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RESUK) 

O presente trabalho trata de considerações sobre 

as origens da energia nuclear é do comércio nuclear, enfocando 

os diferentes aspectos de sua regulamentação. 

A primeira parte do trabalho apresenta uma visão 

geral dos aspectos históricos da energia nuclear e as medidas 

empreendidas para assegurar suas utilizações para finalidades 

pacificas. 

Em seguida procura-se demonstrar o caráter inter 

nacional da energia nuclear, advindo das normas a gue ela es 

tá submetida, tecendo-se considerações sobre os Organismos 

Internacionais , as Convenções Internacionais, finalizando com 

uma pequena abordagem da legislação brasileira no domínio nu 

clear. 

A segunda parte do trabalho cuida dos contornos 

políticos do comércio nuclear, principalmente , no que se refe 

re aos controles exercidos pela Agência Internacional d« Ener

gia Atômica - AIEA, as restrições impostas pelo Tratado de 

Não-Proliferação - TNP, os objetivos do Tratado de TLATELOLCO 

e as diretrizes do "Clube de Londres". 

A parte final trata, de modo bastante abrangente, 

da cooperação bilateral empreendida pelos Betados e os acordos 

dela decorrentes , sendo analisados alguns aspectos dos acordos 

concluídos pelos Estados Unidos , França, Alemanha e Brasil, 



A B S T B A C T 

This work presents some considerations about the 

origins of Nuclear Energy and Nuclear Trade, focusing the 

different aspects of its regulation. 

The first part presents a general wiew of the 

historical aspects of Nuclear Energy and the arrangements to 

assure its use for peaceful purposes. Then the international 

character of Nuclear Energy is demonstrated, u-v co .ne nowms 

it must comply with; some considerations about the interna 

tional organizations and conventions are presented and finajb 

ly the Brazilian legislation in the nuclear area is examined. 

The second part deals with the political aspects 

of Nuclear Trade mainly the controls exerted by the Inte£ 

national Atomic Energy Agency, the restrictions imposed by 

the Non-Proliferation Treaty (NPT), the objectives of the 

Tlatelolco Treaty and the "London Club" guidelines. 

The final part examines in a comprehensive way 

the bilateral cooperations undertaken by the United States 

and the ensuing agreements , and analises as well some as 

pects of agreements concluded by the United States, Prance, 

the Federal Republic of Germany and Brasil. 



RESUME 

« 

Le present travail traite de considerations sur les 

origines de 1'énergie nuclêaire et du commerce nucléaire, en 

visageant les divers aspects de sa réglementation. 

La premiere partie de ce travail donne une vision 

générale des aspects historiques de 1'énergie nucléaire et les 

mesures entreprises pour assurer les utilisations ã des fins 

pacifiques. 

Ensuite, il tient ã demonstrer le caraetêre interna 

tional de 1'énergie nucléaire, vis-ã-vis des regies auxquel -

les elle est soumise, en faisant des considerations sur les 

Organisations Internationales ainsi que les Conventions Inte£ 

nationales et, pour conelure, une vue d'ensemble sur Ia légis 

lation brésilienne dans le domaine nucléaire. 

Dans la deuxiême partie on considere les aspects po 

litiques du commerce nucléaire, notamment les controles cxe£ 

cês par 1'Agence Internationale de 1'Energie Atomique, lea res 

trictions imposée» par le Traité de Mon-Prolifération - TNP , 

les objectifs du Trai té TLATELOLCO et les directives du Club 

de Londres. 

La dernlêr» partie «nfin, a'occupe, d'une façon três 

générale de la cooperation bl la ter ale . Une analyse sur qusl 

quês points des accords conelos par les Êtats-Units, la Prance 

la Republique Pêdérale de 1'Allemagne et le Brés11 y ost falte. 
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•INTRODUÇÃO 

Ê por demais sabido que a energia nuclear teve sua 

primeira utilização para fins militares, com o lançamento.pe 

los Estados Unidos , de duas bombas atômicas nas cidades de 

Hiroshima e Nagasaki durante a segunda Guerra Mundial. 

Após a Guerra, as utilizações pacificas da energia 

nuclear se desenvolveram a passos largos, o que não fez desa 

parecer a ameaça de sua utilização para fabricação de armas 

nucleares. 

A presença dessa ameaça pode ser traduzida,pela mul̂  

tiplicidade de controles existentes, que conferem a energia 

nuclear e consequentemente ao seu comércio, um caráter ba£ 

tante especifico. 

A regulamentação do comércio nuclear esta contida 

nos a to 3 dos Organismos internacionais, nos textos dos Trata 

dos e Convenções Internacionais , no conteúdo dos Acordos 

multilaterais ou bilaterais, que visam a instituir controles 

destinados a assegurar as finalidades pacificas do comercio 

nuclear. 

Todas essas normas constituem "um edifício jurídico 

que e coroado pelo sistema de salvaguardas da Agência Inter

nacional de Energia Atômica, que constitui um exemplo único 

no direito internacional na aceitação de inspeções 'diretas 

no território de Estados soberanos". 
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Finalmente , pode-se dizer que o desenvolvimento da 

regulamentação do comércio nuclear, e um reflexo da evolução 

dos seus aspectos políticos que de um lado visa a promover 

o acesso à tecnologia nuclear e, de outro lado, evitar a pro 

liferação de armas nucleares. 



C&PlTULO I - ASPECTOS HISTÓRICOS DO EESENVOLVBOJTO DA ENEBGIA NUCLEAR 

1.1 Histórico 

Pode-se dizer que a historia da energia nuclear come 

çou em 1938, com a descoberta da fissão do urânio, por uma e 

auipe de cientistas dentre eles Otto Hahn, Lise Neitner e Fritz 

Strasstnan, como resultado das pesquisas efetuadas em laboratõ 

rios de Roma, Paris e Berlim, conseqüência advinda da descober 

ta da radioatividade artificial por Frederic Joliot e sua mu 

lher Irene Curie, em Paris no ano de 1934. 

Mas, a humanidade somente tomou conhecimento da ener 

gia nuclear através do seu "pecado nuclear " , como bem o diíí 

se Bertrand Goldschmidt, com a decisão dos Estados Unidos, du 

rante a Segunda Guerra Mundial , de utilizar a bomba atômica 

sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, sendo Hiroshima des 

trulda em 6 de agosto de 1945 e Nagasaki em 9 de agosto do me£ 

mo ano (1). 

A destruição dessas duas cidades Japonesas levou â 

criação de uma consciência anti-nuclear, o que certamente não 

teria ocorrido, se a primeira utilização da energia nuclear t^ 

vesse sido para fins não militares. 

Nos idos de 1949, a União soviética entrou no cent 

rio nuolear seguida pela Inglaterra que, em 1952, adquiriu sua • 

matriz da bomba, passando também a Integrar este cenário a * 

França em 1960, a China em 1964 e a índia em 1974. 
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De acordo con Bertrand Goldschmidt* „ as decisões fun 

damentais de se utilizar a bomba atômica foram tomadas pela In 

glaterra e Estados Unidos, " não somente â revelia de seus po 

vos, mas também em instâncias parlamentares e pelos serviços mi 

nisteriais, por um pequeno numero de Chefes de Estado,Ministros 

Assistentes e colaboradores mais próximos. Estes»tinham total 

confiança nas teorias dos cientistas que eram para eles incom 

preensíveis, e cuja validade somente poderia ser confirmada pe 

Io resultado final desse surpreendente empreendimento técnico-

industrial. 

Foram então, as relações entre os aliados que fizeram 

com que se tomasse a decisão mais grave de todo o empreendimen 

to , aquela de utilizar a bomba". 

Em março de 1945, o Presidente dos Estados Unidos^ran 

klin Roosevelt comunicou ao seu então Secretario para assuntos 

de guerra Henry Stimson, os problemas que poderiam ser ocasiona 

dos pela futura arma nuclear e seu possível emprego para fins 

militares, tendo Stimson abordado a questão do controle da bom 

ba apôs a guerra, expondo a Roosevelt que tal questão poderia 

ter adeptos em duas vertentesi a primeira com partidários pe 

Ia continuação do segredo em proveito de um monopólio anglo-ame 

ricano e a segunda tendo adeptos para uma solução sob a égide 

das Nações Unidas. Entretanto, Roosevelt faleceu pouco mais tar 

de, em 12 de abril, desaparecendo, «Mia, o Chefe de Estado a 

quem , provavelmentercsber ia a decisão de utilisar a arma nu 

* GOLDSCHIMIDT, Bertrartd - op.cit. 
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clear , e, sen dfivirta, aquele que teria mais possibilidade pa 

ra escutar os argumentos de alguns cientistas que não aprova 

van a utilização da bomba atômica para terminar uma guerra. 

Em 6 de agosto de 1945 o Presidente Truman anunciou 

ao inundo a existência da arma nuclear e, em 9 de agosto, ele 

expôs em seu discurso a responsabilidade dos Estados Unidos : 

"nós devemos nos constituir os guardiães dessa nova força, a 

fim de impedir seu emprego nefasto e a fim de dirigi-la para 

o bem da humanidade..."*. 

Pode ser considerado que o fundamento da política a 

mericana de não-proliferação se embasou nas palavras de Tru 

man. A política americana de não proliferação já seguia esse 

curso durante a guerra, por ocasião das dificuldades existen

tes entre os Estados Unidos e a Inglaterra, bem como os pro 

blemas surgidos com a presença de alguns cientistas france 

ses no empreendimento anglo-saxão. 

Joliot e sua equipe composta por dois colaboradores, 

Hans Halban e Lew Kowarski, demonstraram, em 1939, que a rutu 

ra do núcleo do átomo por um finico neutron provoca a emissão 

de vários neutrons. 

Essa equipe/ a qual também pertencia Francis Perrin, 

já mostrara que o numero de neutrons secundários emitidos pe 

Ia fissio de um Ünico nfieleo de urânio, * de ordem de 3. No 

* GOLDSCHMIDT, Betrand - op.cit. p«9,37 
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urânio natural, entretanto» somente a fração rara, > urânio 235, 

suporta facilmente a fissão. 

Todavia, os cientistas franceses chegaram â conclusão 

de que se poderia , sem duvida alguma, desde que em determina 

das condições, realizar uma reação em cadeia a partir do ura 

nio 235. 

Com efeito, a experiência provou que os neutrons se 

cundários, que são emitidos a grandes velocidades, ficam quan 

do eles estão lentos, mais aptos a provocar a fissão do urânio 

235. 

Desse modo, Joliot e seus colegas fixaram as condi 

ções que esperavam para construir e controlar uma máquina pro 

dutora de energia. 

Entretanto, eles se deram conta de que, para prosse

guir .. suas experiências, necessitavam de grandes quantida 

des de urânio. Então Joliot tentou negociar com os belgas um 

projeto de acordo a ser firmado entre a "Union Miniêre du Haut 

Katanga" e a "Caísse National* de la Recherche Sciehtifique 

(CNRS)", no qual a "Union-Miniêre" se comprometia a fornecer cin 

quenta toneladas de urânio e, caso referido acordo prosperas

se, seria criado em sindicato de estudos pelas duas partes pa 

ra explorar os resultados eu ••cala mundial. Referido acordo 

nio foi assinado, provavelmente, pelo inicio da Ouerra. 
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Posteriormente, Halban e Rowarskl (1940) foram par» 

a Inglaterra continuar as pesquisas desenvolvidas até então no 

"College ei ? France", «as Jollot decidiu ficar â frente do seu 

laboratório no "College". 

ha Inglaterra, os trabalhos também eram desenvolva 

dos a passos lentos, ocasionados pela pouca disponibilidade de 

urânio e pela razão de que os cientistas ingleses desenvolvi

am estudos secretos sobre ondas ultra-curtas» e que terminaria» 

por inventar o radar. 

Ao que se sabe, alguns meses após o inicio da 2- Guer 

ra , a atenção dos cientistas ingleses se voltou para um estu 

do teórico, secreto, redigido por dois físicos alemães refugia 

dos, Rudolf Peieres e Otto Frisch. Friscb tinha sido o primei 

ro a apresentar a prova física da fissão, em janeiro de 1939, 

em Copenhaque. Seu memorando, redigido antes da Guerra, afirma 

va que um quilo de urânio 235 puro era suficiente para a cons 

trução de uma bomba de grande potência. Referido memorando deai 

crevia um método possível de separação do isótopo 235, os prin 

clpios do mecanismo da arma, bem como a avaliação dos seus e 

feitos. No conjunto, tratava-se de um trabalho considerável pa 

ra a fabricação da bomba, como também o foraa as licenças fran 

cesas para a construção das futuras centrais nucleares. 

Nos Laboratórios Cavedith' (Cambridge) , Halban e Ko 

warski continuaram suas pesquisas e, em desembro dm 1940, em 

dselsão tomada juntamente com Jollot, tivera» certesa da conf 

trução de máquinas produtoras de energia a partir da utiliza-
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ção do urânio natural, sob os auspícios do "MAUD COMMITTEE?* 

Em julho de 1941, o "MAUD COMMITTEE", chegou a con 

clusõcs positivas no quo se refere á separação industrial do 

urânio 235 e a construção da bomba atômica, e fez recomenda 

ções no sentido de que as pesquisas deveriam continuar a ser 

feitas na Inglaterra ou, caso fosse indispensável, nos Esta 

dos Unidos. 

Houve também recomendações no sentido de verificar 

a possibilidade de se construir uma "Caldeira" a urânio e a 

água pesada, bem como pesquisas dirigidas para construção de 

usinas de separação isotõpica de urânio, segundo o método da 

difusão de um composto gasoso do urânio, através de uma 

membrana porosa, método esse ainda utilizado pelas potências 

nucleares. 

A dificuldade encontrada para realização dos referi 

dos projetos, foi que eles não poderiam ser experimentados 

em pequena escala, e a sua continuação em escala industrial, 

implicava na construção de instalações de produção de urânio, 

de água pesada e de separação isotópica, importando conse 

quentemente em despesas consideráveis. 

*De acordo com Dertrand Goldschmidt a palavra MAUD nio é • 
brevlatura de "Military Application ot Uranium Desintegra -
tion" , por estar vinculado ao Ministério da Produção Aero
náutica , mas apenas o nome de una governanta inglesa doa 
filhos de um cientista dinamarquês. 
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Nos Estados Unidos, a s i tuação dás pesquisas desenvol 

vidas no campo nuclear por c i e n t i s t a s estrangeiros e nacio 

nais não era. muito diferente * daquelas empreendida» na Fran 

ça e na Inglaterra. 

Enrico Fermi, f í s i c o i ta l iano» depois de receber o 

Prêmio Nobel em 1938, continuou a fazer seus trabalhos de pes 

quisas juntamente com Szilard na Universidade de Columbia em 

Nova York. 

Em 1939, como ocorreu também na França, Fermi e S z i 

lard já desenvolviam pesquisas r e l a t i v a s a f i s s ã o , tendo mais 

tarde provado que o carvão, sob forma de graf i te puro, pode 

r ia serv ir de moderador para permitir a realização de uma rea 

ção em cadeia no urânio natural, com a condição de somente 

u t i l i z a r o urânio refinado, o que importava em algumas toneIa 

das tanto de urânio quanto de g r a f i t e . 

Na Universidade de Berkeley-California, Glenn Sea-

borg, ut i l i zando o c ic lo tron , demonstrou que, sob a ação de 

neutrons, o urânio 238 se transmita em um elemento novo desço 

nhecido na terra , que e l e chamou de plutônio*. 

* O plutônio nio existe na nature» pois e le ê radioativo, isto é, seus i 
tonos são instáveis « t « w chanoe em dues de se desintegrar em 24009 
anos. O urânio , cujos Stamps ssb o* saio pesados de natures», i taW-
bim instável, ume os períodos de tempo iimawiirlni I desintegração de 
suas dues espécies , ioStopo 235 • isoeflso 238 , si» t io oonsidsrftvels, 
que uma fração importante do urftnio pvssinte no momento de ftjtmsyab do 
nosso globo ainda existe, oaumcuaOÊ, •wiimiÉl - cp,oit. 
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No ano de 1941, os conselheiros de Churchill esta van 

conscientes do avanço britânico até aquela data e, por essa 

razão» pouco favoráveis a u m realização em conjunto com os 

astericanos ou nessa a construção» nos Estados Unidos» de uma 

usina de origem britânica de separação isotõpica de urânio , 

pois julgavam que um pais possuidor desse tipo de usina pode 

ria ditar suas condições ao resto do mundo. 

Essa posição, por parte dos conselheiros de Churchill, 

na opinião de Bertrand Goldschmidt, era a primeira demonstra 

ção de fragilidade de uma política baseada na recusa de trans 

ferência de conhecimentos para tentar conservar uma suprema 

cia bastante efêmera. 

Antes de os Estados Unidos entrarem na Guerra (1941), 

foi organizado um serviço de urânio SI, e confiado aos físi

cos americanos Arthur Compton, Ernest Lawrence e Harold Urey 

o papel de desenvolverem pesquisas para se chegar ã bomba. 

A Inglaterra, por seu turno , decidiu criar um Orga 

nisso de Pesquisa Cientifica do Estado - O Departamento de 

Pesquisa Cientifica e Industrial, no qual foi criada uma se 

ção especial, encarregada do urânio, designada - pelo cõ 

digo "Directorate of Tube Alloys", isto é, direção de li

gas de metais para tubos. 

Na primeira reuniio referente aos "Tube Alloys" fi 

cou decidido que o trabalho realizado por Halson deveria ser 
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continuado nos Estados Unidos. Entretanto, a transferência de 

Halson e de sua equipe estava condicionada 2 sua independên -

cia , isto ê, somente receberia ordem de Londres. Essa colidi -

ção não foi aceita pelos Estados Unidos que» apenas peraitiaa 

a integração de Halson e M i s ua ou dois colaboradores na equi 

pe de Chicago. 

Finalmente, ea 1942, foi assinado es Quebec ua 

Acordo regulando a colaboração entre os Estados Unidos e a 

Inglaterra em matéria de "Tube Alloys". 

Esse acordo ficou conhecido coso Acordo de Quebec e 

a colaboração cientifica por ele instituída foi assegurada, ea 

parte, pelas relações estabelecidas entre Jaaes Chadwick cién 

tista inglês e os americanos. 

Como se pode verificar , as pesquisas na área nu 

clear se desenvolveram no decorrer dos anos, caminhando para 

um grande avanço. 

Pace 2 impossibilidade de se conter o avanço das 

pesquisas no campo nuclear e considerando o aumento gradativo 

da troca de informações, os países detentores dos maiores es 

toques de armas nucleares sentiram a necessidade de estabele

cer um controle que assegurasse ao mundo que os matara is nuels 

ares, somente seriam utiUsados para fins paeSfieos. 

o controle para assegurar s utlllsacio pacifica da 

energia nuclear passou por várias fases, s seguir relatadas. 
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1.1.1 LEI MC KAHON 

Em 6 de setembro de 1945, o Senador BRIAN MC MAHON 

apresentou ao Congresso dos E.U.A, projeto de lei para " con

servar e restringir o uso da energia atônica nara defesa na 

clonal» proibir sua cooperação privada e conservar o caráter 

secreto e confidencial de informação relativa ao uso da ener 

gia nuclear". Esse projeto, tendo aprovação pelo Conaresso eu 

1 de agosto de 1946, ficou conhecido como Lei de Energia Ato 

«nica de 1946 - LEI MC MAHON. 

Referida lei visava a criação da Comissão de Ener 

gia Atômica dos Estados Unidos - USAEC, e instituía o monopó

lio estatal de todos os materiais flsseis e instalações para 

produção de tais materiais e continha princípios de controles 

cue seriam adotados internacionalmente. 

Pela Resolução da Assembléia Geral das Nações Uni 

das de 26 de janeiro de 1946, foi criada a Comissão de Ener 

«Tia Atômica das Nações Unidas - UNAEC "lnstitucionalizando-se" 

a oalavra" Salvaguardas ", do seguinte modo: "Para efetivar a 

aplicação de salvaguardas através de inspeções e outros meios, 

nara proteger os países concordantes contra violações e inva

sões." 

A UNAEC tinha como finalidade tratar dos problems* 

relativos 1 descoberta da energia nuclear bem COMO apresentar 

soluções quanto a extensão, 1 todas as Nações, da troca da 
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informações cientificas básicas para. finalidades nadficas, con 

trolar a enerata atômica na medida necessária rara garantir seu 

uso para fins pacíficos, a eliminação das armas atômicas e de 

todas outras principais armas que pudessem servir â destruição 

em massa, e também as salvaguardas efetivas por meio de inspe 

cão a fim de evitar violações e desvios. 

1.1.2 PLOWSHARE 

A utilização da energia nuclear tornou-se mais compli 

cada quando os Estados Unidos elaboraram o programa de expio 

soes nucleares para fins pacíficos - PLOWSHARE,cujo nrincínio 

era o de prevenir a disseminação de armas nucleares para outros 

fins. 

O motivo principal era concordar com o acesso dos pai. 

ses não desenvolvidos ao conhecimento cientifico em relação ã 

energia nuclear, desde que esses programas fossem submetidos ã 

aolicação de salvaguardas, a fim de impedir a transferência de 

conhecimentos que possibilitassem a fabricação de explosivos nu 

cleares. 

1.1.3 RELATÓRIO ACIIESON/LILIENTHAL 

A primeira idéia para criação de um sistema de salva* 

guarda* estava contida no Relatório Acheson/Liiienthal, prepara 

do pelo Comitê chefiado pelo Secretário Assistente de Estado , 

Oeam Acheson, e pela Junta de Consultores Chefiada oelo 
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Presidente da Tennessee. Valley Authority, David Llllenthal. 

0 Relatório visava a criação de uma "Autoridade In 

ternacional", "Autarquia do Desenvolvimento Atômico", que seria 

proprietária de todas as jazidas e minas de urânio, tôrio e de 

outros minérios férteis e de todas as fabricas nara seu benefi-

clamento e produção de materiais flsseis. 

0 Relatório em questão também "distinguia entre as 

instalações, as que possibilitariam o desvio de orodutos nuclea 

res para aplicação bélica, e as destinadas a produzir apenas 

combustíveis para reatores e outros fins pacíficos . As primei

ras, ficariam sob o controle da autoridade internacional e as 

últimas noderíam ser operadas pelos Estados, a fim de não- rejs 

tringir as atividades industriais" (2) . 

Tendo como base esses precedentes, foi apresentada â 

Assembléia Geral das Nações Unidas, uma proposta do representan 

te norte-americano Bernard Baruch, que mais tarde passou a ser 

conhecida como Plano Baruch. 

1.1.4 PLANO BARUCH 

0 Plano Baruch propunha a criação de uma "Autoridade 

do Desenvolvimento Atômico", que seria.a detentora de toda* as 

fases do desenvolvimento e utilização da energia nuclear ,ten

do como nonto de partida a matéria-prima, incluindo , aindai 
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- controle gerencial ou posse de todas as atlvl 

dades da energia atômica, potencialmente perigosas 

para a segurança mundial; 

- poder para controlar, inspecionar e licenciar to 

das as dentara atividades atômicas; 

• o dever de fomentar as aplicações pacificas da e 

nergia atômica; 

-• responsabilidade de pesquisa e desenvolvimento des 

tinados a colocar a Autarquia na vanguarda dos co 

nhecimentos atômicos e assim, habilitá-la a compre 

ender e a desvendar qualquer mau uso da energia a 

tômica. Para ser eficaz, a própria Autarquia te 

ria de ser o lider mundial no campo dos conheci men 

tos atômicos e de seu desenvolvimento e, desse mo 

do, suplementar sua autoridade legal com o gran

de poder Inerente a nível de conhecimento. 

