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Caso gerador 

A Fundação Hospitalar Irradiando Vida, pessoa jurídica de direito privado, 

deseja construir e operar acelerador de partículas, denominado ciclotron, e nele produzir, para 

fins medicinais, radioisótopos de meia-vida! superior a duas horas. Tendo dúvidas sobre a 

possibilidade jurídica de obtenção das respectivas licenças, autorizações ou permissões, o 

presidente da Fundação formula consulta com as seguintes indagações: 

a) a construção e a operação de ciclotron é atividade exclusiva da União 

Federal, nos termos do art. 21, XXIII, da Constituição da República? 

b) a produção e a comercialização de radioisótopos com meia-vida 

superior a duas horas é monopólio da União Federal, nos termos do art. 10 da Lei n° 4.118, de 

17 de agosto de 1962, e do art. 21, XXIII, alínea c, combinado com o art. 177, inciso V, 

ambos da Constituição? 

A expressão meia-vida designa o tempo no qual metade dos átomos de uma particular substância 
radioativa se desintegra em outra forma nuclear, ou seja, é o tempo no qual o teor de radiação de uma 
determinada substância cai pela metade. 



Introdução 

A dificuldade no trato de alguns conceitos técnicos e jurídicos relacionados ao 

uso da radiatividade e da energia nuclear, aliada a uma legislação confusa, omissa e, em 

muitos aspectos, desatualizada, originam dúvidas e, não raro, equívocos acerca da 

abrangência do monopólio da União Federal sobre atividades com minérios e mmeraIS 

nucleares e seus derivados. Com uma abordagem interdisciplinar, busca-se neste trabalho 

enfrentar os principais aspectos do regime jurídico das atividades e instalações nucleares no 

Brasil, distinguindo-o daquele aplicável às atividades e instalações radiativas. 

Para tanto, faz-se necessário discorrer sobre o significado e os aspectos 

relevantes da radioatividade para o Direito e, no seu âmago, as peculiaridades técnicas e 

jurídicas do uso da energia nuclear, seja quanto à forma de sua obtenção, seja quanto à 

finalidade com que é empregada. 

Veremos que, não obstante a sua relevância do seu uso para fins pacíficos nas 

sociedades modernas, a possibilidade do emprego bélico da energia nuclear e o esforço 

internacional no controle da proliferação de armas atômicas relacionam-se diretamente com 

controle estatal das atividades nucleares no Brasil. 

Neste contexto, o intérprete deve ter atenção para a identificação das atividades 

que efetivamente utilizam minérios e minerais nucleares e seus derivados, que não se 

confundem com as demais fontes e materiais radioativos. O adequado domínio destes 

conceitos é fundamental para compreensão do monopólio da União Federal na área nuclear, 

especialmente no que tange à produção, comercialização e utilização de radioisótopos. 

Não à toa, a relativização do monopólio nuclear, consubstanciada na Emenda 

Constitucional nO 49, de 2006, teve eficácia jurídica inferior à almejada. Neste sentido, 

veremos que parte das atividades que, em face da sua relevância social, se pretendeu excluir 

do monopólio já era possível ao particular. 

Por fim, após verificar cada uma das atividades abrangidas pelo monopólio 

estatal a que se refere o art. 177, V, da Constituição Federal, analisaremos a diferenças entre 



instalações nucleares e as instalações radiativas, as espécies de instalações nucleares, as 

peculiaridades do regime jurídico que lhes é aplicável, os agentes estatais que atuam neste 

segmento e o exercício da competência regulat6ria. 



1. Radioatividade e Energia Nuclear 

A radioatividade é o fenômeno pelo qual algumas substâncias ou elementos 

químicos emitem radiação, consistente na propagação de energia por meio de partículas ou 

ondas. A sua utilização vem ocupando importante papel na economia e na melhoria da 

qualidade de vida2
• 

Há muitas formas de classificar a radioatividade, três interessam em particular 

em aos operadores do Direito: quanto aos efeitos, pode ser ionizante ou não ionizante; quanto 

à origem, pode ser natural ou artificial; quanto à técnica, pode ser nuclear ou não nuclear. 

A radiação ionizante difere da não ionizante substancialmente por possuir 

energia suficiente para alterar a quantidade de elétrons de átomos ou moléculas. Significa 

dizer que a exposição inadequada à radiação ionizante traz riscos potenciais à saúde do 

homem e dos demais seres vivos. Daí o surgimento dos princípios da segurança radiológica, 

da justificação e da otimização das práticas com materiais e equipamentos que emitem esta 

espécie de radiação. Tudo a fim de diminuir a probabilidade de dano à saúde diante de um 

contexto específico. 

A radioatividade natural, por sua vez, se manifesta por meio da radiação 

cósmica, emitida principalmente pelo Sol, ou por meio dos elementos radioativos que se 

encontram na Terra desde a sua criação, os quais sofrem um contínuo e longo processo 

natural de decaimento do teor de radiação rumo à estabilização.3 Como se apresenta no 

2 A indústria utiliza técnicas radiativas em variados segmentos: siderurgia, petróleo, construção civil, aeronãutica, 
construção naval, bebidas, preservação de alimentos, esterilização de materiais, isolamento de fios e cabos elétricos, 
conservação de obras históricas, entre outros. Na ãrea médica, a radioatividade é aplicada no diagnóstico e no tratamento de 
uma série de doenças, com especial importância para os casos de câncer. Entre os procedimentos mais conhecidos para 
diagnóstico estão a radiografia, a tomografia e a mamo grafia, que são realizadas com equipamentos que produzem radiação a 
partir de eletricidade e servem para análise de diversas partes do corpo humano. Merece destaque, entretanto, a utilização em 
larga escala de radioisótopos em sofisticados exames diagnósticos e aplicações terapêuticas de medicina nuclear. 

A energia nuclear, por sua vez, é a terceira fonte mais empregada no mundo no processo de geração de eletricidade. 
Segundo ODAIR DIAS GONÇALVES, "estão em operação 440 reatores nucleares voltados para a geração de energia em 31 
países. Outros 33 estão em construção. Cerca de 17% da geração elétrica mundial são de origem nuclear, a mesma 
percentagem da energia hidroelétrica e de energia produzida por gãs." (GONÇALVES, Odair Dias. A promissora 
potencialidade nuclear do Brasil, Revista Scientific American. edição especial, nO 32, p. 24). No Brasil apenas duas usinas 
nucleares, localizadas no município de Angra dos Reis, respondem por cerca de 3,16% da energia elétrica produzida no Pais, 
o equivalente a 50% do consumo do Estado do Rio de Janeiro (MARQUES, Dimas. A aposta nuclear brasileira, Revista 
Orizonte, nO 119, ano 21, p. 36). 
3 "A vida no planeta sempre foi sujeita à exposição às radiações provenientes dos rãios cósmicos e dos elementos 
radioativos existentes na crosta e atmosfera terrestres. Estas radiações são denominadas radiações de fundo (ou ainda 
background natural). A radiação cósmica (fóton, elétrons, mésons e neutrons) constitui aproximadamente 25% do total de 
radiação de fundo recebida pelo homem. Na crosta terrestre se encontram elementos radioativos tais como o K40, C14, 
urânio, tório, actínio e seus produtos de decaimento. Estes elementos estão presentes em quantidades diversas nos alimentos 



ambiente de muitas formas (no ar, na água, nos alimentos, etc), em boa parte delas a 

exposição humana não é sequer suscetível de controle, ou seja, considera-se excluída de 

controle regulatório 4• 

A radioatividade artificial, por sua vez, é aquela produzida pela ação humana. 

