais nuclear-

mente puros, sob o total controle e propriedade 6o governo.

8) Suspensão de exportação de urânio e tório e seus

compostos e minérios e de outros materiais indicados pela nascen-

te Comissão Nacional de Energia Nuclear.

9) 0 principio de compensações específicas, nas tro -

12. FARIA, N,K. - opus cit. pág. 54.



cas c;: outros países.

1C) Incrc-.T.er.to do intercâmbio no canpo internacional,

en face cos interesses nacionais.

ID Cumprimento do acordo de 1954, firmado com os Es-

tados Unidos da América para a compra de 100.000 toneladas de trî

ço adotando o critério de pagamento em dólares (Acordo do Trigo).

12) Cancelamento da exportação de 300 toneladas, de

oxido de tõrio, objeto do acordo com os Estados Unidos da América

de 1S'56. i

13) Término do Programa conjunto de Reconhecimento dos

Recursos de urânio no Brasil com os Estados Unidos da América, na

forma do que permitia o próprio acordo em seu artigo V T T ; alínea

b.

14) Estabelecimento de uma política externa de compro

rr.etimento, a curto prazo, para implantação de indústria atômica

no Peís.

15) Atualização de legislação, relacionada com todos

os aspectos do setor da energia nuclear, para adaptá-la ã Políti-

ca Nacional de Energia Atômica.

16) Estabelecimento de quaisquer compromissos interna

cionais semente com a aprovação do Congresso Nacional.

17) Recursos orçamentários para atender a aquisição

de materiais aplicáveis no campo da energia nuclear, até que fos-

se criado o Fundo Nacional de Energia Nuclear.

O Decreto n9 40.110, de 10 de outubro de 1956 dispõe

sobre a criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

O Decreto n9 70.855, de 21 de julho de 1972 regula a

execução do disposto nos artigos 15,16 e 17 da Lei n9 5.740, de

19 de dezembro de 1971.

A Lei n9 5.877, de 11 de maio de 1973 autoriza a Co-



ris-ão Nacional de Energia Nuclear a integralizar parcialmente o

cr.pitr.l social autorizado pela CETN.

A Central Nuclear de Angra dos Reis é denominada "Al-

r.irante Álvaro Alberto", pela Lei n9 5.942, de 29 de novembro de

1973.

A Lei n9 6.189, de 16 de dezembro de 1974, altera a

Lei n9 4.118, de 28 de agosto de 1962, e a Lei n9 5.740, de 19 de

dezembro de 1971, que criaram respectivamente, a CNEN e a CETN,

que passam a denominar-se Empresas Nucleares Brasileiras (NUCLE -

ERAS), e âá outras providências.

O Decreto n9 75.569, de 7 de abril de 1975, dispõe so

bre a estrutura básica da CNEN e dá outras providências.

Em 16 de dezembro de 1975 foram promulgados os Decre-

tos n9s 76.802; 76.803; 76.804 e 76.805 que autorizaram as cria -

ções da NUCLAM, NUCLEN, NUCLEI e NUCLEP, respectivamente, socieda

des por ações, subsidiárias da NUCLEBRÂS.

O Decreto n9 77.977, de 7 de julho de 1976 dispõe so-

bre a criação do Programa de Recursos Humanos para o Setor Nuclear

e dá outras proviâêucias.

O Regulamento do Instituto de Energia Atômica (IEA)

foi aprovado pelo Decreto Estadual n9 8.181, de 8 de julho de

1976, assinado pelo Governador do Estado de São Paulo, Paulo Egy-

áio Martins.

O Decreto n9 80.266, de 31 de agosto de 1977 estabele

ce reserva de minérios nucleares, de seus concentrados ou compos-

tos químicos de elementos nucleares, dispõe sobre estoque de mate

rial fértil e flssil especial, e dã outras providências.

No seu período governamental de 1956-1961, o Presiden

te Juscelino Kubitschek fir-cidiu construir um reator a urânio enri



<-:•_:•: ri do. Se\z sucessor, o Presi dente Jânio Quadros, revogou os pia

nos e optou por urr. reator a urânio natural.

À Lei n9 4.115, de 27 de agosto de 1962 dispõe sobre

a política nacional de energia nuclear, e criou a Comissão Nacio-

nal de Energia Nuclear. O Decreto n9 51.726, de 19 de fevereiro

de 1963 aprovou o regulamento para execução da Lei citada.

O Decreto n9 51.726, de 19 de fevereiro de 196 3 apro-

vou o regulamento para a execução da Lei n9 4.118, de 27 de agos-

to de 1962*.

j Era 1967, o Presidente Costa e Silva iniciou seriamen-

te as negociações para adquirir o primeiro reator, através do es-

tabelecimento de um convênio entre a Eletrobrãs e a CNEN.

Em 1967, a CNEN passou a subordinar-se ao Ministério

das Minas e Energia e, em 196 8, o governo brasileiro decidiu cons

truir a primeira Usina Nuclear no país, optando pela linha dos

reatores a urânio enriquecido norte-americanos.

Para a construção da primeira usina nuclear, equipada

com reator Westinghouse (PWR) em Angra dos Reis, a CNEN delegou

parte de suas atribuições â Eletrobrãs, através de um convênio.

O Decreto n9 62.151, de 19 de janeiro de 1968 promul-

ga a Convenção da Organização Internacional do Trabalho n9 115 so

tire a proteção contra as radiações ioniza^tes (Ver art. 200, Item

VI, da Consolidação cias Leis do Trabalho) .

Pela Lei n9 5.740, de 19 de dezembro de 1971 a CNEN é

autorizada c. constituir a socidade por ações Companhia Brasileira

óc Tecnologia Nuclear (CBTN).

As obras de implantação da primeira usina nuclear são

iniciadas em 1971, em Angra dos Reis.

A Lei n9 6.453, de 17 de outubro de 1979 dispõe sobre



responsabilidade civil por danos nucleares e a responsabilidade

criminal por atos relacionados cem atividades nucleates, e dá ou

trás providências.

O Decreto n9 81.384, de 22 de fevereiro de 1976 dis-

põe sobre a concessão de gratificarão por atividades co™ raios-X

ou substâncias radioativas e outras vantagens, previstas na Lei

n? 1.234, de 14 de novembro de 1950, e dá outras providências,

O Decreto-Lei n9 1.630 de 17 de julho de 1978 conce-
i

de benefícios tributários ao Programa Nuclear Brasileiro, e dá

outras providências.

O regime jurídico do pessoal da CNEN é disposto pela

Lei n9 6.571, de 30 de setembro de 1978 e regulamentado pelo De-

creto n9 82.229, de 11 de dezembro de 1978.

O Decreto n9 83.783, de 26 de julho de 1979 dispõe

sobre a reverslo a CNEN do Instituto de Radioproteçao e Dosime-

tria (IRD) e do Instituto de Engenharia Nuclear (IEK), e dá ou-

tras providências.

O Decreto n9 84.106, de 22 de outubro de 1979 altera

E redação do artigo 79 do Decreto n9 81.384, de 22 de fevereiro

de 19 78, que dispõe sobre a concessão das vantagens previstas na

Lei n9 1.234, de 14 de novembro de 1950.

O Decreto n9 84.411, de 22 de janeiro de 1980 altera

o Decreto n9 75.569, de 7 de abril de 1975, que dispõe sebre a

estrutura básica da CNEN.

O Decreto-Lei n9 1.809, de 7 de outubro de 19 80 ins-

titui o Sistema de Proteção do Programa Nuclear Brasileiro —

SIPRON, regulamentado pelo Decreto n9 85.565, de 18 de dezembro

13. A.B.N.D. - Legislação Nuclear, Rio de Janeiro.

1580.



de 1980.

O Decreto n? 84.97n, de 29 de julho de 1980, dispõe

sobre a co-localização de Estações Ecológicas e Usinas Nucleares.

O Decreto-Lei n? 1.865, de 26 de fereiro de 1981 dis-

põe sobre ocupação provisória de imóveis para pesquisa e lavra de

substâncias minerais que contenham elementos nucleares.

A criação de Estações Ecológicas, Áreas de Proteção

7-_Tibiental e outras providências é disposta pela Lei n9 6.902, de

27 de abril de 1981, e regulamentada pelo Decreto n9 86.061, de

02 de junho de 1981.

2. Legislação comparada sobre licenciamento de insta-

lações nucleares

Como não pretendemos extrair as constantes da evolu-

ção dos institutos jurídicos da proteção nuclear, não trataremos

14

de direito comparado , apenas abordaremos as soluções legislati-

vas re]ativas ao problema das instalações nucleares, en alguns

países, a cuja documentação tivemos acesso, através da AIEA.

Selecionamos três importantes países democráticos da

Europa para apreciar suas respectivas legislações no que concerne

ao licenciamento de instalações nucleares e seus critérios. Eütes

trfs países, a República Federal da Alemanha, a Grã-Bretanha e a

França, constituem uma amostragem suficiente para evidenciar pecu

II âr liados d.j legislação, tais como semelhanças e diferenças, per;

rátindo, posteriormente, estabelece»" um paralelo com a nessa le-

gislação.

Uma outra ra2ao para restringir-nos aos citados pal-

14. COELHO, L.F. - Teoria da Ciência do direito. São

Paulo, Saraiva, 1974, pãg. 37 e seçs.



£•-•: i•:•: a maior pcssibi 1 iĉ d--- de cbLer material de divulgação cc-

r.-.r.k. .:•.ic- as re^roctivas legislações. Esse material prove.- de um

c-ficLcr.te sistema do catalocação da Agência Internacional de Ene£

gia Atônica, AIEA e.T; Vie.̂ .a, Austria, COM a qual mantêm convênio o

Centro ce Informações Nucleares (CIM) àa Conissão Nacional da

Er.ergia Nuclear (CNEN') , por sua vez era convênio cora o Conselho Na

cíonal de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq).

1 O CIN, criado en 1970, objetiva fornecer apoio biblio

gráfico aos pesquisadores ligados ã ciência e ã tecnologia nucle-

are?, n segmento de interesse dos juristas é denominado "Legisla-

ção Nuclear", que cobre textos de tratados, convenções, estatutos

e problemas jurídicos internacionais e nacionais, etc., no campo

nuclear e também a literatura correlata.

Para permanecermos dentro dos limites impostos por

esta Dissertação, tratamos apenas de alguns dos diferentes aspec-

tos do procedimento de licenciamento para grandes instalações nu-

cleares .nos três mencionados países, a saber: o regime legal apli^

cável, os órgãos de licenciamento, o escopo e o esquema geral dos

respectivos sistemas de licenciamento, bem como o envolvimento do

público e órgãos de segurança técnica e procedimentos de inspe-

ção. Há uma breve descrição da situação peculiar a cada pais. De-

pois da análise de cada caso individual segue uma apreciação de

natureza mais geral sobre cada item.

A situação cc Brasil será discutida, tendo ccmo base

a Lei n9 6.189, de 16 de dezembro de 1974, complementada pelo De-

creto n9 75.569, de 7 de abril de 1*75, alterado pelo Decreto n9

15. MANUAL DE INSTRUÇÕES - Sistema de disseminação se

letva de informações (SDI) - Centro de Informações Nucleares

Comissão Nacional de Energia Kuclear - Rua General Sevariano, 90,

Rio de Janeiro.



84.411, de 22 de janeiro de 1960.

A. Republica Federal da Alemanha

A base legal ca utilização da energia atômica e prote

cão radiolõgica, no que se refere ã construção e operação de usi-

nas nucleares, na República Federal da Alemanha, consiste na Lei

Básica que disciplina as competências legislativas e executivas e

do Decreto sobre Energia Atômica, revisado em 30 de agosto de

1976. Esse Decreto refere-se ao Regulamento para Instalações Nu-

cleares, que estabelece norinas para a obtenção de licenciamento .

Alén disso, devem ser mencionadas as normas internacionais, con -

venções, especialmente o Tratado da Euratom e acordos internacio-

nais, as Recomendações Internacionais, por exemplo, as diretrizes

da Euratom para definição de padrões básicos de proteção da saúde

da população e dos operadores, contra a radiação ionizante.

0 Decreto sobre Energia criou um sistema de controle

para todas as atividades que lidem com qualquer tipo de uso ou rr.a_

nipulação de substâncias radioativas e construção ou operação de

instalações nucleares. Para esta finalidade providenciou um sist£

na de licenças e um sistema de supervisão governamental. O siste-

ma de licenças abrange, por exemplo, importação e exportação,

transporte, armazenamento de material nuclear e também construção

e operação de instalações nucleares, especialmente para usinas nu

cleares. Por outro lado, existe um sistema especial de responsabi_

1 idade e seguro financeiro, e um sistema de penalidade e multas.

Uma licença para uma usina nuclear somente poderá ser

16. O.C.D.E. - "Comitê de direction de 1'énergíe

nucleaire". Comitê sur Ia Sécurité des Installations Nucléaires .

Agence Pour l'£nergie Nucleaire. Document de Travail n9 2. Paris,

1974.



concedida se forem preenchidos os requisitos especiais do Decre-

to. IL~ principio orientador de todo o sister.a é proteger a vida ,

a saúde e a propriedade dos danos da energia nuclear e dos efei -

tos nocivos da radiação ionizante e proporcionar compensação pelo

dano causado pela energia nuclear ou radiação ionizante.

Os principais requisitos legais de licenciamento são:

- precaução necessária tomada ã luz do conhecimento

cientifico existente e da tecnologia para prevenir dano resultan-

te da construção e operação da instalação;

i - segurança financeira necessária para cobrir toda a
i

responsabilidade legal de pagar compensação pelo dano;

- precaução necessária contra distúrbio ou outra in-

terferência de terceiros;

- escolha do local da instalação, em particular no

que se refere ã não contaminação da água, ai e solo e não haja

conflito com o interesse público quanto ã localização da mesma.

A Lei Básica afirma que decretos no campo nuclear po-

âem, com a aprovação do Conselho Federal, ser executados pelo

Lander (Estado) em nome do Governo Federal. 0 Decreto proporciona

este tipo de desempenho para a energia atômica e lei de proteção

radiológica, com poucas exceções. Em particular, o licenciamento

de usinas nucleares pertence a este tipo de exceção, isto é, ê

concedido pelo Lander (Estado). Pelo Decreto, a função de licen-

ciar deve ser atribuída ã autoridade suprema (ministério). Na

maioria dos Estados compete aos Ministérios de Assuntos Econômi-

cos, em alguns, os Ministérios para Assuntos Sociais.

Qualquer pessoa que pretenda construir, operar, ou já

pcssua uma usina nuclear, ou queira fazer alterações na usina ou

em sua operação, deve requerer uma licença da autoridade licencia

dora no Estado em que será localizada a usina. 0 requerente pode

ser uma pessoa física ou pessoa jurídica.



A licença será concedida apenas se:

- não houver fatos originando quaisquer dúvidas quan-

to ã integridade do requerente, das pessoas responsáveis pela

construção da usina, administração da instalação e controle de

EU2 operação. As pessoas responsáveis devem possuir a competência

indispensável;

- for assegurado que as pessoas envolvidas na opera -

ção da instalação possuam os conhecimentos necessários ã operação

segura da (instalação, conheçam os possíveis danos e as medidas de

segurança a serem aplicadas.

O processo de licenciamento pode ser dividido em cin-

co etapas :

1) Requerimento escrito, acompanhado por documentos ,

sendo o mais importante o relatório que mostra os danos associa -

ces ã usina nuclear e as medidas de segurança planejadas.

2) Exame de idoneidade de documentos.

3) A terceira etapa consiste de quatro atividades pa-

ralelas: a) Publicação do requerimento em jornais diários da

área do sítio planejado e na imprensa oficial federal;

b) preparação de documentos;

c) inspeção de documentos por terceiros;

d) possibilidade âe objeções, escritas ou orais, du-

rante o período de preparação de documentos por parte do público,

ar.exando-se as mesmas ao projeto.

4) Discussão das objeções, nurr. encontro especial da

autoridade com o requerente e os objetantes.

5) Decisão e informação da decisão.

17. OBENHAUS, W. - "Licensing and regulatory control

cf nuclear power plants in the Federal Republic of Germany".

School of.Nuclcar Technology. Karlsruhe Nuclear Research Center,

República Federal da Alemanha,.1977.
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3 Í: J2 '•:•-. i. ? "-• 7} a Jun t a C i n t r a ! c"; Gora

i " r-,

ou 1 J bo.-^c-o çicni í icat iva ui racicacividacs do loca:

r s-:u r;-c:5:ro èe ;-?c^r:-r.ca a JCGS :>.:: c".::.\^rir ei s;\

L.T) s2--*- c2 -a cie r/jriG^r ir. .^vr.sricc-ms. Usir.as r.uCii-

£: ^ãc &v-3itas - : : : • : r:-.r-.'; ror::.c] cias ccrur.i i^ í ;s nas cuais eüas

io s i t : : ic^s , tenã ; c-5treito rí!cc.ic:,i.'6:ito cor: est^s cc.ur»iãa-

, õirôves ce c h i t a s locr :s c;e liç-aç^c e cu: :os cont ra tes .

Outrcs t i r o s ce ir.stãl açrc-es Í ' C Í ~ ser i/r-ascritos cs

:.:•• cr. t-:rços. O 2-icrei; ;..rcibe o use ce ux local para ext ra i r

.'.ic eu p l u t c ' i o -ü-:- r a t é r i a i r r a i i s c a , tanto ci-"eta~£nte cem o

e, ou aur.en-ar £ prr^orçãc do is3-:'pc 235 no urânio,

ei acordo cc~: os temos cc- urr.a r.e_Tiissãc caca ucr os r r i to

co Governo ou pela .-.uteric-r-ie ca Er.er^ia A^ô-

C r e r r u e r i / . r ^ r i r a u~ s! t i o r.u-rlr. = r c c r . s u l t a i n f : r r . ê - I -

;.-.-e o I — p e t o ^ a ü o i = Ir . .-r- ." a ;~.: s !»u : l - : 2= . ^ i b r e o p r e : - : n : - - : : t c
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.- " s o ' Z'U c r i t ' - r J c ; , c i r i c i r v:~ : - í c u í r ; : a r . t o r a r a 1 i •_-:-r r c. c r - j r i

:a, te ~.;a dores est-2fjtãr: os c:- água, e outros crçaos sî .i i?.r&s.

pode e.r.ibo ccnsiiiròr cualçuer rtpr; =-.íntáção fc-rr.ada pelos in

.̂ ?cirí £•' <".«c pw-; çarant^r '.."& ^jcsnoa ârs: tr-^s •'••-:• ? Í Í apes £



So c C?:.:I. l:i cu 7.i: tori is de ce ?1 are ~ er o,r. to Distrital

"2l i a.?;'-; cr.dc está situado o terreno objetar o r-~querin.er.tc,

.--v-:-r u:r i:\quoritc. Caso n.vo haja objeçcos r.cs apenss suces-

c ?i-crc.t.íric c^ "- ::ÍCJ :.••:• ÍÍV CCT; = icerã-las junti-.tnte c.ci Í S

•:•::.?; :-:^ç:es ~i':c-ri si s e e^tao ceciàir se acha aijropriaâo r.sn-

Ko C:-SG i; •.;::.=.£ rucl :ares c-ftis =.?suntos S S D trata-
l

rj-js pelos Dec. :os ce Eletricicêce que f = zon çravisces siiriilcres

;;sra tubi^ceçã.o e notificsçrSo às partes intere.-ssdss de qualquer

usir.a -i-í pc.éricia prcpis~a. Quanòo tocas as caress ir.tiresrsc;s

tivérer u-.a oportuni daõe de cc: er.tar ou objetar à proposta usina

3C pvtôr.c: a, c Secret?i"::.c ce Hítiio para Energia cecice se as pr£

::r = tss cfeta.n', ou r&c sev.s i.r.ter£-s = -3S nurr.a cxter.sSo çue terna í-=í_2

jável r.ar.tsr u~ inquérito público. £e, no entente, a cbjtç-ãc fer

arolhica pela auterie:-:'a r.l ane jaecra local, c Secretário ce Esta-

Do por.te ce v i s t a da segurança a r e v i s ã o co r e q u s r i -

;:er.tc -5 f e i t a r e l o Ir.;.. -:- •toraô.c 5e I n s t a l a ç õ e s Nuc l ea r e s , que =->'2i

. i a o l~r;:?CÜtivo ce S.;-..vurarça c Ea^ce r.a pre : aia~ao óo coienho,

c;'.:-tr\;ç.So e operação ce ir.st a] a r cas r .uc leares no i n t e r e s s e ca se

{ ."._'jnça üos operadoros e cri rjbl>.cc err. ç&ral . C Ir .s^c-torsío t-.-.Ti

•,:•- c:rupo do asFS-rsor-cs d-í segurança para e s t a f; nn l i c:-.;l= qu-i ey.z.-

~\.'.~, :::• ! : ; . n ; c ' j ' a r , r;= r ; : : s ; r c s r re i irriinarcs de "-curar.ra en te s

p = ra s-rréi anexc-das à l i c e n ç a .

A ir.spv-içâo cs i n s t a l a ç õ e s nuclc-.ares é exe rc ida p e l e

Ir .spetcrado ce Ir:f t a l ^ç:.e? Nucl c£ res . Ac? ir.ppe-.c-res nucleares =ão

21. O.C.D.E. - r-.-jc c j t .



rics nc intc-rc-sr-G CÍ F^u-rn^a . O inspetor tar"':: err. :".-;• ie re^u:' si~ar

a !i:;:.ça para lhe car iníc:.T.ições e per~iti-lo ir.5r.-3cior.sr cusis

çuer d:<ci::r.en-;cs rel aci z /.tics 00 use GO local.