0 Plano Daruch foi apresentado na Comissão das Na -

ções Unidas em 14 de Junho de 1946. 

1.1.5 PLANO GROMYKO 

A União Soviética por sua vez, apresentou um substi

tutivo ao Plano Baruch conhecido como Plano Gromyko, com a pro 

posta de promover a interdição absoluta de utilização de armas 

atômicas; proibição de fabricação de armas atômicas,e%a-de* ••»' 

truição , no prazo de tela meses a contar da data da entrada 

em vigor do Plnao, de todos os estoques de armas atômicas jl 

fabricados ou em curso de fabricação. 
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Entretanto» a principal objeção da União Soviética 

era quanto a prática de inspeções internacionais , que no seu 

entender contrariavam os princípios de soberania, apenas con 

cordando se essas inspeções fossem periódicas. 

Como se pode verificar, não havia total discordân 

cia entre as duas propostas. O procedimento a ser seguido pa 

ra chegar-se à proscriação de armas nucleares ê que era dife 

rente."Segundo o Plano dos Estados Unidos, começar-se-ia pela 

inspeção e controle para impedir a produção de novas armas nu 

cleares e sõ depois de obtida essa garantia, sem prazo determJL 

nado, destruir-se-iam as bombas existentes. Já o plano sovietJL 

co começava com a destruição das bombas existentes e, poste 

riormente, iniciar-se-iam o controle e as inspeções para im 

pedir a produção de novas armas" (3) . 

1.1.6 ÁTOMOS PARA A PAZ 

A questão da não proliferação esteve sempre pre 

sente nas discussões dos dirigentes dos EUA, haja vista que a 

proposta "ÁTOMOS PARA A PAZ" apresentada pelo Presidente Dwigh 

Eisenhower perante a Assembléia Geral das Nações Unidas, reali^ 

zada em 8 de dezembro de 1953, propunha que o uso pacifico da 

energia nuclear poderia ser favorecido pela transferencia dos 

materiais do uso militar para o civil, ettabelecendo-se um con 

trole dos armamentos nucleares, • criando-se um programa «n, 

tre as Nações para a aplicação pacifica da energia nuclear,com 

especial ênfase ao desenvolvimento de reatores nucleares para 

geração de energia elétrica. 
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A pronoata do Presidente Eisenhower teve como resulta 

do: 

- A convocação de uma conferência especial para troca 

de informações sobre o progresso da energia nuclear, 

resultando na 1- Conferência Internacional de Apli

cações Pacificas da Energia Atômica, realizada em 

Genebra, em 1955, organizada por um Comitê Consult^ 

vo da ONU; 

- A criação de um Organismo Internacional para desen

volver a cooperação nuclear entre os diversos oaí -

ses membros da ONU. Dessa sugestão surgiu a inicia

tiva de criação da Agência Internacional de Energia 

Atômica - AIEA, para a qual toda cooperação interna 

clonal de assuntos nucleares deveria ser canaliza

da. 

Referida Agência teria como principal responsabilida

de o desenvolvimento de métodos por meio dos quais se efetiva -

ria a distribuição de todos os estoques de material nuclear. 

Entretanto, as primeiras sugestões para a elaboração 

do Estatuto da citada Agência jã continham o direito de ardi -

car salvaguardas, • verificar em cada Estado, o material dis -

tribuldo , mediante aceitação das partes envolvidas. 
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Hâ que se assinalar, por oportuno,que a proposta do Pre 

si dente Eisenhower não mencionou, especificamente, a aplicação 

de salvaguardas internacionais, assunto este rue será tratado 

no item 2.4 deste trabalho. 

1.2 A INTERNACIONALIZAÇÃO DA ENERGIA NUCLEAR 

A internacionalização da energia nuclear advém das nró 

nrias normas internacionais â que ela está submetida, haja vis_ 

ta a criação de Organismos e Organizações Internacionais cora 

suas funções especificas, as convenções Internacionais com suas 

regras aplicáveis, e bem assim o questionamento sobre a exis -

tência ou não de um novo direito, o direito nuclear. 

E oportuno , tecer aqui algumas considerações quanto a 

esse novo direito, qual seja, o Direito Nuclear, visto que 

muito se tem questionado sobre a existência ou não desse direJL 

, to, cabendo aqui nortanto fazer uma colocação de que se é admi 

tido como "critério a regulamentação pelo direito, de uma ati

vidade nova e importante do homem, e constata-se que esta regu 

lamentação necessita uma evasão fora do direito comum clássico 

em numerosos domínios, se ao observar a inutilidade dos esfor

ços daqueles que, tradicionalmente, tentam integrar esta nova 

atividade nas diversas categorias do direito axistonf-e,então assim, 
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parece que se pode falar de um "direito atômico", como se pode 

falar de um direito aéreo..."(41. 

A preliminar que cabe levantar é, portanto, a exis

tência ou não do Direito Nuclear como disciplina autônoma. Se 

gundo o Prof. Enrique Zaldivar, ainda ê prematuro falar no Dî  

rei to Nuclear como disciplina autônoma, porque os problemas 

ainda não são determinantes para colocá-lo em tal nível. Tal 

entendimento também foi seguido pelo Professor Boulanger, ju -

rista alemão, que ocupou durante algum tempo, a Divisão Legal 

da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA (5). 

No entender do professor W.Boulanger, a lei nuclear 

além do seu caráter nacional, pode ser considerada como inter

nacional e supranacional. Ela é internacional quando cria orga 

nizações Internacionais e Intergovernmentals como a AIEA 

OCDE, NEA e EURATOM, dotando-as de poderes legislativos ou de 

salvaguardas . A lei ê considerada supranacional quando tem 

prioridade sobre a lei nacional. Referida lei, sõ pode ser 

criada, se os Estados interessados transferirem alguns dos 

seus direitos ás Agências Internacionais, por meio de acordos* 

Todavia, a denominação "Direito Nuclear" ji foi em

pregada por juristas de grande peso como Henri Puget,que a 

usou numa comunicação feita I Academia de Ciência» Jurídicas 

do Xnstituto de rrança (6). 

* Issas transferências s6 pode» ser efetivadas se previstas na 

Constituição. 
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Em suas notas preliminares sobre os problemas jurldi 

cos da energia nuclear, o Prof. Alfonso Oe Los Santos, efatiza 

uma serie de denominações dadas a esse novo segmento do direi

to, e define Direito Nuclear como "um conjunto de princípios e 

normas legais que regulam a atividade do Estado e todas as pes

soas físicas e juridicc s que utilizam a energia contida no nu 

cleo do átomo (7). 

De los Santos assinala, ainda, as seguintes caracte

rísticas do novo direito: 

a) A universalidade ou o caráter comum dos seus pre

ceitos; 

b) 0 caráter internacional; 

c) A intervenção do Estado; 

d) 0 caráter evolutivo. 

A universalidade decorre de que, sendo um direito no 

vo, seus conceitos devem ser adequados à novidade que gera esse 

direito, isto é, a ciência e â técnica nucleares, como por exem 

pio, segurança, transporte, seguro, matérias essas que devem 

ser inseridas no ordenamento jurídico de cada Estado. 

0 caráter internacional reflete toda a historia pro 

prlamente dita da energia nuclear, desde o seu nascedouro até 

sua primeira • triste aplicação en Hiroshima • Nagasaki. 

8e por um lado a «nergla nuclear evoluiu para as a -

plicaçõts pacificai • para a criação da Organismos Internacionais 
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como a Agência Internacional de Energia Atônica - AIEA, Comitê' 

Interamericano de Energia Nuclear - CIEN, Organização de Coope 

ração e Desenvolvimento Econômico - OCDB, Agência de -Energia 

Nuclear - AEN, Comunidade Econômica de Energia Atômica - EURA-

TOH r que foram criados e tem desenvolvido suas atividades em 

beneficio do homep,existiram também as negociações para o SALT 

II que a rigor, estabelece o equilíbrio mundial através da 

quantidade e da potência dos mísseis com cgivas nucleares, não 

cabendo aqui tecer maiores considerações sobre este ultimo pon 

to, convindo, entretanto lembrar , temas inseridos no contex

to internacional e, portanto, objeto do Direito Internacional 

Público, tais como não-proliferação com seus sub-temas salva -

guardas , proteção física, INFCE dentre outros que de perto in 

teressam ao Direito Internacional. 

1.2.1 AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA - AIEA 

A Agência Internacional de Energia Atõmica-AIEA cons 

titui-se juridicamente em 29 de Julho de 1957, quando foram dd 

positadas as ratificações necessárias em Washington, sendo a 

União Soviética a primeira entre " as potências nucleares" a 

ratificar o Estatuto, pois para o reconhecimento da AIEA, era 

necessário o depósito de dezoito instrumentos de ratificação , 

desde que dentre esses dezoito, três tivessem sido deposita -

dos pelos seguintes Estadosi Canadá, França, Estados Unidos , 

Reino Unido e Uniio soviética. 

A AIEA i um Órgão autônomo , colocado sob a égide 
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das Nações Unidas, e as relações entre os dois Organismos foram 

definidas por um Acordo aprovado pela Assembléia Geral da ONU 

em 1 de novembro de 1957» que a reconheceu como um Organismo 

Internacional de utilização da energia nuclear. 

Como instituição, a AIEA difere dos outros organismos 

especializados visto que estes se relacionam com a ONU através 

do Conselho Econômico e Social (ECOSOC) e a AIEA se reporta, di 

retamente, a Assembléia Geral e ao Conselho de Segurança da 

ONU (art.XII.C). 

A AIEA foi criada com o objetivo de prestar assistência 

técnica e assegurar o uso pacifico da energia nuclear, e a sua 

estrutura é semelhante â dos organismos especializados da ONU, 

tendo como õrgão de deliberação a Junta de Governadores. Embora 

seu objetivo principal seja a prestação de assistência técnica, 

assegura, automaticamente, a utilização pacifica da energia nu 

clear através da aplicação de salvaguardas. 

A AIEA exerce, ainda, outras funções, podendo ser destaca 

das as recomendações referentes a proteção radiolõgica, que 

visam a redução dos perigos que possam causar danos âs pessoas. 

Essas recomendações são baseadas nas informações prestadas ps 

Ia Comissão Internacional de Proteção Radiolõgica-ICRP,e pelo 

Comitê Cientifico das Nações unidas, sobre os Efeitos das Radiações Atômi

cas - UNBCEMt, criado pela Assembléia Geral da ONU em dezembro ds 1955. 

Além dessas atribuições a AIEA deve, ainda, instituir • 

aplicar medidas visando s garantir que os materiais t$sssis •£ 

peoisis e outros materiais ,serviços • equipamentos por ela 

fornecidos ou por seu intermédio, não possam ser utilizados 
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para fins militares. Desse modo, a AI EA criou um sistema para 

salvaguardar as aplicações pacificas da energia nuclear contra 

os desvio de materiais para fins bélicos, isto ê, produção de 

armas ou explosivos nucleares. 

Obviamente , a aplicação de salvaguardas não se reŝ  

tringe aos materiais, abrange também as instalações nucleares, 

os equipamentos especificados e quaisquer outras instalações 

que venham a ser projetadas, construídas ou operadas em conse

qüência da transferência de informações tecnológicas relevan

tes. 

1.2.2 COMITÊ INTERAMERICANO DE ENERGIA NUCLEAR -CIEN 

O Comitê Interamericano de Energia Nuclear-CIEN foi 

criado em 1959, no quadro da Organização dos Estados America

nos - OEA e abrange 29 Estados da América Latina e os Estados 

Unidos, tendo como objetivo principal prestar assistência aos 

Estados para o desenvolvimento de ações relativas â pesquisa e 

ao desenvolvimento de troca da informações cientificas e técni 

cas, bem como facilitar a criação da centros de estudos reglo 

na is e implementar as regulamentações concernentes 2 Saúde Pú

blica. 

O CIEN, da acordo co« seu Estatuto, § uma Comissão 

da cariter técnico, podando formular recomendações técnicas di 

retamente aos Governos por modos do sous rsprasentantas no Co

mitê, como também aos diversos érgios da Organiiaçio dos Esta

dos Americanos - OEA. 
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Quando da sua primeira reunião «a outubro de 1959, na 

'sede da OEA» contou com a participação de representantes de 

quase todos os Estados membros, criando ua Comitê de Programas 

Educativos e Técnicos e outro Comitê de Questões Legais e Ad 

ministrativas, cujos trabalhos fora* aprovados na Conferência 

que se realizou a seguir. 

O CIEN, de acordo coa seu Estatuto, formulou seu pró 

prio Regulamento constituído de 44 Artigos, distribuídos em 9 

Capítulos, que tratam, respectivamente, da composição do Comi 

tê , da agenda das reuniões, das regras gerais de procediaen 

to, do quorum e da votação, dos Comitês, da Secretaria e dás 

modificações do Regulamento. 

As funções do CIEN estão elencadas no artigo 39 do 

seu Estatuto, constando, dentre elas, a assistência as Repúbli 

cas Americanas no desenvolvimento de um plano coordenado de 

pesquisa, em matéria de energia nuclear. 

Para o cumprimento dessas funções o Comitê deverá pre 

cisar e examinar as necessidades continentais, a fia de fomen

tar a coordenação de prooramas para atender aos interesses e 

as necessidades da comunidade inter americana. 

1.2.3 ORGANIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO E DEfENVOLVIMENTO BOONOMXCO-OCCK 

A Organixaçlo de Cooperação • Desenvolvimento Econoal 

co-OCDE,fol ea pr incipio , const i tuída por ua grupo de I f pal • 

•%• , como decorrência de uaa Convenção firmada ea 16 de Abril de 
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1948, pata a recuperação da Europa, sob a denominação de Organização 

Européia de Cooperação Econôaica-OECD. (8). 

A OCDE foi instituída por uma Convenção assinada em 

14 de dezembro de 1960, em Paris, tendo por objetivo a proso -

ção de políticas visando: 

- ã réaliser la plus forte expansion possible de l*é-

conomie et de 1'émploi et une progression.du niveau 

de vie dans les pays Membres, tout en maintenant la 

stabilitê financiêre, et contribuer ainsi au deve -

lopnent de l'economie modiale; 

- r contribuer ã une saine expansion économlque dans 

les pays Membres, ainsi que non Hembres, en voie 

de development éconosdque; 

- â contribuer ã 1'expansion du commerce mondial sur 

une base multilatérale et non discriminatoire , con 

formêment aux obligations Internationales" (9). 

Os artigos seguintes da Convenção que criou a OCDE, 

tratam das obrigações impostas aos Estados Membros , para alcan

çar os objetivos fixados no artigo 19. 

Dentre outras funções da OCDE pode-se destacar o seu 

papel de examinar os problemas ligados Is utilizações da energia 

nuclear. 

A Convenção que criou a OCDf dispõe que ela está eg 

carregada de tomar medidas próprias para a perfeita exeei^çâo 4a 
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Convenção. Essas Medidas podem ser traduzidas por una função 

legislativa que permite adotar e efetuar acordos de cooperação 

e de execução , essenciais para uma ação comia de desenvolvi -

mento. 

Outras funções da OCDB estão contidas no artigo V da 

Convenção de 14 de dezembro de I960, que dispõe que a OCDB,com 

a finalidade de alcançar seus objetivos , pode tosar - decisões 

que obrigam a todos os membros, salvo decisão em contrário, a 

fazer recomendações aos Estados Membros e concluir acordos com 

seus Estados Membros e não membros, bem como com Organismos In

ternacional s. 

1.2.4 AGENCIA DE ENERGIA NUCLEAR - AEN 

A Agência de Energia Nuclear - AEN, é um órgão espe

cializado da OCDE, e sucedeu em 20 de abril de 1972, a Agência 

Européia para Energia Nuclear (ENEA), criada em 1957. 

Os objetivos da AEN são, em sua maioria, os mesmos 

da ENEA, e consistem na promoção do desenvolvimento harmonioso 

das utilizações pacificas da energia nuclear. 

A AEN tem como objetivos principais promover, entre 

os Governos que são Membros, a cooperação no domínio da seguran 

ça • da regulamentação nucleares, bem como a avaliação da oon -

tribulção da energia nuclear no progresso •oonomleo. 
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Para atingir seus objetivos a AEN.t 

- "encoraja a harmonização de políticas e priticas re 

gulanentares no domínio nuclear , no que concerne, notadamente , 

a segurança das instalações nucleares, a proteção do nome» con

tra as radiações lonizantes e a preservação do meio-ambiente, a 

gestão dos rejeitos radioativos , bem como a 'responsabilidade 

civil e os seguros em matéria nuclear; 

- examina, regularmente, os aspectos econômicos e téc 

nicos do crescimento da energia nuclear e do ciclo do combust! -

vel nuclear, e avalia a demanda e as disponibilidades para as 

diferentes fases do ciclo do combustível nuclear , bem como o 

papel que a energia nuclear desempenhara no futuro, para satisfa

zer a demanda energética total; 

- desenvolve trocas de informações cientificas e téc

nicas concernentes a energia nuclear, principalmente, por inter 

médio de serviço comuns; 

- coloca em prática os programas internacionais de 

pesquisa e desenvolvimento, bem como as atividades . organizadas 

e administradas em comum pelos países da OCDE "(10). 

Para essas atividades, bem como para outros trabalhos 

conexos, a AEN colabora estreitamente com a AIEA, com a •• qual 

mantém um Acordo de Cooperação. Também colabora com outras orga

nizações internacionais que operam no campo da energia nuclear. 

Fazem parte da AEN os países europeus Membros da OCDE, 

a Australia, o Canadá", os Estados Unidos , o Japão e a Comissão 
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da Comunidade Européia que participa, igualmente* dos trabalhos 

da AEN. 

1.2.5 COMUNIDADE ECONÔMICA DE ENERGIA ATOMICA-EURATOM 

A EURATOM foi instituída pelo Tratado de Bona de 25 

de março de 1957, ao mesmo tempo que a Comunidade Econômica Euro 

pêia C.E.E. 

A finalidade imediata da EURATOM foi estabelecer uma 

indústria da energia nuclear, e também promover o desenvolvi -

mento econômico da Comunidade Européia. 

Além de outras atribuições , cabe desenvolver pesqui

sa e assegurar a difusão de conhecimentos, facilitar os investi

mentos , e a criação de suportes necessários ao desenvolvimento 

da energia nuclear na Comunidade. 

Como pessoa Jurídica distinta dos Estados Membros da 

Comunidade, a EURATOM pode contrair obrigações, diretamente, com 

órgãos nacionais e atuar no campo das relações internacionais. 

O Tratado de Roma conferiu â EURATOM direitos e obri

gações que lhe permitem , para o cumprimento de sua missão, bai

xar atos jurídicos diretamente executáveis no território dos Es

tados Membros. 

A EURATOM, como •• pode verificar, € dotada de capaci 

dade jurídica internacional. 
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A capacidade jurídica internacional foi conferida õm 

maneira genérica pelo artigo 101, que dispõe: "No quadro de 

sua competência, a Comunidade pode obrigar-se para a conclusão 

de Acordos ou Convenções com um terceiro Estado, uma Organiza

ção Internacional ou uma pessoa de um terceiro Estado". 

Ao Direito Internacional Privado que pretende regu -

lar e dirimir conflitos de competência dos Estados, adicionam-

se ainda, as Convenções Internacionais especificas do ramo do 

Direito Nuclear, tais como as Convenções sobre Responsabilida

de Civil por Danos Nucleares (Paris, Viena e Bruxelas) e a no

va Convenção sobre Proteção Física. 

1.2.6 CONVENÇÃO DE PARIS 

A Convenção de Paris de 29 de julho de 1960, cujos 

países signatários consideram que a Agência Européia para a 

Energia Nuclear AEN, criada . quadro de OCDE, esta encarrega 

da de promover a elaboração e a harmonização das legislações 

referentes â energia nuclear nos países participantes, prin

cipalmente, no que concerne ao regime de responsabilidade e 

seguro dos riscos nucleares. 

Os fundamentos nos quais repousam a Convenção de Pa 

ris (Convenção sobre Responsabilidade Civil no Domínio da E -

nergia Nuclear), levaram em conta, principalmente, que a pro

dução e a utilização da energia nuclear comportam grandes ris 

cos, não se podendo, portanto, descartar a possibilidade de 
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acidentes e suas conseqüências, nas instalações nucleares ati 

hoje exi8tentes. 

Os peritos da área nuclear, em sua maioria, estão a 

cordes no sentido de que a possibilidade de ocorrer uma catas 

trofe na área nuclear é bastante remota, mas consideram que 

por menor que seja o risco, um acidente é possível e poderá 

causar sérios danos, tanto às pessoas que seriam as vitimas , 

quanto as empresas operadoras de uma instalação nuclear ou eu 

ja atividade está ligada a essa instalação. 

Foram várias as razões que impuseram a necessidade 

de se criar um regime especial de responsabilidade civil. 

Dentre essas razões levou-se em conta que, no direi, 

to em vigor, os operadores de instalações nucleares estariam 

submetidos a uma responsabilidade Ilimitada e que não poderiam 

obter uma garantia financeira ilimitada, como também, aqueles 

que fornecem serviços, materiais e equipamentos na ocasião da 

construção, modificação, reparação ou operação de uma instala 

ção nuclear, não deveriam estar submetidos a uma responsabil^L 

dade ilimitada, como aquela resultante das normas jurídicas 

do direito comum. 

A Convenção visou, portanto, de um lado, indenizar 

as possíveis vitimas de um acidente nuclear, e de outro lado, 

evitar a quebra da indústria nuclear, sob o peso de uma res -

ponsabilldade civil muito severa. 
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O que se pretendeu ao «laborar «asa Convenção, foi 

que o regime especial de responsabilidade civil repousasse,tan 

to quanto possível, sobre princípios uniformes em toda a Euro

pa Ocidental, para que os efeitos e as repercussões de um aci

dente nuclear não se limitassem as fronteiras políticas ou geo 

gráficas , mas que abrangessem e protegessem todas as pessoas, 

não importando de que lado da fronteira elas estivessem. 

Demais disso, essa regulamentação uniforme viria com 

plementar as medidas jã existentes na área de saúde, de segu -

rança pública e de prevenção de acidentes. 

A Convenção decorreu, por conseguinte, da necessida

de de se unificar as regras fundamentais aplicáveis nos dife -

rentes países, quanto â responsabilidade decorrente dos danos 

causados por acidentes nucleares. 

0 problema da responsabilidade consiste, essencial -

mente , em saber a quem e em que condições , compete a respon

sabilidade jurídica relativa as pessoas que tenham sofrido ou 

venham sofrer danos causados por acidentes nucleares. 

Por outro lado , as pessoas do público também devem 

estar seguras de encontrar uma proteção adequada contra peri

gos desconhecidos. 

A Convenção instituiu um regime de exceção, • seu ob 

jetivo se limita aos riscos de caráter excepcional, aos quais 

não se pode aplicar as regras do direito comum. Cada vez que 

os riscos, mesmo ligados ás atividades nucleares podem ser 
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submetidos ao direito comum, eles são deixados fora do domínio 

da Convenção. 