Esta categoria engloba parte significativa das práticas com radiação ionizante. De forma 

didática, YUJI ISHIGURO dá alguns exemplos: "máquinas de raio x; aceleradores de 

diversos tipos utilizados em pesquisas científicas, indústria, medicina, e outras áreas; reatores 

nucleares; radioisótopos criados em reatores e aceleradores; e isótopos de cadeias de 

decaimento a partir de um radioisótopo,,5. 

Dentre as diversas fontes artificiais de radiação, é fundamental a distinção 

entre o processo de transformação da matéria por meio da fissão nuclear das demais. 

Enquanto estas últimas emitem radioatividade para diversas finalidades, dentre as quais 

merecem destaque suas aplicações na indústria e na medicina, a fissão nuclear é uma prática 

que tem técnica, riscos e objetivos muito específicos, quais sejam: a liberação de energia 

nuclear como insumo para geração de eletricidade, a produção de espécies de radioisótopos 

ou até mesmo a produção de armas nucleares. 

A fissão nuclear consiste num método que divide ou explode o núcleo de 

determinados átomos, gerando uma reação em cadeia nos demais átomos da mesma espécie e, 

conseqüentemente, uma enorme quantidade de energia, a qual é denominada de energia 

nuclear.6 

Não obstante a expressão energia nuclear possa ser utilizada num sentido mais 

abrangente, como sendo qualquer energia existente ou emanada do núcleo do átomo, é 

que ingerimos. As rochas da superficie terrestre contém duas vezes mais Th232 e U238 do que o solo. A água e o ar também 
contêm concentrações de C14, K40, Th232 e U238 e seus produtos, ainda que em menor quantidade." TAUHATA, Luiz e 
ALMEIDA, Elizabeth Santos de. Energia Nuclear e Suas Aplicações - Radiações Nucleares Usos e Cuidados, Rio de 
Janeiro: Comissão Nacional de Energia Nuclear, Vol. IV, p. 03. 
4 Há hipóteses, todavia, em que a radiação natural poderá requerer algum tipo de intervenção estatal, a exemplo das 
situações em que houver excesso de radioatividade em regiões habitadas pelo homem e nas atividades com minérios 
radioativos. 
5 ISHIGURO, Yuji. A Energia para o Brasil, São Paulo: MAKRON Books, 2002, P 65. 

6 Com maior rigor científico, pode-se dizer que, não obstante a energia nuclear já esteja contida nos núcleos dos átomos 
em geral, é a partir da fissão dos núcleos de determinados materiais classificados como fisseis (suscetíveis à fragmentação) 
que se inicia o processo de sua liberação e a reação em cadeia da qual se obtém imensa quantidade de energia e novos 
radioisótopos. A propósito da energia nuclear, recomenda-se a leitura da obra Energia Nuclear, de MOURA CARDOSO, Rio 
de Janeiro: Comissão Nacional de Energia Nuclear, www.cnen.gov.br.ps. 10/11. 



considerando os efeitos práticos resultantes do processo de fracionamento do núcleo de 

determinados átomos que a legislação brasileira qualifica esta espécie de energia. 

Neste sentido as palavras de W ALTER ÁLVARES: 

"A energia atômica ou nuclear, por conseguinte, é a que resulta 
da fissão ou fusão de núcleo atômico. No caso da desintegração, que 
é a fissão, liberta energia em proporções gigantescas ... " 7 

A energia nuclear, portanto, é aquela obtida a partir de uma reação nuclear em 

cadeia para um propósito específico. Esta reação é provocada pelo processo de fissão nuclear, 

o qual é realizado no âmbito de um reator nuclear ou a partir do acionamento de uma arma 

nuclear. Como veremos adiante, é esta especificidade que dá origem à classificação entre 

instalações radiativas e nucleares e, de igual forma, a minérios nucleares e radioativos. 

2. Uso bélico da energia nuclear 

Não obstante os beneficios da exploração da energia nuclear, a sua história está 

irremediavelmente vinculada ao seu uso militar. Basta dizer que a descoberta da fissão 

nuclear, realizada em 1938 pelos fisicos alemães Otto Hanh e Fritz Strassman, foi anunciada 

em 1939, ano em que a Polônia foi anexada pela Alemanha e que marcou não apenas o início 

da Segunda Guerra Mundial, mas também o da corrida pela bomba atômica. 

Com efeito, os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, liderados pela 

Alemanha, de um lado, e pelos Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, de outro, 

almejavam um poder bélico que suplantasse as forças adversárias. Foi em razão das 

iniciativas da Alemanha em pesquisar a energia nuclear para fins bélicos que os Estados 

Unidos se dedicou ao tema de forma efetiva. Segundo o historiador francês FRANÇOIS 

KERSAUDY, somente quando o fisico Vannevar Bush afirmou ao presidente americano que 

"A vitória será de quem tiver a bomba primeiro"s, que Rossevelt entendeu a gravidade da 

situação e deu início, numa ação conjunta com a Inglaterra e o Canadá, ao famoso Projeto 

Manhattan, que resultaria na construção da primeira bomba atômica. 

Os Estados Unidos foram, assim, o primeiro país a construir a bomba atômica, 

uma arma com poder destrutivo imenso, cuja energia deriva da reação em cadeia dos 

ÁLVARES, Walter Tolentino. Curso de Direito da Energia, Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 504. 
KERSAUDY, François. A corrida pela bomba atômica, revista História Viva, edição 59, setembro de 2008. 



elementos nucleares. Foi utilizada militarmente em duas ocasiões, em ambas contra o Japão, 

nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no final da Segunda Guerra Mundial. Três meses 

depois, Estados Unidos, Inglaterra e Canadá "declararam que uma ação internacional era 

necessária para 'prevenir o emprego de energia atômica para fins de destruição '. A União 

Soviética concordou.,,9 

o papel desempenhado pela energia nuclear passou a ser tão marcante no 

cenário internacional que, em outubro de 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas -

ONU e, no seu âmbito, a Comissão de Energia Nuclear. 

RIBEIRO DE ANDRADE revela que em 1946 o Brasil foi convidado a 

participar de uma reunião na Comissão de Energia Nuclear da ONU "em função do potencial 

de suas reservas de minerais e dos acordos firmados com os Estados Unidos neste campo" e 

que, no mesmo ano, o chefe da delegação norte-americana na referida Comissão, Bernard 

Baruch, "propôs a gestão internacional das reservas de urânio e tório, e das 'atividades 

perigosas' relacionadas à energia nuclear"lO. 

Sobre a proposta americana, RIBEIRO ANDRADE relata que o Almirante 

Álvaro Alberto da Motta e Silva, proeminente incentivador do uso da energia nuclear no 

Brasil, enviou memorando ao embaixador brasileiro nas Nações Unidas, Osvaldo Aranha, 

com o seguinte teor: 

"É de minha convicção que nos encontramos em face de um 
dilema decisivo e incorrigível: ou nos preparamos para tomar posse 
de nossas riquezas, no caso específico, atômico, ou nos veremos 
constrangidos ao espetáculo degradante de assistirmos, impotentes, à 
evasão delas, por bem ou por mal". 11 

A União Soviética se opôs ao denominado Plano Baruch e, em 1948, propôs a 

destruição das armas nucleares e a criação de um organismo internacional para evitar a sua 

proliferação. Após inúmeros debates no âmbito da ONU, sem avanços significativos nas 

negociações, chegou-se a um impasse. Era o início da Guerra Fria. 