0 licenciar ente c~ çrsr.òes ir. = te lato ss n-cl?.arts é re

çice pele'Decreto õe II de ce;->ribro de iSr'3, erríncaao por outro

Carreto de 27 de ma.rço ce 1572. Este Decrete foi promulgado com

tr;..-.?3.r..ento no Decreto ce 19 ce dezembro ce 1917, enencaco, que

cecr-j instalações periçcsas, insalubres eu insor.ver.ientes.2Z

A autoridade ccr.totente para liberar m a licença é o

::iri?zério para a Indústria e "-esquisa, coir. a cclr-coraçãe- ãc Mi-

nistério da Saúde. 0 órgão ccrpeter.te para a segurança de ir.srala

çõ-25 nucleares ê o Serviço Cer.ural ce ferurénça c^s Ir.szâl ações

!* jr* c ?.re s (SCIN) . 0 S;"".r e o órgão técnico soe a autoridade do Mî

r.i?~-i'c ca Incjstria e Fesqui&a; é da sua responsar ilidace a ar. íl_i

se c?. ??:uic.nr£ cas urir.ís r.ucloãres prc;-^5tas. A C:.~ir?ão cs

":.-;:r;:'.c, ;.̂ ô~:ica Francesa - CEA, cese-per.ha ur. pavel :'_-.̂:i" i.-.-e r.es_

te cí.-.po ccir.o '-irri órção ccr.selhei.ro do SCIN no car.po ca s-acuv&nça

"jrlear. O ccrdlê int.err.iriis-; erial para instalações básicas G tarn

b-Srr, ccnsulraao em cacia reçueri-í-nto fará o Cí t abe! ecir.-.sntc de ins_

tr-lõçr.es nucleares, tanto quanto o Ccr.pelho Superior de Higiene

A seçurònra nuclear foi definida de rr.õneira concreta,

na França, corr.o o conjunto de disposições técnicas que cenvér. ter

en te jes os estágios da concipçãc, ca ccnstruçlc, ca tr-.rsca ex

22. MYNHP.S, P. - c-ous cit.



r _:r.e

•':•-. ; -a I-:-.•-•:.; r :: : ;::av\::s, ,-:re = it ?- •.; : \;- JC.T e, F S a c;s-

5: v; - ;- :.:.:-'J3-;:i-;ar, do liritar seus efeito;.

Cs construtores cevem realizar u:\ cciTtpr̂ rii E E G >?ntre o

c.:'-'.: do invçstir^nto e- a busca ca melhor segurança. .-!SU-L-S objeti

•JZZ :. ;ile::> ser c;,nt rsditõrics visto que a rc-.-jur;:":=nc: a c';s sistor.as

ce F^gurónça, a nultiplici iiie d^s controles de f ,=»bricr.çao, a u-

r.:_î  ;•:- Bist-i:::-.s ce secure, etc., è;u-ie'ntarr; ccnsiciravçlrir.re o in

vos _i?--:-nt'o. D-ive-se recordar que, irKltpencenr-r.erite do custo de

u~ acicen-te que teria conseqüências fora das instalaçõc-s rucleares,

tar.tc a prisão intempestiva ces responsáveis, bem como a repara -

çSc r"c cano implicaria' e- custes elevados. Alé.Tt disso, certas re_

pi:"i;>is piõ-B.Ti se ccníirr.ar e.vtr = -a.Tient3 difíceis, pira não dizer

irp: ssíveis, pcis uma das características da energia r.uc* ear é

cri;r fontes de radiação ienizante de decrêsci::io radioativo r.uitc

23

Cs poceres públicos ceverr: zelar pela segurança i. us

trabalhadores, da população, 2£Si~ como dos bens. No CCT.;..'.;O rrc-

d'ic.r, parece que certas instai ações Ü S : S CO.~O C S reatores de pro

•;.::i: .is ene-rçia elétrica apreser.tsir! u~ potencial ce perigo r.ío

habitual, devido ã concentração de quantidades importantes ce :..£-

terial radioativo; isto conduziu cs poáeres públicos, niuito geral

::env-3, a levar u-T.a atenção particular âs instalações nucleares e

2 e::-:-rcer urr.a fiscal iraçlo de irr. rigor txcepcicnal.

?;.-?. exercer Í;:;S respir.rebil i èu :•:= , cs pc-d•;.-:"•"£ p lc 1 i_

cos ?5o levados a instaurar um sister.a de autorizaçõe-s onde cs

procedimentos serão especificados por textos ce caráter adminis -

trativo. As autorizações serão á'=âí-s c?.so por C O S O p«ra "cuc3q;?&r

23 . QUENIART, D. - "Cours sur 1' é t r -bl i ?se.-ent e t

1'c-y.ocv.ticn ã-t r r o j e t s ê l e t r c n u c l - ' s i r e s " . Tr.s: ^ t u t r:at:c-.?.l -̂ ĉ s

*â £cÍ±L£rLs_ Ç.L_2_l?i--^;—^-1^-Ü- r - i l í l - f r a n ç a . 1S76



A? r-:--jul:.:- ont^ç^s francesas fornecem urna si::,pios li-

'.-•.-;•. .-Í-. que ccbre o estabelecimento òe instalações r.uclcâres. O pro

c '--•'-.: .-.critc cie lieo-n c: ;;:,oritc é conduzido em duas etapas: a prir/eira

;-.'••;"•• 'íc-sc- a for-ali dad-is levando a liberação ca licença p=.ra

r-:~.\ar a instalação e a segunda cobrindo as várias etapas a serem-

-::•?.-Ias entes cue a instalação seja posta em operação.

As autoridades de ixai onde se pretende construir a

J

instalação nuclear são consultadas. 0 inquérito é conduzido pelo

"J-rafeitcj do Departamento". O arquivo submetido a inquérito deve

center, em particular, informações sobre a identidade do requeren

te, a finalidade do inquérito, a natureza e especialização esser.-

ri;:= da instalação e um plano da última, um mapa ca área, etc...

Cs services locais cos Mir.istérics em questão são consultados. Co

.-.ir.-Srics de pessoas cc público são arquivaàos no inquérito: eles

~lz escruti nacos j;or urr, Investigador Oficial indicado por "andado

õ~- Prefeito. 0 invest ic:-. der remete o arquivo do inquérito, junto

c:m =1;as cenelusões, ec Prefeito em questão centro de quinze cias

i": er rerre-rtrite ao inquírite. Na prática, contudo, o inquérito Io

v.-l c- s".;bstiti:!co pslc- inquérito público requerido pelo prc-Cidi -

rente- cue declara a instalação de interesse público, e também in-

rlui contulta da pc-pulaçãc em questão; isto ocorre frecjer.temente

:-.ntcs do erqui vamento ca requisição cs um.a licença para montar u-

~ :-. instalação.

7 ar:-. lei :-:•.•: n te ã cor. culta ce autor: -ÍÍÍLZ locais, c re-

"=-. õrio preliminar de í--?çuranç2 anexado a requisição de v.n.a licen_

cs, é cons.i dercáo pelo competente "Grupo de Plantão" (Standing

7r-up) âo Ter^iço Central ce Segurança de Instalações Nucleares

cue tsrribêiri recruta a conpetêncía do Comissariado de- Energia Atômi_

:; ':r. particular, r-ur. Seção de Tegurança Nudíir). 0 o.-tu-jc da



\-\r-rt C-'-:'.'-ral , ir.-~.A. c: s .••;5u]:.í.i:s rio i:"0:;érito Locale ,

ccs y i n i ? t r c s e~ çuc-?~io, i; repara

.-.nc;- a r:i.nic--~-:~. ds i.-:St a i r r5o.

, _ i . . . . . . . . . . . . - . . . - . .

clr.hr b •:-c • j ;vj.. L"ã pnrr-sira c incuicace esta I \g = ca a :_jri proOi^.a
ce funco: (cs poc&res públicos ceves cLs'.rvar cue a s-i-çurança das

i

i-;F:a] açc-=£ r.uclear&s se~3 suf icier.t£ . U ê cutra cif ir::lclace cr-de

•?;:ãr licads. a civersicr-ãc: ciar ir.çtalt-çces. Vr.a tirc-3ira c i f i r u l -

ca c"TiCGrnirte a ?c-urar.rH cas ir..~t£"_acc-*'£ r:uc."c."rer dentro cie

quaere r.iis c-:ral ca= r-;.-ç:ula~ eritaçcts já sMistir.tís : . ; p^ís = : ; ^ .

torn das estru-urss e c?= cc5t-.:n.5£ d= ir,dÚ5tría e cos erran:.s~cs o

fiei a i s , çrir,ci::al^-=r/te -;-.-:. r. = --Srla c-3 seçurarça.

J.s ins ta : cç:-~s nucleares são 5^bn^~iÔ25, durar.te ÍUCÍ

c^-?r;;?^c, a IL~ c-pic centreis pelas autoridades púb-icas. C pr i -

r..-?irc- c;:v.-rol-'- í oxercide :or ir.ípvtcr^? de :;.- = "ccs ir.stalaçccT

ucic aros incicades p í l c SCIK. Est-s cont ro le cebre a seaorínça ce

t a i s jr.staJ JÇC-CS e seu p r inc ipa l ob je t ivo ê ass-i-çurar que cs rc-

quisi-."'£ zírcr.ic::s i.T.r-cstcs sobre o cperaôor ç-^lrs r 0-^:1 .u: =-" tes e

cs t í rr '03 ca "icc-:,ça =e;a~ cbservaces . O c efe co crupo ce plsr.-

^ :-. T1 : . : i- "..••.•'. r-cc d; í r l ' 3 ^ ^ r. ;::"i>:idc i : \ ' c - . " s c r d e ? r o í v *. : r v ; í c'-.£ i " s

r - . jCC-s. i-.s i r . i - p c - ç c e s r .Bc ç a o s i = t e : r , 3 t i c . 3 E e f ã o c e r a l r . e n t i S c r ç a r . _ i

zad?.s e~i cooperação co~ p e r i t o s am íeçurança ca CEA. 0 segundo ti_

po ce c :n t ro le é corr. c pr;yc-cito de vc-rjfirar cue as r o c i a s de

r.rote-ção ce radiação e padrões seic.ni obse-i-vòdo5 corretarr .ertê. I s -

to é da rcspor..= abilid.ide ce o f i c i a i s do Lc-p.irur.ento Cer: t r ' i pi.ra

Proto-câc c.'r.tra ' :idi ci.;oss "c-ni ;:;-.. ,r.cs (SCrRI) .



ir.sra* c-.rTic. Este ciãio-::o, r.c respeito ?s ô -ir.:! ~ :-3 ce caia un, sem

cúvich, c-s. :-.•:.• r: c i a 1 z:-:^ a se^u: :-.:";ça, r;c senti c: a^e permite efeti-

^ .._ 24

I D . Eras'ii

I 0 li cenciarer.to de instalações nucleares é regularier.-

tazz pela Lei n9 6.1 £9, de 16 ce ceiertirc de I&74 (.'.nexo I ) , cor-

r." errentaca pelo Decreto r.9 75.569, de 7 de abril ce 1975 (Anexo

: i ) , alreraâo pelo Decrete nÇ 84.411, de 22 de janeiro de 19SC iA

Pelo Art. cv, do Decreto r.9 75.569, ccrr.pete ã Ccr.is-

são Kãcicnal de Er.ercia !Cuc!ear - CN"EN, erno crção superior de

c ri-?r.t3crao, r^lane j?.::entc, sücervifãc, f isra ; i " :-cão e C3 x c-fcruî ?.

ei er.tírica, e:-:pecir r.:r::;s, licenças e au-oriiéçres re]?.-;;vis a:

a) ir.stcl-irces :v.cleares;

b) ...

A CV.'r.X, autarquia vincr.1 .-.da «o Ministério das Xir.̂ .s e

rnc:.-g-'a, entre suas responsabi.'i i5acc-s legais, :É:. a do c.-stabe'.eci_

r-:-pto cs norr.as. Para tanto, eni sua estrutura crçar.:.Zóc.icr.al, o

Z'jzr.i-' :..?into de '•õrras a ~5p.-cifi cações - D*»E, -:::c;:rcç;-í5 õos

ter vigência, através de resolução ca Ccrr.issSc Da-übtrativa ca

CN2'\. Os estudos para a elaboração das r.orr-es são efctuâccs atra-

vés de Ccn,iss3es de Eítuco das cuf;ís oarti ei ca- r-:r .rc -er.tantes de

24. O.C.D.E. - cr.us cit.
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r::: z. Associação Erssilc-ira ce !Cc-'.~.as Técriiccs - A=1CT e cbeãer-=.~

£ cr: t-'rics e rc-cor.-ir.c5~r.es ir.terr.ãoioneis, eç-peci=L:.r?r;te ca A-rên

cie. I.-.vi-rr.òcional co Er.erçia í.tc~:ic2, êpoiêr.do-se em e.xr.oric-ncies

cii r^í?ús r.5ÍE diíinv; Iviõ^s r:uciesr."C-nte.

A cutoricc.ee ccr^etc-r.te é fc CAEN, atravõs et seu Frc-

Fic-L-.'t-r, u~ úzs cinco "criros ca Cc:"i£sãc Deliberativa, nc-rescos

pelo Presidente ca ?;epúb] ica, dê acordo COT- a legislação (Art. 3?

§ iÇ, co decreto n9 84.411).

Pela Constituição F&ceral ccnpete ã Ur.iio explorar,

dirc--.-irer.te, r&ãi=nte Autorização ou concessão, cs serviços e i:.£

:?.";:" = : ce er.erçia elétrica, ce qualquer origex eu r.etvrezc. O

_ . . . -^ . . , . 25 -

ifzíc:- ce^ega, coia caráter ce excj-usivioace , es er-.pr sas cences

sio-.Sri = s ce serviços públicos ce enerçia e lé t r ica , atravis ce

ir.stitutos co Direito Ad-ir.istrativo ta i s co~o a Concessão ou a
. * . . : - _ _ _ - c. w »3 w -

A Autorização para instalação de ur.a us i ra r.ucleoelé-

ir ica é rcncicica e:\clusiv5~er.te as concessic."árias ce serviços

:.".bi:r:s ce enerçia e l é t r i ca , r.eciBnte Decre-o do Presidente ca

".erública, ouvidos os crçSos competentes 6o Ministério das Miras

e En^rcria.

No trabalho 6e Yonã Moreira há t rês c rç&.-ioçrair.as ce

.••_*; ri"? ríc ZJZ-.VÍ- ir.s-tElaçãc, c."r;stru73C e cp-ir^rão C.-J c~ir.~s nu-

cl ecs.lt . r i cas . Nestes crçrs.-ioarair.as constaiTi as enticaôes legais en

volvidas, a discriminação dos procedimentos e o air.paro legal ace-

25. Art. 10, da Lei r.Ç 6.189, de 16.32.74

26. MOREIRA, Y.M.L.-"Usinas nucleoelétricas; fundarr.en

tos jurídicos". - In Revista d? Direito Wucler-.r, P.io c.e Janeiro ,

3(1), jsn-jul, 19E1, pie. 49



" :'•'.'. -r ::•:"•:-ri :;.cs indicar £ consulte do ci tide tribal ho ÃCE inte-

: ---:;"-„? c-::. :;.aiores dc-talh-.-s envido ã s'r.t&s-: con?>gu:i da pela ci-

-::-3i autora.

0 prorc-Eso global ce licenci ar ento envolve aspcetos

jurTc,ce-Iegei? e ss^-ctes técnicos. Os primeiros s5o cobertos

por •-occ a legislação refers."te è energia eiT: geral, energia nu-

ci'iar er. particular c ãs respor.sabilicsies ca OCEK cento crção 90-

".••i-rr.r.::<iritai cor. atribuições preeipuss no Procrar.a Ku-clear Erasi -
l

]r=iro. Ko aspecto jur'cicc-lecal, o òiser.volvirr.ento do Direito Nu

clear no Brasil tem influência decisiva no proce£sarr:ento çeral do

licsr ci í.rr.entc, que se constitui nu-i aspecto particular cesse car.-

po co direito/ cuja neta principal é garantir a segurança das in£

"r-larões e a proteção co hor.em e 00 r.eio ambiente. Dessa forra, ci

reito e ré m i ca se cor.bina.T. para atingir o objetivo co~uiri de seçu

- 27rança e proteção.

Os padrões para licenciamento de centrais nucleares

1-- :::•:• 3-r.ciê forã~ est.-.i.eIscicrr ce acordo cor. o convênio CN^'-?. 1.H

7?.:rF̂ -.S pars o ] icenciE.r.entc do reator Angra I. E E S È S padrees são

;3.íf.?:"o£ r.c códice ncrte-a.-ericario CF?.-"£A. Cc-cie of Federal r.eçru-

".i-icr.-V£.-. Title K-?arr. 5C.

Entretanto forarr. omitidas nuitas seções e parágrafos

do código original norte-arc-ri c ?no relative às instalações nuc]ca_

res. E?s:-.s omissões são justificadas por cobrir o código' nerte-

-:-.:-:-:': c-.no tr.ntc a precuçãc quanto à utilüaçãc de instalações nu_

r'Cfl/'j£i Ú ;: ̂  u ci n"_ o c c »J j e t í v c da r e g Ü 1 ar. Cj "1 ̂- a ç a o i i í t ü í ã i â era o

ce licenciar o reator Angra I. Além disso, o regul.-iTriento original

cent cri muitas infor-.âçÕes detalhadas e quesitos específicos apli-

27. SALVATORE, J.E.L. - "Seçurança e ..." opus cit.



•: '.-.•: : £• ào pr •: :•-.-.-c-lr-̂r. te ce 1 i C ; D C Í ardente P.CS EE.UU.

A tarefa cs creão licenciador consisto na ar.ãlise de-

tr.l:.i'jr. ccnsidc-rsndo as n. rr.as e regras videntes, assim como os

':'*. :r.-v= p:"_çr::í:s da ciência e ca tecnologia. No que se refere aos

:.::,r::os e CC: -pir.tnies, ÍSCC-C: ali stas verifica", cs processos e

:-."..V-*'-:.T. os ccrr.portarr.er.tos err. caso ce operação normal e de aciden-

tes simulados, e::preg~r,âo urr.a n-.etoõoloçia inòspendente daquela

UÍ ^5; pelo Tí'z ricarite, rcr:stituinec-se e.~. cuple cerrprevação para

averiguar a cr.r.f iabi li õade do projeto. Além de tuào, cs espécie -

listas acuirpanharr., avaliam e aprovam, por meio de inspeções ou au

citeriss, cs er.Ec.ios c;~crcbatórics ces sistemas er.pregados pelo

fabricante para controle de qualidade, objetivando verificar . se

29
cs ~:£-sr:OS se ccnforr.er. cz~. a garantia de qualicr.de requerida.

O ergão supervisor (CNEK) , c fabricante dos reatores

OvJCLE^PJ^S) e a c-:.-.presa utilizacora das centrais nucleares (ELE -

??.CH?_?.S) subcrcir.arr.-se .-.o Ministério das Minas s Energia, o c-e en

i/sç-.re rui te c poier de í; ses li"ação in Jí:;v-níente.

a) !i£_9lrçe_j_t£il_ spl i eivei

Ç;u-.nto BC licenciar.erito de instalações nucleares, os

::£Í?:s ."brar.çidos optar air. pela elaboração de regularr.entações espe

:-r.í: s-=.s ao invís cc í.z;. - car ã£ rogras ceróis para atividades in-

cusurihis e, r.r.is especifica-iente, para as charrisdas atividades pe

riçcsas. As instalações nucleares sio freqüentemente cobertas por

28. P.CSA, L.P, - "Elementos basices...", cp. cit. pãç

13.

2?. f/.LVATORE, J.E..L. - opus cit. pág. 91



-'-i - :- -" ' -- •' .:; ~ ::: a s J:; 1 i c> :.ria; L.'.IO, tr-mo no c;-.::.pc nurle-ar, como no

ir.sr a I :--„•" JS r u-:-;•: ares prcv?.::. ccs padrões da sc-gurança básicos pu-

bl""cad;.s on 1959, pela E"F--.TOM (S ura entidade de investigação ,

controle e execução dt e::c:":&r.dir!C-ntas ruclc-òr-cs conjuntos. Es^e

organisT-o-prestou ?erviç;)£ i-.prrt£r>t Í S nas diversas áreas, em que

opc-ra atjanòo c:r:ic i:::.ã, ex volta cc qual se criou a i:ocsrr.a ir.-

dústria nuclear européia, sax ôfetar a scb-arar.ia dos Estados r.ex-

bros, cox ,u:ri t-nc-rxie i-pulso da investigação aberrica).

) urc

Teve ser feita urr.a distinção prelirrãr.ar enti'e a auto-

ridacs fortalecida para liberar a licença para instalaçõas ruclca_

res e o crção responsável pela sc-ctrança costas ir.stalaçõ-as, i-rr.bc

ra r.a Kepública Federal ca Aler.:-.r:ha ur:. único croão seja ccr.peten-

te para a:*bos.