A Convenção não se aplica nem aos acidentes nuclea

res ocorridos JIO território de um Estado não-contratante nem 

aos darios sofridos nesse território, salvo disposição contra -

ria da legislação do operador responsável, de acordo com os 

artigos 2,6.2.e 23.a e 23.b. que dispõem: 

"Art.2 - La presente Convention ne s'applique ni 
aux accidents nucléaires survenus sur le terrî  
torie d'Etats non-contractants ni aux dommages 
subis sur ces territoires, sauf si la legisla
tion de Ia Partie contractante sur le territoi-
re de laquelle est située 1'installation nucleá 
ire dont 1'exploitant reste responsable en dis 
pose autrement , sans prejudice toutefois des 
droits prévus â 1'article 6.e; 

Art.6e - toute personne ayant son lieu princi -
pal d'exploitant sur le territoire d'une Partie 
contractante, ou ses préposés, qui out repare 
un dommage nucléaire cause par un accident nu 
clêaire survenu sur le territoire d'un Etat non 
contractant ou un dommage Subi sur ce territoi
re, acquiêrent , â concurrence de Ia somme ver 
sée , les droits dont Ia personne ainsi indemnl 
sée aurait beneficie en 1'absence de 1'article 
2; 

Art.23a) La present Convention s'applique aux 
territoires metropolitans des Parties Contrac-
tantes. 
b) Tout Signataire ou Partie Contractante oeut, 
au moment de la signature ou de la ratification 
de Ia presente Convention ou de son adhesion á 
la presente Convention ou ultexieurement â tout 
moment, indiquer par notification adressee au 
Secretaire general de 1'Organisation que Ia 
presente Convention s'applique I ceux de ses 
territoires y compris les territories pour las
queis la Partie Contractante est responsable 
dans les relations Internationales, auxquelselle 
n'est pas applicable en vertu du paragraphe (a) 
du present article et qui sont dfislgnfis dans la 
notification . Une telle notification peut, en 
ce qui concerne tout territoire qui y est dfsig 
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nê, être retiree en donnant un prêavls d'un 
an i cet effet au Secretaire general de l'Or 
ganlsatlon. *" 
c) Les terrltolres d'une Partle Contractante, 
y comprls ceux pour lesquels elle est respon 
sable dans les relations Internatlonales,aux 
quels la presente Convention ne s'applique ~ 
pasont consideres aux fins de ladlte Conven
tion comme territolres d'un Etat non-Contrac 
tant.(11) 

0 regime especial da Convenção somente se aplica aos 

acidentes nucleares ocorridos em determinadas instalações , ou 

em ligação com elas, ou durante o transporte de substâncias nu 

cleares definidas pela Convenção. 

A responsabilidade civil está concentrada no opera

dor da instalação nuclear onde possa ocorrer um acidente nu 

clear. Essa "canalização" da responsabilidade foi admitida , a 

fim de que as possíveis vitimas possam obter inteira reparação 

por meio de uma única ação. 

A responsabilidade do operador de uma instalação nu 

clear é objetiva, independente de qualquer culpa, e difere da 

responsabilidade subjetiva, que se baseia no principio de que 

o autor de um dano somente é responsável pelas conseqüências 

dos seus atos, se esses atos são culposos. 

Com o avanço das tecnologias , houve a necessidade 

de instituir , ao lado da responsabilidade subjetiva do direito 

comum, casos de responsabilidade objetiva. A responsabilidade 

objetiva não repousa na presunção de culpa, mas estabelece na 

ra o autor de um dano, a obrigação de reparar as conseqüências 
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do seu ato considerando, somente, os perigos Inerentes fi sua a 

tlvidade. 

Segundo a Convenção de Paris as ações de reparações 

devem ser propostas no prazo de dez anos, a contar da data do 

acidente nuclear. 

0 risco nuclear para o operador de uma instalarão 

nuclear não pode ser previsto e, por essa razão, torna-se im 

possível estabelecer um seguro que cubra todos os riscos de 

danos. Dessa maneira, na Convenção de Paris o montante mãxi_ 

mo de responsabilidade para um mesmo acidente nuclear produzi. 

do em uma instalação nuclear (ou no curso do transporte de 

substâncias nucleares 1 foi fixado em 15 milhões de unidade de 

conta do Acordo Monetário Europeu-AME, salvo se na legislação 

nacional estiver previsto um montante mais ou menos elevado , 

que não pode todavia, ser inferior a 5 milhões de unidade de 

conta. 

Para fazer face â sua responsabilidade, o operador 

de uma instalação nuclear deve manter um seguro ou outra garan 

tia financeira correspondente às condições determinadas pela 

autoridade pública competente. 

No que se refere ao Tribunal competente, em princi

pio, é aquele onde se encontra a instalação do operador resnon 

sável pelo acidente nuclear , devendo aplicar, sem nenhuma dis 

criminação baseada na nacionalidade , domicilio ou residência, 

o direito da Convenção de Paris (12). 
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Os princípios fundamentais da Convenção siot 

• ) responsabilidade absoluta e exclusiva, sen prova de 

culpa, do operador da instalação nuclear; 

b) limite da responsabilidade em relação ao tempo (em 

principio de 10 anos)a contar da data do acidente; 

c) limitação do montante da responsabilidade (15 milhões 

de unidades de conta),do Acordo Monetário Europeu,po

dendo, entretanto, ser fixado um montante maior, de 

acordo com a legislação de uma parte Contratante, mas 

nunca inferior a 5 milhões de unidade de conta; 

d) obrigação do operador de cobrir suas responsabilidades 

mediante seguro ou outra garantia financeira; 

e) tribunal competente para conhecer todas as reclamações 

relativas a um acidente, é aouele do lugar onde ocor -

reu o acidente. 

" Os casos de exoneração da responsabilidade são linü 

tados aos danos causados por um acidente nuclear havido segun -

do os termos da Convenção" , a determinados problemas de cará -

ter internacional, como os atos de conflito armado ou de uma 

invasão; de caráter político como guerra civil ou insurreição ; 

enfim cataclismas naturais de caráter excepcional, isto é, ca

tastróficas e totalmente imprevisíveis, ficando entendido oue , 

todos esses elementos colocam em jogo a resDonsabil idade do 

oals, no seu conjunto. (13). 
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A Convenção deixou a cargo dos países signatários a 

pllcarem, no plano nacional, as «adidas complementares que jul 

garem necessárias e bem assim, estender as disposições da Con 

venção aos danos resultantes de acidentes advindos de radia * 

ções lonizantes, que ela não cobre. 

Finalmente, cabe considerar, que na Convenção de 

Paris, (29 de Julho de 1960) o operador nuclear ê o único res 

ponsãvel , fazendo com que o sistema introduzido pela Conven 

ção rompa com a tradição da responsabilidade por falta. 

A responsabilidade de que trata a Convenção ê obje 

tiva e canalizada na pessoa do operador nuclear, e tem com e 

feito designar , "a priori", o responsável em caso de acidente, 

partindo do principio de que toda pessoa (o operador nuclear ) 

que exerce uma atividade perigosa deve reparar os danos dela 

decorrentes. 

Desse modo, o corolário da responsabilidade objeti

va é o caráter exclusivo da responsabilidade civil nuclear , 

face a que toda responsabilidade é então canalizada no opera -

dor nuclear, excluindo em particular, os fornecedores e outros 

contratados pelo operador. 

A Convenção, prevê, portanto, uma dupla limitação 

da responsabilidade. 

A primeira limitação visa aos montantes da responsa 

bllidade do operador nuclear, e é uma contrapartida do seu ca

ráter objetivo. 
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A segunda limitação se refere «o tempo oue e Conven 

ção estipula para a extinção dos direitos de reparação. Esses 

direitos são extintos se não houver U M ação de reparação nos 

dez anos seguintes i data do acidente nuclear. 

1.2.7 CONVENÇÃO DE BRUXELAS 

A Convenção de Bruxelas de 31 de janeiro de 1963 i 

uma Convenção Complementar â Convenção de Paris de 29 de julho 

de I960, sobre responsabilidade civil no domínio da energia nu 

clear. O regime da presente Convenção se aplica aos danos cau

sados per acidentes nucleares outros que não aqueles ocorri -

dos inteiramente no território de um Estado não contratante 

da Convenção. 

A Convenção originou-se da necessidade de complemen 

tar a Convenção de Paris no que concerne a intervenção do Esta 

do, no caso de um acidente nuclear grave, não impondo, entre -

tanto, a obrigação do Estado intervir. 

A Convenção foi elaborada com base nos seguintes 

pontos: 

a) A base da responsabilidade é constituída por fundos pri_ 

vaâos que podem ser fornecidos pelo operador, para uma 

instalação nuclear determinada sob forma de seguro ou 

outra garantia financeira. Essa base também é encontra

da na Convenção de Paris. 
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b) quando o» danos ultrapassas a previsão do operador,Is 

to ê , o montante que ele deve segurar» de acordo con 

a Corvenção, deve ocorrer a intervenção do Estado; 

c) no caso dessa garantia ser insuficiente , a subscri -

ção de um compromisso conn pelas partes contratantes 

ê considerada. 

A Convenção de Bruxelas, be» coso o Protocolo Adi

cional de 28 de janeiro de 1964, entraram em vigor em 4 de 

dezembro de 1974, e estabelecem três valores no que se refere 

a responsabilidade do operador. Cada um desses valores é supe 

rior ao precedente , constituindo o valor máximo, o limite da 

responsabilidade para cada acidente nuclear. 

O primeiro valor estipulado em 5 milhões de unida

des conta do Acordo Monetário Internacional, corresponde ao 

limite mínimo de responsabilidade permitido pela Convenção de 

Paris. Esse valor é o que deve ser coberto pelo operador com 

o seguro ou outra garantia financeira. 

A diferença entre o primeiro valor e o segundo va

lor, é de 70 milhões de unidades de conta, e procede dos fun

dos públicos proporcionados pelo Estado Contratante, em cu

jo território se encontra a instalação nuclear. 

A diferença entre o segundo valor e o terceiro va

lor, no montante de 120 milhões de unidades de conta, provam 

de fundos públicos, administrados por todos os Estados Con

tratantes, de acordo com a formula baseada em parte no produ-
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to nacional bruto de cada Estado Contratante, e na outra parte 

na potência térmica dos reatores situados no territ6rlo de ca* 

da Estado Contratante. 

A Convenção complementar de Bruxelas contêm ainda , 

disposições referentes ao ajuste das indenizações que devem 

ser pagas em circunstâncias especiais, como no caso de aciden

tes nucleares que envolvam mais de um operador e que resultem 

em acidentes , cujos danos ultrapassem o valor máximo autoriza 

do, de acordo com o artigo 4, verbis: 

•Artigo 49 -

a) Si un accident nucléaire entraine 
un dommage qui implique Ia respon 
sabilité de plusieurs exploitants, 
le cumul des responsabilltês pré-
vu â 1*article 5 d) de la Conven
tion de Paris ne joue, dans la me 
sure ou des fonds publics vises a 
1*article 3b) li) e iii) doivent 
être alloués, qu'á concurrence d* 
un montant de 120 millions d'uni-
tés de compte. 

b) Le montant global des fonds pu -
blics alloués en vertu de 1'arti
cle 3b) ii) et iii) ne peut dépas 
ser,dans ce cas, la difference "" 
entre 120 millions d'unites de 
compte et le total des montants 
determines pour ces exploitants , 
confornament 2 1'article 3) i) ou, 
dans le cas d'un exploitant dont 
1'installation nucléaire est si -
tuée sur le territoire d'Etat non 
contractant i la presente Conven
tion, conformément ft 1'article 7 
de la Convention de Paris, Si plu 
sieurs Parties contractantes sont 
tênues d'allouer des fonds publics, 
conformément a 1'article 3b) li) , 
la charge de cette allocation est 
répartie entre elles au prorata du 
nombre des installations nucléaires 
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sltuéas sur le terrltolre de chacune 
d*«lies qui sont lapllquées dans 1' 
accident nucléalre at dont las axplol 
tants sont rasponsable s (1»). "~ 

O artigo 8 da Convenção estipula que todas as pes -

soas beneficiárias 4as suas disposições tem direito a repara -

çío integral do dano sofrido, de acordo com as disposições pre 

vistas no direito nacional: 

Artigo 89 - Toute personne bênêficiant des disposi
tions de Ia presente Convention a droit 
â la reparation integrale du dommage su 
bi, conformêment aux dispositions pré -
vues nar le droit national. Toutefois , 
chaoue Partie contractant peut fixer 
des critéres de repartitions équitables 
pour le cas ou le montant des dommages 
depasse ou risque de dépasser: 

i) 120 millions d'unites de compte; ou 

ii) la somme plus elevée qui resulterait 
d'un curou1 de responsabilitês en ver 
tu de 1'article 5d) de la Convention 
de Paris , sans qu'11 en resulte , 
quelle que soit 1'origine des fonds 
et sous reserve des dispositions de 
1'article 2, de discrimination en 
fonction de la nationalité du domici. 
le ou de la residence de Ia personne 
ayant subi le dommage (li>). 

Revisão detalhada da Convenção de Paris e da Conven 

ção Complementar de Bruxelas foi conduzida pela Agência de E -

nergia Atômica-AEN no final dos anos 70, e em novembro de 1982, 

foram assinados dois Protocolos de Emenda as Convenções. 

Tais emendas se referiram aos seguintes pontos:"uma 

mudança técnica que consiste em substituir a unidade de conta 

européia baseada no ouro, direitos de retiradas especiais do 



39 

Fundo Monetário Internacional - FMI; um aumento dos montantes de 

indenização dos danos nucleares fixados pela Convençio de Bruxe

las; vários aperfeiçoamentos de menor porte decorrentes da expe

riência adquirida no decorrer dos anos" (IS). 

1.2.8 CONVENÇÃO DE VIENA 

A Junta de Governadores da Agência Internacional 

de Energia Atômica-AIEA decidiu em sua 28a Sessão que teve lugar 

em 5 de março de 1962 , que se promoveria uma Conferência Inter

nacional encarregada de concluir uma Convenção sobre responsabi

lidade civil em matéria de danos nucleares, bem como todos os 

instrumentos anexos que pudessem ser considerados necessários , 

resultando dai a Convenção de Viena. 

Referida Conferência teve sua reunião em NEUE HOFBURG 

Viena, de 29 de abril è 19 de maio de 1963, e a Convenção dela 

resultante foi aprovada em 21 de maio de 1963. 

A Conferência foi composta de várias comissões e sub

comissões com representantes de vários países , inclusive o Bra

sil, onde foram apresentados vários documentos em que constaram 

as seguintes sugestões aprovadas pela Conferência: 

a) observações apresentadas pelos Governos sobre pro

jeto de Convenção estabelecendo normas internacio

nais "mínima" concernentes S responsabilidade ci

vil em matéria de danos nucleares, elaboradas pe 

Io Comitê Intergovernamental de Resnonsabilidade 

Civil em matéria de danos nucleares, em sua prltneî  

ra reunião em maio de 1961, em Viena; 
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b) projeto de Convenção estabelecendo normrs interna 

clonals "mínima" relativas a responsabilidade ei 

vil em materia de 4anos nucleares, revisada pe

lo Comitê Interoovernamental de Responsabilidade 

Civil em matéria de danos nucleares, em sua se 

gunda série de reuniões, em outubro de 1962; e 

c) emendas ao Projeto de Convenção apresentadas pe 

los Governadores, antes da abertura da Conferên -

cia. 

As partes Contratantes acordaram cue essa Convenção 

contribuiria, igualmente, para o desenvolvimento de relações a 

mistosas entre os Estados , quaisquer que fossem seus regimes 

constitucionais e sociais. 

A Convenção somente se aplica a determinadas ativi

dades nucleares, sendo seu campo de aplicação limitado pelas 

definições do artigo I. 

A Convenção se anlica, portanto, às instalações nu

cleares fixas , aos reatores nucleares, excluindo aqueles utilî  

2ados cono fonte de energia em um meio de transporte aéreo ou 

marítimo, tanto para sua propulsão como para outros fins, as 

fabricas cue utilizam combustíveis nucleares para produzir subs 

tãncias nucleares, incluindo as fábricas para processamento de 

combustível nuclear e as instalações de armazenamento de mate -

riais nucleares,exceto aquelas em que referidos materiais ficam 

armazenados no curso do transporte (art.I). 
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A Convenção não se aplica ao» dano* causados a Insta 

lação nuclear propriamente dita, nem aos bens que se encontram 

no lugar da Instalação, aos meios de transporte nos quais os 

materiais nucleares em causa se encontravam no momento do acî  

dente nuclear, aos danos nucleares causados por acidente nu 

clear resultante diretamente de conflito armado, hostilidade , 

guerra civil ou insurreição (art.IV). 

Na presente Convenção, a responsabilidade é canalî  

zada no operador de uma instalação nuclear, que é objetivamen

te responsável por todo dano nuclear causado por um acidente nu 

clear ocorrido nessa instalação, durante o transporte de mate 

rial nuclear de ou para essa instalação e material nuclear pro 

cedente ou originado dessa instalação nuclear (art.II.a.b.c). 

Entretanto, de acordo com o antigo IV.2, se o opera 

dor nrova que o dano nuclear resultou, na totalidade ou em par 

te, de ura ne?lioência crave da pessoa rue o sofreu, ou que es 

sa pessoa agiu ou se omitiu de agir na intenção de causar uir. 

dano, o Tribunal competente pode, se a lei assim dispõe, exone 

rar o operador, total ou parcialmente, da obrigação de reparar 

o dano sofrido por essa pessoa. 

Isso não significa , que o operador seja exonerado 

de sua responsabilidade de reparar o dano sofrido por outras 

pessoas. 

As exceções estão estipuladas no Artigo IV.3(a) e 

(b): 
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"3 a) •> Kenhuma responsabilidade incumbe ao ODerador em virtude 

da presente Convenção» por um dano causado por uri acidente nu 

clear resultante de atos de conflitos armado, de hostilidades , 

de guerra civil ou de insurreição; 

b) - Salvo na medida em que a lei do Estado onde se encontra 

a instalação disponha de modo diferente, o operador não é con -

siderado responsável pelo dano nuclear causado por um acidente 

nuclear, resultante de um cataclisma natural de caráter exce£ 

clonal". 

Nesses casos esDecificos, a lei ordinária de reparação 

de danos ê aplicada. 

O artigo X da Convenção de Viena dispõe que o operador 

somente tem direito de recurso nos seguintes casos: 

a) se tal direito foi expressamente previsto por um con 

trato escrito; 

fc) ou, se o acidente nuclear resulta de um ato ou omis 

são com intenção de causar dano, contra a pessoa fl 

sica que agiu ou se omitiu com essa intenção.(17). 

Os direitos das vitimas de danos nucleares se extinguem 

se não houver ação correspondente no prazo de dez anos a contar 

da data do acidente nuclear, o Estado onde se encontra a insta

lação pode estabelecer um período maior, se a responsabilidade 

do operador estiver coberta por um seguro ou outra garantia fi 

nanceira. 
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De acordo coin o artigo IV. 1 o "Estado onde se encontra 

A instalação pode limitar a responsabilidade do operador a 

um montante não inferior a 5 milhões de dólares , por acidente 

nuclear", i6to é , o operador da instalação nuclear , assume a 

responsabilidade de reparar os danos até essa quantia, não lhe 

cabendo indenizar os danos çue ultrapassem esse montante. 

0 operador de uma instalação nuclear deve manter um 

seguro ou outra garantia financeira que cubra sua responsabi 1 í_ 

dade pelos danos nucleares, quanto ao montante, a natureza e 

as condições fixadas pelo Estado onde se encontra a instala -

ção. 

0 Estado intervém diretamente quando a garantia finan

ceira ê insuficiente para cobrir a responsabilidade do onera -

dor . Nesse caso, o Estado garantirá o pagamento das indeniza 

ções por danos nucleares, fornecendo as importâncias necessá * 

rias para cobrir as indenizações , sem entretanto, ultrapassar 

o limite eventualmente fixado pelo artigo V.* 

Atualmente, a Convenção de Viena de 1963, se encontra 

em vigor para os seguintes países: Argentina, Bolivia, Cameron, 

Cuba, Egito, Filipinas, Nigéria, Peru, Trindade, Tobago e Iu -

goslávia. Entretanto, Colômbia, Espanha, Inglaterra , Irlanda 

do Norte e Marrocos assinaram mas não ratificaram a Convenção** 

*art.VH.A. 

** O Brasil ainda não assinou a Convenção de Viena de 1963. 
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A Convenção de Paris de 1960, sobre responsablllda 

de civil por danos nucleares tem seu campo de aplicação limi

tado a Europa e a Convenção de Viena de 1963, também sobre 

responsabilidade civil por danos nucleares, por outro lado, ê 

de âmbito mundial e estabelece, como a Convenção de Paris, pa 

ra as atividades nucleares um regime especial de responsabiH 

dade, baseado nos seguintes princípios: 

- responsabilidade absoluta e exclusiva do opera -

dor de uma instalação nuclear pelos danos causa

dos por un acidente nuclear que ocorra em sua 

instalação , ou que utilize material nuclear 

procedente de sua instalação ou â ela enviado; 

- limitação da responsabilidade do operador quan -

to ã quantia monetária e quanto ao tempo; 

- obrigação do operador em cobrir rua responsabili. 

dade por meio de um seguro ou de outra garantia 

financeira; e, 

- garantia de intervenção do Estado para atender às 

solicitações de indenizações que ultrapassem a 

garantia financeira que tenha o operador. 

Com a adoção das Convenções mencionadas foi estabe

lecido um regime de responsabilidade para os operadores de ins 

talações nucleares, tendo referido regime, sido incorporado â 

legislação nacional de grande parte dos países possuidores de 

um programa nuclear. 
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A Convenção Complementar de Bruxelas de 21 de janeiro 

de 1963, estabeleceu um reçlfte de seguro de reparação do dano 

nuclear que pode ser assim considerado: 

- pelo operador da Instalação nuclear, a concorrência 

do montante máximo fixado pela lei nacional; 

- pelo Estado no território do qual a instalação nu 

clear está situada; 

- coletivamente pelas partes contratantes (16). 

Nos anos oue se seguiram â entrada em vigor das Con 

venções , a cooperação internacional que começou com as negoci^ 

ações , foi levada adiante para que as Convenções continuassem 

contando também com a colaboração dos Comitês de Peritos da 

AEN e AIEA para investigação e implementação de procedimentos 

e segurança de questões concernentes às Convenções, haja vis 

ta as modificações introduzidas nas Convenções de Paris e de 

Bruxelas. 

1.2.9 P.RCTECÂO FÍSICA DOS MATERIAIS NUCLEARES 

A proteção física dos materiais nucleares tem ©or 

princípios básicos: 

- estabelecer condições para minimizar as posslblli 

dades de desaparecimento ou desvio de material nu 

clear; 

- proteger a saúde e a segurança do publico contra a 

exposição de radiação; 
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• evitar atos de sabotagem a material nuclear e Ins 

tal ações nucleares; 

- localizar e vecuperar material nuclear ou equipa 

men to que tenham sido desviados. 

A obrigação de criar e de fazer funcionar um siste 

ma completo de proteção física para Instalações e materiais 

nucleares , é da competência de Governo de cada Estado. 

Entretanto, não se pode negar a necessidade de uma 

cooperação internacional, considerando que a eficácia da pro 

teção física no território de um Estado, depende de que ou 

tros Estados possuam medidas apropriadas, para evitar atos 

hostis contra as instalações e materiais nucleares, principal 

mente, quando esses materiais ultrapassam as fronteiras de 

um Estado. 

para que a proterão física se tornasse efetiva, a A 

gência Internacional de Energia Atômica-AIEA, se encarregou 

de prorover a proteção física de materiais nucleares, consis

tindo seus primeiros trabalhos sobre o assunto, nas Recomen 

dações para a Proteção Física dos Materiais Nucleares, prepa 

rados conjuntamente por um grupo de peritos e o Diretor Ge 

ral da AIEA, em 1972. 