KERSAUDY, François. A recente invasão do Iraque e a disposição de países como Irã e Coréia do Norte de 
produzirem a bomba reaquecem o debate nuclear, revista História Viva, edição 33, julho de 2006. 
10 ANDRADE, Ana Maria Ribeiro de. A opção nuclear: 50 anos rumo à autonomia, Rio de Janeiro: MAST, 2006, 
18/20. 
11 ANDRADE, Ana Maria Ribeiro de. Ob. cit., p. 20. 



Segundo GUILHERME CAMARGO, o monopólio amencano das bombas 

atômicas foi quebrado um ano depois, em 1949, com a explosão da primeira bomba soviética. 

A Inglaterra explodiu a sua em 1952, a França em 1960 e a China em 196412
• São os cinco 

países com assento permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas 

- ONU. Mais tarde, também Índia, Paquistão e Israel também obtiveram êxito em construir 

armas nucleares. 

3. Medidas para não proliferação de armas nucleares 

Em 1957, quando outros países além dos Estados Unidos já dispunham de 

bombas atômicas, foi fundada a Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA com o 

propósito de evitar a proliferação de armas nucleares e de estimular o uso pacífico da energia 

nuclear. Trata-se da entidade internacional mais importante do setor nuclear e que atualmente 

conta com 138 países membros. Uma de suas principais atividades é administrar 

salvaguardas, ou seja, medidas para verificar a finalidade para qual os países utilizam a 

energia nuclear e que abrangem ações de contabilidade, vigilância e inspeções de instalações 

e materiais nucleares. 

Sobre salvaguardas, a lição de STOIBER: 

"A grandes rasgos, las salvaguardias comprenden tres funciones: 
contabilidad, contención y vigilancia, e inspección. Las medidas de 
contabilidad requieren que el Estado informe aI OIEA de los tipos y 
las cantidades de materiales fisionables que se hallen bajo su control. 
La capacidad del Estado de facilitar información precisa y oportuna 
depende del estabelecimiento de un sistema nacional de contabilidad 
y control (SNCC) que permita hacer el seguimiento de los materiales 
pertinentes. Las medidas de contención y vigilancia se aplican por el 
OIEA mediante el uso de precintos en contenedores de material 
nuclear y grabaciones filmadas o televisadas de zonas clave de las 
instalaciones nucleares para determinar se ha habido movimientos no 
autorizados de material. Las inspecciones las llevan a cabo los 
inspectores deI OIEA para verificar que las cantidadesdeclaradas de 
materiales nucleares están donde se ha declarado que están, y que no 
hay materiales nucleares sin declarar en el Estado de que se trate. Las 
actividades de inspección incluyen el control de precintos e 
instrumentos, el examen de los registros de las instalaciones y la 
medición independi ente deI material u otros artículos enumerados en 
los documentos de contabilidad sujetos a salvaguardas. 

12 CAMARGO, Guilherme. O fogo dos deuses: uma história da energia nuclear, Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, ps. 
169 e 230. 



La capacidad deI OIEA de llevas a cabo las tres funciones 
descritas, y el ámbito de aplicación de las salvaguardias deI OIEA en 
cuanto a materiales e instalaciones, dependen de las obligaciones que 
el Estado haya contraído por medio de tratados y del tipo de acuerdo 
de aplicación de salvaguardias que el Estado haya firmado con el 
OIEA.,,13 

Não obstante a criação da AIEA, o interesse armamentista prosseguia 

juntamente com os esforços diplomáticos para sua contenção. 

Neste sentido, em 1967, foi assinado o Tratado para a Proscrição das Armas 

Nucleares na América Latina e no Caribe, também conhecido por Tratado de Tlatelolco, pelo 

qual diversos países desta região comprometeram-se a utilizar os materiais e as instalações 

nucleares submetidos à sua jurisdição exclusivamente para fins pacíficos, proibindo a 

fabricação nos seus respectivos territórios de armas nucleares. Foi assinado pelo Brasil e 

incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto nO 1.246, de 1994. 

Outro importante passo neste sentido foi dado em 1968, com a assinatura do 

Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares - TNP, em que pese a polêmica acerca de 

sua conveniência para os países não nuclearmente armados e também sobre seu efetivo 

cumprimento. Confiram-se excertos do seu preâmbulo: 

"Os Estados signatários deste Tratado, designados a seguir como 
Partes do Tratado; 

Considerando a devastação que uma guerra nuclear traria a toda a 
humanidade e, em conseqüência, a necessidade de empreender todos 
os esforços para afastar o risco de tal guerra e de tomar medidas para 
resguardar a segurança dos povos; 

Convencidos de que a proliferação de armas nucleares aumentaria 
consideravelmente o risco de uma guerra nuclear; 

( ... ). 
Comprometendo-se a cooperar para facilitar a aplicação de 

salvaguardas pela Agência Internacional de Energia Atômica sobre as 
atividades nucleares pacíficas; 

( ... ) 
Declarando seu propósito de conseguir, no menor prazo possível, 

a cessação da corrida armamentista nuclear e de adotar medidas 
eficazes tendentes ao desarmamento nuclear; 

( ... ) 
Desejando promover a diminuição da tensão internacional e o 

fortalecimento da confiança entre os Estados, de modo a facilitar a 
cessação da fabricação de armas nucleares, a liquidação de todos seus 

13 STOIBER, Carlton e outros. Manual de derecho nuclear, Viena: Agência Internacional de Energia Atômica - AlEA, 
2006, p. 133. 



estoques existentes e a eliminação dos arsenais nacionais de armas 
nucleares e dos meios de seu lançamento, consoante um Tratado de 
Desarmamento Geral e Completo, sob eficaz a e estrito controle 
internacional;" 

Nos termos do TNP, os países "nuclearmente armados" comprometeram-se a 

não transferir tecnologia e material nuclear de uso bélico para países "não nuclearmente 

armados". Estes, por sua vez, em síntese, comprometeram-se a não desenvolver tecnologia 

para fins bélicos, bem como a aceitar a aplicação de salvaguardas pela AIEA. Este tratado foi 

incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nO 2.864, de 1998. 

Antes mesmo de ter assinado o TNP, o Brasil já permitia, por meio de acordos 

internacionais, em especial aqueles firmados com a AIEA, com os Estados Unidos e com a 

Alemanha14
, a aplicação de salvaguardas por parte da AIEA, que, periodicamente, faz 

vistorias em instalações nucleares brasileiras. 

No mesmo sentido, considerando a preocupação com o desvio e o uso ilícito 

dos materiais nucleares, em 1980 foi assinada a Convenção sobre a Proteção Física do 

Material Nuclear, visando à implementação de "medidas eficazes para assegurar a proteção do 

material nuclear", dentre as quais o controle sobre o transporte, o comércio, a importação e a 

exportação, bem como a proibição e a tipificação criminal de diversas condutas relacionadas à 

posse, tráfico e ao uso indevido de materiais nucleares. O Brasil incorporou esta convenção ao 

ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto n° 95, de 1991. 