Ã carte c?.s r.cr~=.~ procec":-ic-ntai s r-^sis, que variam

ccr.picerêvelnente, cs cacrões para c licenciarer.ro de ir.sralaçces

rucleares são muito semelhantes de u~: país "ara outro porque es-

tas rev-j! ar.e-tcçcss geral-ante cor.téx as r.e?r=s exioências e vi-

sarr, ao nes-Tio objetivo de segurança. Tocas estas recular.enraçces

tini ur.a característica corrur.: a construção e crc-racão de ir.stala-

çces nucleares estão sujeitas a UIT s: .~tc~a c; 1 icincic.r.entc pré-

vic por parte de Estado ou óreão cue o representa. Fará outros

valsos da Curcrs rs o é regra atrai r-?rcx •:::. .Vinistõrio crrrreterte

para a Znerçia Nuclear. Cono e.xenipic, citar.os a Finiância, peçue-

no país do norte da Europa, onde tecas as medidas práticas rela-

cionadas ao licenciamento de usinas nucleares estão a cargo ôo

Instituto de Proteção Radiclógica. A função de controle deste Ir.s_

titutc está fundamentada na lei e é um instituto governamental in-

c.epc-ndente sob a adiráni rtraçao do Xi; i stc-rio c'.a Saúde e ;.;,cunics
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k situação é tererr. estes países uir. órgão público esp=.

cializàúo, er.car recado de prcmover cs diferentes urcs da energia

nuclear, e consequentemente revestido de autoridade cor: respensc-

bilidades extensivas pare o li cenci .-..Tinto ce instalações nuclea-

res. E prática cor. um para tal órgão investigar requisições para

licenças e encaminhar suas conclusões ao Ministério adequado.

• lío caso da França ocorre a divisão entre- es tarefas

ce licenciar e verificar se as normas de proteção radiolõgicas es

tão s-ar.do c-servadas corretamente. Esta divisão de tarefas, para

evitar a pluralidade de responsabilidades, provavelmente enfraque

ce a credibilidade das autoridades responsáveis de supervisionar

a segurança de instalações nucleares. No Brasil, o órgão incumbi-

do ce fiscalização e licenciajrento dos reatores nucleares é a Cc-

n.icsão Xacional de Energia Nuclear, que não é independente, pois

esta subordinada ao Ministério das Minas e Energia.

c) Estruture Gsrai e ej_c_o_p_c_cç£_s]_̂ }í~çj de ]_ÍSU'SJ^tz.

rner.to.

7-.fcra cs requisites usuais para estabelecer urr. prévio

sistema de licenciamento, es regulamentações relevantes baixaram

rrocediirentcs irroito diferentes. O número de licenças varia de

acordo com o caís em questão. O procecir.ento, quer requeira urr.a

eu varias licenças, freqüentemente fornece licenças parciais err.

c:;:?.s etapas importantes cc processe ce ] i cenci "-Tente.

Os regulamentes no licenciacento de instalações nu-

30. EURCLA, T. - "Probleir.s and experience of regulatory

ir.spection in Finland during construction of nuclear pov;er plants".
ir> Ins^2tut£o^ Radiation ^ro^ec^gn. Helsinki, Finalândia, I977



c'i--.Lrzz rtí üctcrr. e>;içôri~i as opostas, de um lado, tem o objetivo

cie ':•': .r - :.vc Iver ur £istt~a co:r. tantas garantias de securanca qu in-

to :.I:Í"\Í1, do outro, facilitar e adaptação a nova tecnologia

n-:;. c.vrpo criõe a evolução t-í-cnica ê particularmente rápida. Até

rc:-:-->r.to::enti_- ês instalações licenciadas foram, em sua irsioria,

rrcíõtipos txperir-entsis ou reatores no estãçio de desenvclviren-

te industrial, para os quais tinham de ser desenvolvidos padrões

aprcprísàcs err. caca caso particular.

Certos tioes de instalações nucleares são freauente-

rce-nte excluídos do procedirriento especial de licenciamento aplicá-

vel a grandes instalações nucleares, como reatores. Isto se apli-

ca a instalações consideradas de baixo risco, as destinadas a pe_s

quis-a ou educação (reatores de potência zero das universidades) >

ãs destinadas a finalidades militares e aquelas construídas e

operadas por um órgão público.

Os reatores incluídos nos idéies de transporte (navios,

s-ubr.arir, ̂s) geralmente &stãc sujeites a UD regirr.e diferente eseje

]ÍS para instalações fixas.

^) Consulte do :• úblico e autoridades locais

Nos citados países europeus as autoridades locais corn

potentes e, err, particular, as distritais ca área onde está propos_

to o local da instalação nuclear, e suas vizinhas, são consulta -

c?.s, diretamente ou através de uma autoridade designada acina cas

:-. ..te r i -i~c .s dií-Tritais e abaixo das estaduais. 0 Ccnselho Munlci^

pai deve informar a população por meio de notícias e, algumas ve-

23£, por anúncios públicos em jornais regionais. Em principio, o

re-qjerin.ento e documentes relevantes devem ser depositados nes

prédios adequados da muni-ripalicace em questão para permitir a po

familisri^ar-se com &les.



Cs cc~-_nthrics ca população são encaminhados ao orcão

r:::•_- i' .:r.<L por meio de representantes CÍS ccc:;-icâces locais. Ge-

r?.l:-er.:í as regulamentações não fornecem uma forma institucional

ce c:r.sulta do próprio público, tais como referendum, encontros

público?, etc. A escolha é dei.xada ãs autoridades públicas compe-

tor.-c= ou. comunidades ]ocai£. £ ca alçada ca autoridade decidir

sobre cs comentários e objeçÕes feitas pelas autoridades locais e

pila população e, se previsto pelas regulamentações, organizar um

debate público sobre o aspur.tc, como ocorre na República Federal

da Alemanha.
t

i

Ka Grã-Bretanha, há consulta de %-ários serviços públ_i

cos regionais, cujas atribuições sejam afetadas pelo projeto (au-

toridades de planejamento, conselhos de proteção arrüental e de

ígua, serviços de segurança, etc.).

No Brasil, as decisões irreversíveis sobre o progra-a

nuclear são tomadas em gabinetes fechados, sem qualquer justifica

tiva ou esclarecimento ã opinião pública. 0 programa nuclear bra-

sileiro tem tico desenvolvimento um tanto precário, talvez pela

maneira como foi criado e decidido, sem ampla consulta aos espe -

cia"i?^as fera 60 estrito círculo oficial, assim como a comunida-

de geral. Nos países adiantados, esta fase ce consulta 30 público

é a cue costuma cencrar mais.

e) Intervenção de entidades ticnicês de segurcnça

Nos países europeus, quando a requisição de ULTIC licen

ça for submetida ã autoridade competente e, paralelamente ao pro-

cedimento de consulta ao público, o processo é levado adiante pa-

ra consideração de órçãcs técnicos designados por regulamentos ou

31. REIS, J. - Editorial da Kevista Ciência e Cultura,

34 (4) , Sb?C, Abril de 1982.



-: r.--. •••;•.:;;!•: t: cc- peritcs inc".';>:::àcr.tes Í:S-'- sJio cv.£.r. a <•;:;=, píjra èeci-

c:r c.::. tola] .] iLerdide.

Cs órç;?: os técnicos t t-i:. como tarefa investi cer toàcs

cs :-..-ovc;os da revrjisição de u.~a licença cue envolvc-rn a segurança

:ia instalação planejada. Seu trabalho consiste e^ obter cio reçui-

sr.tante toG_'5 es informações necessarias a este respeite e estõ-

:.••;:' certos ce one, «!•• ss âe F&r iniciaca a construção ca instalc-

ção, as propostas cio requerente íe de construtor, se for urr.a eiitî

doce diferente) sejam satisfatórias. Esta etapa do trabalho é, çe_

r£ir:ente, completada por um relatório preliminar de segurança,

preparado com o requerente e, então, encaminhado cem suas epi-

r.ices à eutoi-icade competente. Os õrcacc técnicos poâex abranger

•.into a própria segurança ca instalação coso c. proteção contra ra

iiaçces para os operadores e o público

32
Ko caso brasileiro, secunde Pavan e Nusseneveig""", a

c:-v~:^ice científica, através ca SB?C e £3F, icr.i-so ccTc^ado ã

ciípC'Sição das autoridiòes çovernarr-enteis p?ra ccni. ribuir, con

plena independência, no processo de fiscalização, junta."ente ecr,

"_trcs setores da opinião pública. KCB países europeus e EE.UU. ,

prer£?C-ÇI:=!TÍ, há prestação de contas e ar.pla informação ã r-piniao

pública, e o órgão fiscaliíador é independente.

?••.?. :'f:'.'v.l ^r: •;', •. sr*".;. s t-zsir.-.r.t-.r-.'l'j- D K £ . : : c r I í ^ õ c ; t a r a o

prccedine-ntc de licr-ricianentc para inst = ] ações nucleares tarr.bén

lhes dá a tarefa de sup^rvís^onã-las. Tal supervisão é cesenvolvjL

3 2 . P A V A N , C . L N U S S E K V E I G , K . M . - " N o t a c o n j u n t a -ia

£ ? P C c Z'-•?". Ir» ' à 2 l ^ H . n J ^ l H J S H ] I ' s i i v o ^ a F o c l e c r . c - 5 E r a s í l • ? i r a d g F í
= :c£. r.9 1, Szo Paulo, 1982, pSc. 4



v: ;".a £.-. :ÍV" S ca coo^raças entre o operador e a eurcridicí. 0 cpe

::•/.•: -- •_::.= ir.st = l=çSo n^rloar cevo infcrrir : c-gulsrrr.erts a auto

r:i.•-•:*:o e, once necessário, as tutcrid&ces responsáveis poia trote

ção cor.tra radiações ionizentes durante o decorrer do trabalho.

L-ive tã.-.bím suprir relatõricE detalhados sobre todos os inciden-

tes ocorridos durante a operação.

Os inspetores designados pela autoridade são oficiais

jura^c-r.rados, têm direito per.~ar.ente de acesso a instalação e pc-
i

cem :e;:ar toòo o equipamento, escrutinar todos cs docün.entos, cb

ter qualquer informação que acn-rem conveniente, tudo isto visan-

do a segurança da instalação e proteção dcs operadores e do públji

co.

Come se pode perceber, há algumas diferenças ce c-r.íc-

cue entre os paires europeus citados e sensíveis diferenças e- re

lação ao Brasil. Seria o case de perguntar: por que não é possí-

vel uj-.a harmonização internacional nas normas de li eerie' anento de

reatores? A resposta foi dilicenciada, através de um artigo co

Z/r. Kuhnt""". Selecicnancs U.T. trecho que parece ilustrar seu per.s=_

: en'.c ao Icngo do artigo, once outras considerações íere^r:. t^ci-

11 Alam da proteção técnica contra e~issão e perigo (de

raciaçío), o significado abrangente de padrão ambiental inclui

tar.tc-r, a posição legal ca população, o interesse especial de cru-

p s e f.e indivíduos, COT: relação a eeus direitos legais. Obv; :-..",en

te, íisforces ôe hârrror.i saç2c nesta escala e nesta direr^r FSC ci-

fícies de enduzir. Em minha opinião, o pr£-rc-quisit.o seris urr. e-,-

b3S£.T.erî .o político de principies uniformes jorn a rr̂ esma situação

33. Kl'HNT, D. - "International harmonization of reator

licensing regulations". Nuclear Inter Jura. Pepública Federal da

A Ter a-ha, 19 77.



•i:-r.5l : " ; çi c e . A esperança ce e-nccr.trar t r t s s cinciçõ-

•--ve ?.jr er.cãràca ccoo i lusória para o futuro virvüouro."
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CAPITULO IV

A RESPONSABILIDADE PCR DANCS NUCLEARES

"* • A controvérs i £ emergente

1: responsabilidade do hcn.em por seus atos ou omis-

s:»es õ lira decorrência ca vidra eir: sociedaãe e r.crrr.~;S de coexistên

cia. 0 herdem deve respeitar as nor;:.as de conduta social para ter

arseçurado seus direitos e, se infringe normas jurídicas, fica ex

pcf.c a un.a íariçSo. Se a sanção visa cefenler a ~ociecac?., consis-

tindo na privação de urr, bem do responsável, ocorre a situação ju-

rídica característica da re;por scibilicade penal. No caso de a san

çãc ser destinada a reparar a lesão sofrida pela vítir.a, por meio

de u.T.a indenização pa^a pelo responsável, caracteriza-se a respon

sabiZicadc civil.

A responsr-bili c:-de civil co:.-.preer.de as õuss r-ccalida

c-7-s, cv.riçr.r-das cono ccntratual e extracontratual, tambÉrr. ch:-.r.ada

c'd ~ \ "c *j B _ c u ~ícu z. x z. ex-'' a.

C r.rincípio da culpa aquiliana, crisnalisadc e çsne-

ralizaâD por Dorr.at e Fothier, foi consagrado pelo Código ICapolelo

t d1?. I ••: íprüiou-fc-e pelas codificações ccicentais, pois cs códigos

civis d•:. qu-se tocos os países se inspiraram b^siCc-mente no texto

do Ce :'.. jC Civil do 1SC4, ão que rorulcou a universalização ca res

p'. nsi'" .12 i JíitJc civil co causador do dano por ação ou cr.ássão culpo

sa.1

1. ABRRI'JCKES, C A . D . - E: oaço exterior e resçcr.sabi-

lid a <3e_jjvt ejtrngc i on a 1. Livraria Freitas Bastos, Rio e São Faulo ,

1?64, p3ç. 69.
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'.'.-. T:'-"at errs, a prtir de 1866, criçir.cu-se a cor.c-^v

c\.o •:"•- :;v.;, cr cartas circur?~Ènc:aE, o caujcdor do dano Cevoria

sir rc-s:.'or.?ãvçl, ino-iper-dc-nte da ocorrência ce intenção ou negli-

círcis. Isto caracteriza a rorpcnsabilidade absoluta, ponto ce

prtí.cã r.2 doutrina ca culpa.

Na re:-por.s~bi" icr:de civil cüãssica seu pressuposto é

c fator psíquico ou subjetivo ca culpa. A indenização a ser paga

ibarciria a totalidade cc cano, síria a rr.ais £~pla rossível, ESÜ.

r&strições, isto ê, até a ceberturs total do cano sofrido pels vi

tima eu les'ado.

Pelo princípio que ceterr.ina a respcr.sabilidace das

re-ECis que viciam o cir&ito ou ciusam prejuízos a terceiros, fi-

carido ebriçade a reparar c cano, cs juristas reconhecem que c

si£t-:ra tradicicr.al e:-:içe a CDnccrriitância de deis fatores: o carjc,

c-le^ento objetivo, e a culpa, e'er^nto subjetivo. Aquele que con

tribui para a ocorrência do d^no é cbricaoc a rep?rá-lo, rss.:vo cue

seja :•'̂t ivião por ciolc, imprudência, r.eclic.ência ou ir. por'ei a. ̂ £

?i é a re::ra çe-rel, n.as a cha::.eãe respcnsâi; ilidcde objetiva é e>:-

ri-p-jic:.?-jr.once ac-itica, ou seja, o dever de reparar o d-.nc ca'jsa

do ir.dc-p-;-.Center,jnte õe culpa ou até mesmo quando a culpa for ca

vítima. Sendo a regra çerel a da responsabilidade subjetiva, so-

:..-2-to r.cs cases expressamente previstes na lei ocorre a objetiva.

ror u~. princípio de hemer.êut i ca jurídica-, pelo qual as norrr.as

• ; K Í : : Í Í F í:-ve~ ter interpret adas r.'?tr i t iv.-.-iênte, a aplicação a-

. . . . . . . . - . 2
r . Ê i : ç : c s ce n r i i s s c - í p t c i a i s e e>CjV.iua.

Corri o p rogresso m a t e r i a l , os homens passaram a v iver

no meio cas a t i v i d a d e s p e r i c e s a s , e a dou t r ina ca culpa se reve -

lou i r . su f i c i en te para e tender so confronto ces interc-rf.es STCÍ&ÍS.

2. COíJLHO, L.F. - ";-.sp'-ctcs j i:rí ei res . . . " , opus c i t ,

r - g . 6.
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A r-:•_:.•:.r.5ã:.-ilià-:-.àG objetiva, í uridacis nc fator or one- i c:-:-•;•• ei s! co

ri.--.-c cricco, sabstituiu a r-i-c :.•_ r.ssbi licuce ^uljírtiva, b: ?;-:-.ca no

eicr.vrrito reoral áa culpa. A jurisprudência passou a eceiiòr o prin

clpio ca inversão òo ônus ca prova e a presunção da culpa.

Ka responsabilidade objetiva, ou se- culpa, ela fica

linitaca a certos e determinados teces. A indenizarão abarcaria,

de ii.ar.eira erriple, o cano real sofrido pela vitir.a, çue teria âe

cercr.strar não apenas o fsto do evento caneso, r.as tairiê.- a exis-

tência ce culpa subjetiva do autor.

As legislações ce ou.ros países passaram a aceitar,

ccr.iO relembre Abranches , a tese que Saleilles sustentara, a pro-

pósito dos acidentes no trabalho, de que a palavra faute no arti.

- 4
ço 1352 do Codico francês deveria ser interpretada ccr.c signifi-

canco o próprio fato determinante do cano, incepencente dê apura-

ção ca culpa por parte âo causador do e\ -:nto. k parte s-bstóncial

de sua arçunentaçeo é a seguinte: "A lei deixa a caca ur. a liber-

c = de ce s = us ates; ela nSo proíbe senão squc-les cue se cor.hc-7i.-;

como causa direta do dane. «̂'ão poderia proibir aqueles rue aper.is

traier. ex si a virtualidade ce atos caneses, ur.a vez çu= se possa

3. AERANCHES, C A . - opus cit. pãç. 73.

4. "Art. 1382 - Tout fait quelconque de l'hcrr.r.e, qui

cause a autri ura âo.Tjr.açe, oblige celui par Ia faute cuc;_-3l il est

arriví, ã le réparer."

"Art. 13£ 2 - Cr.^cu- est respcnrc-ble eu :.::.;ÍOÍ

cu'il a cause non seule^ent par son fait, r.ais encore ::r.r sa

néç;licence ou par son irr.pruõence."

"Art. 1384 - On est responsable non seule:-.ent eu

corjrariçe que l'on cause pâr sc>r. propre fait, ;rsis encere de celui

çui est cause par le fait ces ptrsc/nr.es ôont on doit rêsponcre,

on des choses que 1'on a seus sa carde."



crc-r 5.::':í;-.-enta!-:ent e cie tais perioos rcrtsír. ser c-vitaãos, ã ba-

f.5 c"::- prudência e habilidide. l-'as, se a lei os per.r.ite, irpõe ã-

-.:utles que tor.sm o risco a seu cargo a obrigação de paaar cs cas-

tos respectivos, sejam ou não resultados de culpa. Entre eles e

ÍS vítiras não há equiparação. Ocorrido o dano, õ preciso cue- el-

cjérr. o suporte. Não há culpa positiva de nenhu.T. deles. Qual saria,

então, o critéiio de imputação do risco? A prática exige que eoue

lê çue obtém proveito da iniciativa lhe suporte cs c-r.carces, pelo
l

rtncs a titulo de sua causa material, uir.a vez que essa iniciativa

constitui i um fato quer. em si e por si, encerra periços potenciais

contra os quais cs terceiros não dispõem de defesa eficaz. £ VE

r-clancíaiúento a fazer. A justiça quer que se fa:a ir.c3ir.ar c pra-

is ás raspc.n52bilic.ace para o lado do ir.iciador do risco".

Com a advento ca jr.Squina a vapor, sucedeu-se uma sé-

rie ce invenções que vieram facilitar a vida de honeir. num senti-

do, e corr.plicar em outro. Ouõnco co-ieçarari a ocorrer explosões de

C3iõ£ir3s ce fSbriCõs, acicentes de carros, rr:;,r-O£ por choques e-

li-riccs, etc, atribuirarr.-se ãs coisas a causa direta dos canos

7.V-S3COE.

Kouve certos e.xaçeros r.a evolução ca responsabilidade

civil pelo fato da ccísa. Não se poderia equiparar a máquina, co-

ro "bosta hur.ana", acs animais selvagens com a finalidade de en-

co: trar o fun5cruento jurídico exato capaz de justificar a ropc:ra-

~:-.c õc cano causado pelas e.T.erger.tes criações da ciência £• da teç_

r.cioçia. t una fantasia o .dinamismo vital que a náquina c- as ou-

tras invenções parecem possuir. Quando a coisa provoca lesões, de

vido S força interna de que está dotada, isto é criação ôo homem,

tal como ocorre ao prorluscír o vapor, ao gerar a centelha dos noto

res a uasolir.a, provocando cs fenômenos físicos necessários e di-

r:çi.-.do-cs pára alcançar cs resultados descjftárs. 7i coir-a nãc é ,



-.:•_ :••-.-.T.\c, i c.vjsa G O i ^ c , U3.s ape-as un ir.strur.-nto r.3 r.ao do ho

::•..". C..--.O cor.sec-víncia, a responsabilidade do honc-m decorre do fa_

to ce r.iv-sr criado ou de ir.anter sob sua guarda a coisa perigosa ,

rc-spor.sabil izar.üo-se pelos danos que ela venha a produzir.

A respcr.sabii idade objetiva não pode ser confundida

cc.T prí?:riçãc da culpa, solução adotada por várias leis essen-

c-ais c cDrivsnçõc-s internacionais. Enbora tenham conseqüências pr£

tiC5? ?-: .--reinantes é indispensável acentuar a diferença entre elas.