Essas Recomendações foram revisadas em 1975 e 1977 , 

e receberam o título de Proteção Física dos Materiais Nuclea-

res-INFCIRC/225/Rev.l/ tendo como objetivos? 
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1) os objetivos de um sistema estatal de -pro 

teçao física dos Materiais nucleares de 

vem ser os seguintes: 

1.1 criar condições que reduzam ao mínimo, 

as Dossibilldades de retirada não au 

torizada de materiais nucleares ou 

atos de sabotagem; 

1.2 proporcionar informação e ajuda técni_ 

ca em apoio às medidas que o Estado 

tenha que adotar, para localizar e re 

cuperar os materiais nucleares. 

2. Os objetivos da AIEA no que se refere a proteção física 

são os seguintes: 

2.1 providenciar um conjunto de recomendações quan 

to as normas de proteção física dos materiais 

nucleares durante sua utilização, transporte e 

armazenamento. Essas recomendações são formula 

das para serem examinadas pelas autoridades com 

petentes dos Estados, servindo apenas de orien 

tação , não tendo caráter obrigatório, nem in 

fringindo seus direitos soberanos; 

2.2 manter-se em condições de assessorar as auto 

ridades de um Estado, a pedido deste, com rela 

ção ao seu sistema estatal de proteção física 

dos materiais nucleares. Não obstante a magnitu 

de e a modalidade da assistência requerida, es 
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sas questões devam ser decididas de comum acordo, 

entre o Estado e a AIEA (19). 

Todavia, hã que se observar, que não compete a AIEA 

assumir qualquer compromisso ou responsabilidade quanto à or 

ganização de um sistema estatal de proteção física dos ma 

teriais nucleares, nem quanto a supervisão, controle ou en 

trada er. vigor de um sistema desse tipo. 

1.2.9.1 CONVENÇÃO SOBRE PROTEÇÃO FlSICA DOS MATERIAIS NUCIZARES 

A proteção física dos materiais e instalações nucle 

ares coro já visto é da competência dos Estados. 

Com o objetivo de facilitar a cooperação internado 

nal, iniciaram-se em Viena, em outubro de 1977,negociações pa 

ra elaboração de uma Convenção sobre Proteção Física dos Ma 

teriais Nucleares , sob os auspícios da AIEA. 

A primeira reunião compareceram representantes de 

58 Estados bem como da Comunidade Européia de Energia M o 

mica EÜRATOM. 

A Convenção ficou aberta para assinatura a partir 

de 3 de maio de 1980, simultaneamente, na sede da AIEA em 

Viena e na sede das Nações Unidas, em Nova York. 

Para que a Convenção entrasse em vigor eram necessâ 

rias 21 ratificações,sendo a AIEA a depositaria. 
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Em 1985, a Convenção tinha sido assinada por 39 Esta 

dos e a EURATOM e ratificada por 10 Estados (20). 

A Convenção fixou os níveis de proteção física que 

devem ser aplicados às diversas categorias de Materiais nu 

cleares durante o transporte internacional, e estabeleceu me 

d idas e compromissos que são aceitos internacionalmente pelos 

Estados. 

A Convenção visou, principalmente, a proteção física 

dos materiais nucleares durante o transporte internacional , 

embora suas disposições se apliquem ao uso, armazenamento e 

transporte nacionais dos materiais nucleares. 

A Convenção não se aplica aos materiais nucleares u 

lizados para fins militares, como se pode verificar no seu 

preâmbulo: 

"Os Estados Partes da Presente Convenção, 

Reconhecendo o direito de todos os Estados de 
desenvolver e utilizar a energia nuclear pa 
ra fins pacíficos, e seu legítimo interesse 
nos benefícios potenciais que podem derivar 
os usos pacíficos da energia nuclear"(21). 

De acordo com a Convenção cada parte deve tomar medi_ 

das para assegurar-se de que, durante o transporte internado 

nal , os materiais nucleares fiquem protegidos: 

"Artigo 39 cada Estado Parte adotará medidas a 
propriadas de acordo com a legislação naciõ 
nal e de conformidade com o direito interna 
clonal para assegurar-se , na medida do poi 
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slvel , de que , durante o transporte nuclear 
internacional , os materiais nucleares que se 
encontra» no seu território , a bordo de u» 
navio ou de una aeronave sob sua jurisdição , 
desde que referido navio ou referida aerona
ve esteja» dedicados ao transprte para este 
Estado ou desde este Estado, fica» protegj 
dos aos níveis descritos no Anexo I. "" 

O anexo I de Convenção fixa os níveis de proteção fí 

sica que deve» ser aplicados durante o transporte internado 

nal de rateriais nucleares , que são classificados em catego 

rias I, II e III. 

O anexo II da Convenção é constituído de um quadro 

onde estão descritos os materiais, suas formas, isto ê, se 

enriquecidos ou no seu estado natural e as categorias a que 

pertencem. 

Aos Estados Partes da Convenção ê solicitado que 

considerem como delito, de acordo com suas legislações nacio 

nais, a prática de determinados atos. Dentre- esses delitos po 

dem ser citados furto, roubo e desvio de materiais nucleares 

que possam causar danos. 

A Convenção tem como princípios fundamentais: 

- a Convenção se dirige, principalmente, para a pro 

teção dos materiais nucleares durante o transpor 

te internacional; (22) 

- varias de suas disposições se aplicam aos mate

riais nucleares objeto de utilização, armazenamen

to e transporte nacionais) (23) 
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• as partes não importarão nam exportarão, n«n au 

torlzarão a importação ou exportação de mate 

riais nucleares , a menos que tenha* recebido a 

segurança de todos os Estados interesados de 

que, referidos Materiais serão protegidos du 

rante o transporte internacional; 

- a classificação em categorias dos materiais nu 

cleares se baseia nas recomendações da AIEA 

(INFCIRC/225/Fev.l) • 

- as partes não permitirão o trânsito , no seu 

território, de materiais nucleares, a menos que-

se encontrem protegidos por esses níveis; 

- a Convenção exige das partes contratantes que 

estabeleçam penalidades para um número determi

nado de delitos graves relacionados coir. os ma 

teriais nucleares; 

- as partes deverão também cooperar na aplicação 

de medidas preventivas e no intercâmbio de in 

formações, no que respeita aos delitos como rou 

bo, sabotagem e coação, que coloquem em risco 

os materiais nucleares (24). 

A intervenção do Estado no campo da Energia Nuclear 

é, em todos os países, presente em maior ou menor grau, e tem 

evoluído através dos tempos, sendo oue, no mínimo,existem Dre 

ceitos comuns a todos os países quanto a detenção,diretamen 

te pelo Estado, das tecnologias hoje chamadas sensíveis, tais 

como reprocessamento e enriquecimento de urânio, ate a nível 
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de Monopólio estatal de toda atividade nuclear, como ocorre , 

por exemplo , no Brasil, dentre outros. 

De qualquer forma, o Estado na atividade nuclear tem 

uma intervenção ao regular o regime de utilização ou mesmo ao 

fomentar as aplicações de energia nuclear quanto às aplica 

ções pacificas, visto que a matéria militar, evidentemente , 

é da competência exclusiva dos Estados militarmente nucleares. 

Mas o Estado intervém, igualmente, quando necessita 

realizar determinados projetos, confiando a grupos estrange^ 

ros, detentores de capitais e de tecnologia, a construção,por 

exemplo, de usinas de origem nuclear ou não. Essa interven 

ção do Estado é encontrada em quase todos os países do mun 

do . Entretanto, se determinados Estados dispensam de recor 

rer aos trabalhos de empresas estrangeiras, a explicação mais 

razoável é a de que já tenham atingido um determinado nível 

de desenvolvimento que lhes permite satisfazer suas próprias 

necessidades. 

0 caráter evolutivo do direito nuclear está na me 

dida da evolução da ciência e da tecnologia nucleares. Eviden 

temente que a cada passo que a tecnologia nui lear avança, no 

vas normas jurídicas vão sendo elaboradas para regular e fo 

mentar suas utilizações. 

Assim, por exemplo, a matéria de segurança de reato 

res nucleares apôs os acidentes de Three Miles Island (USA) e 

de Chernobyl (URSS),deu lugar ao desenvolvimento de novos 

regulamentos para segurança e controle de qualidade. 
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Desse Modo, o Direito Nuclear n£o deve ser deetacado 

do direito» que afinal, deve ser considerado em sua universali

dade e generalidade. 

£, portanto, o Direito Nuclear apenas um segmento do 

direito, e deve ser colocado em conexão com os demais ramos 

do direito e não como algo especial em separado. 

A enumeração das Convenções e dos Organismos Inter_ 

nacinais constituem uma prova da internacionalização da ener 

gia nuclear e, consequentemente , da aplicação do Direito Nu 

clear, haja vista a colaboração internacional com a formação 

de grupos de especialistas da Agência Internacional de Ener 

gia Atônica e outros organismos internacionais para elabora 

rem normas que possam atender às diversas formações jurídi

cas dos países que desenvolvem a energia nuclear. 

Tais considerações foram feitas para demonstrar que, 

as atividades nucleares, incluindo o comércio nuclear têm pe 

culidaridade especificas e se submetem, não só aos controles 

das AIEA, no que se refere a aplicação de salvaguardas, como 

também âs restrições impostas pelo TNP - Tratado de Não - pro 

liferação e as regras do chamado "Clube de Londres" , que se 

rão tratados no item II do presente trabalho. 

1.3 A ENERGIA NUCLEAR NO BRASIL 

O uso da energia nuclear para fins pacíficos vem mo 

tivando uma tecnologia cada vez mais avançada , como conse 

quência da competição existente entre os países mais desen-
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volvidos. 

A posição brasileira, entretanto| e bem definida no 

que diz respeito 8 finalidade pacifica do emprego da energia 

nuclear. 

As atividades de pesquisas em energia nuclear começa 

ram a se desenvolver em 1934, nas escolas de física e engenha 

ria de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

Referidas pesquisas contavam com a participação de 

pesquisadores que empreendiam seus estudos em universidades es_ 

trangeiras, e conduziam pesquisas fundamentais em fisica nu 

clear. 

0 Professor Carneiro Felippe e o Almirante Álvaro Al̂  

berto envidaram esforços para a criação do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - CNPq, começando 

ai o desenvolvimento nuclear brasileiro (25). 

0 CNPq foi criado pela lei n© 1.310, de 15 de Janeiro 

de 1951, como primeiro órgão dedicado ao incentivo ã pesqui^ 

sa e prospecção das reservas existentes no Pais de materiais 

apropriados ao aproveitamento de energia atômica, isto é, os 

minérios de urânio, tõrio , cádmio, berilo, lltio e boro e os 

produtos resultantes de seu tratamento, bem como a grafita e 

outros materiais. 
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Através do Decreto n9 30.583, de 21 de fevereiro de 

1952, foi criada a Comissão de Exportação de Materials Estra 

tégicos, no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, com 

a competência para efetuar as vendas de ur&nlo e tõrio, seus 

compostos e minérios. 

O Instituto de Pesquisas Radioativas - IPR, foi cria 

do em 1953, vinculado à Universidade de Minas Gerais e mais 

tarde veio a se transformar no Centro de Desenvolvimento de 

Energia Nuclear - CDTN, sendo a primeira instituição brasi_ 

leira dedicada, exclusivamente, ã pesquisa e aplicações nu 

cleares. 

Posteriormente pelo Decreto n9 39.872 , de 31 de a 

gosto de 1956, foi criado o Instituto de Energia Atômica-IEA, 

que passou, a partir de 1979, a designar-se Instituto de Pes 

quisas Energéticas e Nucleares - IPEN.(Dec.n9 13.427, de 16.03.79).* 

Pelo Decreto nÇ 40.110, de 10 de outubro de 1956,foi 

criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, direta 

mente subordinada â Presidência da República. 

Os aspectos institucionais da energia nuclear estão 

contidos nas Diretrizes da Política Nacional de Energia Nu 

clear , baixadas pelo Presidente da República , eml967. 

A finalidade da Política Nacional de Energia Nucle 

ar conrtitui-se em: 

* O Decreto-Lel n? 250, de 29.05.1970, criou o JEA com a Au -

tarquia Estadual. 
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"Promover,no Brasil, com alta prioridade, o 
emprego da energia nuclear , em todas as 
suas formas de utilização pacifica, a ser 
viço do desenvolvimento econômico, cienti
fico e tecnológico nacional, bem como o 
bem estar do povo bradileiro". 

As Diretrizes estabelecem competências e atribuições 

aos diversos órgãos do Governo, cabendo ao Presidente da Re 

pública a orientação geral da política e ao Conselho de Se 

gurança Nacional sua supervisão, orientação e coordenação. 

No âmbito nacional, compete â União, com exclusivida

de ,legislar sobre energia, em todas as suas formas, inclusî  

ve a de origem nuclear (art.89, item XVII, letra I, da Consti^ 

tuição da República Federativa do Brasil (26). 

A legislação nacional sobre energia nuclear é a se 

guinte , lei 4.118 , de 27 de agosto de 1962, que criou a 

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, como autarquia fe 

deral, estabeleceu sua organização e competência e instituiu 

o monopólio da União sobre a pesquisa e a lavra das Jazidas de 

minérios nucleares localizadas no território nacional; I) o 

comércio dos minérios nucleares e seus concentrados; dos e 

lementos nucleares e seus compostos; dos materiais flsseis e 

férteis ,dos radioisotopes artificiais • substâncias radioatiL 

vas das três séries; dos subprodutos nucleares; II) a produção 

de materiais nucleares e suas industrializações 2) Lei 5.740, 

de 19 de dezembro de 1971, que autorizou a CNEN a criar a Com 

panhia Brasileira de Tecnologia Nuclear - CBTN, estando sua 
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competência e finalidade sob o controle acionário da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear 3) Lei 6.189, de 16 de dezembro 

de 1974, que modificou as duas primeiras, alterando a compe 

tência da CNEN, o nome da CBTN que passou a ser Empresas Nu 

cleares Brasileiras S.A - NUCLEBRÁS, estabelecendo a nova or 

ganização desta Empresa e transferindo seu controle acioná

rio da CNEN para a União, bem como estabeleceu a dualidade no 

exercício do monopólio da União que passou a ser exercido pe 

Ia CNEN, quanto ao planejamento, a orientação superior, a su 

ervisãc, a fiscalização e a pesquisa cientifica, e a execu 

ção pela Nuclebrás S.A. e suas subsidiárias , vis-â-vis do 

artigo 19 da lei 6.189/74. 

As subsidiárias da NUCLEBRÁS S.A. foram autorizadas 

a ser constituídas pelos seguintes atoSí 1) Decreto n9 

76.802, de 16 de dezembro de 1975 - Nuclebrás Auxiliar de >U 

neraçãc S.A. NUCLAM; 2) Decreto n9 76.803, de 16 de dezembro 

de 1975 - Nuclebrás Engenharia S.A. - NUCLEN; 3) Decreto n9 

76.804, de 16 de dezembro de 1975 - Nuclebrás Enriquecimento 

Isotópico S.A. NUCLEI 4) Decreto n9 76.805 , de 16 de dezem 

bro de 1975 - Nuclebrás Enriquecimento Pesados S.A. NUCLEP. 

Referidas empresas têm o controle acionário da Nucle 

brás S.A. com a participação minoritária alemã. Existe, ainda, 

a Nuclebrás Monazita Ltda - NUCLEMOK ««piedade limitada «em 

participação estrangeira. 

A legislação acima citada, que cuida da energia nu 

* A NUCLEMON não foi criada por Decreto. 
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clear foi modificada em agosto de 1988, atribuindo novas com 

petências aos diversos órgãos do setor nuclear. 

A legislação em questão ê a seguinte: 

- Decreto-Lei n9 2.464, de 31 de agosto de 1988, que 

alterou a denominação das Empresas Nucleares Brasileiras S.A. 

NUCLEBRÂS que passou a ser Indústrias Nucleares Brasileiras 

S.A. IKE. 

De acordo com o artigo 29 do referido Decreto-Lei, a 

União transferirá para o patrimônio da CNEN, a totalidade das 

ações, de sua propriedade, representativas do capital da INB. 

O Decreto-Lei em questão alterou, ainda, a conroetên 

cia da CNEN, no que se refere aos artigos 29, 10 e 19 da lei 

6.189/74. 

Decreto n9 96.6^:0, de 31 de agosto de 1988,instj tuiu 

o Conselho Superior de Política Nuclear - CSPN, com a finali 

dade de assessorar o Presidente da República na formulação da 

Política Nacional de Energia Nuclear e no estabelecimento de 

diretrizes governamentais para a energia nuclear. 

Decreto n9 96.621, de 31 de agosto d« 1988, dispõe 

sobre a dissolução da NuclebrSa Enriquecimento Xaotõpico S.A. 

NUCLEI e da Nuclebráa Auxiliar de Mineração S.A. -NUCLAM. 

Com a finalidade de deliberar sobre a dissolução da 
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NUCLEI e da NUCLAM, a CNEN convocarS Assembléia Geral Extraor 

dinária da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB, a fim 

de promover a nomeação dos liquidantes bem como da designa -

ção dos Membros dos Conselhos Fiscais que funcionarão duran

te as liquidações das empresas. 

- Decreto n9 96.622, de 31 de agosto c* 1988, autorî  

za a constituição de subsidiária da Indústrias Nucleares do 

Brasil S.A - INB. A subsidiária constituída sob forma de so 

ciedade de economia mista, denominar-se-ã Urânio do Brasil 

S.A. cor. prazo de duração indeterminado. 

Decreto n9 96.623, de 31 de agosto de 1988,dispõe so 

bre a inclusão da Nuclebrãs Equipamentos Pesados S.A.- NUCLEP 

e Nuclebrãs Monazita e Associada Ltda - NUCLENON, no Progra 

ma Federal de Desestatização , instituído pelo Decreto n9 

95.886, de 29 de março de 1988. 

Para os fins de que trata o artigo 39 do Decreto n9 

95.886/86, a supervisão da NUCLEP e da NUCLEMON será exerci

da pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. 

Decreto n9 96.624, de 31 de agosto de 1988, altera o 

artigo 89 do Decreto n9 75.569, de 7 de abril de 1975 que dis 

põe sobre a competência da Comissão Nacional de Energia Nu 

clear CNEN. 

Além da legislação citada, existe também a Lei n9 

6.453, de 17 de outubro de 1977, sobre Responsabilidade Civil 
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por Danos Nucleares e a Responsabilidade Criminal por atos re 

lacionados com as atividades nucleares . Essa lei estabeleceu 

as seguintes novidades no direito brasileiro: a) resDonsabili 

dade civil objetiva canalizada na pessoa do operadort 

b) limitação da responsabilidade quanto ao montante; 

c) garantia financeira obrigatória - seguro. 

No contexto internacional, o Brasil é Estado Membro 

da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, e seu Es

tatuto integra o ordenamento Jurídico brasileiro através do 

Decreto n9 42.155 de 27 de agosto de 1957. 

No âmbito regional o Brasil participa como membro do 

Comitê Interamericano de Energia Nuclear - CIEN e da Organiza^ 

ção dos Estados Americanos - OEA. 

0 Brasil também é signatário do Tratado de Proscri -

ção de Armas Nucleares na América Latina - TLATELOLCO , que 

não estará em vigência para nós, até mie todos os Estados que, 

necessariamente devem assiná-lo tenham feito e que, com seus 

Protocolos Adicionais tenham depositado seus instrumentos de 

ratificação. 

Ouanto aos atos multilaterais, o Brasil é signatário 

da Convenção sobre Responsabilidade Civil no campo do Trans -

porte Marítimo de Materiais Nucleares, assinada em 17 de de 

zembro de 1971, em Bruxelas, tendo também assinado a Conven -

ção sobre Proteção Física dos Materiais Nucleares , de 3 de 

maio de 1980, 
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O Brasil ainda não ê signatário da Convenção de Vie

na sobre Responsabilidade Civil por Danos Nucleares de 1963, 

em vigor desde 1978, embora venha adotando os princípios nela 

inseridos, bem como aqueles emanados da Convenção sobre Re£ 

ponsabilidade Civil por Danos Nucleares - Convenção de Paris 

de 1960.(27) . 
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CAPITULO II. CONTORNOS POLÍTICOS DO COMÉRCIO NUCLEAR 

2.1-0 COMÉRCIO .DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA NUCLEARES 

O comércio internacional nuclear é o único gue pode 

ser considerado com o submetido a um duplo aspecto no que se 

refere aos fornecimentos. Esse dunlo asoecto comporta, de um 

lado, o desenvolvimento dos Drogramas nucleares nos países em 

vias de desenvolvimento e, de outro lado, o estabelecimento de 

um controle eficaz, visando a garantir que os fornecinentos so 

mente sejam utilizados para fins pacíficos. 

Referido controle é da comoetência da Agência iDter 

nacional de Energia Atômica-AIEA, Organismo Internacional, que 

já foi objeto de consideração no item 1.2.1 do presente traba 

lho. 

Cabe,entretanto,aqui considerar aoena? os asoectos 

das atividades da AIEA oue tem relevância Dará o comércio in 

ternacional , tendo em vista que os controles oor ela exerci 

dos serão considerados no iter 2.4 deste cacítulo. 

Dentre os diferentes aspectos das atividades da AIEA 

convém destacar a assistência técnica por ela nrestada, visto 

ser referida assistência um melo de ajuda aos países em vias 

de desenvolvimento,através da formação de pessoal especializa 

do,como também uma forma de contribuir para o aperfeiçoamento 

de técnicas indispensáveis a todo programa nuclear. 
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Des&e modo, se não criados os suportes necessários a 

través de acordos bilaterais , consequentemente, hã o estabelc 

cimento de um mercado que poderá fornecer equipamentos e ma 

teriais, convindo lembrar entretanto as características espe 

cíficas dos Estados em vias de desenvolvimento, e adaptar as 

cláusulas dos acordos de fornecimentos a essas características 

e, ao mesmo tempo, assegurar a cooperação a longo termo. (1). 

Os objetivos da AIEA estão definidos no art.II do seu 

Estatuto que dispõe: 

"A Agência procurará acelerar e aumentar a contri 
buição da energia atômica para a paz a saúde e 
a prosperidade do mundo inteiro e se assegurará, 
na medida de suas possibilidades , que a assis
tência prestada por ela própria, a seu pedido 
ou sob sua direção ou controle não seja utiliza 
da de maneira a contribuir para fins militares". 

Há que se considerar também outras funções da AIEA , 

como o controle e a aplicação de salvaguardas, funções que 

vem desempenhando desde o inicio de suas atividades , mas oue 

passaram a ter outras características com a entrada em vigor 

do Tratado de Nâo-Proliferação - T.N.P. 

0 Tratado de Nâo-Proliferação foi aberto â assinatu 

ra em 19 de julho de 1968, e entrou cm vigor em 5 de março de 

1970*. 