Sobre o interesse internacional nas medidas de proteção fisica dos materiais e 

instalações nucleares, confira-se mais uma vez a lição de STOIBER: 

14 

"La protección de los materiales e instalaciones nucleares frente 
aI riesgo, de sustracción u otro desvío no autorizado o sabotaje se ha 
considerado tradicionalmente una materia especialmente vinculada a 
la soberanía deI Estado. ( ... ) Sin embargo, también se ha reconocido 
tradicionalmente que la forma en la que un Estado cumple (o 
incumple) su función de proteger los materiales e instalaciones 
nucleares no es cuestión que deje indiferentes a los demás Estados: 
los materiales nucleares robados en un Estado pueden obviamente 
utilizarse con fines terroristas en otro Estado; y el sabotaje de una 
instalación nuclear en un Estado puede producir efectos 
transfronterizos en otros. Los sucesos deI 11 de septiembre de 2001 
pusieron de relieve los peligros potenciales que plantean los grupos 

Neste sentido ver Decretos ns. 63.705/68, 71.207/72 e 76.695/75. 



terroristas, y subrayaron la necesidad de mejorar las medidas 
deficientes o ineficaces de protección fisica de los materiales e 
instalaciones nucleares" .15 

Por sua vez, o acordo celebrado em 1991 entre Brasil e Argentina, promulgado 

pelo Decreto nO 439, de 1992, criou a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e 

Controle de Materiais Nucleares - ABACC, com a função de aplicar salvaguardas nas 

instalações nucleares brasileiras e argentinas e, assim, dar maior transparência acerca de suas 

atividades nucleares. Este acordo foi assinado para assegurar os propósitos pacíficos de ambos 

os países e desestimular uma possível corrida armamentista-nuclear na América do Sul. 

A posição do Brasil sobre o uso exclusivamente pacífico da energia nuclear 

está atualmente consignada de forma clara no art. 21, XXIII, alínea 'a', da Constituição da 

República de 1988, o qual dispõe que "toda atividade nuclear em território nacional somente 

será admitida para fins pacificos e mediante aprovação do Congresso Nacional." Não 

obstante, a possibilidade fática do uso bélico não autorizado de materiais nucleares e o esforço 

internacional para conter a proliferação de armas nucleares influenciaram a legislação 

brasileira no sentido de concentrar na União determinadas atividades com materiais e 

instalações nucleares. 

4. O monopólio sobre as atividades nucleares no Brasil 

Foi num contexto histórico de corrida armamentista nuclear, no qual países 

buscavam minérios nucleares, raros na natureza, para o desenvolvimento de programas 

militares e ainda se debatia a proposta americana de internacionalização de suas reservas que, 

por meio do Decreto n. 30.230, de 1951, as "jazidas e minas de substâncias de interesse para a 

produção de energia atômica" passaram a constituir "reservas nacionais, consideradas 

essenciais à segurança do país, e ficam sob o controle do Estado". Estava ali o embrião do 

monopólio estatal sobre as atividades nucleares no Brasil. 

Com efeito, alguns anos depois a Lei nO 4.118, de 1962, considerando a 

"segurança nacional", instituiu o monopólio da União sobre a pesquisa, a lavra e o comércio 

de minérios nucleares, elementos nucleares e radioisótopos artificiais e substanciais e 

substâncias radioativas, assim como sobre a produção e a industrialização de materiais 

nucleares. 

15 STOIBER, Carlton e outros. Ob .cit., p. 157. 



Confira-se o disposto nos arts. 10 e 31 da Lei nO 4.118, de 1962: 

"Art. 1 o Constituem monopólio da União: 

I - A pesquisa e lavra das jazidas de minérios nucleares 
localizados no território nacional; 

II - O comércio dos minérios nucleares e seus concentrados; dos 
elementos nucleares e seus compostos; dos materiais fisseis e férteis, 
dos radioisótopos artificiais e substanciais e substâncias radioativas 
das três séries naturais; dos subprodutos nucleares; 

III - A produção de materiais nucleares e suas industrializações." 

Art . 31. As minas e jazidas de substâncias de interêsse para a 
produção de energia atômica constituem reservas nacionais, 
consideradas essenciais à segurança do País e são mantidas no 
domínio da União como bens imprescritíveis e inalienáveis." 

A preocupação com a segurança nacional por ocasião da instituição do 

monopólio da União, em 1962, fica ainda mais nítida no art. 39 da mesma lei, que dispõe que 

a "exportação ou importação clandestina" de materiais nucleares "constitui crime contra a 

Segurança Nacional". O art. 40, por sua vez, prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos para posse e 

a transferência não autorizada de material nuclear. 

Foi, pois, a segurança nacional, como a própria lei dispõe, a principal 

motivação para a instituição do monopólio na área nuclear, aí considerando a possibilidade de 

uso bélico de materiais nucleares. 

Neste sentido, aliás, cabe salientar que há outros minérios e materiais 

radioativos cuja exposição humana tem potencial de dano radiológico superior ao próprio 

urânio natural, considerado de baixa atividade radiológica. Vê-se, assim, que não foi se 

pautando em segurança radiológica, ou seja, na possibilidade de contaminação humana, que o 

legislador instituiu o monopólio sobre determinadas atividades com minérios nucleares. 

O interesse pela segurança nacional não excluía, antes pelo contrário, concorria 

com o desejo de manter-se no País e aqui explorar as reservas nacionais de minérios 

nucleares. A mera preservação dessas reservas não justifica, entretanto, a atual restrição em 

relação à exploração de instalações nucleares, o que confirma que a segurança nacional 

continua servindo de alicerce ao ordenamento jurídico. 



Dois aspectos, contudo, chamam a atenção na Lei n° 4.118, de 1962, no que 

tange à abrangência do monopólio: a) a inclusão do comércio de qualquer espécie de 

radioisótopos artificiais e substanciais; b) e a não inclusão da exploração de instalações 

nucleares. 

A Constituição da República de 1988, por sua vez, ao tratar da participação da 

União nas atividades nucleares, assim dispôs no seu texto original: 

"Art. 21. Compete à União: 

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer 
natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o 
enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de 
minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios 
e condições: 

( ... ) 
b) sob regime de concessão ou permlssao, é autorizada a 

utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, 
agrícolas, industriais e atividades análogas. 

( ... ) 
Art. 177. Constituem monopólio da União: 
( ... ) 

v - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a 
industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus 
derivados. 

( ... ) 

§ 2° A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais 
radioativos no território nacional." 

Após a promulgação da Constituição de 1988, a Lei nO 7.781, de 1989, deu 

nova redação a diversos dispositivos da Lei nO 6.189, de 1974. Confira-se: 

"Art. 2°. Compete à CNEN: 
( ... ) 

IX - expedir normas, licenças e autorizações relativas a: 
a) instalações nucleares; 
( ... ) 

XVI - produzir radioisótopos, substâncias radioativas e 
subprodutos nucleares, e exercer o respectivo comércio; 



XVII - autorizar a utilização de radioisótopos para pesquisas e 
usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas; 

XVIII - autorizar e fiscalizar a construção e a operação de 
instalações radiativas no que se refere a ações de comércio de 
radioisótopos. " 

A Emenda Constitucional n° 49, de 2006, por sua vez, deu nova redação às 

alíneas 'b' e 'c' do inciso XXIII do art. 21 e ao inciso V do art. 177 da Constituição. Confira-se: 

"Art. 21 ( ... ) 

XXIII - (. .. ) 
( ... ) 
b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a 

utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas 
e industriais; 

c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, 
comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou 
inferior a duas horas; 

( ... ) 
Art. 177 ( ... ) 
( ... ) 
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a 

industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus 
derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, 
comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de 
permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 
21 desta Constituição Federal." 

o entendimento do significado das expressões minérios radioativos e minérios 

nucleares, instalações radiativas e instalações nucleares, bem como acerca dos processos de 

produção de radioisótopos, é fundamental para a compreensão do monopólio da União. 

Neste sentido, vale dizer que todo minério nuclear é radioativo, pois emite 

radiação. Nem todo minério radioativo, porém, é classificado como nuclear. Os materiais que 

contêm minérios radioativos ou que são irradiados são denominados materiais radioativos. 

Por sua vez, os materiais nucleares são aqueles que contêm elementos nucleares. 

O interesse nesta classificação decorre do processo de fissão nuclear para fins 

de geração da energia nuclear, que não é viável a partir de qualquer espécie de átomo, mas 

apenas daqueles elementos cujo núcleo seja divisível e gere a desejada reação nuclear. 