A variação do fundamento da responsabilidade civil es

tt. e-ftritsmente ligada â questio da prova. Os sistemas jurídicos

çue ?2 baseiam no critério subjetive da culpa, impõsir, ao lesado o

ôr.v.s da prova, co nexo âe causualiesde entre o evento e o dano,

ca exter.são deste e da responsabilidade do agente. Esta última pro

va é ç-rsliti&nre difícil, de modo que freqüentemente acarreta a su

cur.bência da parte a quem toca tal obr:: cação. A inversão do ônus

ca prova foi a^íin a fcmula engenhosa adotada para permitir ãccrn

p;-.-.'r.£.r £ evolução serial que exigia naior projeção C = E viti:."̂ s S=.T

abr-:r.5r.r.-=r a p.-erissa teórica de que sen1, culpa não haveria respon-

sabil.idnie. Por isso, a presunção ce culpa não é absoluta, nas

liis <t convenções que a adotam, ensejando ao causador do cano pro

var que não consrribuiu para ela de qualquer forma ou a ocorrên -

cia ca causa expressamente exclua a responsabilidade.

A radioatividade é ui.ia fonte de dano não detectável

r c-l::-: .--.-nticos hurr.anos. Ela tem condições de causar dano ou ôoe:\-

çf. çue talvez :,<i7.\ se manifeste por um longo período de ter.po após

a exposição â radiação. Mesmo que um acidente nuclear não cause

dane físico â própria instalação ou ás propriedades vizinhas, a

contar inação associada pode impedir o acesso ou uso d3S r.esr.as

por ur. tempo bastante lor.oo e a remoção da radioatividade costuma

per V.T. Tii'ciocio cc-morado e coro.



O risoc r.tc::.ico pocsui características particulares

o_r- c -.-/:.;:r. cir.ecial face aos convencionais. A industrie nuclear

i:-á ei- • ;:ãs de requisitos de segurança incc~ur.s às outras ativi-

C;:-:ÍS industriais. Assim ir.es mo, urr. hipotético acidente nuclear

proí .~up:>e urr.a amplitude de conseqüências possivelmente envolvendo

n,uiro dinheiro para a reparação ôos danos. Dá para imaginar a ga-

r.a 6i problemas jurídicos que aconteceria caso se rompesse o vaso

ce contenção de um reator, lançando na atmosfera produtos racio-

ativcs que.se disseminariam, causando danes às populações distan-

tes e em caíses fronteiriços.

Cora a industrialização da energia nuclear em larga e£

cala houve a necessidade de adequar o ordenamento jurídico — espe

cial~ente no cair.po ca responsabilidade civil por canos nucleares-

na tentativa de cobrir as nevas situações criadas, onde as normas

trôdicicnais mestravar.-se insuficientes. Este assunto será retoma

cc r.ais adiante.

2. Responsabilidade civil em Direito Nuclear

Certamente cs governos e cs operadores de instalações

nucleares sabem dos requisitos severos de segurança, porém reco-

r.'r.~c<í~>, que não hã garantia contra acidentes ou falhas humanas,

cue coderiam tra2er sérias conseqüências. Por causa disto, frente

I ameaça ce dano para as populações, eventuais vitimas de aciden-

tes nucleares, os governos houveram por be~;, desde cs anos 50, d_i

r\-_iv r-:-u? c-sícrçcs nc sentido ce rcntrolar tris ativicac = s e for

ir.ular um regime jurídico especial de "-j^pcnsabilicade civil, de

ânbito mundial.

Cs Estados Unidos foram pioneiros, em nível nacional,

a promulçarem o "Atomic Energy Act", de 30 ôe ageí .o de 1954, com

as er.onáas conhecidas como "Price-Anderson Act", de 2 de setembro
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co 1557. Esta lei terr 15 capítulos, é muito detalhada e, no que

s«r refere â responsabilidade civil, o governo norte-americano res

ponde até um limite de 500 milhões de dólares. Estabelece ura sis-

torr.a de licença prévia, por meio de um seguro por danos a tercei-

ros, fixado segundo as características da instalação. O princí-

pio e.T; cue se baseia ê a obrigação de completa indenização por

parte do operador da instalação nuclear.

j A primeira convenção sobre responsabilidade civil por

danos nucleares é denominada "Convenção de Paris sobre Responsabi

lidade Civil da Energia Nuclear", assinada em Paris em 29 de ju-

lho ce 1960 por 16 países europeus: República Federal ca Alerr.ãnha,

Austria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Itália, No-

ruega, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Grã-Bretanha, Suíça, Suécia

e Turquia. Esta convenção foi fundada sob o sister.ia de "canaliza-

ção" da responsabilidade sobre o operador.

Em Bruxelas, a 31 de janeiro de 1963, foi assinado o

C-.-vi.-iio complementar ao de Paris, com os rc-smos países. Fundarín

tavs-se na co-participação pública nas obrigações de indenização

por canos nucleares. Uma inovação foi no limite da indenização ,

antes t ;tipulado em 15 milhões de unidades de conta (art. 7, item

b), depois passando a 120 milhões de unidades conta (art. 8). A

unidade conta do Acordo Monetário Europeu era equivalente a

0,5£?ó7088 çrar.as de ouro fino que, por sua vez, era cotsdo a 1

dólar norte-americano . Atualmente, esta unidade de conta, sv:bs-

5. LASURTEGUI, A.S. - Problemas jurídicos de Ia ener-

gia nuclear. Volume II. Legislaciõn, Secciõn de publicaciones de

la J.E.N., Madrid, 1964 pig. 79.

6. LASUF.TEGUI, A.S. - Opus cit. 19 ópêndice. Este li-

vro traz os textos completos das Convenções de Paris (29 de julho

de 1960) e de Bruxelas (31 de janeiro cie 1903).



~J.'.Ú"<2ZX ._;:. j.?ECi por causa ca inflação cencre li zz-.âa, t-J-r. ur.a rela-

ÇÍO CL- os Direitos Especiais C G Saque (Des) d'j Fundo Kor.etãrio

Internacional. O limite de indenização passou a 300 milhões de

Dc-s, correspondentes a aproximadamente 390 milhões de dólares. O

cut p.\ss2ssG do limite ca garantia coberta pelo operador, até o

ríxino mencionado, caberia acs governos dos países r.c-n.brcs, que

assumiriam o encargo financeiro da indenização. Uma primeira fra-

ção compreendida entre o máximo fixado pela responsabilidade dos

operadores, até 175 milhões de Des, deveria ser coberta pelo go-

verno de onde está a instalação nuclear. A parte situada entre 175

r.ilhc-s de Des e 300 milhões de Des deveria ser pega por uma espé

cie cs "caixinha" dos países membros, de quotas proporcionais ao

roduto nacional bruto e a potência técnica dos respectivos reato

res .

O Convênio Complementar de Bruxelas foi modificado por

uri protocolo adicional, assinado em Paris, em 28 de janeiro de

1364, cerr. a finalidade áe dirimir os conflitos da Convenção de

Viena, de 1963. Entrou em vigor em 19 de abril de 196 8 com as mo-

A "Convenção sebre Pespor.sabilidace Civil des operado

res de Navios Nucleares" foi assinada em Bruxelas em 25 de nõio

de 1962 pelos sc-guintes países: Bélgica, China, Coréia, Ecito, Po£

tugal, Tndia, Indonésia, Irlanda, Libéria, Malásia, Mônaco, Pana-

rri,, Filipinas, Iugoslávia. Cs princípios, aplicados a na- ics r.u-

cicar2s, são cs nssnos cas Convenções de Faris e de Vicuna.

A Convenção de Viena sobre responsabilidade Civil por

Danes Nucleares, foi convocada pela Agência Internacional de Ener

7. NOGUEIRA, J.L.F. - Tese de Doutoramento. Evoluzio-

ne storica e recenti sviluppi dei diritto r.ucleare. Universitá

cegli Studi di Farina, Itália, 1380-1981, pág. 74.



fy.--. AtÔ.---ca (A1EA) , ter.no um caráter universal, aberta â adesão

cc -.z-Ccs cs países ca ONU. Em 21 de maio ce 1963 cs seguintes paí_

í-es aderiram: China, Colêrnbia, Cuba, Espanha, Argentina, Egito,

Tr:<ĵ ;.terra, Filipinas e Iugoslávia. Depois a República dos Cama -

rc5s, Trincad-Tobaco e a Bolívia também assinaram. O limite mlni-

~\0 ca rt soor.sabilidade foi fixado em 5 milhões ce dólares (na épo

ca o colar tinha equivalência com o ouro, ou seja, 35 dólares por

onça "troy" de ouro fino).

A "Convenção Relativa à Responsabilicade Civil no Cam

po do Transporte Marítimo de Materiais Nucleares" foi assinada em

Bruxelas em 17 de dezembio de 1971, entrou em vigor em 15 de ju-

lho ce 1975 e se aplica aos seguintes países que e^«_^iram: Fran-

ça, Hspanha, Dinamarca, Suécia, Republica Federal da Alemanha e

Noruega. O objetivo desta convenção visa isentar o transportador

ce material nuclear, desde que o operador da instalação nuclear

seja o responsável. As Convenções de Paris e de Viena não previam

c=ta situarão ce dupla responsabilidade.

O objetivo cerium de tocas as convenções citadas é es-

tabelecer normas mínimas disciplinando a responsabilidade civil

per danos nucleares, atenc-indo as particularidades do risco, para

cs quais não sejam aplicáveis as regras de direito comum.

Operador, na definição da Convenção ce Viena, é a pe^

soa designada ou reconhecida jelo Estado como a que explora ou

:*:-:-ra v.;~<a instalação nuclear. No conceito de pessoa se incluem to

cias as físicas e jurídicas de direito interno, bem como o Estado

e as demais pessoas internacionais.

Passamos a comentar alguns principies que norteiam as

convenções internacionais.

8. SIMÕES, A.C. - "Danos nucleares - responsabilidade

civil". In r<cy•LpjLa_JPÍ£gÍ.tC'_Kuclear. 2(1), Rio ce Janeiro, jan/jun



a) R •= • spor.sabi li cace objetiva

KCE convenções, a- responsabilidade objetiva é tratada

no art. 4 ca Convenção de Viena, no art. 3 da Convenção de Paris,

no irt. 2 ca Convenção de Bruxelas.

Uma observação important» é que a responsabilidade é

por chr.es a terceiros, isto é, não abrange os acidentes da pró-

pria instalação nuclear, nem aos veículos de transporte e aos bens

e serviços a ela vinculados por contrato (art. 3 - a) ii) ca Con -

v-r.ção de Paris) . Normalmente a responsabilidade por danos a ter-

ceiios existe apenas no caso de ação ou omissão voluntária, negli

gência ou imprudência, isto ê, deve ser apurada a culpa.

A intenção de proteger as vítimas em todas as circuns_

tlncias redundou na adoção de princípios fundamentais segundo os

quais o operador é objetivamente responsável por todos os danos

decorrentes de um acidente em sua instalação nuclear ou ocorrendo

cem substâncias radioativas transportadas de ou para a instalação

nuclear.

Devido às caraterístic2s próprias e excepcionais da

enc-rçia nuclear, suscetível de provocar canos de natureza também

excepcional, tal responsabilidade foge das regras normais atinen-

tes ao campo da responsabilidade civil comum, por conseguinte cs

r.eios jurídicos seriam dotados da nesma excepcionalidade, recla-

mando urr.a regulamentação especial. Por este motivo foi abandonado

c princípio clássico da responsabilidade subjetiva ou por culpa,

e ed-otanáo o ca responsabilidade exclusivamente objetiva ou se ir.

culpa.

Em todos oa países em que se legisla com relação ao

regime da responsabilidade civil no que se refere aos riscos e

canos relacionados com a energia nuclear, foram acolhidos cs prin
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cípios referentes a responsabilidade objetiva.

0 operador da instalação nuclear tem a responsahi 1 ida_

de objetiva, independentemente da culpa. A vítima está dispensada

do ônus da prova, o que constitui considerável desencargo, quer

do ponto de vista material, quer do processual. Como regra geral,

a sir.ples existência de um cano causado por fato de natureza nu-

clear ê suficiente para gerar direito ã indenização.

Da situação descrita surge o "nexo de causalidade", em

ir.ctéria de Direito Nuclear, constante do trabalho de Nogueira

Segundo o mencionado autor, a premissa auto-incidente, configura-

da pela concepção da responsabilidade objetiva, cabe ã vítima pro

cuzir prova demonstrando fato e indicando o autor, vinculando-os

cesta forma, ã natureza indenizável do dano. A existência de nexo

et causalidade é encontrada em todas as legislações de responsabi_

lidade civil nuclear tanto no âmbito das convenções internacio-

nais como no das leis nacionais de Direito Nuclear.

Sabendo-se çue ÔS radiações não são perceptíveis pe-

les sentidos humanos, temos que a grande maioria das regras pro-

cassuais, a priori, não são aplicáveis em relação aos problemas

de ordem de causalidade nuclear. Como os danos produzidos pelas

radiações podem manifestar-se na forma de doenças como a leucemia,

por exemplo, que do ponto de vista médico poderia ter outras cau-

sas que não a radiação nuclear, a vitima encontrara dificuldade

9. SILVA, W.M. - "Danos nucleares e a responsabi ] ida-

de civil" - In Ttevista de Direito Nuclear, 1 (2) , Rio de Janeiro ,

jul-dez 1979, pág. 31.

10. NOGUEIRA, J.L.F. - "Nexo da causalidade e dano nu-

clear". S.I.B.



vl3 apresentar as provas cue o dano sofrido ten-, origem radioativa

o provar qual a fonte ca radiação. Desta maneire, se a vi ti.-a pre_

tender indenização, provavelmente ficara frustrada. Cabe, então,

ao ordenamento jurídico a previsão de formas legais de a.-.paro â

vítima. No entanto, no domínio das convenções internacionais em

rr.atiria de responsabilidade civil nuclear, jã existe um esboço de

efetivo posicionamento jurídico, pois se uni dano for causaòj cor.-

junta:rente por um fato não nuclear, diante da impossibilidade de

distinção suficiente em termos de conseqüência, passa igualmente

a ser imputável ao fato nuclear

b) Canalização da responsabilidade

Toda a responsabilidade esta concentrada, "canaliza -

da" na pessoa do operador e não num cliente ou fornecedor, corio

um corolário da responsabilidade objetiva, para evitar a busca do

responsável. A razão disto é para evitar duplicação de seguro e

reduzir ao mínimo a possibilidade de aparecerem complexas ques-

tões legais. 0 tratamento é feito no art. 6 da Convenção de

Paris, no art. 29 ca Convenção de Bruxelas e no art. 10 da Convsn

çao de Viena.

0 princípio da canalização da responsabilidade sobre

a pessoa do operade; também é aplicado no caso do transporte de

material nuclear de uma instalação nuclear para outra. 0 operador

da instalação nuclear remetente é responsável até o recebimento

pelo destinatário. Se houver contrato escrito onde terceiros te-

nham assumido a responsabilidade pelo dano, cabe direito de re-

gresso ao operador contra esses terceiros. O operador fica exone-

11. NOGUEIRA, J.L.F. - "Nexo da ...", opus cit.loc.ct

12, GUEDES, J.F. - "Seguro das usinas nucleares em

operação". In Revista Direito Nuclear, 2(1), Pio de Janeiro, jcin-

-jun, 1980, pág. 41.



j rn-Zc no caso de colo ou cuíca exclusiva da vi tina
5
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c) Garantia financeira e seguro

A limitação do valor da indenização por acidente nu-

clear obriça o operador a dispor de um seguro ou outro tipo de ça

rantia financeira apresentando liquidez imediata. >irsiTn as even -

tuiis vítimas de acidentes nucleares podem ser imediatamente aten

cidas. 0 seguro deve cobrir a responsabilidade do operador por

reio de indenização pelos danos nucleares.
i

C limite máximo, pelo art. 7 - a) da Convenção de Pa-

ris, era de 15 milhões de unidades de conta ao Acordo Monetário

Europeu, equivalentes, na época, a 15 milhões de dólares norte-

-;-ericanos. Pela Convenção Complementar passou a 120 milhões de

dólares. Pela Convenção c-2 Bruxelas, 100 nilhões de dólares. Atual_

rente este limite é de 300 milhões de dólares.

As Convenções de Paris e de Viena estipulam o limite

ir.ínimo de 5 milhões de dólares, facultando ao Estado fixar o lirrú

te içual ou superior a este valor. Os serui'^cores devem conhecer

o limite de suas responsabilidades em relação a qualquer instala-

ção e assim a cobertura do seçuro disponível é uma quantia fixa

para uir.a instalação particular. Esta quantia ê reduzida de cada

paçárr.ento reclamado, a menos que seja renovado o contrato.

Atualmente 5 milhcu de dólares parecem ser uma quan-

tia pequena para representar a responsabilidade de um operador

::a Ir.ylaterra, o "N'uclear Installations Act" de 1965 fixou este

limite em 5 milhões de libras esterlinas. Em anes recentes, parti_

cularmente na Eurcpa e América do Norte, foram fixadas quantias

substancialmente r.ais elevadas para o prêmio de seguro ou outra

proteção financeira pelos quais o operador é responsável. Cifras

13. SIMÕES, A.C. - opus cit., pág. 49.



c-ruivol; r.-.cs a 20 ou 4C milhões ce dólares nao sac inccir.uris. Err:

f.Igur.s r;-~:>s, incluindo cos próprios EE.UU., a quantia cue ceve

Ec-r coberta ê nuito ir.aior e, na República Federal da Alerrenha, fci

decrfctad^ a lecislação cue estabelece a quantia de proteção dispo

r.'vel ao público de até 1 bilhão de marcos, aléir. de 500 milhões

ce r.arcc" a titulo de seguro ou proteção financeira sina lar. Co-

mo isto representa algo como 200 milhões de dólares, está destina^

do a ser um problema para operadores de instalações alerras e seus

14
seguradores.

, Os seguradores, embora ofereçam as coberturas finan-
i

reiras necessárias ao arendimento as vítimas em caso de acidente

nuclear, procurara adotar medidas acauteladoras de prejuízos que

venham a colocar em perigo a sua própria esterilidade. Essas cau-

telas decorrem do temor generalizado de que os prejuízos decorren

tes de us desastre no funcionamento de urr.e usina nuclear seriam

catastróficos. Por esta razão, os seguradores adotaram o sistema

de consórcios e "pools", que se caracteriza por aglomerados de cî

versos segurscores e ressegursdores visando oferecer a cobertura

dás garantias a que estão obrigados cs operadores da usina nuclear.

Como jã vimos, essas garantias assuneiri quantias muito elevadas,

que poderiam levar um segurador isolado a um desastre financeiro,

no caso de arcar sozinho com o pagamento das indenizações.

A autoridade licenciaáora assegura a licença para ope

rar una instalação nuclear desde que haja seguro.

d) Limitação no t&noo

As convenções estabeleceram ura prazo de 10 anos a pa£

14. DOW, J.C. - "Insurance against nuclear risks" In

British Insurance (Atomic Energy) Committes, Londres, 1976.

15. COSTA, M.P.R. - "Seguro e energia nuclear". In

Revista ce Direito Nuclear. Rio de Janeiro, 3(1), jan-jul, 1981 ,

pág. 45.



tir d-. n?ta ce um incidente nuclear para começar ur.a ação de rei-

vindicação contra canos nucleares. Portanto, ur.a política de s-egu

rança nuclear norraalrcente deve permitir decorrer este período de

10 anos antes de prescrever.

Essas limitações de cobertura financeira e no tempo

parecer, uma contradição quanto ã responsabilidade objetiva do ope_

rador. Se não houvesse limite financeiro nem de tempo, seria im-

possível cchar seguradores dispostos a arcar com a cobertura fi-
i

nanceira. Como decorrência, o desenvolvimento da energia nuclear,

especialmente em nível industrial, teria sido retardado ou mesmo

iir.pedido.

e) Competência de um sõ Tribunal

São competentes para ação de indenização os tribunais

do Estado era que haja ocorrido o acidente.

A setença estrangeira proferida pelo tribunal compe -

tente será reconhecida e executada, exceto nos cases de fraude ,

ce negação do direito de defesa ou de ser contraria ã orcem pübli.

ca ou aos princípios fundamentais de justiça do país a que for pe

dida a execução.

3. Responsabilidade criminal em Direito nuclear

O Direito Penal tem como objetivo a proteção ces valo

res fundamentais do homem e da comunidade, sendo o ramo do Direi-

to que se relaciona mais viva e profundamente com a roral. Certa-

mente o conteúdo da norma penal ê ditado também por interesses po

llticos, patrimoniais e -ociais de ordem variada, mas o que lhe

dá o timbre característico é o substrato moral.

Embora ocorressem grandes transformações em ttvios os

setores de" viâõ comunitária que, sob as mais diversas influ'ncias,



col oca run o Direito Fenal muitas vezes a serviço cos ir.ãis arbitra

ri cs ir.teressc-s, o ser hurr.ano sempre foi o cuia r.a construção ôos

- 16
siscc-r.as ce incriminaçao

O pensamento jurídico moderno vem dedicando especial

ctc-nção ã proteção da natureza e do meio ambiente, de tal forma a

èESc-çjurar a todcs os ho~.er.s a livre possibilidade de ceser;volvi-

nento integral, reestruturando o Direito sobre bases que o permi-

tam ir se adaptando, cora a devida flexibilidade, âs novas condi -

ções de vida comunitária proporcionadas pelo avanço tecnológico.