As primeiras disposições do TNP constam dos seus ar 

tigos I,II,III e IVi 

* Países slonotãrlos do 1T1P, e para os quais os acordos de salvaquardas 
(JNFCI1C/153) estôo cm vigor. (2). 
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"Art.I - Cada Estado militarmerte nu 
clear, Parte deste Tratado , comoro-
mete-se a não transferir, direta ou 
indiretamente, para qualquer recî  
piendârio, armas nucleares ou outros 
artefatos nucleares explosivos,assim 
como o controle sobre tais armas ou 
artefatos exnlosivos e , sob forma 
alguma, assistir, encorajar ou in 
duzir qualquer Estado nilitarmente 
não-nuclear a fabricar , ou nor ou 
tros meios adcuirir armas nucleares, 
evitar ou controlar tais armas ou ar 
tefatos explosivos". 

Verifica-se que o artigo retrotranscrito, dispõe 

rue os Estados r.ilitarnente nucleares se corrnronetem a não 

transferir armas nucleares ou outros dispositivos nucleares 

cara cualçuer reciciendário, fcer: coro não ajudar qualauer V.s 

tado, não nossuidcr de arrr.as nucleares, a adquirir arras ou 

oatrcs exnlosivos nucleares. 

"Art. II - Cada Estado militarner.te não 
nuclear,Farte deste ?r?taòc, cor.nrore-
te-se a não receber, direta ou indire
tamente , a transferência de çualcuer 
fornecedor de arras nucleares ou eu 
tros artefatos exnlosivos nucleares , 
ou do controle sobre tais armas ou ex 
nloxivcs ; a não fabricar, ou por ou 
tros meios adeuirir armas nucleares 
ou outros artefatos exnlosivos nuclea 
res , e a não nrocurar ou receber qual 
quer assistência para a fabricarão de 
armas nucleares ou outros artefatos 
explosivos nucleares". 

Analisando os artigos I e II do TNP, pode-se dizer 

que o Tratado proíbe a chamada proliferação horizontal,isto é, 

oue os Estados não possuidores de armas nucleares não podem 

vir a fabricS-las, mantendo, entretanto, a chamada prolifera -

ção vertical, isto 6, que os Estados possuidores de armas nu 
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cleares possam continuar, com plena liberdade, sua corrida arma 

mentista. 

Os artigos III e IV, baseados na "mutual balance of 

obligations", não deveriam ser entendidos como impeditivos da 

difusão da tecnolc_ia nuclear em nroveito da humanidade, pois 

o sentido exato da não proliferação ê imnedir a disseminarão de 

armas nucleares. 

Referidos artigos dispõem que: 

"Art.III 

1 - Cada Estatuto militantemente não-nuclear,Par 
te deste Tratado, compromete-se a aceitar 
salvaguardas -.-conforme estipulado em açor 
do a ser negociado e concluido com a Agên 
cia Internacional de Energia Atômica de con 
formidade com o Estatuto da Agência Interna 
clonal de Energia Atômica e com o sistera de 
salvaguardas da Agência - com a finalidade 
exclusiva de verificar o cumprimento das o 
briaações çue nos terros deste Tratado assu
me, cóm vistas a impedir que a energia nu 
clear destinada a fins pacíficos venha a ser 
desviada nara armas nucleares ou outros ar 
tefatos explosivos nucleares. 0 Drocedimento 
nara a aplicação de salvaguardas exigidas 
por este artigo será adotado em relação aos 
materiais férteis ou fisseis especiais, tan 
to na fase da sua produção^ quanto nas dê 
processamento ou utilização em qualquer ins 
talação nuclear principal ou fora de taT 
instalação . As salvaguardas exigidas por es 
te artigo serão aplicadas a to^os os mate ~ 
riais férteis ou fisseis especiais usados 
em todas as atividades nucleares pacificas 
realizadas no território de tal Estado, sob 
sua Jurisdição/ ou aquelas levadas a efeito 
sob seu controle, em qualquer outro local. 

2 - Cada Estado» parte deste Tratado, compromete 
se • não fornecert ~ 
a) material fértil ou flssil especial, ou 
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t>} equipamento ou material especialmente de£ 
tinado ou preparado para o processamentoT 
utilização ou produção de material flssil 
especial, para qualruer Estado militarmen 
te não-nuclear, para fins pacíficos, excjí 
to quando o material fértil ou flssil es 
necial esteja sujeito a salvaguardas por 
este artigo. 

3 - As salvaguardas exigidas por este artigo 
serão implementadas de maneira cor.patí-
vel com o artigo IV deste Tratado e de 
modo a não constituir obstáculo ao desen 
volvimento econômico e tecnológico das 
Partes ou ã cooneração internacional no 
camoo das atividades nucleares nacíficas, 
inclusive no tocante ao intercâirbio inter 
nacional de material nuclear e de eruina-
mentos para o Processamento,utilização ou 
produção de material nuclear para fins 
pacíficos , de conformidade com o dispôs 
to neste artigo e com o nrincínio de saT 
vaguardas enunciado no Preâmbulo. 

4 - Os Estados nilitarmente não-nucleares,Par 
tes deste Tratado, deverão celebrar-isola 
damente ou em conjunto com outros Estados 
acordos coir, a Agência Internacional de 
Energia Atôr.ica, com a finalidade de cum 
nrir o disposto neste artigo , de confor
midade com o Estatuto da Aeência Interna
cional de Energia Atômica - P neaociacão 
de tais acordos terá início no prazo de 
180 dias a partir do começo da entrada en 
vigor deste Tratado. Para os Estados cue 
depositarem^seus instrumentos de Ratifica 
cão ou Adesão aoôs esse período de 18Ü 
dias, a negociação de tais acordos terá 
inicio em data não posterior a tal depõsi 
to. Tais acordos entrarão em vigor ate 
no máximo 1C meses, a partir do* início 
das negociações". 

Art.IV 

I - Nada neste Tratado será interpretado 
de maneira que posta afetar o direito ina 
lienável de todas as Partes do Tratado dê 
desenvolverem a pesquisa ,a produção e a 
utilizarão da energia nuclear par». fins 
oaclficos , sem discriminação e de confor 
mldade com os artigos I e II deste Trata 
do. "" 
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•2 - Todas as Partes deste Tratado coitproae 
tem-se a facilitar o mais amnio intercâmbio 
possível de equipamento, materiais e in for 
nação cientifica e tecnológica sobre a uti 
lizaçío pacifica da energia nuclear e dele 
têm o direito de narticiDar. As Partes do 
Tratado que estejam aptas a fazê-lo deverão 
também cooperar isoladamente ou junto com 
outros Estados ou Organizações Internado -
nais - com vistas a contribuir Dará o desen 
volvimento ulterior das aplicações da ener 
gia nuclear para fins pacíficos , es^eciaT 
mente nos territórios dos Estados nilitar 
ir.ente não-nucleares, Partes do Tratado , com 
a devida consideração pelas necessidades das 
reaiões do mundo em desenvolvimento". 

Na orãtica , entretanto, as obrigações mútuas do TNP 

não são consideradas, o que leva muitos especialistas no assun 

to a considerarei o Tratado discriminatório, visto que de um l£ 

do exicre rigoroso controle nor parte da AIEA, cuanto ã difusão 

da utilização oacífica da energia nuclear pelos Estados não nu 

cleares, e de outro lado, não cria qualquer obstáculo quanto 

aos Estados rilitarnente nucleares (3) no cue se refere ao cre? 

cimento dos seus armamentos nucleares. Tal oninião se ^undamen 

ta celas obrigações previstas para os signatários: 

Estados Nucleares - disposições previstas no artigo 

I. Estados não Nucleares - disnosições previstas no artino II, 

e, ainda, sob controle total da AIEA, comprometem-se a: 

"aceitarem salvaguardas para a totalidade 
dos materiais férteis ou flsseis espe 
ciai» usados em todas as atividades nü 
cleares pacificas realizadas no territó
rio de tal Estado, sob sua Jurisdição,ou 
aquelas levadas a efeito sob seu contro 
le em qualquer outro local, tanto na fã 
se de produção,ouanto nas de «rocessamen 
to ou utilização em qualquer instalação nu 
clear principal ou fora de tal Instalarão"? 
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No que se refere a entrada en vigor do TNP, os Estados 

wilitarmente não nucleares cue o assinaram e ratificaram, deve 

riam estabelecer negociações com a AIEA, a fim de estinular os 

meios de aplicação de salvaguardas a todos os materiais fér 

teis e materiais físseis especiais, como também submeter as a 

tividades nucleares ao controle e Jurisdição da AIEA, nos ter 

mos da INFCIRC/153. 

A aplicação de salvaguardas em relação ao TNP, segue 

a seguinte ordem 

a) - assinatura do TMP pelo Estado? 

b) - ratificação do Tratado segundo a legislarão na 

cional; 

c) - acorde entre o Estaco e a AIEA, rue deve ter sua 

estrutura e conteúdo secundo os textos estabele 

cidos nela INFCIRC/153, que foram aorovados ne 

13 Ju:..a üe Gcverr.adcres da ME/., para serviren 

cono r>odelo* 

d) - arranjos subsiõiários firmados entre o Estado e 

a AIEA onde se estabelecem os procedimentos e 

tambén os documentos anexos, relativos a uma 

instalação. 

A entrada em vigor do TNP, tem sido considerada 

corto um ponto de nartida para as salvaguardas internacionais , 

procurando converter o sistema da AIEA, em principio de aplica

rão bilateral, em um sistema internacional autoa*licível Is nar 

tos do Tratado. 
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Ouanto aos acordes multilaterals , ao çue se sabe,so 

mente tiveram sucesso as iniciativas nas quais Darticinaram Es 

tados com nível de desenvolvimento mais ou menos homogêneo. 

"Dentre essas iniciativas pode-se citar, en particu

lar , a EURODIF e a UP.ENCO e, como iniciativa mais recente, a 

çuela do CAS, que representa ura exemclo mais claro das dificul 

dades de ordem política çue entravam atualmente o comércio m» 

clear internacional. 

Essas dificuldades slo,sobretudo, de ordem n>clítico 

conceituai visto çue, desde cue o CAS ~assou a determinar un 

r:ecar:.SRC de erererência, cs Estados ir.nortadores de forneciren 

tos indispensável? ao desenvolvimento de seus Togramas nucle£ 

res, tiveram, seus nroçranas interrennidos nor razões çue não 

derivar; do seu ccr.̂ ortar.epto" (4). 

0 çue se rode dizer, é çue existe cada ver mais, por 

parte dos Estados exportadores, uma intenção bastante clara de 

tornar mais difícil o coir.ércío nuclear para os Estados menos 

desenvolvidos , haja vista o prõnrio TNP, considerado por mui 

tos de grande im^crtãncia coro instrumento de controle internâ  

clonal de não proliferação,que entretanto, jã estS sendo sure-

rado por normas de não-proliferação ainda mais restritivas çue 

as orónrias disposições do Tratado. 

Essas normas foram e eatão tendo ditadas nor Estados 

fornecedores com nfvel de desenvolvimento mais ou menos homoiê 
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neo e que deram origem , mais particularmente, aos Acordos Zan 

» - " " « 

ger e as Diretrizes de Londres, O que se pode dizer e que os 

"Acordos Zangger se referem ao quadro do TNP, e as "Diretrizes 
n 

de Londres ultrapassam as cláusulas do Tratado, consideradas in 

suficientes por alguns Estados exportadores. 

Os Acordos Zangger (decorrentes da criação do Comitê 

Zangger) estabelecem que o Estado importador deve concluir com 

a AIEA, um acordo de salvaguardas sobre as substâncias fornecî  

das e aouelas produzidas com o emprego das substâncias fornecî  

das, devendo estabelecer o mesmo procedimento de salvaguardas 

no caso de ree>:Dortação. 

Referidos "acordos"instituíram uma lista de materiais 

e equipamentos ("TRIGGER LIST") , cujos itens necessitam da a 

plicaçãc de salvaguardas. A essa lista os Estados podem,se quî  

sere- , anexar outros itens que sejam considerados necessários. 

A informação que se tem é rue a "TRIGGER LIST" é uma 

versão aorirr.orada de uma lista de itens preparada pelo Comitê 

Zangger (Estados exportadores), tendo em vista que um dos obje 

tivos do Comitê era o de interpretar as cláusulas do TNP que 

tratam da aplicação de salvaguardas, bem como as cláusulas que 

dispõem sobre as obrigações do Tratado, quanto ã Cooperação Téc 

nica*. 

* art.III.2 e IV do TNP 

art.ill.2.b do TNP. 
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As disposições do Comitê Zangger passaram a ..integrar 

em 1974, um documento de salvaguardas (.5) , que ê utilizado pe 

los Estados signatários do TNP para a aplicação das salvaguar

das nele previstas. 

A" esse documento CrMFCIRC/209) , de 6 de setembro de 

1974, foram integrados novos documentos (INFCIRC/209) Add.l) e 

(INFCIP.C/209/add.2) de 12 de outubro de 1974 e 24 de outubro 

de 1974 , respectivamente,que consistem em novas comunicações 

recebidas dos Estados Membros concernente a exportação de mate 

riais,de equipamentos e outros materiais . 

Nos documentos mencionados,foram reproduzidas as car 

tas recebidas pelo Diretor Geral da AIEA, conforme solicitação 

dos signatários. 

No que diz respeito às "Diretrizes de Londres", elas 

podem ser entendidas sob um duplo aspecto: de um lado, "harmo

nizar as políticas de exportação e de outro lado, submeter à 

aplicação de salvaguardas as chamadas tecnologias sensíveis" 16)» 

2.2 EURODIF 

A EURODIF é um consórcio europeu formado pela França, 

Espanha , Bélgica, Suécia e I t a l i a , e que deveria produzir . . 

4.700.000 unidades de t rabalho de separação (UTS) , em 1979 , 

correspondente a 1.000 toneladas de urânio enriquecido.a 3%, atin 
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gindo 9 300.000 UTS em 1981, equivalente a aproximadamente 

2.000 toneladas de urânio enriquecido do mesmo teor C7)• 

A nrincipal acionista de EURODIF é a COGEMA çue asse 

gura a comercialização dos serviços de enriquecimento. 

As usinas de EUPODIF estão localizadas na Franca, e 

o seu processo é o da difusão gasosa. 

Atualmente, a EUPODIF funciona com cerca de 80% de 

sua canaciíade, o que a coloca cono fornecedor a nível do 

D.O.E. "Department of Energy" dos Estados Unidos. 

2.3 UP.ESC0 

A UP.ENCO é um consórcio integrado pela Alemanha, Ho 

landa e Inalaterra, contando também com a participação dos 

Estados Unidos, Japão, Austrália, Canadá, Suécia, França, Itá 

lia, Bélgica e Espanha , destinado ã produção de urânio enri

quecido. 

As usinas da URENCO estão situadas na Inolaterra-CA-

PENHUPST, Holanda - ALMELO e Alemanha - GPONAU, e adotam a 

tecnologia da centrifugação (8). 

2 .4 CONTROLES DA AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA-AIEAf 

SALVAGUARDAS. 

Os con t ro l e s da Agência Internacional de Energia Atô-

mica-AIEA, objet ivam salvaguardar a s ap l i cações p a c i f i c a s da 
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energia nuclear, contra o desvio de materiais para fins béli

cos ,isto é produção de armas ou explosivos nucleares. 

Com a expansão da energia nuclear as tarefas de aplî  

cação de salvaguardas foram se desenvolvendo, tanto que a 

AIEA vem procurando manter um equilíbrio entre a prestação da 

assistência técnica e a aplicação de salvaguardas. 

A AIEA desempenha um importante papel na aplicação 

de salvaguardas, tanto que, desde sua criação, vem estabele -

cendo um conjunto importante de medidas e normas para detetar 

qualquer desvio de material nuclear, bem como um mecanismo e 

ficisnte para aplicação dessas normas. 

No car.po do Direito Nuclear, "Salvaguardas" referem-

se ao conjunto de medidas internacionais que têm por finalida 

ce iT.pedir c desvio de material nuclear, para fins militares 

(9). 

0 conceito de salvaguardas está intimamente ligado 

ao de não-proliferação, e tem papel importante como sistema 

de controle, que possibilita verificar se foram ou não viola

dos os princípios acordados e se o material nuclear foi des -

viado para fins militares e outros meios não autorizados. 

"0 sistema de salvaguardas da AIEA objetiva impedir 

os riscos de eventuais utilizações Indevidas de equipamentos 

e tecnologia, transferidos com finalidades exclusivamente pa 

cíficas, e procura conciliar a prevenção desses ricos com 
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a satisfarão das necessidades legitimas e indiscutíveis de 

grande número de países que, para seu progresso, tem que re 

correr â energia nuclear"f10}. 

O Estatuto da AIEA reflete um balanço entre os asnec 

tos de promoção e controle dos usos pacíficos da energia nu 

clear, disnondo no seu artigo III.a.5: 

"instituir e aplicar salvaguardas destinadas a as_ 
segurar que os materiais fissionâveis especiais 
e outros materiais , assim como os serviços pres_ 
tacos , o equipamento , as instalações , e as in
formações fornecidas pela prÓDria Agência ou a 
seu pedido, ou ainda sob sua direção ou controle 
nãc sejam utilizados de maneira a contribuir pa 
ra fins militares" (.11) . 

A anlicaçãc de salvaguardas d<» acordo con o artigo 

mencionado se é obrigatória se o Estado é beneficiário de 

ur projeto da AIEA ou através dele. O Estado e a ArEA con 

cluer o char.afo "Projete Acordo", contendo cláusulas de salva 

guardas, de conformidade con o artioo XI do Estatutc, diSDon-

co, ainda o citado ártico III.a.5: 

"estender a aplicação dessas salvaguardas , a pedido 
das nartes a cualquer acordo bilateral ou multilate 
ral ou, a peâíâo de um Estado, a cualquer ativida
de no campo da energia nuclear". 

Há que se observar, nela sua imoortância, que as sal, 

vaguardas só são aplicadas quando solicitadas, no caso de Es 

tados não signatários do T.N.r. Essa solicitação diz respeito 

& aplicação de salvaguardas pela AXEA, a um Acordo de Coope

ração, no campo da energia nuclear, bilateral ou multilateral, 
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constituindo-se assim no "Acordo de Transferência de Salvagua£ 

das", concluído entre dois ou mais Estados e a AIEA, ou então, 

um Estado solicita à AIEA a aplicação de salvaguardas a algu -

mas ou a todas suas atividades nucleares, entendidas estas co 

mo as utilizações de materiais, equipamentos e informações tec 

nolcjicas relevantes. 

Os Projetos Acordos visam a implementar as áisposi -

ções do Artigo XI do Estatuto da AIEA. Os Projetos Acordos têm 

uma abrangência maior do que os outros tipos de Acordos de SajL 

vaguardas. Os "Project Agreements" cobrem também muitos ou 

tros pontos, direta ou indiretamente, relacionados ãs salva 

guardas, tais como termos comerciais do projeto, direitos de 

patentes, etc. Cor.sequentenente, muitas das cláusulas específi^ 

cas de salvaguardas são geralmente colocadas em anexo. 

Os direitos e deveres dos Estados em relação a AIEA 

estãc definidos no artigo XII.a do Estatuto da AIEA a fim de 

permitir a aplicação eficaz das salvaguardas e, nesse mesmo ar 

tigo, são tarcbér. definidos os direitos e responsabilidades da 

própria Agência: 

"No tocante a qualquer projeto da Agência, ou a o u 
tro arranjo no qual as partes interessadas lhe soli
citem que aplique salvaguardas, a Agência terá os 
seguintes direitos e responsabilidadesna medida em 
que se apliquem a esse projeto ou arranjo". 

0 artigo supracitado é constituído de letras e núme

ros nos quais estão ainda definidos os direitos e responsabiU 

dades da AIEA: examinar os planos de instalações e equipamentos 

especializados, inclusive dos reatores nucleares - A.l); exi-
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oir a aro.icacão das medidas de proteção radiológica e das r.e 

didas de segurança prescritas rela Agência (A.2); exigir a 

manutenção e apresentação de registros das oreracÕes rara fa 

cilitar a contabilidade dos materiais férteis e dos materiais 

fissior.áveis especiais utilizados (A.3); t>edir e receber rela 

tôrios sobre o andamento dos trabalhos CA.4); aprovar os 

meies a serem usados para o tratamento químico dos materiais 

irradiados (A.5); enviar ao território do Estado ou Fstados 

beneficiários insoetores designados pela Agência (A.6); er. 

caso de violação e de falta, e se o Estado ou Estados benefi 

ciários não tomarem, er ~razo razoável, as medidas corretivas 

requeridas, a Agência terá o direite de susnender ou dar nor 

terminada a assistência e retirar çuaiscuer materiais e erui^ 

parentos fornecidas nor ela ou ur. r.erbro ao referido Estado 

ou Estados, rara a execução do projeto" (A.7). 

Pe-feridc dispositivo ter como finalidade rrevenir a 

disser/inação de amas nucleares, sem Drejudicar o desenvolvi

mento da tecnologia nuclear p?ra fins pacíficos, como também 

controlar e impedir a expansão de atividades aue oossam condu 

zir ao armamento nuclear. 

As salvanuardas da AIEA não se restringem aos ma 

teriais , abrannem também as instalações nucleares, os equina 

mentos especificados e quaisquer outras Instalações que ve 

nhan a ser projetadas, construídas ou operadas em consecu&n * 

cia de informações tecnolóoicas relevantes. 
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Hâ que se considerar também , que a transferência de -

tecnologia na ãrea nuclear esta sujeita a aplicação de salva** 

guardas , na forma estabelecida na INFCIRC/66, que instituiu o 

Sistema de Salvaguardas da AIEA, revisto em 1963, nassando a 

ser conhecido como INFCIRC/66/Rev.2, bem como a adoção da 

INFCIRC/153, que implementou a aplicação de salvaguardas decor 

rentes do Tratado de Não-Proliferação - TNP (12). 

2.4.1 DOCUMENTOS DE SALVAGUARDAS DA AIEA 

As salvaguardas da AIEA não são autoexecutáveis e de 

pendem, para sua implementação, da conclusão de um acordo en 

tre a Agência e um determinado Estado. 

0 Sistema de Salvaguardas da AIEA está contido em 

dois documentos designados INFCIRC/66/Rev.2. e INFCIRC/153. 

0 primeiro documento (INFCIRC/66/Rev.2), é aplicado 

aos acordos bilaterais ou multilaterais, concluídos entre a 

AIEA e determinados Estados. 

O segundo documento (INFCIRC/153), estabelece os prin 

clnios para aplicarão de salvaguardas a todo material nuclear e 

a todas as atividades pacificas de um Estado que seja signatã -

rio do Tratado de Não Proliferação-TNP. 

2.4.2 INFCIRC/66/Rev.2 

A INFCIRC/66/nev.2 consiste em um documento básico • 
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dois anexos e está dividida em quatro partes: 

- Considerações Gerais; 

- Circunstâncias que requerem salvaguardas; 

- Procedimentos de salvaguardas; 

- Definições. 

2 . 4 . 3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

INFCIRC/66/Rev.2 i um instrumento que tem como objeti 

vo principal estabelecer um sistema de controle, que oermita 

a Agência desincumbir-se dessa obrigação estatutária, no oue 

concerne as atividades dos Estados Membros, no domínio das 

utilizações da energia nuclear, para fins pacíficos, como pre 

visto no seu Estatuto (13). 