Neste sentido, o conceito de minério nuclear está inter-relacionado com o de 

mineral nuclear e este, por sua vez, com o de elemento nuclear. A propósito, o art. 2° da Lei nO 

4.118, de 1962, dá seguintes definições: 

"Elemento nuclear: É todo elemento qUlmlco que possa ser 
utilizado na libertação de energia em reatores nucleares ou que possa 
dar origem a elementos químicos que possa ser utilizados para esse 
fim. 

( ... ) 
Mineral nuclear: É todo mineral que contenham em sua 

composição um ou mais elementos nucleares. 

Minério nuclear: É toda concentração natural de mineral nuclear 
na qual o elemento ou elementos nucleares ocorrem em proporção e 
condições tais que permitam sua exploração econômica. 

( ... ) 
Material nuclear: com esta designação se compreendem os 

elementos nucleares ou seus subprodutos (elementos transurânicos, 
(U-233) em qualquer forma de associação (i.e. metal, liga ou 
combinação química). 

Material fértil: com essa designação se compreendem: o urânio 
natural; o urânio cujo teor em isótopo 235 é inferior ao que se 
encontra na natureza: o tório; qualquer dos materiais anteriormente 
citados sob a forma de metal, liga, composto químico ou concentrado; 
qualquer outro material que contenha um ou mais dos materiais 
supracitados em concentração que venha a ser estabelecida pela 
Comissão Nacional de Energia Nuclear; e qualquer outro material 
que venha a ser subseqüentemente considerado como material fértil 
pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. 

Material fissil especial: Com essa designação se compreendem: 
o plutônio 239; o urânio 233; o urânio enriquecido nos isótopos 
235 ou 233; qualquer material que contenham um ou mais dos 
materiais supracitados; qualquer material fissil que venha a ser 
subseqüentemente classificado como material fissil especial pela 
Comissão Nacional de Energia Nuclear. A expressão material fissil 
especial não se aplica porém ao material fértil." (Grifei) 

Desta forma, são minérios nucleares aqueles que contêm elementos nucleares 

férteis ou fisseis em concentração que justifique a sua exploração. As definições materiais 

fisseis16 e férteis 17
, de elemento, mineral e minério nuclear são, todavia, abertas, haja vista 

que, nos termos dos art. 2° da Lei nO 4.118, de 1962, e art. 2°, XIII, da Lei nO 6.189, de 1974, a 

16 

17 
Materiais fisseis são aqueles que contêm elementos aptos para o processo de fissão nuclear. 
Materiais férteis são aqueles que podem gerar elementos fisseis. 



CNEN pode classificar novos materiais fisseis e férteis, bem como elementos, minerais e 

minérios como nucleares, desde que se verifique sejam úteis para geração de energia nuclear. 

Trata-se, pois, de hipótese de deslegalização pela qual a CNEN, muito embora 

não possa excluir da definição de elementos e minérios nucleares o urânio e o tório, poderá 

incluir outros elementos e minérios que tenham a mesma utilidade. 

Atualmente, em face do desenvolvimento tecnológico das instalações do ciclo 

do combustível estar centrado no urânio, apenas este minério desperta interesse para 

exploração com fins nucleares. 

4.1. Derivados de minérios nucleares 

A expressão "derivados de minérios e minerais nucleares" pode ser utilizada 

num sentido mais ou menos abrangente. Num sentido estrito, pode-se entender como derivado 

todo e qualquer material obtido a partir de urânio e tório que contenha elementos nucleares 

férteis e fisseis, ou seja, elementos que podem ser aproveitados para fins de fissão nuclear. 

Numa interpretação teleológica, este entendimento parece-me o mais coerente com o 

propósito do monopólio, sendo razoável supor que com a expressão derivados de minérios e 

minerais nucleares tivesse o Constituinte referindo-se a materiais nucleares, que são 

justamente os que contêm elementos nucleares fisseis e férteis. 

Num sentido lato, também se considera derivado de minério nuclear qualquer 

material ou substância que contenha radioisótopo obtido a partir dos processos de fissão ou de 

captura de nêutrons de elementos de urânio ou tório. Esta definição é muito mais ampla, 

porque considera como derivado não apenas os elementos nucleares (que podem ser 

aproveitados no processo de fissão nuclear) mas também um número muito expressivo de 

outros radioisótopos 18. Todavia, quer sob o ponto de vista de aproveitamento para fins de 

fissão nuclear, quer sob o ponto de vista de segurança radiológica, não há distinção 

significativa entre estes radioisótopos e as substancias radioativas que não estão incluídas no 

monopólio. 

Tratando-se o monopólio de grave interferência estatal na esfera economia, em 

atenção ao princípio da segurança jurídica, a legislação deveria ser mais clara e precisa acerca 

18 É o caso do césio-137, do cobalto-60, do molibdênio-99 e de outros radioisótopos largamente utilizados na medicina. 



de sua abrangência, evitando-se tanto quanto possível atribuir ao intérprete a função de 

delimitar, por meio da hermenêutica, as atividades e substâncias pelo mesmo abrangidas. 

Vale lembrar, de todo modo, que é lição básica de hermenêutica jurídica que 

toda regra de exceção interpreta-se de forma restritiva e o monopólio estatal caracteriza-se 

justamente como exceção aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, 

consagrados no art. 170, inciso I e parágrafo único, da Constituição. 

4.2. A pesquisa e a lavra de minérios nucleares 

A exploração da jazida será considerada inclusa no monopólio da União 

quando o valor econômico dos minérios nucleares for superior ao dos minérios associados, 

cabendo, na hipótese, reembolso, indenização ou até mesmo prêmio ao particular. Confira-se: 

"Art 5° Verificada a ocorrência de urânio ou tório em quantidade 
de valor econômico superior ao da substância mineral pesquisada ou 
lavrada, a jazida será incluída no monopólio e a CNEN, além do 
reembolso das despesas efetivamente realizadas ou indenizações 
cabíveis, poderá conceder ao titular um prêmio condizente com o 
valor da descoberta, na forma a ser regulamentada." 

o critério utilizado para incluir a jazida que contém minérios nucleares no 

monopólio é insuficiente, porque, ao submetê-lo exclusivamente ao parâmetro do valor 

econômico dos minérios associados, o qual é passível de variação no tempo, põe em segundo 

plano o valor estratégico dos minérios nucleares. 

Duas hipóteses retratam bem essa insuficiência: a) a jazida que contiver urânio 

com teor acima do normal, podendo ser grande fonte de energia em prol de toda a 

coletividade, se contiver quantidade de ouro ou de outro minério com maior valor, não será 

incluída no monopólio da União; b) o tório é um minério que o legislador expressamente 

incluiu no monopólio mas que, atualmente, não tem valor econômico. Logo, paradoxalmente 

ao que disse o próprio legislador acerca deste minério, aplicando-se literalmente esta regra e 

considerando que qualquer minério que lhe for associado terá maior valor econômico, poder

se-ia concluir que as suas jazidas não estão no monopólio da União. 

Vê-se, desta forma, que também aqui a legislação suscita sérias dúvidas sobre 

a abrangência do monopólio, o qual, por tratar-se de grave limitação à livre iniciativa, deveria 

encontrar seus limites de forma explícita e clara na lei. 