1 Uma política de incriminaçao contra as agressões tais

como poluição das águas, do solo e âo ar e outros bens naturais ,

é justificada pelo fenômeno alarmante dos atentados contra o

reio è.T.biente, c::e configuram um verdadeiro desastre ecológico

!*este ser tido, o uso da energia nuclear conduz ã inquietante indâ

cação de saber até quando e em que medida a natureza poderá absor

ver e dispersar todos os dejetos radioativos das centrais nuclea-

r-2s. Os agresscres do meio £~biente acreditam que o luçar e o tern

po se encarregarão de apaç?r os vestígios dos danos porque racio-

cina::, çue a natureza pode assimilar os dejetos e as seqüelas do

proc2=so de transformação. Quando apresentamos o problema do lixo

radioativo ficou clara a dificuldade de encontrar um lugar seguro

para armazenã-lo e o perigo representado por sua durabilidade, me

dida e:r séculos.

Era 1975, quando o governo francês decidiu promover

un grande programa de centrais nucleares, para resolver, a médio

prazo, o problema da carência de energia elétrica, encontrou uma

enorme reaçãc popular. Eminentes cientistas franceses aconselha -

ram a população a recusar a instalação das centrais nucleares, por

16. DOTTI, R.A. - A proteção penal do meio ambiente .

Curitiba, Ed. Lítero-Técnica, 1978. pág. 9.



q••-'_- r.Fio ssria feita com una clara consciência âos r iscos e das

c:r.-o;:ütncias .

A luta contra a poluição surge como ura dos grandes de

sities da atual civilização. A atenção do grande público para o

crave problema ê chagada petos esforços de juristas, médicos, ci-

er.tistas, ecologistas, sociólogos, psicólogos e humanistas em ge-

ral. Os juristas insistem no reconhecimento autônomo de ui? novo

r=r?.o jurídico: o Direito Ecológico. A ecologia, como ciência, ain

da está na infância, sendo que os fatos e danos resultantes do

avanço tecnológico e cientifico não mereceram, até hoje, um estu-

co jurídico adequado, sobretudo no campo penal.

0 Código Penal Brasileiro — Decreto Lei n9 2.848, de

7 de ôezembro de 1940 — abriga duas figuras delituosas interessan

tes, como o crime de envenenamento de água potável e o crime de

corrupção ou poluição de água potável. Elas estão ubicadas no Ca-

pítulo III da parte especial, que trata dos crimes contra a saúde

pública, tipificadas ncs artigos 270 e 271, respectivamente.

Devido ã nocivicade que normalmente caracteriza os de

tritos lançados nos rios e lagos, o tratamento jurldico-penal é

evidentemente insuficiente, e as duas figuras delituosas não ser-

vem de meio para, eventualmente, serem utilizadas na coibição de

— 18 —

ates contra a proteção ambiental . Seguem as razões desta asser-

tiva:

Em virtude do principio "nullum crimen sine lege", a

lei penal não admite interpretação extensiva nem o recurso à ana-

logia, repugnando â consciência jurídica pretender alargar a com-

preensão do texto da lei penal de maneira a fa2ê-lo abranger figu

17. DOTTI, R.A. - opus cit. pãg. 20.

18. COELHO, L.F. - "Aspectos ju r íd icos . . . " opus c i t .

- V . l?.



rãs cei: tucras que nao estejam exataraente descritas. Em outras pa

lavrai, :.c-lc princípio da legalidade se exige que as ações proibi

c-:s, parque consideradas pela ordeiri jurídica como delito, estejam

19
inequívoca e detalhadamente tipificadas na lei .

A punibilidade dos atos de poluição das águas está

condicionada, era face do texto legal, ã potabilidade da água. Até

provar em contrário, ninguém dirá cue a água dos rios, lagos e ma

res serve para beber, ao contrário ca água potável. Assim sendo,

pode-se envenená-la, corrompê-la e poluí-la à vontade, sem consti

tuir crime, porque não hâ crime sem lei anterior que o defina.

Deviuc o ÜJ. wuaçces legais como a exposta, impõe-se u-

r.a reforma, de maneira a alargar a figura delituosa para abranger

todo e qualquer envenenamento, corrupção ou poluição de água que,

destruindo a flora e a fauna aquáticas representem perigo poten-

cial ã saúde da comunidade. Ko II Simpósio de Criminologia e Ciên

cias Afins, promovido pelo Clube de Direito Penal e Centro de Pes

cuísas Criminolõgicas da Universidade Católica de Pernambuco, a

professora Ludmila P.M. da Costa propôs a aprovação pelo Congres-

so Nacional, do ecocidio, ou crime contra a ecologia, e seu enqua

crar.ento como norma penal autônoma, que seria criada através de

u.Tia lei especial.

Se ocorresse no Brasil o caso citado de patos ficarem

contaminados por beberem água radioativa de uma usina nuclear, co

ro ficaria tipificado o crirce?

Mutatis mutandi, o que em matéria penal é válido para

o meio ambiente em geral, é válido também para a energia nuclear,

19. COELHO, L.F. - Lógica Jurídica e interpretação

cas leis. 22 Edição, Rio de Janeiro, Forense, 1981, páy. 212.



err virtude do argumento da interpretação jurídica "a minori ad

r.sius", descrito por Coelho.

As normas, cujo objetivo é a proteção do meio arr±>ien-

te , classificair.-se eir. dois grandes grupos, de acordo cora a sua

função:

1) es de caráter preventivo, de conteúdo técnico antes que jurídjl

co, previnem os danos, preservando o meio ambiente; 2) as repara-

coras, jurídicas por excelência, compõem ura dano já ocorrido e

são sinônimas de indenização, trazendo a pauta a teoria da respon

sabilidade, quer c iv i l , seja de particular, seja do Estado, quer

penal.

No campo nuclear, o poder de regulamentar todas as

atividades conseqüentes do uso pacifico da energia nuclear foi ou

torcado a CNEN, através da Lei n9 6.189, de 16 de dezembro de

1974 (Anexo I ) . A Lei n9 6.453, de 17 de outubro de 1977 (Anexo

IV) , sobre a responsabilidade c iv i l por danos nucleares e a res -

por.ssbilidade criminal por atos zelacionadcs, é uma norma do tipo

reparsdora. Porém, na defesa do meio ambiente sempre devera ser

colocada a tônica no primeiro tipo de norma e o destaque cabe ã

sua atividade preventiva, como é o caso do Decreto n9 84.973, de

25 de julho de 1980, que dispõe sobre a localização de estações e

colõgicas e usinas nucleares. As normas preventivas são mais nume

ícsas e certamente mais complexas do que as reparadoras, uma vez

que em toda a regulamentação de uso da energia nuclear pode-se eri

centrar, ainda que de forma indireta, dispositivos referentes a

proteção ambiental. Embora em muitos casos a preocupação princi -

pai nâo seja a de proteger o meio ambiente, ao regular a seguran-

ça das atividades nucleares o que se faz ê protegê-lo de todos os

20. COELHO, L.F. - "Lógica jur íd ica . . . " opus c i t .

paç. 212.
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riscos porventura conseqüentes.

0 art. 99 da Lei n9 6.453 estabelece que a respcnsabi

lidade do operador pela reparação do dano nuclear é limitada, era

cada acidente, ao valor correspondente a 1.50C.000 ORTN's. 0 va-

lor ca ORTN hoje, mês de maio de 1982, é de Cr? 1.775,71, resul -

tardo a responsabilidade em Cr$ 2.700.000.000,00, ou 17 milhões de

dólares norte-americanos. (Em novembro de 1979 eqüivalia a 22 mi-

lhões de dólares. Além de corresponder a menos dólares hoje, de-

i

ve-se levar em conta que o dólar também sofreu os efeitos da in-

flação no mesmo período...). O parágrafo único diz que o limite

fixado não compreende os juros de mora, os honorários edvocatí-

cios e as custas judiciais.

Pelo art. 12 o direito de pleitear indenização com

fundamento nesta lei prescreve em dez anos, contados a partir do

acidente nuclear. Esse prazo pode ser ampliado para vinte anos, na

hipótese de que o acidente viesse a ser causado por material aban

cor.aào, percído ou subtraído.

Pelo art. 13 o operador da' instalação nuclear é obri-

gado a possuir seguro ou outra garantia financeira que cubra a

sua responsabilidade pelas indenizações por danos nucleares.

No que se refere ã responsabilidade criminal, pelo

art. 20, a lei estabeleceu a pena de reclusão de quatro a dez anos

para quem produzisse, processasse, fornecesse ou utilizasse mate-

rial sem a devida autorização e para fim deiferente daquele perra

tido.

Pelo art. 21 essa pena estabelecida é de dois a seis

anos, na hipótese de o responsável pela instalação nuclear permi-

21. ZEREINI, E.C.G.J. & OLIVEIRA.. H.A. - "Er.erçia nu-

clear e ...." opus cit. pãg. 116
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tir s:h cceracão som a necessária autorização.

Pelos arts. 23 e 24 são suscetíveis de pena criminal

cue-rri transmitir informações sigilosas referentes a energia nu-

clear, bem cono extrair ou comerciar ilegalmente minério nuclear.

• A citada lei, alterando princípios vigentes na legis-

lação &IT. vigor e consagrados na jurisprudência do Supremo Tribu -

nal Fc-ceral, eliminou, eir. seu parágrafo 49, a responsabilidade

dos fabricantes õe equipamentos nucleares, limitando exclusivaraen

te ao operador da instalçaão a responsabilidade civil pela repara^

ção de cano causado por acidente nuclear. 0 operador, obrigado a

indenizar prejuízos, possui, de acordo cor, o art. 79, apenas o dî

reito de regresso, isto é, de reembolsar-se daquilo a que tiver

sido condenado era juízo, contra quem haja, por contrato escrito ,

assurido a responsabilidade ou contra a pessoa física que, dolosa

ir.ente, deu causa ao acidnete.

A responsabilidade do operador fora, no entanto, liini

t=i= pela lei a 1.500.000 ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesou-

ro ICazional) . Fixou-se assim o teto de indenizações pagãveis em

cases de catástrofes nucleares em apenas Cr$ 477.660.000,00 (valo

res ce cezembro de 1578), ou seja, 23.883.000 dólares havendo, pois,

e.Tí hipótese de tragédia de proporções catastróficas, rateio dessa

quantia entre as vitimas. A indenização pagável por morte, incapa

cidade laborativa total, lesão ou deformidade permanente, ating^

rá assim o valor de apenas alguns cruzeiros em caso de acidente

nuclear com milhares ou dezenas de milhares de vitimas, permane-

cendo ainda o teto de ajuda aquele fixado em lei, mesmo que a .ü-

nião, organização internacional ou qualquer outra entidade venha a

fornecer recursos de socorro as vítimas.

Como em tais condições certamente se tornaria extrema-

mente difícil encontrar técnicos dispostos a operar usinas nucle-



õrc-3, a lei obrigou o operador (Furnas Centrais Elétricas) a ir.an-

ter um seguro que cubra a responsabilidade de seus engenheiros e

operadores nos limites da indenização máxima fixada.

A Lei n9 6.453, limitativa da responsabilidade civil,

todavia não se aplica ãs próprias instalações nucleares, aos bens

que se encontrem na area da instalação destinada a sau uso, aos

navios, aviões ou vagões que estiverem conduzindo os equipamentos

ou ir.ateriais causadores do acidente (Art. 18), o que significa

que as vitimas de eventuais acidentes estão sujeitas às limita-

ções do teto de indenização fixado, ao passo que as empresas fa-

bricantes ou transportadoras dos equipamentos fazem jus ã repara-

ção total dos danos que porventura vierem a sofrer.

Embora a Lei n9 6.453 tenha estabelecido um limite pa

ra a responsabilidade do operador, a exemplo do que já dispunha a

Convenção de Viena, e indistintaiuente responda por danos mate-

riais e pessoais, não faz qualquer limitação para o dano indivi -

dual, seja ele material ou pessoal. Essa falha da legislação, em

ncsso entender, complicara muito o ressarcimento por danos na

ocorrência de um sinistro, e os seguradores terão grandes dificû L

daâes para contornar os problemas que, sem dúvida, surgirão quan-

dc os danos decorrerem de uma catâstofe.

0 Brasil adotou o sistema de Consórcio para a efetiva

ção do seguro, descarregando o excedente da cobertura do Consór -

cio em resseguradores estrangeiros. Se o sinistro alcançar exten-

são catastrófica as liquidações deverão estender-se por longo tem

po, pois a falta de precisão legislativa levará provavelmente a

questão ao Judiciãric, e o Juiz a estabelecer um concurso de cre-

22. MIROW, K. - "Loucura ..." opus cit. pág. 87



dores para a fixação dos danos e consequentemente, das indeniza -

23
çoes correspondentes.

23. COSTA, M.P.R. - "Seguro e . . . . " opus c i t . pág. 48



CAPITULO V

DIREITO NUCLEAR E PROTEÇRO AMBIENTAL

1. Caráter cocente do Direito Nuclear

O hcmem primitivo diferia pouco dos animais, tendo

que lutar contra as intempéries da natureza, além de enfrentar

seus hostis adversários. Para sobreviver, pessou a Caçar e a pes-

car, tornando-se um ser ativo. Com a descoberta do fogo cbteve au
i

mento substancial de segurança contra es feras.

A introdução da agricultura, no fim do Keolltico,

deu ao homem primitivo uma certa estabilidade de vida, ocasião em

que o noir.adismo cede lugar a um relativo sedentarismo e, poste-

riormente, dá inicio ao desenvolvimento de uma economia ce troca.

A força do meio e a incipiente organização social'dominarr. comple-

tamente o homem primitivo. Com o conhecimento, o bordem se liber-

ta, podendo agir com consciência e, de posse de elementos que corr.

p5em os fenômenos que o cercam, pode submeter esses feriôr.enos ao

seu domínio ou orientã-los em seu beneficio. Uma vez que não pode

agir com conhecimento de causa o homem primitivo é escravo das

condições ambientais.

A ciência, que nasce de um estudo sistematizado de

determinada classe de fenômenos que apresentem uma coordenação lç

çica, origina-se também da observação, relativa ã constância cor.

que se manifestam os fenômenos. Com a invenção da máquina a vapor,

ocorre ampla difusão de conhecimento?- devido ã geração de rique-

zas.

A Era Industrial proporcionou benefícios em escala

jamais sonhada e, indiretamente, um considerável aumento demográ-

fico. A expansão das riquezas estS associa ia ã multiplicação das



rr.squir.as, dcs veículos, das bricas, a exploração intensiva dos

recursos naturais e, corno cor^ . quência, a poluição da acua, da

atnosfera e da terra, com resíduos e lixo de todo tipo, à devasta,

ção das florestas, ao aceleramento da erosão, a seca de irananciais,

ã exasperação dos climas, ao envenenamento da fauna e da flora e

ã cesertificaçio. Por outro lado, as facilidades proporcionadas pe

Ia civilização material favorecem ao incremento populacional: no

Paleoliticc a população do planeta andava em torno de dez milhões

de habitan'tesy na época do descobrimento do Brasil, alcançava qui

nhentos milhões, no final da Segunda Guerra Mundial subia a três
i

bilhões e meio e, mantidas as mesmas taxas de crescimento, chega-

remos ao ano 2000 com uma população de sete bilhões de pessoas, o

que é uma cifra impressionante.

A Revolução Industrial — caracter^ada na Filosofia

pelo reducionisnto, a crença em que t^do que sentimos no mundo po-

de ser decomposto até suas partes indivisíveis: células na biolo-

gia, elementos na química, átomos na física, instintos básicos na

psicologia, indivíduos psicológicos na sociologia — foi seguida

pela era dos sistemas, na década de 40. A nossa visão do mundo ga

nhou enfoques mais abrangentes através do expansion!smo, doutrina

baseada na concepção de que todas as idéias fazem parte de um to-

co maior, calcado no conceito de sistema, que ê um conjunto de

partes interrelacionadas.

A era espacial e nuclear, que estamos vivendo, com

as comunicações instantâneas via satélite, deixou as gerações a-

tuais, nas várias camadas sociais e em todas as latitudes, diante

de um desafio que nenhuma outra defrontou: fazer as adaptações ne

cessarias, de natureza filosófica, moral, religiosa, jurídica, so

ciai, política, econômica e educacional, para que todos os habi -

1. MOREIRA NETO, D.F. - "Introdução ao ..." opus cit.

pãg. 52



tantos da Terra e os seus descendentes possam enfrentar as condi-

ções ce coexistência e interdependência que serão cada cia r.ais

... 2
exiçiaas.

Por um processo histórico foi criada a propriedade

uriveda e modificaram-se as relações de produção, surgindo assim

o imperativo de proteção de novas formas. A clesse proprietária na

nipula o Estado, criado para ditar normas que possam conter as

tentativas da outra classe não-proprietária de subverter a orcem

que passou a ser instituída. As normas constituem o arcabouço pe-

lo qual se exterioriza o Direito.

Imposta a figura do Estado, como forma cultural que

veio representar a culminância da evolução das instituições polí-

ticas, em sua feição atual o mesmo assumiu um papel onipresente e

decisivo na vida social. Ele passou a deter grande parte e, ea

certos casos a quase totalidade do poder das nações que organiza

e diriçe, na medida em que a Ciência e Tecnologia multiplicam e

diversificam as ferinas de poder na sociedade.

Na era nuclear a vida humana fica em perigo tanto ou

mais que na Idade da Pedra porque a utilização da energia nuclear

para fins bélicos colocou os Estados diante do dilema: coexistir

pacificamente na Terra ou desencadear a guerra nuclear, capaz de

fazer o homem regredir ao período das cavernas. Os reclamos so-

ciais voltam-se novamente para a segurança que sõ o Direito PóbljL

co pode assegurar na escala requerida.

Reivindica-se segurança contra a ação violenta dos

indivíduos, dos grupos e dos Estados, dotados de poder jamais so-

2. ABRANCHES, CA,D. - "Espaço exterior..." opus cit.

pãg. 17.

3. CARREIRO, C.H.P. - Introdução a ciência do direi»

to. Rio de Janeiro. Ed. Rio, 1975, pãg. 116
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nhado. Peclã-.a-se segurança contra a deterioração do meio ambien-

te pzr c5-.:sa da ação predatória do homem que aneaça tornar campo

e cicaâe impróprios a vida hur.ana. Reclama-se segurança contra a

influência perniciosa da radiação nuclear sobre os seres vivos,

quando empregada irresponsavelmente.

Cabe à Tecnologia encontrar os meios de resolver os

problemas ambientais por ela criados. Cabe ao Direito preparar os

arsenais legislativos e regulamentares, ceir. os quais será impossí^

vel assegiirar a defesa eficaz do ambiente. Para a proteção ar&bien

tal, portanto, ao lado das soluções técnicas, são indispensáveis
i

normas jurídicas adequadas e, principalmente, a vontade e o propõ

sito dfe as fazerem respeitadas. Esse instrumental jurídico deverá

ser acompanhado da conveniente organização administrativa para
4

que as normas tenham vigência com a eficiência desejada.

0 direito nuclear, já definido como "a parte do di-

reito ambiental que trata especificamente dos problemas jurídicos

relacionados com a produção e utilização da energia nuclearr>, é

um conjunto de preceitos de ordem pública que deve impor-se, embo

ra possa violar interesses individuais. As normas de ordem públi-

ca cevem prevalecer independentemente da vontade dos particula-

res; em matéria de interpretação, tais normas são consideradas

sempre de maneira estrita, não sendo permitido que o texto legal

seja ampliado ou reduzido para acomodar interesses particulares.

Permanece a preocupação fundamental da preservação an

biental com a finalidade de assegurar melhor padrão de vida huma-

na e a sobrevivência da espécie. A arma eficaz é a antiga e sem-

pre atual instituição do Direito, um índice de cultura dos povos.

4. POMPEU, C.T, - opus cit. pãg. 107

5. COELHO, L.F. - "Aspectos jurídicos..." opus cit,

pág. 4.



2. Indivíduo e coletividade

O Direito surge quando já existe ur.a sociedade

niz&òa economicamente, isto ê, quando a produção se faz fenômeno

permanente, embora incipiente, pera regulamentar algo que lhe pre

existe. Estruturada sobre uma base econômica, a sociedade deve in

cluir a regulamentação do processo produtivo, da propriedade e

dos meios de distribuição dos produtos.

Para adequar-se à realidade social, que é móvel, c

conceito de Direito não pode ser rígido, possuindo um conteúdo hLs

tórico, que varia de momento a momento, tendo em vista a classe

que detém o poder politico. Marx considerou o Direito como instru

mento ideológico de uma classe economicamente dominante. No entan

to, com o desenvolvimento da sociedade civil e com o desenvolvi -

mento dos interesses privados em interesses de classe, as rela-

ções do Direito mudaram e adquiriram expressão civilizada; passa-

ram a ser encaradas como universais e não mais individuais.

A necessidade de sobreviver age imperativamente, apo

xiisando os hcmens, sem regulamentação prévia, seis normas jurídi-

cas. Assim o Direito pressupõe a existência de um grupo organiza-

do , de uma fonte emanaâora do preceito jurídico e de um órgão ca-

paz de torná-lo obrigatório, e de aplicar ao infrator uma sanção.

0 caráter especifico do Direito é a obrigatoriedade e a imposição

de seu conteúdo manu militari.

A Justiça Social tende a evoluir para uma forma de

uri autêntico Direito Comunitário Nacional e Internacional, substî

tuindo o individualismo desumano do século XIX. Hoje o Direito

tende a interpenetrayÕes de alguns de seus ramos em outros, visen

do ã universalização de suas regras, e ao desmembramento em disci

6. CARREIRO, C.H.P. - opus cit. pag. 94



piinas novas, dada a preocupação de proteger os interesses da cc-

... 7
municase.