2.4.4 CIRCUNSTANCIAS QUE REQUEREM SALVAGUARDAS 

A Agência colocará as salvaguardas em execução em de 

terminado Estado se: 

a) tiver concluído com referido Estado um "Projeto A 

cordo", pelo qual sejam fornecidos materiais , ser 

vicos , equipamentos, instalações ou informações,e 

se tal Acordo estabelecer a aplicação de salvaguar 

das; 

b) se o Estado for parte de um acordo bilateral ou 

multilateral , pelo qual são fornecidos ou transfe 

ridos materiais, serviços, equipamentos, instala -

ções ou informações m, 
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b.il todas as partes do Acordo pedirem a Agência para 

aplicar salvaguardas; 

b.ii) a Agência tiver concluído o necessário Acordo 

de Salvaguardas com o Estado» 

c) a Agência for solicitada pelo Estado interessado 

para salvaguardar determinadas atividades nuclea 

res incluídas na jurisdição do Estado solicitan-

te, vigorando entre a Agência e o mesmo Estado , 

um Acordo de Salvaguardas (14). 

2.4.5 PROCEDIMENTOS DE SALVAGUARDAS 

Os procedimentos de salvaguardas aplicam-se aos mate 

riais nucleares submetidos a salvaguardas desde que estes ma 

teriais sejam produzidos, tratados ou utilizados em uma insta 

lação nuclear principal, ou que se encontrem fora de tal ins_ 

talação (15). 

2.4.6 DEFINIÇÕES 

A narte referente âs definições compete definir os 

termos chaves e os conceitos incorporados ao documento de sal̂  

vaguardas. 

0 parágrafo 28 da INFCIRC/66/Rev.2 da AIEA, define A 

cordo de Salvaguardas cono um "acordo entre a Agência e um ou 

mais Estados Membros, que contenha um compromisso por parte 

ee um ou mais Estados de não utilizar certas substâncias, de 

forma a favorecer fins militares • que confira â Agência o 
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direito de verificar se aquele compromisso esta sendo cwrridD". 

2.4.7 INPCIRC/153: 

A INFCIBC/153 esta dividida er três oartes: 

- Parte I - estabelece os princípios gerais que reaem 

os direitos e obriaacões das partes (Estado ou Esta 

dos ca Agência) nara implementação dos acordos de 

salvaguardas decorrentes do Tratado de Não-Prolife

ração TNP. 

- Parte II - trata dos arranjos operacionais e . das 

pesquisas necessárias para implementar as salvaguar 

das , incluindo os objetivos técnicos das salvaçua£ 

das , os materiais a serem incluídos, as medidas a 

plicadas (contabilidade, contenção e vigilância e 

as inspeções). 

- Parte III - consiste na definirão de terros chaves 

e conceitos que aparecem nas principais seções da 

INFCIPC/153 (16). 

A parte I da INFCIRC/153, dispõe que o acordo deve 

conter, de conformidade com o parágrafo 1 do artigo III do TNP, 

o compromisso de aceitar salvaguardas, conforme os termos do 

Acordo, sobre todos os materiais férteis • os materiais f Issels 

especiais, em todas as atividades nucleares pacificas exerci -

das no territérlo do Estado, sob sua jurisdição, ou efetuadas 
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sob seu c o n t r o l e em qualquer lugar , con o fim de v e r i f i c a r que 

esses materiais e produtos não sejam desviados para f ins de 

fabr icação de armas ou explosivos nucleares Q 7 I . 

O Acordo deve prever , também, que as sa lvaguardas se 

rão implementadas coir, a f ina l idade de : 

a) e v i t a r ent ravar o desenvolvimento econômico e t e c 

nológico do Estado ou a cooperação i n t e rnac iona l 

no domínio das a t iv idades nucleares p a c i f i c a s , no 

tadamente as t rocas in te rnac iona i s de ma te r i a i s 

nuc l ea r e s ; 

b) e v i t a r c r i a r obstáculos i n j u s t i f i c a d o s às a t i v i d a 

des nucleares pac i f icas do Estado e , notadamente , 

a operação das i n s t a l ações ; 

c) ser compatível com as p r á t i c a s de ges tão necessá

r i a s para assegurar o desenvolvimento das a t i v ida 

des nucleares de forma econômica e secura (1C) . 

2.4.C CONTABILIDADF, CONTENDO F VIGILÂNCIA 

0 Acordo deve estipular cue o Estado organizará e man 

terá um sistema de contabilidade, contenção e vigilância de to 

dos os materiais nucleares submetidos a salvaguardas, em vir

tude do Acordo, e que essas salvaguardas serão aplicadas de 

modo a permitir a Agência verificar que não houve desvio de 

materiais nucleares de suas utilizações pacificas nara a fa 

brlcação de armas nucleares ou outros dispositivos nucleares 
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exnlosivos, como também verificar os resultados obtidos pelo 

sistema nacional de contabilidade. 

A contabilidade do material nuclear consiste no conhe 

cimento da identidade do material, sua composição, çuantldade 

e localização. 

A base do sistema de contabilidade decorrente da 

INFCIRC/153 i o registro efetuado pelo operador da instalação 

e o relatório do Estado ã AIEA, referente a cada área de con 

tabilidade do material, inventários iniciais do material nu 

clear, ben como as modificações havidas no inventário. 

A contenção significa quaisquer medidas restritivas 

do novir.cnto "e acesso ao material nuclear. 

Referidas medidas são tomadas pelos operadores das 

instalações com a finalidade de proporcionar proteção física 

do raterial, segurança do pessoal e se destinam a facilitar as 

inspeções. 

Entende-se por vigilância a verificação do movimento 

do material nuclear feita por pessoas ou instrumentos. 

A Parte II da INFCIRC/153, no que se refere aos obje

tivos das salvaguardas, dispõe çue o acordo deve prever <!"e o 

objetivo técnico das -jjlvacuardas é o de descobrir , o mais rá 

nido possível, o desvio de"quantidades significativas de mate 

riais nucleares, das atividades nucleares padficas, oara a 

http://novir.cn
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fabricação de armas nucleares ou outros dispositivos nucleares 

explosivos ou para fins desconhecidos» e dissuadir qualquerdes 

vlo (19). 

Para esse fim, o Acordo deve estipular que a Agência 

utilizar-se-á da contabilidade dos materiais, como medida de 

salvaguardas de caráter essencial, associada ã contenção e vil 

gilância, como medidas complementares importantes. 

O Acordo deve prever, ainda , que a conclusão de cará 

ter técnico das operações de verificação efetuadas pela Agên

cia, é una declaração para cada "Zone de Bilan Matières",* in 

dicando a diferença do inventário para um período '*"•*• -T*nado, 

bem como os limites de exatidão das diferenças declaradas (20). 

2.4.9 ARRANJOS SUBSIDIÁRIOS 

Os arranjos subsidiários estão previstos nos parâgra -

fos 39 e 40 da INFCIRC/153, e dispõem que do acordo deve cons

tar que a Agência e o Estado celebrarão acordos subsidiários 

que especifiquem, detalhadamente, as medidas necessárias para 

permitir a Agência desempenhar, de maneira eficaz, suas respon 

sabilidades em decorrência do acordo, de modo que as modalida

des nele enunciadas sejam aplicadas . O acordo deve, igualmen

te, estipular a possibilidade da Agência ou o Estado ampliar ou 

modificar , de comum acordo, arranjos subsidiários sem com tu

do, modificar o Acordo, 

Como se verifica , os Arranjos Subsidiários devem es 

peclflcar, detalhadamente ,quais ss medidas necessárias a se 

* Area de Balanço de Materiais (MBA). 
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rem tonadas, para que a AIEA nossa desempenhar de modo eficaz, 

suas responsabilidades es* virtude do Acordo e o modo nelo qual 

tais medidas devem ser aplicadas. 

£ preciso também, que se estipule a possibilidade de 

ampliar ou modificar os Arranjos Subsidiários, estabelecendo -

as medidas que dever ser tomadas entre a Agência e o Estado 

sem, contudo, modificar o Acordo. 

Quanto âs inspeções, o Acordo deve consignar oue a 

Aaência ten o direito de fazer inspeções, de conformidade com 

as disposições da INFCIRC/153 (21) . 

2.4.10 TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS 

No que se refere âs transferências internacionais pre 

vistas nos parágrafos 91 a 97, o Acordo deve dispor que os ma 

teriais nucleares, que são objeto de transferência internacio

nal, subretidos ou cue devan ser submetidos a salvaguardas em 

virtude co Acordo, são considerados como estando sob a respon 

sabilídafe do Fstado, para os fins de arlicarão do Acordo: 

a) no caso de importação, desde o momento em çue tal 

responsabilidade cessa de incumbir ao Estado expor 

tador, no máximo, no momento em çue os materiais 

nucleares cheguem ao seu destino; 

b) no caso de exportação , até o momento em que o Fs 

tatío destinatário actits essa resoonsabilidade e , 

no máximo, «tf o momento em cue os materiais nu 

clearee chequem ao teu destino "(22). 
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Há que se consignar também no Acordo, que os Estados 

interessados concluirão arranjos apropriados» a tia de deter

minar exatamente , quando se farS a transferência da responsa 

bílidade. 

2.5 AMERICA LATINA - O TRATADO DE TLATELOLCO 

A elaborarão do Tratado para Proscriçao de Armas NIJ 

cleares - TLATELOLCO resultou da vontade conjunta dos Estados 

da América Latina, em criar uma área militarmente desnucleari 

zada, prevendo expressamente, no seu artigo 12, cue as ativi

dades nucleares destinar-se-ão a finalidadespacifieas. 

O Tratado de TLATELOLCO foi aberto â assinatura no 

México, em 14 de fevereiro de 1967, e entrou em vigor em 22 

de abril de 1968. 

Vários Estados da América Latina assinaram e ratifi

caram o Tratado . O Brasil, embora tenha assinado e ratifica

do, não dispensou o cumprimento dos requisitos do artigo 28,? IP, 

do Tratado. Portanto, o Brasil não é Parte Contratante,apenas 

signatário, tendo em vista que "Partes Contratantes" são arrue 

Ias para os ruais o Tratado esteja em vigor (art.2). 

O Tratado de TLATELOLCO i um instrumento multilateral 

constituído por três partes: o Tratado propriamente dito e 

dois Protocolos Adicional». Tais Protocolos exiftem por dize 

rem respeito is outras partes contratantes que nSo as do 

corpo do Tratado. 
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O Protocolo I destina-se aos Estados continentais ou 

extracontinentais que tenham de fato e de direito, responsabi

lidade internacional sobre territórios situados na firea de 

anlicarão do Tratado* . Território" Inclui: o mar territorial , 

o esnaço aéreo e rualquer outro âmbito sobre o çual o Fstado 

exerce soberania , de acordo coin sua propria legislarão (art. 

2). 

0 Protocolo II é um instrumento era çue os Estados nos 

suidores de armas nucleares, garantem aos Estados partes do 

Tratado não contribuir, de nenhuma forma, para a execução de 

atos que possam violar os termos do Tratado, COPO também não 

entregar ou ameaçar com emprego de arras nucleares esses mes 

mos Estados. 

0 Preâmbulo do TLATELOLCO expõe, precisamente, nuais 

são os objetivos cue os Estados rv.iseran alcançar ao acorda -

rem tal instrunento, como ur meio de desnuclearizacão militar 

da América Latina , entendido como o compromisso assumido in 

ternacionalmente pelos sionatários do referido Tratado, de 

manter seus territórios livres rara semnre de armas nucleares. 

Armas Nucleares são açuelas çue se encontram defini -

das no artigo 5 do Tratado, verbis: 

"art.5 Para os efeitos do presente Tratado, entende 
se por "armas nucleares" qualquer antefato suscetl 
vel de liberar encrqla nuclear de forma não eontrõ 
lada e que tenha um conjunto de características ~ 
nrónrias de emprego coir fine bélicos. 0 instrumen
to que se possa utilizar para o transporte ou a 
propulsao do artefato não ffca compreendido nesta 
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definição se for separâVel do artefato e não oarte 
indispensável do mesmo * 123). 

O Tratado impõe às partes contratantes, o comprovisso 

de "utilizar, exclusivamente, para fins pacíficos o material e 

as instalações nucleares sob sua jurisdição"(art.1). 

O artiçrc 12 do TLATELOLCO instituiu, um sistema de con

trole cor o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações 

assumidas nelas Partes contratantes , segundo as disposições 

do artigo 1. 

De acordo con o referido artigo 12, f* 2, o sister.a de 

controle estará destinado a verificar especialmente: 

a} que os artefatos, serviços e instalações destina -

dos ao uso oacífico da energia nuclear não sejam 

utilizados rara experiência e fabricação de armas 

nucleares; 

b) que não se realize, no território das Partes Con -

tratantes, nenhuma das atividades proibidas no ar

tigo 1 deste Tratado , com materiais ou armas nro 

venientes do exterior, e 

c) que as explosões com fins pacíficos sejam compatí

veis com as disposições do artigo 18 do -presente 

Tratado "(24). 

No que se refere a aplicação de salvaguardas, o arti 

go 13 do Tratado estipula cue ai Partes Contratantes negocia -

rão acordos, multilaterais ou bilaterais com a Agência Interna 
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clonal de Energia Atômica - AIEA, para a aplicação das Salva

guardas da AI EA âs suas atividades nucleares. 

Conforme o disposto no artigo 13 mencionado, pode-se 

concluir que seu sistema de controle não e oposto ao da AIEA, 

pelo contrário , suplementa o sistema de salvaguardas por 

ela estabelecido: 

"Art.13 - Cada Parte contratante negociara acordos 
multilaterais ou bilaterais com a Agência Interna 
clonal de Energia Atômica para aplicação das sal 
vacruardas desta Aoência âs suas atividades nucleã 
res"... (.25) 

Como o objetivo do Tratado é a desnuclearização milj. 

tar da Ar.irica Latina, o artigo 17 preserva os direitos das 

Partes Contratantes de usar a energia nuclear para finalida -

des pacificas, particularmente , para seu desenvolvimento eco 

nômico e progresso social, ao mesmo tempo em que restringe o 

exercício desses direitos aos termos previstos no Tratado. 

0 artigo 18.1 do Tratado está con^orr^e o sistera de 

controle da AIEA, no caso de rue as explosões para fins pací

ficos não sirvam como pretexto rara nrova de armas nucleares, 

como se verifica a seguir: 

"art.18.1 - As partes Contratantes poderão realizar 
explosões de dlsnositivos nucleares com fins pací
ficos , inclusive explosões que pressuponham arte
fatos similares aos utilizados em armamento nucle
ar ou prestar sua colaboração a terceiros com o 
mesmo fim, semorecne não violem at disposições do 
presente Tratado , em esrecial as dos artleo* 1 e 
5" (26). 
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No cue se refere a medidas em caso de violação do Tra 

tado , o artigo 20 prevê que a Conferência Geral do Tratado fa 

ri recomendações fis Partes Contratantes no caso de descumprl-

mento de suas obrigações em virtude do Tratado. 

No caso em que o de scumnr intento em questão constitua 

uma violação , que coloque em risco a paz e a segurança,serão 

informados o Conselho de Segurança e a Assembléia Geral das 

Nações Unidas , bem como o Conselho da Organizarão dos Estados 

Americanos e a Agência Internacional de Energia Atômica-AIEA. 

O Tratado de TLATELOLCO como se verifica, nermite ex 

plosões nucleares com fins pacíficos para o nrogresso tecnolõ 

gico da América Latina, não estando, portanto, a investigação 

do uso pacifico da energia nuclear limitada. 

TLATELOLCO difere do TNP, por não ter caráter discri. 

matório, tratando igualmente os Estados nucleares e os não 

nucleares, visto cue, se de uir. lado proscreve a utilização e 

fabricação de armas nucleares, por outro lado estabelece um e 

ouilibrio de obrigações e responsabilidades, tanto para os Es 

tados Nucleares cuanto rara os Estados não Nucleares. 

2.6 RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO TRATADO DE NÂO PROLIFERAÇÃO DE 
ARMAS NUCLEARES -.TNP. 

O Tratado de Não Proliferação - TNP, como visto no 1 

nlcio deste caoltulo, foi aberto I assinatura <m 19 da Julho 

de 1968, em Moscou, Londres e Washington, capitais dos Cover-
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nos depositários , e entrou em vigor em 5 de março de 1970. 

Entre as razoes apresentadas pelos Estados não posr \ 

dores de armas nucleares que não assinaram o TNP, podem ser 

destacadas a natureza discriminatória do Tratado e o desejo de 

desenvolverem sua própria tecnologia , no domínio das utiliza

ções pacificas da energia nuclear. 

Simone Courteíx considera que os Estados possuidores 

de armas nucleares , corto por exemplo a França , Dais fornece

dor de tecnologia nuclear, recusou-se a aderir ao Tratado, es 

sencialrente, por razões oolíticas, visto desejar libertar-se 

dos compromissos entre americanos e soviéticos cue não faziam 

nenhuma tentativa real de desarmamento nuclear. Entretanto, er 

bora a França tenha se recusado a ser parte do Tratado, confor 

me declaração feita em 1968, t>or seu representante nas Nações U 

nidas , sempre respeitou" a letra e mesmo o espírito", compor-

tando-se exatamente cono se o tivesse assinado (2J).e (28). 

Por sua vez o TNP, se refere a armas e dispositivos 

nucleares explosivos, sem entretanto defini-los. 

Desde sua entrada em vigor, o TNP tem sido alvo de nu 

merosas criticas, principalmente , seus artigos I e II, em 

que os Estados militarmente nucleares comprometem-se a não trans 

ferir , para qualquer recipiend&rlo , armas ou outros explosi

vos nucleares , e os Estados militarmente não nucleares, além 

do compromisso de nsb receberem a transferencia de armas nuclea 

res ou outros artefatos explosivos nucleares, submeteram-se a 
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aceitar salvaguardas da AIEA, através de acordo a ser negocia 

do e concluído coin a AIEA. 

O artigo III do TNP preceltua que todas as atividades 

nucleares dos Estados não possuidores de armas nucleares são 

submetidas a salvaguardas, e estas se aplicam a todos os mate

riais nucleares em todas as atividades nucleares pacificas den 

tro de um Estado, instituindo uma discriminação entre os Esta

dos possuidores de armas nucleares e os não possuidores. 

O artigo IV estabelece que nenhuma disposição do Tra

tado será interpretada como restritiva do direito inalienável 

dos Estados Partes de desenvolverem pesquisas, produção e uti

lização da energia nuclear para finalidades pacificas. 

Esse artigo , como considera Bertrand Goldschmidt,era 

de caoital importância para potências como a Alemanha, Japão e 

Itália, cue acreditavam estar em desvantagem na competição co 

mercial internacional er relação as grandes potências aliadas 

vitoriosas na última Guerra, cue continuavam livres de qual 

ouer restrição . Essas potências pensaram, então, em aceitar o 

sacrifício unilateral de renúncia sob condição expressa: serem 

totalmente livres nas suas ações no domínio civil. 

Sob esse aspecto o Tratado pode ser resumido no se

guinte enunciado:" a explosão é proibida e tudo o que não ê 

proibido ê permitido, compreendendo todas as etapas do ciclo 

do combustível , mesmo aquelas que permitem a produção de ex 

plosivos nucleares" (29). 
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As potências nucleares, ao que se sabe , não suspende 

ran os testes de armas nucleares nem a corrida de armas nucle 

ares Cnem concordaram com nenhuma medida de desarmamento nucle 

ar 1 embora tudo isso estivesse claramente previsto no TNP. 

2.7 NAO PROLIFERAÇÃO 

O verdadeiro sentido da não proliferação £ impedir a 

disseminação de armas nucleares, não devendo ser confundido com 

o acesso dos Estados â detenção de tecnologias para o uso r>ac_I 

fico da energia nuclear. 

Na prática, entretanto, o que existe são discrimina -

ções entre os Estados militarmente nucleares e os Estados não 

nucleares, contrariando , os objetivos da Agência Internado -

nal de Energia Atômica e as próprias normas emandas do TNP,que 

no seu artigo IV r>revê que as salvaguardas aplicadas, não devem' 

imnedir o desenvolvimento econômico e tecnológico das Partes 

ou a cooperação internacional das atividades nucleares para 

finalidades pacíficas(30). 

2.8 COMITÊ ZANGGER 

Com a entrada em vigor do Tratado de Não-Proliferação 

TNP em 1970, determinado grupo de Estados empreendeu consultas 

referentes aos procedimentos e a padronizarão que deveriam ser 

aplicados às exportações do combustível e equipamentos nuclea

res aos Estados não dotados de armas nucleares , com a flnali 

dade de implementa»- as exigências do Tratado de não«Prollfará» 
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ração,de cue tais exportações e quaisquer quantidades de urânio 

enriquecido ou plutônio produzidos pelo uso dos equipamentos,se 

riam submetidos fis salvaguardas da AIEA. 

O grupo de Estados engajado na formulação das consul

tas, era composto pelo oerito CLAUDE ZANGGEP, e pelos Estados 

signatários do TNP, podendo-se dizer que eram também exportado 

res de fato ou em potencial, de materials t erulnamentos r>ara 

os usos pacíficos da energia nuclear. 

Em agosto de 1974, os Governos da Austrália, Dinamar

ca , Canadá , Finlândia , Renüblica Federal da Alemanha, Holan

da, Noruega, União Soviética , Inglaterra e Estados Unidos, in 

formaram ao então Diretor Geral da AIEA, através de cartas indî  

viduais , suas intenções de requererem a AI EA a aplicação de sajL 

vaguardas às suas exportações nucleares, de acordo com determi 

nados procedimentos descritos em memorandos(A e B) ,anexados ãs 

suas cartas."Esses memorandos eram idênticos e incluiram a" TPãG 

GFR LIST" de materiais e ecuioamentos çue somente poderiam ser 

exnortados, sob tais salvaguardas . As cartas individuais e os 

memorandos foram publicados na INFCIP.C/209" (31). 

Posteriormente , a Austria, Checoslováouia, Alemanha 

Oriental, Irlanda, Japão, Luxemburgo, Polônia e Suécia, também 

enviaram cartas individuais ao Diretor Geral da AIEA, incluindo 

memorandos Idênticos ãoueles transmitidos pelo grupo inicial de 

Governos. Esse procedimento foi seguido pela Hungria • Grécia. 
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Os procedimentos acordados e a "TRIGGER LIST" foram 

considerados pelos exportadores como o primeiro e mais lmportan 

te "acordo "de regulamentação uniforme para as exportações nuclea 

res. 

Esses procedimentos fora» uma tentativa para implemen 

tar as obrigações decorrentes do Artigo III. 2, do Tratado de 

Não-Proliferação -TNP, que estabelece a aolicarão de salvaguar

das sobre as exportações nucleares. 

Os procedimentos ev. mies tão foram uma maneira de ten

tar reduzir a possibilidade de cue os Estados fossem tentados a 

amenizar as exigências de salvaguardas, tendo em vista a compe

tição existente no mercado de equipamentos nucleares e nos ser

viços referentes ao ciclo do combustível nuclear. 

O memorando A relativo aos materiais férteis e produ -

tos fisseis especiais, adotou as definições contidas no artigo 

XX do Estatuto de Agência Internacional de Energia Atômica-AIEA 

Peferido memorando, no seu item 3, relativo a aplica

ção de salvaguardas , dispõe cue o Governo procura assegurar a 

aplicarão de salvaguardas aos Estados não possuidores de armas 

nucleares, que não são partes do Tratado de Não-Proliferação(TNP) 

visando a impedir oue os materiais nucleares submetidos a salva -

guardas , não sejam desviados de suas utilizações pacificas -

(INFCIRC/209). 