Confira-se o disposto no art. 6° da mesma Lei, que dispõe sobre os critérios 

utilizados para exploração de minérios associados a urânio e tório: 

"Art 6° Verificada a ocorrência de urânio ou tório em quantidades 
de valor econômico inferior ao da substância mineral pesquisada ou 
lavrada, a autorização de pesquisa será concedida ou mantida, 
obedecidas as seguintes disposições: 

I - O titular ficará obrigado, quando a CNEN o exigir, a efetuar a 
separação e a entrega à CNEN do urânio ou tório contido no minério 
extraído; 

11 - Quando a separação do urânio ou tório impuser despesas 
adicionais, ou quando a entrega do produto separado for feita sob a 
forma de concentrados ou compostos químicos, o titular fará jus ao 
pagamento estabelecido pela CNEN, na forma a ser regulamentada; 

111 - Quando a separação for considerada pela CNEN inviável 
para o concessionário, este devolverá à CNEN, por aquisição no 
mercado externo, concentrados ou compostos químicos contendo 
quantidades de materiais fisseis ou férteis, estabelecidas pela CNEN, 
com base nos existentes no material extraído. A devolução deverá ser 
feita, a critério da CNEN, na forma a ser regulamentada; 

IV - Quando, na hipótese do item 111, não for possível ou 
conveniente adquirir no mercado externo concentrados ou compostos 
químicos, a forma de devolução ficará a critério da CNEN que 
estabelecerá, se for o caso, as condições de recolhimento, em moeda 
corrente, do valor correspondente." 

Conforme se observa, o particular que deseja explorar qualquer minério que 

contenha urânio ou tório associado somente terá obterá ou manterá a autorização da lavra, 

expedida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, se cumprir as 

exigências de separação e entrega do minério nuclear à CNEN ou, quando isso for inviável, 

promover uma compensação ou reembolso do valor equivalente. O propósito da legislação foi 

deixar com a União todo o proveito econômico da exploração das jazidas que contenham 

urânio e tório, desestimulando atividades de particulares em relação a estes minérios. 

Sobre esta exploração de minérios associados a urânio e tório, vale dizer que a 

CNEN admite a exploração econômica das jazidas não-nucleares em parceria com a 

Indústrias Nucleares do Brasil - INB, com entrega a esta dos minérios nucleares. 

. De outra parte, nas atividades de extração e beneficiamento de minérios, 

quando que for inviável, técnica ou economicamente, a separação do urânio e do tório e, 

conseqüentemente, sua entrega à CNEN ou à INB, tais minérios, à luz do dispõe o art. 4°, § 



10, da Lei 10. 308, de 2001, serão considerados rejeitos e deverão ser depositados em 

depósitos de rejeitos radioativos19
• 

4.3. O enriquecimento de minérios nucleares 

O processo de enriquecimento para fins COmerCIalS, atualmente, envolve 

apenas o urânio. Trata-se de uma fase posterior à mineração e ao beneficiamento deste 

minério, que consiste em aumentar o percentual do elemento fissil U-235 no urânio natural?O 

O enriquecimento de urânio, asslm como as demais etapas do ciclo do 

combustível nuclear, ocorre em instalações nucleares. Há grande interesse por parte AIEA 

neste processo, tendo em vista a possibilidade do enriquecimento chegar a percentual ser 

superior ao declarado e, conseqüentemente, ser o material aproveitado para fins bélicos. 

4.4. O reprocessamento do combustível nuclear usado 

O reprocessamento do combustível usado ou irradiado é uma das últimas 

etapas no ciclo do combustível nuclear e consiste na recuperação do urânio-235 não dividido 

ou "queimado" e do plutônio-239 gerado pela captura de nêutrons do urânio-238. 

Justamente com o processo de enriquecimento, o reprocessamento é 

considerado uma das etapas mais sensíveis do ciclo do combustível nuclear sob o ponto de 

vista de salvaguardas internacionais, já que deste processo se extrai o plutônio-239 que, ao 

lado do urânio-235 e do urânio-233 quando enriquecidos em percentuais elevados, é 

considerado matéria-prima apta para construção de armas nucleares. 

O Brasil atualmente não dispõe de instalação nuclear apropriada para a 

realização do reprocessamento. 

19 Os depósitos de rejeitos radioativos podem ser iniciais, intermediários ou finais, sendo obrigação do titular da 
instalação geradora de rejeitos a construção e a operação dos iniciais e da CNEN a obrigação de construção e operação dos 
intermediários e finais. São iniciais aqueles depósitos que recebem rejeitos da instalação geradora para a qual foram criados. 
São intermediários aqueles depósitos que recebem rejeitos provenientes de depósitos iniciais e se destinam ao tratamento dos 
rejeitos. São depósitos finais de rejeitos aqueles utilizados para a deposição definitiva de rejeitos que não receberão mais 
nenhum tratamento. Todas estas espécies de depósito se submetem a rigorosos critérios de segurança e não se confundem 
com os depósitos provisórios, utilizados emergencial mente em casos de acidentes nucleares. 
20 "O enriquecimento de urânio consiste em aumentar o teor de U-235 em relação ao teor de urânio natural. É uma das 
etapas mais complexas do ciclo do combustível, porque exige uma tecnologia muito sofisticada e requer altos investimentos. 
O processo de enriquecimento começa com o urânio natural (0,711% U-235) e produz o urânio enriquecido. Para os reatores 
a água leve (LWR), por exemplo, o combustível enriquecido deve conter de 2 a 4% de U-235. (SOARES, Maria Lúcia de 
Lima., ob. cit., p. 6) 



4.5. A industrialização de minérios nucleares e seus derivados 

A industrialização abrange uma série de atividades que envolvem o 

beneficiamento e fabricação do combustível nuclear ou mesmo a produção de radioisótopos e 

outros materiais nucleares. 

A propósito, as atividades relacionadas ao beneficiamento e à fabricação do 

combustível, assim como ocorre no enriquecimento e no reprocessamento, ocorrem em 

instalações nucleares voltadas para o ciclo do combustível nuclear. Por sua vez, a produção de 

determinadas espécies de radioisótopos, a partir de elementos nucleares, ocorre em reatores de 

pesquisa, os quais também são considerados instalações nucleares. 

Produzir radioisótopos significa transformar átomos para que tenham 

determinadas características desejadas, conforme a aplicação a que se destinam. Uma das 

mais importantes é a meia-vida do radioisótopo, a qual é normalmente mensurada em anos, 

dias, horas ou minutos e reflete o tempo em que seu teor de radiação cai pela metade. A meia

vida permite considerar o decaimento do teor de radiação e, por conseguinte, os aspectos 

logísticos necessários à sua aplicação útil, bem como aqueles relacionados ao seu tratamento 

ou não como rejeito radioativo. 

Ocorre que há diversas espécies de radioisópotos artificiais. Alguns são 

produzidos a partir de materiais não nucleares, geralmente, em aceleradores de partículas 

denominados ciclotrons. Outros são produzidos a partir de materiais nucleares, em reatores. O 

regime jurídico aplicável à produção destes e daqueles não é o mesmo. 

Ao referir-se ao processo de produção de radioisótopos para fins medicinais, 

ISHIGURO explica que: 

21 

"As características desejadas de radioisótopos são várias e 
dependem do uso. ( ... ) Os radioisótopos são, em geral, produzidos em 
reatores ou aceleradores situados em centros de pesquisa ou fábricas 
dedicadas, geralmente longe dos locais de uso. A matéria-prima é 
colocada dentro do reator ou na posição de irradiação do acelerador. 
Após a irradiação o isótopo desejado é separado, }?urificado e 
processado para formar o produto apropriado para uso." 1 

Sobre o tema, confira-se a lição de SILVA e AULER: 

ISHIGURO, Yuji. Oh. cit., ps. 91/92. 