Fatos novos, como a energia nuclear e a corrida espa

ciai, por exemplo, geraram disciplinas jurídicas novas, como o Di

reito Nuclear e o Espacial, de que se incumbem, preocupados com a

comunidade, diversos Tratados, Acordos e Convenções Internacio-

nais. Nos países que procuram explorar a energia nuclear, o Direi

to Nuclear apresenta diversos graus de desenvolvimento, revestin-

do-se de semelhanças importantes. Ao mesmo tempo, esse Direito ,

examinado(fora de seu quadro nacional, adquire aos poucos, em al-
g

çumas de suas partes, uma fisionomia internacional.

Para o Professor Alvares , referindo-se ao Direito

Atômico, especialmente nas manifestações da comunidade européia,

está sendo criada uma categoria intermediária de Direito Comunitã

rio, na faixa do Direito Internacional. Como exemplo cita o Trat£

do de Roma, pelo qual os Estados-I-tembros admitem a primazia de re

eras comunitárias sobre as de direito interno, eventualmente con-

flitantes, extrapolando assim o principio de que a ratificação do

tratado constitui lei interna. Ele conclui que a noçlo de Direito

Comunitário é um passo â frente, num desdobramento e intermedia -

ção entre Direito Interno e Direito Internacional. Os problemas

que as peculiaridades do fato nuclear e que a atividade nuclear

possam suscitar tenderão a ser resolvidos pelo Direito Comunitã -

rio, através do Direito Atômico.

A medida que os assuntos relacionados corn a energia

nuclear se tornam cada vez mais expostos aos olhos críticos do pú

7. MELLO, K.M. - opus cit. pãg. 21

6. MELLO, K.M. - op. cit. loc. et. pág. 21

9. ÁLVARES, W.T. - "Curso ..." opus cit. pãg. 500



blico, nem ser.rre inteirado do significado amplo fios problemas, o

licenciamento de usinas nucleares e a regulamentação da energia

nuclear tende:?, a se constituir num dos poucos forums once a polí-

tica inteira de um dado pais parece ser adequadamente discutida.

A difusão desta reação popular além das fronteiras

nacionais, tal como ocorre na Europa, parece requerer algum tipo

de consistência supernacional nas normas de licenciamento e reçu-

lanentaçlo da energia nuclear. Enquanto padrões de valores acerca
I

de tecnologia nuclear sao disputados por toda parte, aproxir.ada -

mente nos ̂ ne sinos termos, conforme o grau de envolvimento do públî

co, a maneira de manipular estes problemas locais são bastante dî

ferentes, obedecendo ã lei de c?da pais. A última implicação nes-

te envolvimento é que a energia nuclear e um assunto internacio-

nal, ao menos no mundo ocidental. Como resultado, o licenciamento

e a regulamentação da energia nuclear constituem um campo univer-

sal que é, ao mesmo tempo, fortemente influenciado por peculiari-

dades locais.

A teoria r.arxista de que o Direito c instrumento da

classe dominante poderia ser valida no século passado, iras hoje

ent dia sabe-se que a organização política supera os conflitos de

classe, pois os problemas já não são de um pais, mas de toda a hu

manidade. E o que prova isso S justamente a emergência da possibî

lidade do apocalipse. Kão se trata de uma guerra que poderá cau-

sar prejuízos mais ou menos graves a uma nação, e mesmo a várias.

Mas de uma energia que o homem procura controlar e que poderá afe

tar toda a humanidade.

10. GUIMAR&ES Jr., R. - "Survey of licensing...1

opus cit. pág. 64



3. Humanismo ou apocalipse: a irediação do direito

Para destruir a vida humana é que foi aplicada pela

prir.eira vez a indústria nuclear: as bombas atômicas lançadas so-

bre Hiroshima e Nagasaki. No auge da Segunda Guerra Mundial a pes

cuisa da energia nuclear constituiu seçrado de Estado, com pena

de morte para quem revelasse seus parâmetros meramente técnicos.

A pesquisa nuclear poderia ter sido conduzida unica-

mente para fins pacíficos mas, cono esforço de guerra, houve a ce_

i

cisão norte-americana de construir a bomba atômica. Diante da im-

possibilidade de conter a expansão dos conhecimentos científicos

em matéria nuclear, principalmente apôs a explosão da bomba atorai

ca soviética, o Presidente Eisenhower propôs o programa "Atoms

for Peace" em discurso perante a Assembléia Geral da ONU, em

1953.11

Em 1955, na cidade de Genebra, a ONU convocou uma

Conferência Internacional sobre Utilização Pacifica da Energia A-

zõnsica, com a finalidade de iniciar negociações para o estabeleci^

isento de uma Agência Internacional de Energia Atômica, a futura

AIEA. Os EE.UU. queriam que a Agência fosse estabelecida apenas

entre os países envolvidos no uso pacífico da energia nuclear. A

URSS pretendia que as questões dos usos pacíficos da energia nu-

clear fossem Inseparáveis dcs problemas de desarmamento e que um

tratado de proibição de armas nucleares deveria preceder ã cria-

ção de qualquer agência para a utilização pacífica da energia nu-

clear.

Os Estatutos da AIEA, aprovados em 26 de outubro de

1956, foram adotados por cerca de 70 países* No Brasilr o Tratado

11. SOARES, G.F.S. - As salvaguardas nos acordos nu-

cleares. São Paulo, José Bushatsky, Editor 1977, pág. 32.



da Constituição da AIEA foi promulgado, apôs aprovação pelo Con-

gresso Nacional, pelo Decreto n<? 42.155 (D.O.U. de 2 de setembro

de 1957).12

As salvaguardas da AIEA nlo constituem um sistema de

verificação completa, pois não se estendem compulsoriamente para

todas as atividades nucleares de um país; entretanto, cobrem mui-

tas instâncias "de facto" de todas as atividades nucleares dcs

países onde são aplicadas. Assim mesmo, trata-se do órgão mais

importante, atualmente, gue pode unificar os esforços para o uso

pacifico da energia nuclear.

0 arrasamento da usina nuclear de Tamuz, no Iraque ,

por aviões israelenses, traumatizou a consciência internacional e

abalou a comunidade empenhada no ordenamento jurídico da produção

de energia nuclear, porque contrariou tudo o que até agora vinha

sendo pensado e decidido, com a chancela e a dignidade de organi£

mos, entre os quais sobressai a AIEA. As bombas dos pilotos isra-

elenses feriram profundamente a credibilidade e a confiabilicade

daqueles que têm responsabilidade no encaminhamento dos assuntes

relativos ã produção de energia nuclear. Elas abriram uma clarei-

ra enorme entre as nações, deixando atônitos os que coiübatem a

produção deste tipo de energia e aqueles que a defendem, escuda-

dos nas leis, na confiança mútua das salvaguardas e na palavra dos

técnicos das mais variadas e heterogêneas camadas políticas.

12. SOARES, G.F.S. - "As salvaguardas ...", op. cit.

pág, 35.

13. RAINER, R. - "Não proliferação 1980 - INFCE E

TNP". In Revista Direito Nuclear, Rio de Janeiro, 3(1), jan-jul.

1981, pig. 11

14. Editorial da Revista de Direito Nuclear, 3(1) ,

jan-jul 1981.



A energia nuclear pode ser causadora de grandes ntila

gres e tarribém de grandes hecatombes, caso seja desviada de sua fi

nalidade maior que deveria ser sempre, o bem estar da humanidade.

No entanto a legislação atê agora parece não ser eficaz, pois o

emprego pacifico da energia nuclear está longe de ser a única me-

ta dos governos. .

£ necessário que o problema ecológico transcenda o

confinamento a que tem sido condenado, quase em nível de Direito
I

de vizinhança. 0 jurista, o legislador e o administrador nao po-

dem ficar indiferentes ao desafio. Enquanto a técnica não elimina

nem afasta a ameaça, compete ao jurista enquadrá-la no contexto

das relações sociais, disciplinando suas condições de continuida-

de, criando métodos repressivos ou preventivos, regrando os com-

portamentos que se desenvolvem neste terreno, com fins pacíficos

e altamente importantes: proteger o meio ambiente, compor equili-

bradajnente as necessidades do progresso com as da sobrevivência e

ministrar ao hcmem instrumentos sociais que, defendendo-o dos sub

produtos de sua ciência, lhe assegurem a permanência da espécie.

£ necessário que o Direito se adapte às novas exigên

cias da sociedade na Era Nuclear ou vai falhar em sua missão, pon

do em risco os valores culturais indispensáveis ã dignidade do

ser humano, e talvez sua própria condição de ser livre e responsa

vel.

0 problema não é tanto de legislação, mas de educa -

ção em assuntos nucleares e ambientais, para as geraçõer jovens

bem como para os adultos e coin ênfase especial aos menos favoreci^

dos. Ela é essencial para ampliar as bases de uma opinião esclare

15'. FERRAZ, S. - "Direito ecológico, perspectivas e

sugestões". In Revista da Consultorla-Geral do Rio Grande do Sul.

Vol. 2, Porto Alegre, 1972, pág. 74.



ei da e de uma conduta responsável por parte de indivíduos, empre-

sas e comunidades com relação à proteção e melhoria do meio am-

biente em sua plena dimensão humana. Ê igualmente essencial que

os veículos de comunicação de massa não sô evitem contribuir para

a cet.rioração do meio ambiente como, pelo contrário, disseminem

informações sobre a necessidade de proteger e melhorar o meio am-

biente de modo a possibilitar o desenvolvimento do homem em todos

os sentidos.

Nos tempos em que o homem podia ter a certeza de que

as dissenções entre povos se resolveriam por meio de guerras peri

õcicas, ainda lhe restaria um alento de sobrevivência. Atualmente,

com o poder destruidor da desintegração do átomo, apenas a disse-

minação e a prática do verdadeiro humanismo poderão dar ao homem

a certeza de que não recairá sobre sua cabeça o perigo dessa ter-

rível ameaça.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Face ao caráter peculiar do risco nuclear a legisla-

ção nuclear é igualmente especial. Eticra haja extremas cautelas

qus lhe dão particular segui^nça, cesie os critérios de licencia-

mento para instalações nucleares ate c conjunto de leis tratando

das responsabilidades civil e criminal, um hipotético acidente nu

clear supõe conseqüências difíceis c= avaliar.

t Segundo Nóbreça , não existe inconveniente na Iocali

zação de usinas nucleares perco de ce-tros urbanos. Uma usina nu-

clear em operação normal não libera r=fiação em quantidade sufi-

ciente para causar alarmas. A experiirria demonstra, conclui ele,

que a radiação que se pode receber durante um ano, vivendo nas

imediações de uma usina nuclear e equivalente ã que recebe, nutria

só viagem intercontim ntal, um pilote de avião.

Há um artigo intitulado 'Jotência Nuclear para um
2

Centro Urbano" , relatando a melhor tecnologia disponível para nd

ninizar impactos ambientais adverses. Trata-se da utilizada pela

usina nuclear Indian Point Generating Station, que fornece eletri^

cidade aos consumidores da cidade de üeva Yorque e do condado de
WestChester, localizado a 38 guilômetr-s ao norte do contorno de

3
Nova Yorque. Secundo Aveline , esta usina nuclear sofreu um aci -

dente em 1980, quando as águas do rir Hudson invadiram o prédio do

1. NÔBREGA, V.L. - A ensrria nuclear e seus cavalos

Tróia. Rio de Janeirc, Liv. Freitas Ba»tos, sem ano de publicação,

pág. 291

2. PASS, V.E. - "Nuclear cower for an urban center".

In Eleventh lnteriociety Energy Conversion Engirt, Conference,

Consolidated Edison Company of New Ycrfc, 1976.

3. AVELINE, A. "Segurança Nuclear, opus cit. pág. 53
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reator. A inundação sõ foi descoberta quando o reator foi desliga

do covido a um instrumento defeituoso e os operadores foram invess

tiçar o problema.

No que se refere ao regine de idenização, o sistema

proposto pelas Convenções internacionais ainda não foi aprovado

na prática em proporções consideráveis e por isto não poderia ser

valorizado pragmaticamente. As disparidades são grandes, o que r£

sulta numa demora na ratificação por parte dos países que partici

param das Convenções, talvez por causa do caráter polêmico do de-

bate nuclear. Caso ocorresse um acidente nuclear de grandes pro-

porções, do tipo "Three Mile Island", envolvendo vários passes, te

rT.air.os um problema adicional devido a essa falta de ratificações..

As Convenções consideram o operador isento de respon

sabilidade nos casos de acidente nuclear decorrente de guerra e

eventos naturais excepcionais, como terremotos e inundações. Bas-

ta lembrar o caso do bombardeio da usina nuclear em construção per

to de Bagdá pelos aviões israelenses. O ataque foi condenado pelo

Conselho de Segurança da ONU, que o considerou uma violação a car

ta ca ONU e âs normas de conduta internacional. A condenação foi

além do que era esperado e anunciado pela imprensa, pois declarou

que o Iraque tinha direito a compensações pelos prejuízos sofri-

dos. Ainda que houvesse repúdio geral contra o ataque, bastaria a

declaração concisa e veemente, feita pelo Diretor-Geral da A1EA,

para mostrar como o ataque repercutiu no seio dos juristas, técni

cos e cientistas de todo o mundo, representados pela AXEA, como

um ato em profundo desacordo com todas as normas que regem as re-

lações internacionais no campo da energia nuclear, se a usina ira

quiana estivesse em plena operação e fosse irresponsavelmente bom

4. NOGUEIRA, J.L.F. - Tese de Doutoramento, opus cit

pãg. 84.



bardecda a ponto de causar liberação de radiação, quem repararia

os danos? Na legislação da República Federal da Alemanha o opera-

dor nlo tem sua responsabilidade exonerada no caso de danos nu-

cleares causados por guerra, insurreição, etc. .

0 terrorismo internacional poderia passar a conse-

guir à force substâncias radioativas para fins de chantagem. No

artigo de Aveline et ai. temos uma descrição da extrema toxida-

de do plutônio, subproduto de reatores nucleares: "Uma pequena

quantidade) de material radioativo solúvel em água, se colocada no

sistema de abastecimento de água de uma cidade, poderá ter efei-
i

tos sobre a população que vão desde o imperceptível até uma gran-

de quantidade de casos fatais". Os juristas que elaboraram &s Con

venções na década de sessenta não poderiam imaginar os problemas

útuais de política internacional.

As Convenções estabelecem que o operador é o único

responsável. Como o fabricante é legalmente irresponsável o que

aconteceria no caso de um acidente nuclear motivado por defeito

ce fabricação ou negligência técnica? Não há incentivo de nature-

za econômica ou legal para a indústria nuclear se preocupar com

segurança nem de reduzir o impacto de um acidente, se ocorrer.

Provavelmente a situação seja ainda pior — os incentivos econômi-

cos são no sentido de reduzir os custos em detrimento da pesquisa

era segurança.

A Lei n9 6.453, em seu art. 49, dispõe que a respon-

sabilidade civil por danos nucleares será exclusiva do operador.

Infere-se que o fabricante alemão Je equipamentos nucleares está

isento de responsabilidade nas usinas Angra II e Angra III. Vale

5. NOGUEIRA, J.L.F. - opus Cit. lOC.ct.

6. AVELINE, et ai. opus cit. pãg. 897

7. KANE, G.I. "What should the Price-Anderson act

accomplish? In Forum. Chicago, 1977.



Icr-Lbrar que até negligência na fabricação ainda não o responsabi-

liza. Pelo art. 79 desta Lei» o operador, «que está obriçôdo a in-

denizar o prejuízo, possui o direito de regresso, isto ê, de reera

bolsar-se daquilo a que tiver sido considerado em juízo, contra

quem tenha admitido, por contrato escrito, o exercício desse di-

reito, ou contra a pessoa física que, dolosamente, deu causa ao

acidente.

A responsabilidade do operador, pelo art. 99 da cita

da Lei fica restrita ao teto de 1.500.000 ORIN's (Obrigações Reajus-

táveis do Tesouro Nacional), equivalente, em dezembro de 1978, a

aproximadamente 24 milhões de dólares. Hoje, em maio de 1982, e-

quivale a 17 milhões de dólares. Se considerarmos a inflação do

dólar no período verificaremos que este limite para indenização

se torna cada vez mais próximo do irrisório. Em caso de acidente

grave, a indenização seria dividida entre as vitimas. Com 20.000

vítimas em potencial (a população de Angra dos Reis), a indeniza-

ção seria aproximadamente 150.000 cruzeiros para cada uma! A saú-

de de una pessoa vale tão pouco?

Para fins de comparação, citamos exemplos de respon-

sabilicade a nível mundial :

Bélgí ca 500 x IO6 BFr

Dinamarca 75 x 10 DKr

França 50 x 106 FF

Itália 7.500x IO6 Liras

Espanha 350 x 10 Pts

Alemanha 1.000x IO6 DM

Seguindo o princípio da eqüidade jurídica cumpriria

atualizar o valor da responsabilidade civil por danos nucleares

8. GUEDES, J.F. - "Seguro das ...", opus cit. pág. 42



para ura cifra correspone.er.ee ao mesmo poder aquisitivo da época

da prcrulçação da Lei n9 6.453.

A solução destes e de outros problemas não e fácil:

a demora em ratificar as Convenções por todos os países permite

perceber a dificuldade de se obter um denominador comum, e apre -

sentar soluções concretas para essas dificuldades jurídicas inter*
g

nacionais. A colocação do professor Guido Soares da uma idéia da

complexidade do problema. Segundo ele, combustíveis de reatores

nucleares e explosivos de bombas atômicas pertencem ã mesma cate-

goria de fenômenos, e as implicações jurídicas e políticas disto

sao de importância fundamental para os países, como é o caso do

Brasil, que necessitem empregar reatores nucleares para suplemen-

tar a crescente demanda de energia elétrica.

Os países diferem nos sistemas constitucionais, nas

estruturas econômicas e sociais, na grandeza do programa nuclear,

no embasamento tecnológico e tradicional do povo, na crítica ao

sister.a judiciário e no grau de participação pública nas decisões

oficiais. Essas características influenciaram a maneira de cada

país regulamentar sua legislação nuclear.

Os modernos meios de comunicação, que transformaram

o mundo numa aldeia globaj., exercem um papel unificador na vasta

legislação nuclear, Já se passou o tempo em que os juristas dedi-

cavam tempo parcial em reuniões para especular se a teoria aplica

vel a operadores nucleares deveria ser enfocada na lei dos danos

ou na responsabilidade eivi1 absoluta. Atualmente as coisas dife-

rem no tempo dispendido para tomar decisões, na natureza dos as-

9. SOARES, G.F,S. - "As salvaguardas.." opus cit.

pãg. 17.

10. GUIMARÃES Jr., R. - "Survey of...", opus cit.

pág. 90.



suntos em pauta e até na distância física entre os participantes.

Con a facilidade de comunicações por satélites, com a imensa capa_

cidade de armazenar dados proporcionada por computadores, com a

eficiente organização das grandes bibliotecas, os juristas procu-

ram a opinião de colegas di&tantes, de diferentes embasamentos

sociais, políticos e culturais. Posteriormente, procuram criar no

vas soluções legais entre os próprios legisladores, indústria e

povo ao qual estão ligados.

I Não ê ura tarefa fácil a de conciliar todas estas

considerações e implicações internacionais e ter resultados signî

ficativos. Pelas razões expostí.s as autoridades responsáveis sen-

tiram a necessidade de melhor compreender como a regulamentação

na área do Direito Nuclear ê conduzida sob as leis de outros paí-

ses. 0 que, no passado, era considerado um exercício intelectual

estimulante, hoje e uma decisão duramente pressionada para ter

implicações econômicas imediatas.

A troca de experiências com outros países no que se

refere & legislação nuclear deve ser encarada como um aspecto es-

sencial no sentido de se obter o máximo de segurança na operação

de usinas nucleares.
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ANEXO I

LEI N? 6.189 - DE 16 DE DEZEMBRO DE 1974

Altera a lei n9 1.118, de 27 de agosto de
1962, e a

Lei nv 5.740, de 1? de dezembro de 1971, que

criaram, respectivamente, a Comissão Nacional

de Energia Nuclear - CBTN, que passa a denoirâ-

nar-se Empresas Nucleares Brasileiras Sociedade

Anomina - NUCLEBRA"S, e dá outras providências.

0 Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu ^sanciono

a seguinte lei:

Art. 19 A União exercerá o monopólio de que trata a super

visão,

1 - Por meio da Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN,
como órgão superior de orientação, planejamento, supervisão, fis-
calização e de pesquisa científica.

II - Por meio da Enpresas Nucleares Brasileiras Sociedade A
nômina - NUCLEBRAS e de suas subsidiárias, como órgãos de execu-
ção.

Art. 29 Compete à CNEN:

I - Assessorar o Ministério das Minas e Energia:

a) no estudo das medidas necessárias à formação, pelo Pre-
sidente da República, da Política Nacional de Energia Nuclear;

b) no planejamento da execução da Política Nacional de E-

nergia Nuclear.

II - Promover e incentivar:

a) a utilização da energia nuclear para fins pacíficos nos

diversos setores do desenvolvimento nacional;

b) a formação de cientistas, técnicos e especialistas nos
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setores relativos à energia nuclear.

III - Expedir normas, licenças e autorizações relativas a:

a) instalações nucleares;

b) posse, uso, arinazenaraento e transporte de material :; -

clear;

c) comercializacio.de material nuclear, minérios nucleares

e concentrados que contenham elementos nucleares.