95 

O memorando B se refere aos equipamentos ou materiais 

especialmente concebidos ou preparados para o tratamento, utili^ 

zação ou produção de materiais flssels especiais, eleocariAo os 

equipamentos e materiais que serão submetidos ãs salvaguardas 

da AIEA. 

O memorando em causa Citem'3) consagra os meamos princl^ 

pios contidos no memorando A, no que se refere a aplicação de 

salvaguardas (INFCIRC/209). 

2.9 DIRETRIZES DO CLUBE DE LONDRES 

Por iniciativa do então Presidente dos Estados Unidos 

Gerald Ford, quando do seu encontro na Martinica coir. o Presiden 

te da França,Valêry Giscard D'Estaing, em fins de 1974, houve 

a proposta de se organizar uma reunião para tratar dos riscos 

referentes a proliferação de armas nucleares. Face a gravidade 

do probler.a, houve a aceitação por parte do Presidente francês , 

e a reunião foi marcada nara ter lugar em Londres, e os Estados 

que particioaram, ficaram conhecidos como membros do chamado 

"Clube de Londres", e as decisões tomadas passaram a ser deno 

minadas 'Diretrizes de Londres"(32) , 

A iniciativa do Presidente Gerald Ford fazia parte de 

uma campanha diplomática oue visava a não proliferação e os 

EUA decidiram, então, se reunir com os Estados exportadores de 

equipamentos , materials e tecnologias nucleares» para discuti^ 

rem problemas referentes As restrições de suprimentos e contro-
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le das exportações nucleares. 

A reunião havida eai Londres (1975). teve COMO f Inallda 

de colocar e» prática nomas gerais de conduta aceitas oelos Es 

tados fornecedores, a fim de •ttrimlzar o risco de desvio da tec 

nologia nuclear para a produção de anuas ou outros explosivos 

nucleares. Tomaram parte dessa reunião as quatro maiores potên 

das nucleares s Estados Unidos» França, União Soviética e In 

laterra , bar. como Canadá, Japão e Alemanha. 

Posteriormente, entre os anos de 1975 e 1978,oito dos 

grandes Estados industrializados tomaram parte nas reuniões: Re 

pública Democrática Alemã, Bélgica", Itália, Países-Baixos, Po 

lõnia, Suécia, Suíça e Tchecoslováouia*. 

O primeiro resultado obtido na reunião, e talvez o 

orincipal, foi a confirmação oficial do reecontro da França** 

com as normas emanadas do TNP", aceitando submeter ao controle 

da AIEA, suas exportações, as quais passaram a integrar uma 

lista de materiais, âo equipamentos e tecnologias,fixadas de co 

mum acordo pelos Estados participantes . Essa lista era seme 

lhante aquela estabelecida, a priori, pelos Estados signatários 

do TNP quando da sua entrada em vigor". 

* Atualmente o "Clube de Londres" é composto por 15 Estados-Mem-
bros t Bélgica, Canadá, Estados Unidos* Tz*nç», Inglaterra , 
Japão, Holanda,Itália, Russia, Republica Federal dá Alemanha, 
Republica Democrática Alemã, Polônia, Suécia Techecolsováoula, 
• *«*Ç«'Í33). 

** A frança não * signatária do T.N.P. 

*** a Tchecoslováquia produx materiais - fonte. 
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As diretrizes do "Clube de Londres" constam de un do 

cunento que vise a controlar as exportações de determinados ma 

terlais,equipamentos e tecnologia nuclear, e estão definidas na 

chamada "TRIGGER LIST" que contêm os itens que deve» ser expor 

tados sob salvaguardas parciais (34). 

Os países fornecedores(1975) acordaram em respeitar , 

nos seus novos acordos de venda, as "Diretrizes", de modo não 

retroativo, explicitando as cláusulas "minimales" a serem ex_i 

gidas dos países compradores. Essas Diretrizes somente chegaram 

ao conhecimento público por volta de 1978, e especificavam gue 

as transferências de tecnologias sensíveis e as instalações cor 

resDondentes, embora estivessem submetidas ao controle da AIEA, 

só deveriar. ser efetuadas com grandes precauções. 

Por outro lado, a Alemanha e o Japão também estavam 

dispostos a aderir ãs "Diretrizes ", mas com a condição de que 

elas não lhes fossem aplicadas e oue fossem confirmados suas 

oosições de "Potências Nucleares Honorárias" (35). 

A aplicação das "Diretrizes" aos países importadores 

do Terceiro Mundo viria, praticamente, imoedí-los de alcançar 

o desenvolvimento desejado, enquanto que os membros do "Clube" 

se tornariam cada vez mais desenvolvidos. 

Entretanto, em 1974, a AIEA já tinha publicado uma 

lista de materiais sensíveis preparada pelo Comitê presidido 

por CláudeZanqger, e querno caso de exportações, esses mate 

riais deveriam ser controlados pelos países signatários do 

TNP. 
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Una das dificuldades enfrentada pelos negociadores das 

"Diretrizes de Londres" , foi a de encontrar um «elo de contro

lar a transferencia de tecnologias sensíveis como o enrlquecimen 

to e o reprocessamento. 

A solução encontrada foi a de que as "exportações de 

conhecimentos sob una forma material (planos, instruções de ope

rações, cálculos, etc), ficariam submetidas as mesmas restri 

ções que as exportações de equipamentos". Além disso, os Esta 

dos importadores de equipamentos sensíveis ou de tecnologia, de 

veriam "se engajar e aceitar os controles internacionais, não 

somente quanto âs instalações que são objeto de mercado, mas 

toda instalação do mesmo tipo construída no Estado, no curso de 

um período conveniado".(36) 

Há que se ressaltar,que as restrições impostas pelas 

"Diretrizes de Londres", são menos rígidas do oue aouelas aüli_ 

cadas pela maioria dos Estados exportadores de conhecimentos co 

bertos por segredo militar, e que estão sujeitos ã sanções pe 

nais severas. 

Na opinião de Bertrand Goldschmidt, tais medidas foram 

um primeiro passo em direção a recusa de transferências ou a in 

terdição das efetivações das tecnologias ditas sensíveis. Mnda, 

que tais medidas eram contrárias ao TNP, que garantia no seu ar 

tlgo IV, o direito Inalienável de pesquisar , produzir e "Utili

zar a energia nuclear para fins civis. A Francs, nio signatária 

do TNP, ao subscrever essas diretrizes foi o único , dentre os 
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países participantes» a não violar as disposições do Tratado(31) . 

& base sobre a qual se fundamentam as Diretrizes de 

Londres ê a de que a difusão das tecnologias sensíveis deve ser 

limitada e, ao mesmo tempo, que o pais exportador çueira estar 

engajado na sua utilização e que, de modo reciproco, o Estado 

importador queira se submeter a uma limitação dos seus direitos. 

Pode-se dizer rue um certo segredo cerca as normas do 

"Clube de Londres" , mas essas normas aparecem nos acordos con 

cluidos entre os Estados membros do "Clube" e os Estados impor 

tadores de tecnologias e equipamentos nucleares. 

Como exemplo desses acordos pode ser citado o acordo 

concluído entre a França e o Paquistão em 18 de março de 1976. 

O sistema do "Clube de Londres é considerado oor nu_i 

tos, come uma espécie de "Cartel" dos produtores de equipamentos 

nucleares que ditam suas leis aos compradores, e esssas "leis", 

que aparecem como cláusulas nos contratos, é que identificam a 

existência do "sistema"(38). 

Os Estados exportadores membros do Clube, ao elabora 

rem suas diretrizes, visaram, de certo modo, a permitir o desen 

volvimento das exportações nucleares compatíveis com os objeti

vos da não-prollferação. 

Fntretanto, o mie se constatou no decorrer dos anos , 

foi que as Diretrizes eram verdadeiras restrições impostas aos 

Estados Importadores. 
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Essa afirmativa encontra respaldo nos próprios objeti 

vos dos membros do Clube que, ao constatarem as insuficiências 

das normas emanadas do TNP para impedir que os materiais e tec 

nologias nucleares fossem desviados para fins militares, re 

solveram, então, elaborar normas ainda mais restritivas que a 

quelas resultantes do TNP a fim de garantir sua posição de ex

portador, como também, impedir que os Estados em vias de desen 

volvimento tivessem sua própria indústria nuclear. 

Na realidade , os objetivos traçados pelo Clube vem 

se tornando uma substituição mais severa das normas do TNP , 

principalmente, no que se refere a discriminação feita aos Es

tados não dotados de armas nucleares. Essa substituição diz 

respeito a que o acesso ao "Clube" ficou reservado aos Estados 

considerados como potências nucleares e Estados industrializa

dos,portanto, considerados exportadores, e excluindo os Estados 

não dotados de armas nucleares, isto é os importadores (39). 

Oe acordo concluído em Londres pretendia estender as 

garantias e o contrcle aplicados até então, âs exportações do 

combustível nuclear a determinados materiais ditos sensíveis , 

estabelecendo, em principio, regras aplicáveis âs vendas de com 

bustiveis e materiais sensíveis a saberx 

- "sendo ou não signatários do TNP, os Estados clientes deverão 
assegurar que os fornecimentos não serão utilizados para fa
bricar explosivos nucleares e deverão submeter as instalações 
e os materiais flsseis ao controle da Agência de Viena» 
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- os Estados clientes deverão assegurar essas Instalações e 

esses combustíveis contra os riscos de sabotage» e de ter

rorismo. Isto i, assegurar-se de que esses fornecimentos 

são objeto de medidas de proteção física; 

- os Estados importadores se comprometem, sobretudo, submeter 

ao controle da Agência de Viena, toda instalação derivada 

ou compiada, a partir das instalações que adquiriram no es 

trangeiro e conseqüência lógica; 

- o controle da Agência se estenderia a todo Estado para o 

qual os Estados importadores reexportariam o material deriva 

do ou copiado; e, 

- no caso particular de fornecimento de instalações de enrique 

cimento (ou de sua tecnologia), o Estado importador se compro 

mete a não ultrapassar 20%, a taxa de enriquecimento de urânio 

em uma instalação liberada por esse fornecedor ou produzida , 

a partir de sua tecnologia, sem acordo prévio desse fornecedor 

(40). 

Os princípios que os Estados membros do "Clube" se com -

prometer a respeitar, são acrescidos de uma lista de materiais 

considerados sensíveis, que é revista periodicamente. 

Referidos princípios, entretanto, não constituem um açor 

do multilateral formal, deixam, a critério de cada Estado mem -

bro, a liberdade de firmar um compromisso unilateral, desde que 

esse compromisso esteja de acordo com as normas adotadas em co -

mum. 0 compromisso unilateral de cada Governo deve ser feito em 

forma de notificação endereçada aos outros Governos, por via di

plomática. 
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Na realidade «existe uni documento conum definido por 

Simone Courtetx com uma espécie de"gentlemen's agreement ", a 

cordado pelos sete primeiros Estados fornecedores do Clube , 

embora o compromisso de cada Estado membro, seja unllateral(4j} 

Claude Albert Colliard ,ao prefaciar o livro de Siiiione 

Courteix considerou que o sistema de Londres, é no plano do 

direito internacional, interessante, visto que, com a adoção 

da fórmula de uma troca de notas, cada Estado firma o compro -

misso de adequar sua política âs regras de conduta adotadas. 

A utilização da expressão" gentlemen's agreement" p£ 

" it 

ra qualificar as Diretrizes do Clube de Londres ou os Compro

missos do Comitê Zangger tem sido objeto de apreciação por dî  

versos autores, çue enfocam a questão da seguinte mansira: 
" de uma parte, aquela dos Estados que participaram 
das consultas empreendidas no contexto do Comitê 
Zangqer ou do Clube de Londres; neste caso,as re 
lações entre esses Estados seriam consideradas cõ 
mo regulamentadas nor urn "gentlemen's agreement", 
desde oue as relações entre cada um deles e os 
Estados que não participaram das consultas fossem 
regidas Dor compromissos unilaterais;de outra par 
te, aquela de vários outros Estados oue a seguir 
registraram e publicaram sob os auspícios da MEA, 
suas decisões de agir, de conformidade com os 
princípios definidos nos documentos do Comitê Zanjj 
ger ou do Clube de Londres. Essa decisão teria o 
caráter de um compromisso unilateral, tanto rara 
os países que participaram das consultas quanto 
para terceiros Estados" (42) , 

Convém, ainda«assinalar, que existe uma diferença 

fundamental entre as declarações do Comitê Zangger e as"'t)ire 

trizes do Clube de Londres." As declarações do Comitê Zangger 

consistiram em uma Interpretação em comum de um artigo do 
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Tratado de Não-Proliferação - TNP, que consiste em um compromiit 

so preciso das partes contratantes. 

No que se refere às "Diretrizes do Clube de Londres ", 

elas não se vinculam a qualquer dispositivo formal, apenas ex 

pressam a decisão dos países participantes de agirem de confor -

midade com os princípios por eles definidos. 

O que se pode considerar quanto a aplicabilidade das 

"Diretrizes de Londres" é que elas atingiram uma certa harmoniza 

ção das políticas de exportação, harmonização essa que se tor -

nou possível porque se tratava, como também o fora para o Comitê 

Zangger, de um procedimento informal que seria impossível de con 

seguir no quadro dos grupos institucionais mais politizados. 

De modo genérico , pode-se dizer que as posições atual

mente existentes no mercado de substâncias nucleares são as se 

guintes: 

a) alguns Estados aderiram somente as normas emanadas do 

Comitê Zangger e seguem o artigo III 2. do TNP; 

b) outros Estados acrescentam âs Diretrizes condições 

mais restritivas; 

c) novos fornecedores , isto é, aqueles que acabem de 

entrar no mercado, não têm no momento, posições multo 

claras , e se limitam a solicitar a aplicação das sal̂  

vaguardas da AIEA aos materiais transferidos. 
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d) grande part* dos Estados importadores ade

riu ao TNP e aplica as salvaguardas "full 

scope"; (43) 

el determinados Estados que nao são partes do 

TNP são submetidos as salvaguardas decor -

rentes da INFCIRC/66 -Rev.2e outros Esta -

dos tem suas instalações nao submetidas a 

salvaauardas. 

2.10 LEI AMERICANA DE NÃO PROLIFERAÇÃO 

A Lei Americana de Não Proliferação foi promulgada em 

1978, e tem como um dos seus objetivos»encorajar os Estados não 

nucleares,a colocar a totalidade de suas atividades nucleares 

sob o controle da Agência Internacional de Energia Atômica- AIEA 

Outro objetivo da Lei em questão é o de dissuadir os 

Estados de dominar as etapas de reprocessamento e de enriqueci

mento do urânio. 

Referida lei contempla" o embargo nuclear aos oaises 

refratarios ao TNP» âs salvaquardas totais ou aqueles oue te

nham desenvolvido uma tecnologia julgada proliferante pelos Es 

tados Unidos" (44). 

A lei de não Proliferação consagrou especificamente o 

conceito de salvaguardas " Pull Scope" como condição para as 

exportações americanas. 

Como a exigência de aplicação de salvaguardas "Full 
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Scope" não constava dos acordos de cooperação em vigorr a lei 

impôs ao Governo Federal a obrigação de renegociar referidos a 

cordos . a fim de conforma-los aos seus ditames. 

A política americana , segundo Bertrand Goldschmidt t 

é traçada pelos "aspectos contraditórios da lei, para evitar 

desvantagem ã indústria americana na competição internacional". 

(45). 

A lei teir. sido imperativa no sentido de fazer com que 

os principais países fornecedores adotem todas as condições de 

exoortações por ela impostas, e tem sido considerada mais rígî  

da que as"Diretrizes"traçadas pelo"Clube de Londres. 

2.11 INTERNACIONAL FUEL CYCLE EVALUATION - INFCE* 

0 INFCE originou-se de uma proposta do Presidente Car 

ter , er 1978, advinda de sua política nuclear. 

Entretanto, em maio de 1977, tinha sido realizada em 

Salzburco-Aústria, uma importante conferência internacional so 

bre "A Energia Nuclear e o Ciclo do Combustível" da qual par-

ciparair representantes de 61 Estados e 23 Organizações . Foi 

Dublicado um trabalho sobre os resultados dos estudos feitos 

Dela M E A , relativo aos centros regionais do ciclo do combus 

* Avaliação internacional do Ciclo do Combustível - JNFCE 
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tlvel nuclear, estabelecendo que a criaç&o de tais centros a-

presentariamvantagens, especialmente» no que concerne a não 

proliferação** 

Posteriormente, o Governo dos Estados Unidos propôs 

a realização de uma "Avaliação Internacional do Ciclo do Com

bustível " (INFCE), de carater técnico-cientlfico, com a par 

ticioação da AIEA, cuja conferência preparatória realizou-se, 

em Washington, de 19 a 21 de outubro de 1977. 

Da Conferência Plenãria foi elaborado um Comunicado 

Final denominado "Terms of Reference" -que dispõe: 

- todos os Estados interessados e as Organizações In 

ternacionais poderão participar; 

- todos os participantes terão oportunidade de con -

tribuir para o trabalho; 

- especial consideração será dada as necessidades es 

pecíficas e as condições dos países em desenvolvi

mento; 

- O INFCE é um estudo técnico e analítico e não uma 

negociação; 

- a avaliação será realizada com espirito de objeti

vidade; 

- os resultados serão apresentados aos Governos para 

sua consideração; 

** AIEA - publicações - 19.5V - 1977 - Visnna 
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- nenhum Governo serã pressionado com relação aos 

resultados; 

- os estudos deverão ficar prontos no máximo em 

dois anos. 

A competência de coordenar os trabalhos do INFCE foi 

atribuída "a Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA , 

por decisão dos seus Estados Membros . Desse modo, as reuniões 

do INFCE passaram a ser realizadas em Viena, sede da AIEA, que 

lhe fornece assistência técnica e o seu Secretariado. 

Mais tarde , ficou decidido que o estudo técnico e a 

analítico das alternativas sobre o ciclo do combustível e suas 

implicações em relação ã proliferação nuclear, seria realizado 

por oito grupos de Estados, sobre os seguintes assuntos: 

1. disponibilidade de combustível e áqua pesada - co

ordenação: Canadá, Egito e índia; 

2. suprimento de serviços de enriquecimento - coorde

nação França, República Federal da Alemanha e Irã; 

3. garantias de fornecimento de tecnologia, combustí

vel e áoua pesada que atendam âs necessidades na 

cionais e que sejam compatíveis com a não-prolife-

ração-coordenação t Austrália, Filipinas e Suiça; 

4. reprocessamento, manipulação do plutônio e recicla 

qem «coordenaçãoi Japão e Reino Unido ; 

5. reatores - coordenação s Bélgica, Italia e União 

Soviética; 

6. gerência do combustível Irradiado - coordenaçãotAr 

gentlna e Espanha; 
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7. Gerência dos rejeitos radioativos e sua estocagem 

final coordenação) Finlândia , Holanda e Suécia; 

8. reatores avançados e ciclo do combustível - coor

denação: Coréia, Romania e Estados Unidos (46). 

Compareceram à citada reunião 40 países , dentre os 

quais o Brasil que participou dos grupos 1 e 8. 

0 grupo n9 1 tratou dos aspectos relativos às dispo

nibilidades de combustível e água pesada, cabendo-lhe efetuar 

um levantaemnto das necessidades do urânio, tõrio e água pesa

da com base nas necessidades mundais. 

Os objetivos desse grupo visaram a desenvolver, da 

melhor maneira, a avaliação das disponibilidades de? recursos e 

a capacidade de produção e exploração do potencial dos depósi

tos de urânio de mais baixo grau, que pudessem ser considera -

dos como ura fonte em potencial do combustível nuclear,equacio 

nando problemas e desenvolvendo políticas. 

0 grupo n? 8 tratou dos ciclos avançados do Combustí

vel e do Conceito de reatores . 

0 objetivo desse grupo residia em estudar a utiliza -

ção , pelos atuais reatores «térmicos, de fontes derivadas do 

ciclo do tõrio e urânio 233, de água leve e bem assim da con 

cepção do "torium breeder" , dos reatores de alta temperatura, 

do conceito de reatores avançados e reatores de pesquisas. 
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Para cada tipo de reator e para cada concepção do ei 

cio do combustível , o estudo deveria prever sua resistência ã 

proliferação nos seus aspectos ambiental, comercial, econômico, 

energético e de segurança. 

O objetivo principal visou a assegurar que todas as 

opções razoáveis fossem exploradas, a fim de evitar concepções 

inadequadas. 

2.12 COMMITTEE ON ASSURANCES OF SUPPLY - CAS 

0 "Committee on Assurances of Supply" - CAS, foi cria 

do em 1980, com o objetivo de estabelecer procedimentos na 

ra a cooperação e o comércio nuclear internacional, a fim de 

reduzir as incertezas quanto ao fornecimento de materiais e 

equipamentos nucleares, sem entretanto, prejudicar os objeti

vos da não proliferação. 

Dentro do Comitê foram criados grupos de trabalho pa 

ra discutir asoectos técnicos e políticos. Um desses grupos 

tentou elaborar um conjunto de princípios,envolvendo assuntos 

como a interrelação entre a garantia e o fornecimento de ma 

teriais nucleares, e também as garantias de não-proliferacão , 

tais como a adesão ao Tratado de Não-Proliferação - TNP, o pa 

pel das salvaguardas na verificação dos compromissos de não 

proliferação e a ocorrência de ataques As Instalações nuclea -

res destinadas a fins pacíficos. 
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Oft outro grupo de trabalho foi criado com a flnallda 

d* de estudar a criação de ua Si atesta d* Emergências na AIEA, 

constituído de mecanismos de apoio, propondo um esque«a sob o 

qual a AIEA seria a depositaria de informações referentes aos 

Materials colocados i disposição pelos fornecedores , Eft ca 

so de emergência de fornecimentos, a AIEA determinaria, então, 

as condições sob as quais os Materiais poderia» ser obtidos. 

Um terceiro grupo de trabalho foi instituído para es 

tudar os mecanismos para a revisão dos acordos de cooperação 

nuclear, e elaborar um conjunto de medidas relativas aos meca 

nismos de revisão dos acordos (4?). 
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CAPITULO III - COOPERAÇÃO BILATERAL - ACORDOS 

A cooperação internacional na area nuclear, regra ge 

ral, tem sido efetuada por meio de acordos concluídos entre 

Estados, e se inserem no quadro geral dos "acordos de coopera 

ção para o desenvolvimento da energia nuclear para fins pacl 

ficos". 

Esses acordos, na opinião de alguns autores, podem 

ser classificados em diferentes categorias, levando-se em 

conta o seu conteúdo. 

Em uma primeira categoria podem ser destacados os a 

cordos de cooperação, concluídos entre um Estado considerado 

como "potência nuclear" e um Estado ainda não inserido nessa 

categoria. 

Apesar do caráter de reciprocidade de que se revés -

tem, referidos acordos são na realidade,verdadeiros acordos 

de assistência técnica. Como exemplo desses acordos podem ser 

destacados aqueles concluídos pelos Estados Unidos, com d^ 

versos países em vias de desenvolvimento ou países industria

lizados, sob a égide do "Atomic Energy Act" de 1954(1). 

Como uma segunda categoria podem ser considerados os 

acordos concluídos por Estados jS bastante desenvolvidos na 

área nuclear, visando ao estabelecimento de uma estreita co 

laboraçio no que se refere I pesquisa (2). 
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Os acordos de cooperação em matéria de regulamentação 

quanto a segurança podem ser considerados como uma terceira 

categoria. Esses acordos objetivam instituir mecanismos mu 

tuos de consultas quanto aos problemas surgidos pela imp1an 

tação de centrais próximas a fronteiras, ou ainda, empreende 

rem estudos referentes a simulação de acidentes. 