"Naturalmente a produção de radioisótopos com ciclotrons (ou 
outro acelerador) se distingue em certos aspectos da produção com 
reatores. A principal diferença consiste em que nesse último caso 
lida-se com nêutrons, partículas sem carga, enquanto que lá, trata-se 
de reações entre partículas carregadas. O mecanismo desse processo é 
diferente da reação com nêutrons, o que faz com que as técnicas a 
serem utilizadas na irradiação sejam diferentes." 22 

O que releva para o Direito, contudo, não é o método em SI, mas a 

circunstância de que no processo de produção de radioisótopos em ciclotrons, ao contrário do 

que ocorres nos reatores, não se utiliza materiais nucleares e nem se explora instalação 

nuclear. Com efeito, o ciclotron é uma instalação radiativa, ao passo que o reator é uma 

espécie de instalação nuclear. 

Há, portanto, radioisótopos produzidos em instalação radiativa, a partir de 

materiais não nucleares, e outros produzidos em instalação nuclear, a partir de minérios e 

minerais nucleares. A título de exemplo, na tabela anexa23
, vê-se alguns radioisótopos usados 

para fins diagnósticos, com o nome técnico, a informação da espécie de instalação em que é 

produzido, a meia-vida e os órgãos examinados. 

, 
A distinção releva, porque o art. 1°, inciso III, da Lei nO 4.118, de 1962, ao 

tratar do monopólio nuclear, referiu-se apenas à produção "materiais nucleares e suas 

industrializações". No mesmo sentido, a Constituição Federal de 1988 incluiu no monopólio 

apenas atividades relacionadas a "minérios e minerais nucleares e seus derivados". Logo, não 

está abrangida a produção de radioisótopos a partir de materiais não nucleares. 

Portanto, somente em relação aos radioisótopos produzidos em reator nuclear, 

a partir de derivados de minérios nucleares, é aplicável o disposto no art. 21, XXIII, alíneas 

"b" e "c ", e no art. 177, inciso V, da Constituição Federal. 

4.6. O comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados 

O comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados é monopólio da 

União, atualmente exercido pela INB e pela CNEN, ressalvadas as hipóteses em que é 

possível a comercialização de radioisótopos (art. 21, XXIII, alínea 'b', da CF) e de urânio ou 

tório de forma associada a outro minério de maior valor, sendo que nesta última hipótese o 

22 SILVA, Arthur Gerbasi da e AULER, Luiz Telmo. CYCLOTRON, Rio de Janeiro: Comissão Nacional de Energia 
Nuclear, p. 13. 
23 ISHIGURO, Yuji. Oh. cit., P 94. 



particular deverá compensar ou ressarcir a CNEN nos termos dos arts. 6° e 17 da Lei n° 6.189, 

de 1974. 

Com relação ao comércio de radioisótopos "não derivados" de minérios 

nucleares aplica-se o regime de autorização, previsto no art. 2° da Lei nO 6.189, de 1974. Há, 

todavia, uma peculiaridade: o art. 1 ° da Lei 4.118, de 1962, ao incluir no monopólio da União 

a comercialização de radioisótopos não restringiu expressamente aos derivados de minérios 

nucleares. É que naquela ocasião os radioisótopos eram produzidos no País apenas em 

instalações nucleares, a partir de materiais nucleares. Não havia ainda ciclotron, equipamento 

que produz radioisótopos a partir de materiais não nucleares. Desta forma, a falta de clareza 

do dispositivo legal, quanto ao ponto, levou mais tarde à interpretação de que o comércio de 

qualquer radioisótopo seria monopólio estatal. 

A Constituição de 1988, todavia, foi muito clara e precisa ao incluir no 

monopólio apenas atividades com minérios nucleares e seus derivados, sem nenhuma menção 

a radioisótopos que não se incluíssem no âmbito desta definição. Ora, toda a exceção refere-se 

e tem como parâmetro a regra excetuada. Logo, se a regra monopolista refere-se a minérios e 

minerais nucleares e seus derivados, a sua exceção, no que conceme a radioisótopos, 

igualmente está abrangida por esta definição. Frise-se, aliás, que nenhum radioisótopo 

originado de materiais "não nucleares" pode, tecnicamente, ser utilizado para fins de energia 

nuclear. 

Se, todavia, alguma dúvida ainda restasse a propósito, certamente foi dirimida 

com a edição da Lei nO 7.781, de 1989, que expressamente dispôs sobre a possibilidade de 

autorização para "operação de instalações radiativas no que se refere a ações de comércio de 

radioisótopos". Por conseguinte, não há falar em monopólio quando se trata de comércio de 

radioisótopo "não derivado" de minério ou mineral nuclear. 

O tema toma-se sem dúvida mais complexo quando estivermos diante da 

hipótese prevista no art. 21, XXIII, alínea "b", da Constituição. É que a Emenda 

Constitucional nO 49, de 2006, não foi, até o momento, regulamentada, especialmente no que 

se refere ao "regime de permissão". A questão releva, já que as exceções ao monopólio estatal 

previsto no art. 177, V, da Constituição são consideradas atividades econômicas em sentido 

estrito. Aliás, como ensina EROS GRAU, "Monopólio é de atividade econômica em sentido 



estrito,,24 e a sua exceção só tem sentido em relação às atividades que têm a mesma natureza 

jurídica. 

Com efeito, a produção de radioisótopos, realizada em instalação radiativa ou 

em reator nuclear, consiste em atividade fabril, à semelhança de qualquer outra fábrica de 

remédios ou insumos para a indústria. A sua comercialização, que se dá por meio de atos de 

comércio, consiste em típica atividade privada. Tanto a produção, como a comercialização de 

radioisótopos reclamam, desta forma, a aplicação dos arts. 170, IV, e 173 da Constituição. 

Quanto à "utilização" de radioisótopos, chama a atenção que a redação original 

da alínea "b" do inciso XXIII do art. 21, previa que "sob regime de concessão ou permissão, é 

autorizada a utilização de radioisótopos ... ". Ora, não por acaso este dispositivo jamais foi 

aplicado. Vale dizer, nenhuma concessão ou permissão para utilização de radioisótopos foi 

efetuada até o momento. A razão é simples: a utilização do radioisótopo não caracteriza a 

atividade, ou seja, não muda a natureza jurídica da atividade na qual é empregado como 

insumo. Esta poderá ser tanto atividade econômica em sentido estrito, quanto serviço público. 

Desta forma, sendo a utilização do radioisótopo mero insumo no âmbito de 

outra atividade, inadequada a aplicação do regime próprio dos serviços públicos delegados. A 

tanto demonstrar, basta imaginar a necessidade de realização de uma licitação para que a 

Administração "conceda ou permita" a utilização de radioisótopo para emprego industrial. 

Bem a propósito a lição do Min. EROS GRAU: 

"Não obstante as dificuldades que se antepõem ao discernimento 
da linha que traça os limites entre os dois campos, ele se impõe: 
intervenção é a atuação na área da atividade econômica em sentido 
estrito; exploração de atividade econômica em sentido estrito e 
prestação de serviço público estão sujeitas a distintos regimes 
jurídicos (arts. 173 e 175 da Constituição Federal de 1988)".25 

Vê-se, pois, a inadequação ao setor nuclear do regime de "permissão" a que se 

referem o art. 175 da Constituição e a Lei nO 8.987, de 2005, que disciplina as concessões e 

permissões de serviço público. 

24 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, São Paulo: Malheiros, 2006, p. 140. 

25 GRAU, Eros Roberto. Oh. cit., p. 111. 



A expressão "autorização", também utilizada pela Constituição na mesma 

oração, é empregada no Direito Pátrio, ao lado da licença, em relação às atividades 

econômicas em sentido estrito. Neste sentido, aliás, dispõe o art. 170, parágrafo único, da 

Constituição Federal que "É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos 

em lei". 