IV r Expedir regulamentos e normas de segurança e proteção

relativas:

a)'ao uso de instalações e de materiais nucleares;

b) ao transporte de materiais nucleares;

c) ao manuseio de materiais nucleares;

d) ao tratamento e à eliminação de rejeitos radioativos;

e) ã construção e à operação de estabelecimentos destina-

dos a produzir materiais nucleares e a utilizar energia nuclear.

V - Opinar sobre a concessão de patentes e licenças rela-

cionadas com a utilização da energia nuclear.

VI - Promover organização e a instalação de laboratórios e

instituições de pesquisa a ela subordinadas técnica e administra-

tivamente, bem como cooperar com instituições existentes no País

cc.T. objetivos afins.

VII - Especificar:

a) os elementos que devam ser considerados nucleares, além
c urânio, tório e plutônio;

b) os elementos que devam ser considerados material fértil

e naterial físsil especial ou de interesse para energia nuclear;

c) os minérios que devam ser considerados nucleares.

VIII - Fiscalizar:
t

a) o reconhecimento e o levantamento geológico relaciona-

dos com minerais nucleares;

b) a pesquisa, a lavra e a industrialização de nti- "~ios nu



cleares;

c) a produção e o comércio de materiais nucleares;

d) a indústria de produção de materiais e equipamentos
tinados ao desenvolvimento nuclear.

IX - Pronunciar-se sobre projetos de acordo, convênios ou
compromissos internacionais de qualquer espécie» relativos ã ener
gia nuclear.

Art. 39 Para execuçlo das medidas previstas no artigo an-
terior, fi CNEN operara diretamente ou através de instituições por
ela constituídas, podendo ainda, observada a legislação pertinen-
te: i

i

I - Contratar os serviços de pessoas físicas ou jurídicas,

públicas ou privadas.

II - Celebrar convênios.

III - Firmar contratos no País ou no estrangeiro para finan-

ciamento de suas atividades, mediante autorização do Poder Execu-

tivo.

IV - Conceder recursos e auxílios.

Parágrafo único. A CNEN terá participação majoritária na

direção das Instituições que vier a criar.

Art. 49 Na pesquisa autorizada ou na lõvra concedida, a o

corrincia de elementos nucleares obriga o titular a comunicar o

fato prontamente ao Ministério das Minas e Energia, sob pena de

caducidade da autorização de pesquisa ou de concessão de lavra.

Parágrafo único. A CNEN e o Departamento Nacional da Produ

çao Mineral, em colaboração exercerão sobre as atividades dos res_

pectivos titulares a fiscalização previstas em lei.

Art. 59 Verificada a ocorrência de urânio ou tório em
quantidade de Maior econômico superior ao da substancie mineral
pesquisada, ou lavrada, a jazida serã incluída no monopólio e a
CNEN, além do reembolso das despesas efetivamente realizadas ou
indenizações cabíveis» poderá conceder ao titular um prêmio condi,
zente com o valor da descoberta, na forma a ser regulamentada.



Art. 69 Verificada a ocorrência ce urânio ou tcrio em
cuür.ticades de valor econômico inferior ao da substância minerai
pesquisada ou lavrada, a autorização de pesquisa sera t concedida
ou r.ar.tida, obedecidas as seguintes disposições:

I - 0 titular ficara obrigado, quando a CNEN o exigir, a

efetuar a separação e a entrega ã CNEN do urânio ou tório contido

no ninério extraído;

II - Quando a separação do urânio ou tório impuser despesas

adicicr.ais, .ou quando a entrega do produto separado for feito sob
a ferra de' concentrados ou compostos quínâcos", o* titular fará juz ao -pagamento

estabelecido pela CNEN, na forma a ser regulamentada;
i

III - Quando a separação for considerada pela CNEN : inviável
para o concessionário, este devolverá a CNEN, por aquisição no
r.ercado externo, concentrados ou compostos químicos contendo quan
ticaces de materiais físseis ou férteis, estabelecidas pela .CNEN
coir, base nos existentes no material extraído. A devolução deverá
ser ffeita, a critério da CNEN, na forma e ser regulamentada;

IV - Quando, na hipótese do item III, não for possível ou

conveniente adquirir no mercado externo concentrados ou compostos

cuíricos, a forma de devolução ficará a critério áa CNEN que esta_

Lelecerá, se -for o caso, as condições ce recolhimento, em --moeda

corrente, do valor correspondente.

Art. 79 A construção e a operação de instalações : nuclea-

res ficarão sujeitas ã licença, S autorização e a fiscalização da

CNEN, na forma e condições estabelecidas nesta k i e seu Regula-

mento.

§ 19 A licença para a construção e a autorização para a

operação de instalações nucleares ficarão condicionadas a:

I - Prova de idoneidade e de capacidade técnica e finance.!

ra de responsável;

#II - Preenchimento dos requisitos de segurança e -'proteção
radiolõgica estabelecidos em normas baixadas pela CNEN;

III - Adaptação ãs novas condições supervenientes, indispen-
sáveis ã segurança da instalação e a prevenção dos riscos de aci-
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decorrentes de seu funcionamento;

IV - Satisfação dos demais requisitos legais e regulamenta-

res.

§ 29 A licença terá validade somente para a instalação, o

local, a finalidade e o prazo nela-indicados, podendo ser renova-

da.

§ 39 A CNEN poderá suspender a construção e a -.-operação

das instalações nucleares sempre que houver risco de dane nuclear.
I -

Art. 89 Dependera, ainda, de previa autorização da CNEN:

I M A transferência da propriedade ou posse das i-instala-

ções nucleares, resguardado o disposto no artigo 19 da Lei n9

4.118, de 27 de agosto de 1972;

II - A alteração técnica da instalação; I

III - A modificação do método de operação. |

Art. 99 0 inadiraplemento das obrigações decorrentes da li |

cença ou da autorização sujeitará o infrator a penalidades defini *

das no Regulamento desta Lei.

Art. 10 A autorização para construção e operação de usi-

nas nucleoelétricas será dada, exclusivamente, a .ccncessicnarias \

de serviços de energia elétrica, mediante Decreto, ouvidos os ór-

gãos competentes do Ministério das Minas e Energia.

§ 19 Compete ã CNE.'i a verificação do preenchimento dos r£

quisitos legais e regulamentares relativos â energia nuclear do

atendimento às normas por ela expedidas e da satisfação das -:exi-

gências formuladas pela Política Nacional de Energia Nuclear.

§ 29 Compete ao Departamento Nacional de Águas e iEnergia

Elétrica a verificação do preenchimento dos requisitos legais e

regulamentares, relativos à concessão de serviços de energia elé-

trica e ouvida a Centrais Elétricas Brasileiras Sociedade Anônima

ELETROBRÁS quanto ã verificação da adequação técnica, econômica e

financeira do projeto ao sistema da concessionária, bem como da

sua compatibilidade cora, o plano de instalações necessárias ao

atendimento do mercado de energia elétrica.
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§ 39 Compete à CKEK e ao Departamento Nacional de Águas e

Energia Elétrica, as respectivas áreas de atuação, a fiscalização

da operação das usinas nuclec-eíétricas.

Art. 11. 0 comércio de materiais nucleares, .compreendendo

as operações de compra, venda, importação, exportação, -emprésti-

mos, cessão e arrendamento, será exercido sob a licença e fiscalî

zação da CNEN.

Arjt. 12. Os preços dos materiais nucleares serão estabele-

cidos periodicamente, pela CNEN, na forma do Regulamento desta

Lei. ;

Art. 13. A CNEN estabelecerá os estoques de materiais fér-

teis e físseis especiais, necessários a execução do Programa Na-

cional de Energia Nuclear.

Art. It. 0 Presidente da República, ouvido o Conselho de

Segurança Nacional, estabelecerá, por proposta da-CNEN, reservas

de minérios nucleares, de seus concentrados ou de compostos quíini

ccs de elementos nucleares.

Art. 15. A CNEN controlará os estoques e reservas a que

çe referem os artigos 13 e 14.

Art. 16. Comprovada a existência dos esroques para a exe-

cução do Programa Nacional de Energia Nuclear, e das reservas a

que se refere o art. 14, a NUCLEBRÂS poderá, mediante autorização

do Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacio-

nal, exportar os excedentes no mais alto grau de '• berièficiamento

possível.

Art. 17. A exportação de produtos que contenham elementos

nucleares em coexistência com outros elementos ou substâncias de

maior valor econômico dependerá da autorização da CNEN, satisfei-

tas as condições estabelecidas no art. 69 desta Lei.

Art..18» A- Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear ,

constituída pela Lei n9 5.740, de 19 de dezembro de 1S71, passa a

"denominar-se Empresas Nucleares tirasileiras S/A., que usará a

abreviatura NUCLEBRÂS, diretamente vinculada ao Ministério das Mi

nas e Energia.
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s 1? A participação acionária da CNEN no capital ..social

da Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear será transferida pa_

ra a União Federal.

§ 29 A União manterá na NUCLEBRÃS sempre 51% Ccinquenta e

ura por cento), no mínimo, das ações com direito a voto, sendo nu-

la qualquer transferência ou Subscrição d e ações feitas com in-

fringência do disposto neste parágrafo.

Art. 19. Além das atribuições contidas no artigo 3Ç da

Lei n? 9.740, de 19 de dezembro de 1971, caberá a NUCLEBRÃS a co-

mercialização exclusiva de materiais nucleares compreendidos no

âmbito do monopólio, observado o disposto no artigo 16 desta Lei.

Art. 20. O artigo 59, da Lei número 5.740, de 19 de dezem

bro de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 59 t facultado ã NUCLEBRAS desempenhar su

as funções diretamente ou através de subsidiárias ,

por convênio com órgãos públicos, por contratos o.com

especialistas e empresas privadas, ou associação com

outras entidades, observada a Política Nacional de

Energia Nuclear.

Parágrafo único. Para a execução de .atividades

de que trata o artigo 19 da Lei 4.118, de 27 de agos-

to de 196 2, a NUCLE3RÂS-só poderá constituir subsidi£

rias das quais detenha, no mínimo e em caráter perma-

nente, 51% (cinqüenta e um por cento) das ações com

direito a voto, por autorização do Presidente da Repú

blica, mediante Decreto". .

Art. 21. 0 artigo 79, da Lei número 5.740, de 19 de dezem

bro de 19 71, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 79 0 capital social autorizado será de

'Cr$.l»O00.C0O.0CO,0O(u!n bilhão de cruzeiros) dividido em

600.000.000 (seiscentos milhões) de ações ordinárias

e 400;000.000 (quatrocentos milhões) de ações .prefe-

renciais, no valor de Crí^ljOO (uir cruzeiro ) cada

uma..

Parágrafo único. 0 referido capital -autorizado
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poderá ser aumentado pela Assembléia Geral de Acionis-

tas, observada a legislação era vigor."

Art. 22. "0 artigo 10, da Lei número 5.740, de 19 de dezem

brc de 19 71, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 10. A NUCLEBRÃS será administrada por uma

Diretoria Execctiva composta de um Presidente, e até

6 (seis) Diretores, sendo un Superintendente, -nomea-

dos pelo Presidente da República, entre ^brasileiros

' de reconhecida idoneidade moral e capacidade adminis-

trativa.

Parágrafo único. 0 Presidente será demissível"*àd

nutum"pel~» Presidente da República e os Diretores te-

rão mandato de U (quatro) anos."

Art. 23. 0 artigo 16, da Lei n° 5.710, de 19 de .dezembro

de 1971, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 16. A Comis&ão Nacional de Energia Nu-

clear (CNEN) aplicará o produto dos dividendos de que

trata o artigo 15 desta Lei exclusivamente no .'desen-

volvimento da tecnologia nuclear, diretamente ou -me-

diante convênio, na forma legal, com a NUCLEBRÃS."

Art. 24. 0 item VIII do artigo 19 do Decreto-lei n9 1.279,

cs 5 de julho de 1973, passa a ter a seguinte redação:

"VIII - Dois por cento (2%) para aplicação ..atra-

vés da NUCLEBRÃS, em programas relacionados com pes-

quisa, lavra e avaliação de reservas de minérios nu-

cleares."

Art. 25. Não se aplica a NUCLEBRÃS O disposto nos artigos

31 e 32, do Código de Mineração (Decreto-lei n9 227, de 28 de fe-

vereiro de 1967), quando se tratar de substâncias minerais :asso-

ciadas a minerais nucleares, ficando outrossim, ampliado a :favor

da NUCLEBRÃS, de 10 (dez) vezes o número de autorizações cia .pes-

quisa para cada substância mineral, bem como de 5 (cinco) vezes

o número do limite máximo para a mesma classe de que trata o arti

go 26, do Código de Mineração (Decreto-lei n9 227, de 28 <*e feve-
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re ire ce 1967), estabelecendo-se taribem em 5.0QQ (cinco mil) hect

tares, a área máxima para cada autorização de pesquisa ^conferida

a NUCLEBRÃS.

Art. 26. Esta Léi entrará em vigor na data de sua publica

ção, revogados os artigos 49, 59, 32, 36 e 37, da Lei n9 4.118 ,

de 27 de agosto de.1962 e o parágrafo único do artigo 39 da Lei

n? 5.740, de 19 de dezembro de 1971, o item III, letra "b", do

artigo 23, do Decreto-lei n? 764, de 15 de agosto de 1969, e de-

mais disposições em contrário.

Brasília, 16 de dezembro de 1974; 1539 da Independência e

869 da Republica.

ERNESTO GEISEL

Mario Henrique Simonsen

Shigeaki Ueki

João Paulo dos Reis Velloso



ANEXO II

* DECRETO N9 75.569, de 7 de Abril de 1975

Dispõe sobre a estrutura básica da Comissão Nacinal

de Energia Nuclear (CNEN) e da outras providências.

0 Presidente da República» usando de suas atribuições que

*lhe confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição, decreta:

Art. 19 A Comic são Nacional de Energia Nuclear (CNEN), au

tarquia federal, criada pela Lei n9 U.118, de 27 de agosto de

1S62, e vinculada ao Ministério das Minas e Energia nos termos do

Decreto n9 60.900, de 26 de junho de 1967, tem como finalidade e-

xercer o monopólio de que trata o artigo 1? da Lei n? 6.189, de

16 de dezembro de 1971, como órgão superior, de orientação, plane

jamento, supervisão, fiscalização e de pesquisa científica.

Art. 29 Para cumprimento de suas finalidades conta a CNEN

com a seguinte estrutura básica:

I - Õrgão Colegiado

Comissão Deliberativa (CD)

II - Órgãos Executivos

1: Presidência (PR)

1:1: - Gabinete (GAB)

1:2: - Auditoria (AUD)

1:3: - Procuradoria (P)

1:4: - Assessoria de Segurança e Informações (ASI)

1:5: - Coordenadoria de Relações Internacionais (CRI)

1:6: - Coordenadoria de Relações Públicas (CRP)

1:7: - Departamento de Planejamento e Coordenação (DPC)

1:8: - Departamento do Pessoal (DP)

2: Diretoria Executiva I

2:1: - Departamento de Normas e Especificações (DNE)

2:2: - Departamento de Reatores (DR)

2:3: - Departamento de Instalações e Materiais Nucleares (DIN)

2:4: - Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP)
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3: Diretoria Executiva II

3:1: - Departamento de Recursos Minerais (DRM)

3:2: - Centro de Informações Nucleares (CIN)

3:3: - Departamento de Administração (DA)

III - Crgãos Regionais Distritos (DIS)

Art. 39 A Comissão Deliberativa (CD), (frgão de "delibera-

ção e normalização da Comissão Nacional de Energia Nuclear, será

constituida por cinco (5) membros, um dos quais será o•Presidente

da Autarquia e dois serão Diretores Executivos.

§ -19 Os membros da Comissão Deliberativa serão :.'nomeados

pelo Presidente da República de acordo com a legislação vigente.

§ 29 Cs Diretores Executivos serio designados pelo Presi-

dente da Autarquia.

Art. 49 0 Presidente da CNEN exercera a direção geral e a

supervisão de todas as atividades da Autarquia, sendo o responsá-

vel pela execução das deliberações da CD.

Art. 59 0 Presidente disporá, de acordo com a "-legislação

específica, de assessores e, dentre eles, três (3) serão responsa

veis pela Assessoria e pelas Coordenadorias previstas no item II,

do ertigr 29.

Art. 69 Aos Diretores Executivos caberá a direção de ati-

vidades técnicas e administrativas de acordo com o disposto no

item II, do artigo 29.

Parágrafo único. 0 Presidente, ouvida a CD e atendendo à

necessidade de serviço, poderá, em caráter de exceção, transferir

a vinculação de órgãos departamentais de uma para outra Diretoria

Executiva.

Art. 79 •- As Diretorias Executivas serão administradas por

Diretcré Executivo, os Departamentos e o Centro de ".Informações

Nucleares por Diretor, a Auditoria por Auditor, e Procuradoria p£

Io Procurador Geral, o Gabinete e os Distritos por Chefe, cujos

cargos serão providos na forma da legislação pertinente.

Art. 89 A Comissão Nacional de Energia Nuclear compete:

I - Assessorar o Ministério das Minas e Energia:
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a) no estudo das medidas necessárias ã formulação, ••-. pelo

Presidente da Republica, da Política Nacional de Energia Nuclear;

b) no planejamento da execução da Política Nacional de £-

nergie Nuclear.

II - Promover e incentivar:

a) a utilização de energia nuclear para fins pacíficos nos

diversos setores do desenvolvimento nacional;

b) a formação de cientistas técnicos e especialistas r ."nos

setcres relativos ã energia nuclear;

c) a pesquisa científica no campo da energia nuclear.

III - Expedir normas, licenças e autorização relativas a:

a) instalações nucleares;

b) posse, uso, annazenaroento e transporte de material nu-

clear;

c) comercialização de material nuclear, minérios nucleares

e concentrados que contenham elementos nucleares.

IV - Expedir rc ̂ulamentos e normas de segurança e - proteção

relativas:

a) ao uso de instalações e de materiais nucleares;

b) ao transporte de materiais nucleares;

c) ao manuseio de materiais nucleares;

d) ao xratamento e a eliminação de rejeitos radioativos;

e) ã construção e ã operação de estabelecimentos ..destina-

dos a produzir materiais nucleares e a utilizar energia nuclear.

V - Opinar sobre a concessão de patentes e licenças rela-

cionadas com a utilização da energia nuclear.

VI - Promover a organização e a instalação de . laboratórios

e instituições de pesquisas a ela subordinadas técnica e adminis-

trativamente, bem como cooperar com instituições existentes no

País com objetivos afins.

VII - Especificar:

a) os elementos que devam ser considerados nucleares, além

do urânio, tõrio e plutõnio;
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b) os elementos que devam ser considerados material fértil
e material físsil especial ou de interesse para energia nuclear;

c) os minérios que devam ser considerados nucleares;

d) as instalações que devam ser consideradas nucleares.

VIII .- Fiscalizar:

a) o reconhecimento e o levantamento geológico -relaciona-
dos com minerais nucleares;

b) a pesquisa, a lavra e a industrialização de minérios nu
cleares; •

c) a produção e o comércio de materiais nucleares;

d) a industria d. produção de materiais e equipamentos de£
tinados ao desenvolvimento nuclear;

e) a construção e a operação de instalações nucleares.

IX - Pronunciar-se sobre projetos de tratados, acordos, con
vênios ou compromissos internacionais de qualquer espécie, relati^
vos ã energia nuclear.

X - Estabelecer:

a) os preços dos materiais nucleares;

b) os estoques de materiais férteis e físseis especiais ,

necessários a execução éc Programa Nacional de Energia Nuclear.

XI - Propor ao Presidente da República o estabelecimento de

reservas de minérios nucleares, de seus concentrados ou de compo£

tos químicos de elemefitos nucleare.- .

XII - Controlar cs estoques e reservas, a que se referem os

itens X, alínea b, e XI deste artigo.

XIII - Aplicar o produto dcs dividendos que lhe couberem pro-

venientes da PETROBRÂS e da ELETROBRÂS.

Art. 99 Para o cumprimento de suas finalidades,-a CNEN o-
perara diretamente ou através de instituições por ela ;• Mionstituj!
das, podendo ainda, observada a legislação pertinente:

I - Contratar os serviços de pessoas físicas ou jurídicas,

publicas ou privadas.

II - Celebrar convênios.
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III - Firmar contratos no País ou no estrangeiro para finanr

ciamento de suas atividades.

IV - Conceder recursos e auxílios.

. Parágrafo único. A CNEN terá participação majoritária na

direção das instituições que vier a criar.

Art. 10. Â Comissão Deliberativa compete:

I - Propor as medidas necessárias à orientação da Política

Nacionaljde Energia Nuclear.

II - Deliberar sobre diretrizes, planos, programas, orçamen

tos-rprograma.e outros instrumentos normativos.

III - Deliberar sobre a instalação de laboratórios de insti-

tuições de pesquisa subordinadas a CNEN.

IV - Opinar sobre tratados, acordos, convênios ou compromi£

sos internacionais em matéria de energia nuclear.

V - Gerir o Fundo Nacional de Energia Nuclear.

__ ^ VI - SUgerir a criação de sociedades de economia mista, em-

presas públicas subsidiárias ou fundações que venham a operar no

âmbito de competência da Autarquia.

VII - Opinar sobre concessão de patentes e licenças que en-

volvam a utilização da energia nuclear.

Art. 11. Ao Gabinete compete exercer atividades de secre-

taria e de assessoramento direto e imediato do Presidente.