Em uma quarta categoria se inserem os acordos con 

cernentes aos aspectos industriais e comerciais de cooDera 

ção nuclear. Nessa categoria é que se incluem os acordos de 

fornecimentos ou de serviços, (3) podendo ser citados como 

exemplo os acordos bilaterais de fornecimento de materiais, 

equipamentos e tecnologia, por meio dos quais os países de 

tentores desses bens fixam suas condições de exportações. Es 

sas condições podem ser entendidas como um meio pelo qual 

os países exportadores desempenham suas obrigações em mate 

ria de garantia de não-proliferação, submetendo-as aos con 

troles de TNP ou aos compromissos unilaterais decorrentes 

dos trabalhos do Comitê Zangger ou do Clube de Londres. 

A par dessas considerações , cabe destacar o Danei 

desempenhado pelos Estados Unidos na conclusão de acordos b^ 

laterais , papel esse considerado histórico por alguns au 

tores, porque a existência desses acordos e os problemas de 

correntes de sua evolução serviram de referência, não só pa 

ra a elaboração de Convenções Internacionais, como também 

para definição,por outros países, de seus próprios sistemas 

da acordos bilaterais. 
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A seguir serão considerados alguns aspectos dos aco£ 

dos e concluídos pelos Estados Unidos, França» República Pede 

ral da Alemanha e Brasil. 

3.1 ESTADOS UNIDOS 

Com a adoção do "Atomic Energy Act" em 1954, foram fi 

xadas as condições que permitiriam a conclusão de acordos, com 

a finalidade de promover a cooperação entre as Nações no oue 

se refere as aplicações pacificas da energia nuclear. 

No caso de exportação de materiais fisseis especiais 

ou de instalação de produção desses materiais, os acordos de 

cooperação eram submetidos aos controles impostos pela "Nucle

ar Regulatory Commission" - NRC, que estabeleciam o compromi£ 

so assumido pela parte contratante de respeitar as normas de 

controle estabelecidas nos acordos. 

No período que medeia a adoção do "Atomic Eneray Act " 

de 1954 e a promulgação da Lei de Kão-Proliferação Nuclear de 

10 de março de 1978, os acordos de cooperação evoluíram em 

dois sentidos: 

- de um lado, a entrada em vigor do sistema de salva

guardas da AIEA conduziu a que nos novos acordos de 

cooperação ou nas emendas aos acordos de cooperação 

em vigor, implicaria na conclusão de acordos trila

teral* entre os Estados Unidos, AIEA e o Estado 

bentficllrio dos fornecimentos efetuados em vlrtu -
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de do acordo de cooperaç&o; 

- por outro lado, por um fenômeno de compensação, hou

ve um reforço do controle exercido Delos Estados U 

nldos quanto fts retransferênctas,e a adição de um 

direito de consentimento prévio ao reprocessamento 

dos materiais exportados (4). 

Entretanto , os acordos concluídos apôs a wonulaa-

ção da Lei de Nao-Proliferação Nuclear passaram a ser submeti^ 

dos às suas disposições, principalmente, âauelas do artioo 401, 

que estabeleceu os critérios que dever, ser respeitados pelos 

acordos em questão. 

Esses critérios tratam dos seguintes nontos: 

i) Garantie perpétuelle: le controle de sécurité sur 
les matiêres énumérées ci-dessus doit continuer 
de s'exercer tant que ces matiêres etc ,demeurent 
sous la juridiction de la Partie Contractante, me 
me si 1'Accord est expire ou résilié pour quelque 
raison que ce soit. Cette hypothése doit se ren 
contrer en particulier pour les matiêres nucléai-
res spéciales utilisées ou nrodujtes dans ou ora 
ce â 1'usage des matiêres nucleaires et ecuinements. 

li) Garantie olobale (full-scope safeguards) 
Si la Partie Contractante ést un Etat non dote 
d'armes nucleaires, le controle de sécurité de 
l'AIFA doit s'apoliquer 3 toute matiêre nucléalre 
se trouvant sur le territoire de cette Partie ou 
transnortée hors de ce territoire mais sous le 
controle de cette Partie. 

Pour les Etats non dotes d'armes nucleaires oui 
ont ratifié le TNP, cette condition n'aggrave pas 
le polds des obligation contractées an vertu de 
ce Trai ti. Par contra, pour ceux de ces Etats qui 
ne sont pas Hit par la Trai ti, cette condition 
prodult an pratique un résultat equivalent I la 
ratification , tout au twins en ce qui concerne la 
controla exerce* aur laur territoire. 
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ill) Non utilisation dans des dispositifs 
nucléaires explosifs 
La Parti* Contractante dolt garantir qu'aucu 
ne mattêre nucléaire at équipement ou techno 
logie nucléaire sensible entrant dans lê 
chamo de ces cri teres ne sera utilise pour 
la confection d'un dlsposltif nucléaire ex 
plcsif• pour des recherches et développement? 
de tels dlsposltlfs ou pour tout autre but 
militaire. 

iv) Restitution des natures nucléaires et equipe 
merits ~~ 
Dans les accords, autres que de defense,avec 
un Etat non dote d *armes nucléaires,une clau 
se do it étre introduite pour accorder aux 
Etats-Unis le droit d'exiger la restitution 
de toute matiêre ou éouipement transfere ou 
de toute matiêre nucléaire specials produite 
par leur usage , si Ia Partie Contractan-
te fait detonner un dispositi.f nucléaire ex 
plosif ou met fin ã un accord de - oraranties 
avec 1'AIEft. 

v) Retransferts 

La Partie Contractante doit garantir crue tou 
te matiêre, information confidentielle ou 
installation d e production ou d'utilisation 
entrant dans le champ des criteres , ne se 
ra pas transferee â une personne non autori" 
sée ou en dehors de Ia juridiction ou du con 
trõle de cette Partie, sans le consentement 
des Etats-Unis. 

vi) Protection r>hysique 
La Partie Contractante doit garantir ou'une 
orotectíon physicrue adequate sera malntenue 
sur toute matiêre entrant dans le champ des 
critêres mais aussl sur las installations de 
production et utilisation transferees. 

vii) Retraitement , enrlchissement alteration 
La Partie Contractante doit garantir mi'aucu 
ne matiêre entrant dans le chamn des crité -
re* ne sera retraitie , snrlchie, ou , dans 
le cas du plutonium, da 1'uranium 233, de 
1'uranium anrlehl I plus ds 20 pour cant d'u 
ranium 235 ou da touts autrs matitr* lrra * 
dies , altlrie dans sa forma ou son contenu, 
sans la conpanteirent nrlalablt das rtatsHTü* 
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vili) Stockage 

La Partie Contractante dolt garantir que le 
plutoniun , 1'uranium 233 ou 1'uranium enri
ch! ft plus de 20 pour cent, entrant dans le 
champ dea cri tires , sera stock* dans une 
installation approuvêe ft 1*avance par les 
Etats-Unis. 

ix) Technologic nucléaire sensible 

La Partie Contractante dolt garantir que les 
matiêrs nucleaires spéciales. Installations 
de production ou utilisation, produits ou 
construites sous la juridiction de cette Par 
tie, grace à 1'usage de technologie nucléaj 
re sensible transferee en vertu de 1'accord7 
seront soumises ã 1*ensemble des conditions 
sus-énoncées.(5) 

3.2 FRANÇA 

No que se refere ao comércio nuclear internacional 

a França,no decorrer dos últimos anos, firmou vários acordos de 

cooperação com diferentes países , nos diversos domínios de utî  

lizações pacíficas da energia nuclear. 

Entre esses acordos podem ser destacados aoueles 

concluídos com o Iraque em 18 de novembro de 1975 e com o Pas 

ouistão err. 17 de março de 1976 • 

0 acordo concluído com o Iraque teve como finalida 

1) favorecer o fornecimento reciproco de Instala -

çoes, equipamentos ou outros fornecimentos de 

materiais (notadamente materiais férteis e mate

riais físsels «specials) • conhecimentos*Al con 

dições is quais deveriam ser submetidas essas 
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teriais nucleares produzidos , não seria* utilizados para 

fins militares para fabricação de dispositivos nucleares ex 

plosivos. 

Além disso, houve o comprometimento de que os mate

riais e equipamentos fornecidos ou trocados, no quadro do a • 

cordo , seriam submetidos a aplicação de salvaguardas da 

AIEA sobre o território da parte contratante que recebeu re 

feridos materiais e equipamentos. 

Como acordo mais recente, pode ser citado aquele 

concluído com a República Popular da China, em 5 de maio de 

1983. 

O acordo firmado teveccno principio a transferência 

progressiva de tecnologia pela França, a fim de permitir que 

a China pudesse fornecer equipamentos., a partir de um per Io 

do a ser fixado. 

Entretanto, ficou acordado que a tecnologia transfe 

rida pela França,somente seria utilizada para finalidades pa 

clficas . A reexportação pela China de materiais e componen

tes nucleares produzidos por meio dessa tecnologia aos pai -

ses não possuidores de armas nucleares , ficara sujeita a 

aplicação de salvaguardas. 
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3.3 REPUBLICA FEDERAL DA ALEMANHA 

Os acordos de cooperação concluídos pels Alemanha se 

enquadras: nos objetivos da não-prollferação. 

Referidos acordos, de conformidade cos a política de 

cooperação adotada pela Alemanha, são definidos caso a caso , 

variando consequentemente, o objeto e o modo de execuçio. 

Os acordos se enquadra* na Modalidade de "acordo qua 

dro" e remetem aos acordos especiais, preparados por comitês 

mistos, a competência de regulamentar sua execução. 

Como exemplos desses acordos podem ser citados aqueles 

concluídos com o Brasil em 27 de junho de 1975, e com a Repú

blica Popular da China em 9 de maio de 1984 tecendo-se aqui, 

apenas, algumas considerações sobre este último. 

O artigo I, item 2 do acordo concluído com a Repú

blica Popular da China dispõe que "o conteúdo e a extensão da 

colaboração bem como as medidas concretas a serem tomadas pa 

ra sua execução, como também a regulamentação financeira, se 

rão objeto, cada uma delas , de acordos particulares que se 

rão concluídos entre as partes do presente acordo*. 

A colaboração acordada servira para finalidades ex 

cluslvamente pacificas da energia nuclear. 

No caso de transferineia dos materiais nucleares, e 
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quip—antos , instalações be» coao Informações tecnológicas a 

um terceiro pets» esse pels deveri satisfazer as seguintes e 

xigências : utilização exclusivamente pacifica - que não con 

duza ã fabricação de explosivos nucleares, ben cos» a aceita 

ção de salvaguardas da Agência Internacional de Energia A 

tônica (art.3 item 2) . 

3.4 BRASIL 

Dos acordos assinados pelo Brasil sobre os usos pa 

clficos da energia nuclear, cabe considerar , apenas, alguns 

aspectos dos assinados com os Estados Unidos , Alemanha e Ar 

gentina. 

Em 8 de Julho de 1965, o Brasil e os Estados Unidos 

assinarar. um acordo de cooperação para os usos civis da ener 

gia nuclear . Esse acordo foi substituído pelo acordo de coo 

peração assinado em Washington em 17 de Julho de 1972, rela 

tivo aos projetos, construção e operação de reatores de potên 

cia e reatores de pesquisas, em que os Estados Unidos se com 

prometeram a fornecer ao Governo brasileiro urânio enrique

cido no isõtopo U-235, para utilização como combustível no 

programa de reatores de potência, dando inicio ao reator de 

Angra I. 

Durante a vigência do acordo os Estados Unidos forne 

ceriam U-235 ao. Governo brasileiro , ou pessoas por 

este autorizadas, e nas mesmas condições em que o fas para 
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efetuada segundo o estabelecido no Acordo trilate 

ral acima Mencionado entre as partes e a Agência 

conforae possa ser emendado, de tisço» em tempos, 

ou substituído por um novo Acordo trilateral. Fî  

ca entendido que, sen nod if i cação do presente A 

cordo, os direitos de salvaguardas concedidos ao 

Governo dos Estados Unidos da America oelo *rti. 

go XI deste Acordo ficarão suspensos durante a 

çuele período e naquela mesma extensão,quando o 

«Governo dos Estados Unidos da America concordar 

em oue a necessidade de exercício de tais direi^ 

tos estiver satisfeito por un acordo de salvaguar 

das conforme estabelecido neste parágrafo". 

O Brasil e a República Federal da Alemanha-RFA assî  

naram, em 27 de junho de 1975, em Bonn, um Acordo de coopera 

ção no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear. 

O acordo teve como objetivo principal a transferên -

cia e absorção de tecnologia, abrangendo todo o ciclo do com 

bustivel , desde a prospecção e extração do minério de ura 

nio até o reprocessamento do combustível irradiado, ã produ 

ção de reatores e outras instalações nucleares. 

Segundo o artigo IV, os materiais, equipamentos e 

instalações nucleares exportados, bem como as respectivas in 

formações tecnológicas transmitidas , do território de uma 

Parte contratante para o território de outra Parte Contra» 

tante» 

poderão ser exportados , reexportados ou transmitidos 
dos territórios das Partes contratantes para terceiros palmai 
não detentores de armas nucleares a 19 de Janeiro de 1*67, só 
quando, com relação ao pais lmportados,tiv«r concluído um a 
cordo sobre salvaguardas tal como previsto no Artigo HI1'. ~ 
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Gomo se verifica do disposto rio citado artigo, tanto o 

fornecimento de U M parte contratante (Alemanha) i outra (Bra 

sil), quanto as exportações e reexportaçóxs para um terceiro 

pais, fica» submetidas a aplicação de salvaguardas, na forma 

do artigo III, que assegurou que o fornecimento ou transmis

são ã parte contratante imoortadora, pressupõe a conclusão de 

um acordo de salvaguardas com a MEA. 

Como o Acordo Brasil-Alemanha remete a aplicação de 

salvaguardas ã assinatura de um acordo de salvaguardas com 

a AIEA, foi assinado em Viena, em 26 de fevereiro de 1976,um 

acordo tripartite Brasil-Alemanha - AIEA, no qual ficou asse 

gurado que o fornecimento de uma parte contratante á outra,de 

materiais , equipamentos, materiais destinados ou preparados 

para a produção, utilização e processamento de material fls -

sil especial, bem corto a transirissão das respectivas informa 

ções tecnológicas, não imolicaria em seu uso para fins milita 

res, para fabricação de armas nucleares ou outros explosivos 

nucleares. 

O Brasil e a Argentina assinaram em Buenos Aires, mm 

17 de maio de 1980, o Acordo de Cooperação para o Desenvolvi

mento e a Aplicação dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear. 
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O Artigo I do Acordo estabelece que as partes coo 

perarão para o desenvolvimento e a. aplicação dos usos pacífi

cos da energia nuclear, de acordo com as necessidades e prio 

ridades de seus respectivos programas nucleares nacionais e 

levando em conta os compromissos internacionais assumidos oe 

Ias partes. 

O campo da cooperação definido no acordo é bastan 

te amplo, abrangendo: 

a) pesquisa desenvolvimento e tecnologia de reatores 

e de Desquisa e de potência, incluindo centrais nu 

cleares; 

b) ciclo do combustível nuclear, incluindo a prospec-

ção e exploração de minerais nucleares e a fabrica 

ção de elementos combustíveis; 

c) produção industrial de materiais e equipamentos e 

prestação de serviços; 

d) produção de radioisotopes e suas aplicações; 

e) proteção radiolóqica e segurança nuclear; 

f) proteção física do material nuclear; 

g) pesquisa básica e aplicada relativa aos usos pacl 

ficos da energia nuclear; 
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h) outros aspectos científicos e tecnológicos referen 

tes ao uso pacifico da energia nuclear que as Par

tes considerem de Interesse mútuo (artigo III). 

A fim de dar cumprimento 2 colaboração prevista no 

Acordo, as Partes celebrarão Convênios de Aplicação nos quais 

serão estabelecidas as condições e modalidades especificas de 

cooperação, incluindo a realização de reuniões técnicas mis -

tas para estudo e avaliação de programas. 

Salvo condições ou reservas, as Partes poderão utili

zar livremente toda a informação intercambiada em virtude do 

acordo. 

Por outro lado , o fornecimento reciproco mediante ' 

transferência, empréstimo , arrendamento e venda, de materiais 

nucleares, equipamentos e serviços necessários para a realiza 

ção dos programas conjuntos e de seus programas nacionais de 

desenvolvimento , ficarão sujeitos âs disposições legais vi -

gentes nos dois países. 

As partes se comprometeram a utilizar somente para 

fins pacíficos os materiais ou equipamentos fornecidos por 

uma das Partes ã outra, ou qualquer material derivado do uso 

daquele material ou utilizado em um equipamento fornecido em 

virtude do Acordo. 

No que respeita a aplicação de salvaguardas , "as 

partes manterão consultas sobre a aplicação de procedimentos 
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apôs a expiração ou resillção do Acordo, por qual. 



quer motivo. Esta hipótese se aplica, em particu 

lar, aos materiais nucleares especiais utiliza

dos ou produzidos em virtude da utilização de 

"materiasi nucleares e equipamentos"} 

salvaguardas totais (full scope safeguards) se a 

parte contratante ê um Estado não possuidor de 

armas nucleares, o controle de segurança da AIEA 

se aplica e todo material nuclear que se encon

tre no território desta parte ou transportado pa 

ra fora do seu território sob seu controle. 

Para os Estados não possuidores de armas nuclea

res que tenham ratificado o TNP, esta condição 

não agrava o peso das obrigações contratadas em 

virtude deste Tratado. Em contrapartida, para os 

Estados não ligados em virtude do Tratado, esta 

condição produz, na prática , um resultado equi

valente ao da ratificação,pelo menos, no que 

se refere ao controle exercido no seu territõ -

rio. 

Não utilização em dispositivos nucleares explos_i 

vos : a parte contratante deve garantir que ne -

nhum material nuclear, equipamento ou tecnolo -

gia nuclear sensível, no âmbito desses critérios, 

será utilizado para a confecção de um 'artefato -

vo nuclear explosivo, para pesquisas e desemrol 

vimento de tais dispositivos ou para qualquer ou 

tro fim militar. 



iv) Restituição dos materiais e equipamentos: nos a 

cordos que não os de defesa concluídos com um 

Estado não possuidor de armas nucleares , deve 

ser introduzida uma cláusula que garanta aos Es 

tad os Unidos o direito de exigir a restituição 

de todo material ou equipamento transferido ou 

de todo material nuclear especial produzido pe 

Io seu uso, se a Parte contratante detonar um 

dispositivo nuclear explosivo ou terminar o a -

cordo de salvaguardas com a AIEA; 

v) Retransferência - A Parte contratante deve ga -

rantir que todo material, informação confiden

cial ou instalação de produção ou de utiliza -

ção que se incluam no campo dos critérios, so -

mente será transferida a uma pessoa não autori

zada ou fora dd Jurisdição ou do controle da 

Parte, com o consentimento dos Estados Unidos; 

vi) Proteção Física - A Parte contratante deve ga 

rantir que uma proteção física adeouada será 

mantida sobre todos os materiais incluídos no 

campo dos critérios , mas também sobre as insta 

lações de produção e utilizações transferidas ; 

vil) Reprocessamento , enriquecimento alteração - A 

parte contratante deve garantir que nenhum mate 

rial incluído nesses critérios serS reprocessa. 

do , enriquecido, ou , no caso do plutônlo ,urá 

nlo 233, urânio enriquecido â mais de 20% do 



urânio 235 ou todo outro material irradiado,al

terado na sua forma ou seu conteúdo , sen o con 

sentimento prévio dos Estados Unidos; 

viii) Estocagem - A parte contratante deve garantir 

que o plutônio , o urânio 233 ou o urânio enri

quecido â mais de 20% , será estocado em •• uma 

instalação aprovada previamente t>elos Estados U 

nidos; 

ix) tecnologia nuclear sensível a parte contratante 

deve garantir que os materiais nucleares espe -

ciais, instalações de produção ou utilização , 

produzidos ou construídos sob a Jurisdição da 

Parte, face ao uso da tecnologia nuclear sensí

vel transferida em virtude do acordo, serão sub 

metidos do conjunto das condições mencionadas, 

tradução da autora - Réglementation du commerce 

nucléaire - vol.I pág. 145. 

6) Réglementation du Commerce Nucléaire - Vol. I pág. 153 

7) Réglementation du Commerce nucléaire - Vol.I pág.185 
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C O N C L U S Ã O 

No presente trabalho procurou-se mostrar os princi^ 

pais aspectos das atividades nucleares, fazendo-se uma restros^ 

pectiva das várias etapas do seu desenvolvimento, bem como uma 

anál i se das normas internacionais apl icáveis ã essas at ivida 

des . 

Da análise procedida, constatou-se que essas normas, 

principalmente aquelas apl icáve is ao comércio nuclear, foram 

elaboradas,visando a impedir que as u t i l i zações paci f icas da 

energia nuclear não seriam desviadas para fabricação de armas 

nucleares , o que resultou em uma multiplicidade de contro les . 

Considerando que as normas internacionais apl icáveis 

ao comércio nuclear são,uma conseqüência da relação que pode 

e x i s t i r entre os aspectos Pivis e mi l i tares da energia nuclear, 

"La nature duale de c e l l e - c i a toujours soulevé de 

sérieux oroblêmes pol i t iques e t juridioue?. L 'ut iH 

sation pacifique de 1'énergie atomique es t Jusqu'a 

un certain point,un derive des programmes m i l i t a l -

re» e t l e f a i t que des i n s t a l l a t i o n s dest inées á 

fabriquer des combustibles nucléaires pour la pro 

duction d' inergie pulsssnt égalonent Itrs utiliseea pour 

fournir les mat&iaux nsoissairts aux «xnlosif nucléaires, a 

contribué ft confortar 1'ldée que l e s deux composants 

de ce t t e forme d'energle sont lndissociables". 
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Em meados da década de 70, com o crescimento do comer 

cio nuclear, os controles existentes já não satisfaziam os 

países exportadores e estes decidiram, então, reexaminar o sis_ 

tema de controle do Tratado de Não-Proliferação , que permite 

a exportação de materiais e equipamentos nucleares sob a apli_ 

cação de salvaguardas da Agência Internacional de Energia A 

tômica. 

Fsses controles, considerados insuficientes nelos paí_ 

ses exportadores, foram reforçados por regras consideradas 

ainda mais restritivas que aquelas do TNP. 

Como exemplo dessas regras,podem ser citadas a lista 

de materiais e equipamentos elaborada pelo Comitê "ZangcsrtTri^ 

ger List), e as Diretrizes do "Clube de Londres", que visam a 

reforçar os controles existentes, com a adoção de uma lista 

de materiais e equipamentos semelhante àquela elaborada pelo 

Comitê Zangger. 

Finalmente,convém assinalar que está prevista uma con

ferência (1995),que terá uma influência determinante para o 

TNP,a decisão de mantê-lo em vigor por tempo indeterminado ou 

por períodos determinados: 
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"Vinte e cinco anos apôs a entrada em vigor 

do Tratado , reunir-se-S uma Conferência 

para decidir se o Tratado continuara em 

vigor indefinidamente , ou será prorrogado 

por jm ou mais prazos adicionais. Essa de 

cisão será tomada pela maioria das Partes 

no Tratado "(Art.X.2). 
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