Art. 12. A Auditoria compete assessorar o Presidente no

exercício da supervisão e controle do cumprimento das normas de

administração contãbel e financeira bem como realizar auâitagens

no âmbito da CNEN, e entidades públicas e privadas que recebem re

cursos financeiros da Autarquia.

Art. 13. Â Procuradoria compete representar a CNEN em juí

zo, exercer atribuições de consultoria, elaborar e examinar ante-

projetos de leis, regulamentos, atos internacionais, bem como ou-

tros instrumentos de interesse da CNEN; e promover a pesquisa e

a sistematização dos fundamentos jurídicos no campo do Direito Nu

clear.
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Parágrafo único. Os pareceres da Procuradoria, quando car

provados pelo Presidente, serão adotados como instrumento jurídi-

co de caráter normativo.

Art. 1H. A Assessoria de Segurança e Informações órgão in-

tegrante do Sistema Nacional de Informações (SISNI), compete o

planejamento, a coordenação e o controle dos assuntos pertinentes

ã Segurança Nacional e às Informações Setoriais, no âmbito da Co-

missão Nacional.de Emergia Nuclear.

Art. 15. A Coordenadoria de Relações Internacionais comp£

te:
i

I1- Assessorar o Presidente na coordenação dos assuntos de

âmbito internacional no campo da energia nuclear.

II - Colaborar com Órgãos do Ministério das Relações >_Exte-

riores e com outros órgãos governamentais no encaminhamento de ne

gociaçÕes no campo da energia nuclear.

III - Estabelecer contatos com representações Jidíplómáticas

estrangeiras e com organismos internacionais, no campo da ̂ .assis-

tência técnica nuclear.

Art. 16. A Coordenadoria de Relações Públicas, órgão int£

grante do Sistema de Comunicação Social, compete:

I - Assessorar o Presidente em assuntos de redações publi-

cas e de comunicação Social, e coordenar os contatos com Imprensa

e outros meios de divulgação.

II - Promover a divulgação de assuntos de interesse da CNEN.

III - Recepcionar autoridades nacionais e estrangeiras.

Art. 17. Ao Departamento de Planejamento e Coordenação ,

órgão seccional do sistema de Planejamento Federal, compete:

I - RéSessorar o Presidente quanto ao desenvolvimento nu-

clear, nos aspectos técnicos, econômicos, organizacionais e polí-

ticos, bem como na coordenação das atividades da CNEN.

II - Propor planos, programas e projetos, plurianuais e

anuais na área nuclear.

III - Acompanhar a execução dos planos, programas e projetos,
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para ajustá-los aos objetivos da Política Nacional de Energia Nu-

clear.

IV - Propor medidas que garantam a coordenação e o aperfei-

çoamento das atividades administrativas da CNEN.

Art. 18. Ao Departamento do Pessoal, órgão'seccional do

sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), subor-

dinado diretamente ao Presidente e vinculado tecnicamente ao '̂ De-

partamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP) compete as ati-

vidades de gestão, execução, supervisão, controle, orientação e

pesquisa ,de assuntos concernentes ã administração de pessoal r.̂.na

área da CNEN.

Art. 19. Ao Departamento de Normas e Especificaçõec comp£

te propor regulamentos, normas, especificações, métodos e rrsiste-

mas que assegurem os níveis de garantia de qualidade exigidos pe-

las aplicações da energia nuclear para o bem-estar das populações»

Art. 20. Ao Departamento de Reatores compete, com viristas

ao licenciamento e à Regulamentação:

I - Proceder à avaliação da segurança e ã fiscalização da

pre-operação e da operação de reatores nucleares.

II - Administrar programas para investigação de acidentes e

inovações em seus componentes e sistemas.

III - Providenciar as medidas cabíveis no caso de inadimple-

mer.to de obrigações.

Art. 21. Ao Departamento de Instalações e Materiais "Nu-

cleares compete:

I - Habilitar, controlar, registrar e fiscalizar as --pes-

soas físicas e jurídicas no que se refere a qualquer atividade re

lacionada com radi isõtopos, radiações ionizantes, elementos nu-

cleares, materiais férteis e físseis.

II - Registrar e fiscalizar instalações nucleares, sob o a£

pecto de proteção ao público, trabalhadores e meio-ambiente.

III - Propor, em sua área de atividade, o licenciamento de
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pessoas físicas e jurídicas e de instalações nucleares.

IV - Armazenar, aplicando slava-guardadas, os estoques -.na:

cionais de elementos nucleares e materiais férteis e físseis espe_

ciais e os elementos combustíveis.

V - Receber e depositar rejeitos radioativos.

VI - Providenciar as medidas cabíveis no caso de inadimple-

mento de obrigações.

Art. 22. Ao Departamento de Ensino e Pesquisa compete pro

mover e incentivar o ensino e a pesquisa, vis"ando a formação de

pessoal especializado e à realização de pesquisas científicas e

tecnológicas, para o desenvolvimento da energia nuclear no País.

Art. 23. Ao Departamento de Recursos Minerais compete:

I - Supervisionar, coordenar e controlar as atividades re-

lacionadas com a prospeccão. pesquisai lavra, industrialização .,

armazenamento e comercio dos minerais é minérios nucleares, miné-

rios de interesse para a energia nuclear e respectivos concentra-

dos.

II - Providenciar as medidas cabíveis no caso de inadimple-

nento de obrigações.

Art. 2U. Ao Centro de Informações Nucleares compete:

I - Prestar assessoramento na área de informações técnico-

científicas nucleares e de processamento de dados.

II - Analisar sistemas de processamento de dados e de infor

mações técnico-científicas nucleares e propor medidas para sua u-

tilizaçâo.

III - Prestar serviços de apoio técnico-administrativo.

Art. 25. Ao Departamento de Administração compete exercer

as atividades de organização, coordenação, direção, controle e

execução relativas às áreas de finanças, material, patrimônio. ,

serviços gerais, publicações, comunicações e arquivo e outras que

lhe sejam atribuídas.

Art.* 26. Aos Distritos compete exercer a supervisão e a
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fiscalização de atividades cujo controle seja da competência da

CNEN, bem como representar regionalmente a Autarquia.

Parágrafo único. Os Distritos serão, no máximo, t:*i trinta

(30) podendo ser instalados, alterados e extintos mediante porta-

ria do Presidente da Autarquia.

Art. 27. A organização e a competência dos órgãos referi-

dos no art. 29, bem como as atribuições do pessoal serio estabel£

cidas em regimento aprovado pelo Ministro de Estado das Minas e

Energia, observado o disposto na legislação era vigor.

Art. 28. As funções de confiança existentes ficara imanti-

das na situação atual, até que sejam classificadas e transforma-

das na sistemática da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970.

Art. 29. Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-

blicação revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 7 de abril de 1975; 1539 da Independência e 879

da República.

ERNESTO GEISEL

fShigeaki Ueki

João Paulo dos Reis Velloso
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ANEXO III

DECRETO NÇ 84.411 DE 22 DE JANEIRO DE 1980

Altera o Decreto n9 75.569, de 7 de abril de 1975 ,

que dispõe sobre a estrutura'básica da Comissão Na-

cional de Energia Nuclear (CNEN).

O| Presidente da República, usando das atribuições que lee

confere o artigo 81, item III e V, da Constituição, decreta:

Art. 19 - Os artigos 29, 39, 16, 18, 25, 26, 27, 28 e 29 ,

do Decreto n9 75.569, de 07 de abril de 1975, passam a " vigorar

com a seguinte redação:

"Art. 29 - Para cumprimento de suas finalidades conta a

CNEN com a seguintes estrutura básica:

I - ô*rgão Colegiado

Comissão Deliberativa (CD)

II - õrgãos Executivos

1. Presidência (PR)

1.6 - Coordenadoria de Comunicação Social (CCS)

2. Diretoria Executiva I

3. Diretoria Executiva II

4. Diretoria Executiva III

4.1 - Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD)

4.2 - Instituto de Energia Nuclear CIEN)

III - Órgãos Regionais

Art. 39 - A Comissão Deliberativa (CD), órgão de delibera-
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çlo coletiva e normalização da Comissão Nacional de Engenharia Nu

clear, é constituida por 5 (cinco) membros, um dos quais será o

Presidente da Autarquia.

§ 19 - Os membros da Comissão Deliberativa serão nomeados

pelo Presidente da República de acordo com a legislação.

§ 29 - Os Diretores Executivos, em número de 3 (três), se-

rão designados pelo Presidente da Autarquia, dentre os membros da

Comissão Deliberativa.
I

Art. 16 - A Coordenadoria de Comunicação Social compete:

"Art. 18 - Ao Departamento de Pessoal compete as -ativida-

des de gestão, execução, supervisão, controle, orientação e pes-

quisa de assuntos concernentes ã administração de pessoal na ã-

rea da CNEN.

"Art. 25 - Ao Instituto de Radioperação e Dosimetria compe_

te:

I - Realizar pesquisas e desenvolver técnicas de proteção

radiológica e dosimetria, bem como cooperar com instituições exi£

tentes no País com objetivos afins;

II - Executar medidas de controle interno e externo em pro-

teção radiolõgica de competência da CNEN;

III - Colaborar com entidades de ensino médio e superior na

for.-ação de recursos humanos em proteção radiológica e dosimetria

IV - Executar serviços técnicos nos setores de proteção ra-

diolõgica e dosimetria.

"Art. 26 - Ao Instituto de Engenharia Nuclear compete:

I - Realizar pesquisa no campo de energia nuclear, bem co-

mo cooperar com instituições existentes no País com objetivos a-

f ins *,

II - Colaborar na formação de recursos humanos nos setores

relacionados à energia nuclear;

III - Participar no desenvolvimento de técnicas e processos
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na área de segurança nuclear;

IV - Participar nas medidas de controle de competência da

CNEM;

V - Executar serviços técnicos em áreas de competência da

CNEN.

"Art. 27— Ao Departamento de Administração compete exer-

cer as atividades de organização, coordenação, direção, .controle

e execução relativas às áreas de finanças, material, patrimônio ,

serviços gerais, publicações, comunicações e arquivo e outras que

lhe sejam atribuídas.
i

"Art. 28 - Aos Distritos compete exercer a supervisão e a

fiscalização de atividades cujo controle seja da competência da

CNEN, bem como representar regionalmente a Autarquia.

Parágrafo único. - Os Distritos serão, no máximo 30 (trin-

ta) podendo ser instalados, alterados e . extintos mediante Porta-

ria do Presidente da Autarquia.

"Art. 29. - A organização e a competência dos órgãos refe-

ridos no art. 29, bem como as atribuições do pessoal serão estabe_

lecidos em regimento aprovado pelo Ministro de Estado das Minas e

Energia, observado o disposto na legislação em vigor".

Art. 2 9 - 0 artigo 29 do Decreto n9 75.569, de 7 de abril

de 1975 passa a ser 30 com a redação original.

Art. 39 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi

cação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 22 de janeiro de 1980, 1599 da Independência e

929 da República.

JOÃO FIGUEIREDO

Cesar Cais Filho.
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ANEXO 17

LEI N9 6.5U3

DE 17 DE OUTUBRO DE 1977.

Dispõe sobre a responsabilidade civil por danos

nucleares e a responsabilidade criminal por a-

, tos relacionados com atividades nucleares, e dá

outras providências.

0 Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta .eu

sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Das Definições

Art. 19. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - "operador", a pessoa jurídica devidamente autorizada

para operar instalação nuclear;

II - "combustível nuclear", o material capaz de produzir e-

nergia, mediante processo auto-suatentado de fissão nuclear;

III - "produtos ou rejeitos radioativos", os materiais : ra-

dioativos obtidos durante o processo de produção ou de utilização

de combustíveis nucleares, ou cuja radioatividade se tenha origi-

nado da exposição às irradiações inerentes a tal processo, salvo

os radiosôtopos que tenham alcançado o estagio final de elabora-

ção e já possam utilizar para fins científicos, médicos, agríco-

las, comerciais ou industriais;

IV - "material nuclear", o combustível nuclear e os produ-

tos ou rejeitos radioativos;

V - "reator nuclear", qualquer estrutura que contenhc com-

bustível nuclear» disposto de tal maneira que, dentro dela, possa
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ocorrer processo auto-sustentado de fissão nuclear, sem necessida_
de, de fonte adicional de neutrons;

VI - "instalação nuclear":

a) o reator nuclear, salvo o utilizado como fonte de ener-

gia em meio de transporte, tanto para sua propulsão como para ou-

tros fins;

b) a fábrica que utilize combustível nuclear para a produ-

ção de materiais nucleares ou na qual se proceda a tratamento de

materiais nucleares, incluídas as instalações de • reprocessamento

de combustível nuclear irradiado;

c) o local de armazenamento de materiais nucleares, exceto

aqaele ocasionalmente usado durante seu transporte;

VII - "dano nuclear", o dano pessoal ou material produzido

como resultado direto ou indireto das propriedades radioativas ,

de sua combinação com as propriedades tóxicas ou com outras cara£

terísticas dos materiais nucleares, que se encontrem em .'instala-

ção nuclear, ou dela procedentes ou a ela enviados;

VIII - "acidente nuclear11, o fato ou secessão de fatos da mes_

ma origem, que cause dano nuclear;

IX - "radiação ionizante", a emissão de partículas alfa, be_

ta, neutrons, íons acelerados ou raios X ou gama, capazes de pro-

vocar a formação de íons no tecido humano.

Art. 29. Várias instalações nucleares situadas no local e

que tenham um único operador poderão ser consideradas, pela Comis_

são Nacional ie Energia Nuclear, como uma sõ instalação nuclear.

Art. 39. Será também considerado dano nuclear o resultan-

te de acidente nuclear combinado com outras causas, quando não se

puderem distinguir os danos não nucleares.

CAPÍTULO II

Da Responsabilidade Civil

por Danos Nucleares
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Art. 49. Será exclusiva do operador da instalação nuclear,

nos termos desta Lei, independentemente da existência de culpa, a

responsabilidade civil pela reparação de dano nuclear causado por

acidente nuclear:

1 - ocorrido na instalação nuclear;

II - provocado por material nuclear procedente de instala-

ção nuclear, quando o acidente ocorrer:

a) antes que o operador da instalação nuclear a que se de£
tina tenha assumido, por contrato escrito, a responsabilidade por
acidentes nucleares causados pelo material;

b) na falta de contrato, antes que o operador da outra in£

talação nuclear haja assumido efetivamente o encargo do material;

III - provocado por material nuclear enviado ã instalação nu

clear, quando o acidente ocorrer:

a) depois que a responsabilidade por acidente provocado pe

Io material lhe houver sido transferida, por contrato escrito, pe

Io operador da outra instalação nuclear;

b) na falta de cortrato, depois que o operador da instala-

ção nuclear houver assumido efetivamente o encargo do material a

ele enviado.

Art. 5?. Quando responsáveis mais de um operador, respon-

dem eles solidariamente, se impossível apurar-se a parte dos da-

nos atribuível a cada um, observado o disposto nos artigos 99 e

13.

Art. 69. Uma vez provado haver o dano resultante exclusi-

vamente de culpa da vítima, o operadcr será exonerado, apenas em

relação a ela da obrigação de indenizar.

Art. 79. 0 operador somente tem direito de regresso -con-

tra quem admitiu, por contrato escrito, o exercício desse direito,

ou contra a pessoa física que, dolosamente, deu causa ao acidente.

Art. 89. 0 operador não responde pela reparação do dano

resultante de acidente nuclear causado diretamente por conflito

armado, hostilidades, guerra civil, insurreição ou excepcional fa
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Art. 99. A responsabilidade do operador pela reparação do

dano nuclear é limitada, em cada acidente, ao valor corresponden-

te a um milhão e quinhetas mil Obrigações Reájustáveis do Tesouro

Nacional.

Parágrafo único. 0 limite fixado neste artigo não compre-

ende os juros de mora, os honorários de advogado e as custas judi

ciais.
I
Art. 10. Se a indenização relativa a danos causados por

determinado acidente nuclear exceder ao limite fixado no • .artigo

anterior, proceder-se-ã ao rateio entre os credores, na proporção

de seus direitos.

§1?. No rateio, os débitos referentes a danos pessoais

serio executados separada e pre fe rent emente aos relativos a danos

materiais. Apôs seu pagamento, ratear-se-á saldo existente entre

os credores por danos materiais.

§ 29. Aplica-se o disposto neste artigo quando a União ,

organização internacional ou qualquer entidade fornecer recursos

financeiros para ajudar a reparação dos danos nucleares e a soma

desses recursos, com a importância fixada no artigo anterior for

insuficente ao pagamento total da indenização devida.

Art. 11. As ações em que se pleiteiem indenizações por da_

nos causador por determinado acidente nuclear deverão ser proces-

sadas e julgadas pelo mesmo Juízo Federal, fixando-se a prevenção

jurisdicional segundo as disposições do Código de Processo Civil.

Também competira ao Juízo prevento a instauração, "ex-officio" ,

do procedimento do rateio previsto no artigo anterior.

Art. 12. 0 direito de pleitear indenização con fundamento

nesta Lei prescreve em 10 (dez) anos, contados da data do aciden-

te nuclear.

Parágrafo único. Se o acidente for causado por material

subtraído, perdido ou abandonado, o prazo prescricional contar-8£

i do acidente, mas não excederá a 20 (vinte) anos contados da da*

ta da subtração, perda ou abandono.



Art. 13. O operador da instalação nuclear e obrigado a

manter seguro ou outra garantia financeira que cubra a sua respon

sabilidade pelas indenizações por danos nucleares.

§ 19. A natureza tia garantia e a fixação de seu valor se-

rão determinadas, em cada caso, pela Comissão Nacional de Energia

Nuclear', no ato da licença de construção ou da autorização para a

operação.

S 29. Ocorrendo alteração na instalação, poderão ser modi-

ficados a natureza e o valor da garantia.

S 39. Para a determinação da natureza e do valor da garan-

tia, levar-se-ão em conta o tipo, a capacidade, a finalidade, a

localização de cada instalação, bem como os demais fatores previ-

síveis.

5 49. 0 não cumprimento, por parte do operador, da obriga-

ção prevista neste artigo acarretará a cessação da autorização.

§ 59. A Comissão Nacional de Energia Nuclear poderá dispen

sar o operador, da obrigação* a que se refere "caput" deste artigos

em razão dos reduzidos riscos decorrentes de determinados materi-

ais ou instalações nucleares.

Art. 14. A União garantirá, até o limite fixado no artigo

99., o pagamento das indenizações por danos nucleares de responsa

bilidade do operador, fornecendo os recursos complement ar es neces_

sãrios, quando insuficientes os provenientes do seguro ou de ou-

tra garantia.

Art. IS. No caso de acidente provocado por material nu- ;

clear ilicitamente possuído ou utilizado e não relacionado a cua_l •

quer operador, os danos serão suportados pela União, até o limite <

fixado no art, 99., ressalvado o direito de regresso contra a pe£

soa que lhes deu causa.

Art. 16. Não se aplica a presente Lei ãs hipóteses de da-

no causado por emissão de radiação ionizante quando o fato "não

constituir acidente nuclear. ;

Art. 17. As indenizações pelos danos causados aos que tra I

balhan com material nuclear ou em instalação nuclear serão regula rj
;'



: das pela legislação especial sobre acidentes de trabalho.

j Art. 18. 0 disposto nesta Lei não se aplica às "indeniza-

ções relativas a danos nucleares sofrido:

X I - pela própria instalação nuclear;

1 II - pelos bens que se encontrem na área da instalação, de£
;*" tinados ao seu uso;

III - pelo meio de transporte no qual ao produzir-se o aci-
! dente nuclear, estava o material que o ocasionou.

j . CAPÍTULO III

j Da Responsabilidae Criminal

Art. 19. Constituem crimes na exploração e utilização de

energia nuclear os descritos neste Capítulo, atem dos tipificados

j na legislação sobre Segurança Nacional e nas demais leis.

i Art. 20. Produzir, processar, fornecer ou usar .material

nuclear sem a necessária autorização ou para fim diverso do permi

f tido em lei:
! Pena: reclusão, de quatro a dez anos.

Art. 21. Permitir o responsável pela instalação nuclear

sua operação sem a necessária autorização:

Pena: reclusão, de dois a seis anos.
i

Art. 22. Possuir, adquirir, transferir, transportar, guar

dar ou trazer consigo material nuclear, sem a necessária autoriza

ção;

Pena: reclusão, de dois a seis anos.

Art. 23. Transmitir ilicitarmente informações sigilosas ,

concernentes ã energia nuclear:

Pena: reclusão, de quatro a oito anos.

Art. 2H. Extrair, beneficiar ou comerciar ilegalmsnte mi-

nério nuclear:

Pena: reclusão, de dois a seis anos.

Art. 25. Exportar ou importar, sem a necessária licença ,
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material nuclear, minérios nucleares e seus concentrados, .miné-

rios de interesse para a energia nuclear e minérios e concentra-

dos que contenham elementos nucleares:

Pena: reclusão, de dois a oito anos.

Art. 26. Deixar de observar as normas de segurança ou de

proteção relativas à instalação nuclear ou ao uso, transporte ,

posse e guarda de material nuclear, expondo a perigo de vida, a

integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena: reclusão, de quatro a dez anos.

Art. 27. Impedir ou dificultar o funcionamento de instalâ

ção nuclear ou o transporte de material nuclear:

Pena: reclusão, de quatro a dez anos.

Art. 28. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica

ção.

Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário.

Ernesto Geisel - Presidente da República.

Armando Falcão

Shigeaki Ueki

Hugo de Andrade Abreu

Ir