Não se ignora aqui, todavia, que atividades econômicas em sentido estrito em 

determinadas circunstâncias, nos termos de legislação específica, possam se submeter a um 

regime de concessão ou permissão próprio. É o caso, por exemplo, das atividades a que se 

refere o § 1 ° do art. 177 da Constituição, que permitiu a contratação de atividades abrangidas 

pelo monopólio da exploração de petróleo e gás natural. Neste caso, no entanto, a denominada 

lei do petróleo disciplinou o tema de forma específica. 

De todo modo, o que interessa frisar aqui é a impropriedade de um regime de 

servIço público diante de uma realidade que abrange atividades econômicas em sentido 

estrito, aliada a ausência de regulamentação do art. 21, XXIII, alínea "b", antes e depois da 

Emenda Constitucional nO 49, de 2006, fez com que o regime previsto neste dispositivo 

constitucional jamais fosse aplicado. A sua regulamentação, por meio de lei ordinária, 

disciplinando o regime de permissão apropriado às atividades econômicas na área nuclear, 

poderá alterar esse panorama. 

Na ausência de disciplina legal específica, aplicável analogicamente às 

hipóteses de utilização e comercialização de radioisótopos (derivados de minérios nucleares), 

a autorização e a licença a que se referem o art. 2°, XVII e XVIII, da Lei nO 6.189, de 1974. 

"Art 2° Compete à CNEN: 

XVII - autorizar a utilização de radioisótopos para pesquisas e 
usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas; 

XVIII - autorizar e fiscalizar a construção e a operação de 
instalações radiativas no que se refere a ações de comércio de 
radioisótopos. " 

Cabe registrar que a não aplicação analógica de tais dispositivos legais 

representaria, na prática, sérios prejuízos à saúde pública, violando, por conseguinte, 



princípios constitucionais que tutelam o direito à saúde, à vida e, em última análise, à 

dignidade da pessoa humana. 

4.7. A Emenda Constitucional nO 49, de 2006 

A Emenda Constitucional nO 49, de 2006, teve por propósito retirar do 

monopólio algumas atividades com radioisótopos. Neste sentido, ao dar nova redação ao 

inciso V do art. 177, o Constituinte Derivado expressamente "excetuou" do monopólio estatal 

as atividades previstas no art. 21, inciso XXIII, alíneas 'b' e 'c'. 

Chama a atenção, ainda, que a EC nO 49 suprimiu a possibilidade de concessão, 

prevista no texto original da Constituição, mantendo a possibilidade de "autorização", sob 

regime de "permissão". A redação aqui não foi feliz, seja por que a autorização tem natureza 

jurídica distinta da permissão26
, seja por que, tratando-se de atividades econômicas não 

abrangidas pelo monopólio, o regime de autorização seria suficiente e adequado para 

viabilizar práticas com radioisótopos. O regime de permissão, como dito anteriormente, ainda 

não foi regulamentado. O tema já foi abordado nos itens anteriores. 

A EC nO 49 trouxe significativo avanço na redação da alínea 'b' do inciso 

XXIII do art. 21, ao viabilizar a comercialização de radioisótopos derivados de minérios e 

minerais nucleares. O mesmo não se pode dizer, todavia, do disposto na alínea 'c' do mesmo 

dispositivo constitucional, que permite a produção de radioisótopos (derivados de minérios e 

minerais nucleares) com meia-vida igual ou inferior a duas horas. 

Ao observar o parecer da Deputada KÁTIA ABREU, produzido por ocasião da 

tramitação da Proposta de Emenda Constitucional nO 199, de 2003, verifica-se claramente que, 

quanto à alínea 'c', o propósito da Emenda nO 49 foi possibilitar à iniciativa privada a 

produção, por meio de ciclotron, do flúor-18, radioisótopo que tem meia-vida de 109 minutos. 

Confira-se: 

"Sobre a relevância do tema, cabe ressaltar que a quebra parcial 
do monopólio da União Federal para no campo da produção de 
radiofármacos de meia-vida curta, muito poderá contribuir para, com 
investimentos da iniciativa privada, a implementação de novos 
centros de medicina nuclear que ofereçam à população o serviço de 

26 Autorização é o ato jurídico unilateral de que se vale a Administração para viabilizar atividades econômicas (art. 170, 
parágrafo único, da CF). Permissão, por sua vez, é ato jurídico bilateral, ou seja, tem natureza contratual e é utilizado 
normalmente na delegação ao particular de determinadas atividades públicas. 



tomografia por emissão de prótons, serviços hoje restritos às capitais 
dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo e suas respectivas área 
metropolitanas. Com a quebra parcial do monopólio da produção de 
radioisótopos de meia-vida curta, espera-se que a instalação de 
equipamentos aceleradores de prótons (ciclotrons) ocorra com a 
maior agilidade e as pessoas possam ser beneficiadas com o uso de 
técnicas de maior precisão. ( ... ) 

Todavia, o radiofármaco Flúor-18 é essencial para a produção das 
imagens de alta qualidade do Tomógrafos por Emissão de Pósitrons 
(PET). O Flúor-18, no entanto, tem meia-vida de 109 minutos, o 
que limita a expansão do uso do tomógrafo PET. Para que a técnica 
possa ser usada disponibilizada para a sociedade, o tomógrafo precisa 
estar localizado nas proximidades de uma unidade de produção, ou 
seja, de um equipamento acelerador de prótons (ciclotron). 

Atualmente, no Brasil, esse tipo de substância só é produzida por 
empresas da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, como 
o Instituto de Engenharia Nuclear - IEN no Rio de Janeiro e o 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - Ipen em São Paulo. 

Considerando que o objeto da PEC está restrito aos radioisótopos 
de meia-vida igualou inferior a 2 (duas) horas, que muitos outros 
radioisótopos de meia-vida superior a 2 (duas) horas são largamente 
utilizados e que existe uma defasagem muito grande com relação à 
disponibilização do serviço de tomografia por emissão de pósitrons à 
sociedade, podemos concluir que o Governo continuará com o 
monopólio dos radioisótopos de meia-vida superior a 2 (duas) horas, 
podendo, também, produzir os de meia-vida curta igual ou inferior a 
2 (duas) horas." (Grifei) 

Ocorre que, como dito acima, nem todos os radiofármacos estão submetidos ao 

regime jurídico de monopólio. Apenas se encontram nesta situação aqueles produzidos, em 

reator nuclear, a partir de materiais nucleares. Vale reiterar, os radioisótopos que não têm 

origem em materiais nucleares, independentemente da sua meia-vida, não estão abrangidos 

pelo monopólio da União de que trata o art. 177, V, combinado com o art. 21, XXIII, alíneas 

'b' e 'c', da Constituição Federal. 

É justamente esta a situação do Flúor-18 e dos demais radioisótopos com meia

vida igualou inferior a duas horas, que são produzidos em ciclotron (instalação radiativa) a 

partir de materiais não nucleares. A produção de tal radioisótopo, que não tem nenhuma 

relação com minérios e minerais nucleares, já era possível ao particular, desde que satisfeitas 

as condições de segurança radiológica exigidas pela CNEN. Houve, por conseguinte, uma 



impropriedade do Poder Constituinte Derivado ao tentar retirar do monopólio estatal algo que 

jamais esteve. 

Cumpre esclarecer, a propósito, que a CNEN, autarquia federal criada pela Lei 

nO 4.118, de 1962, foi quem desenvolveu no País, por meio de seus institutos de pesquisa, toda 

a tecnologia nacional relacionada à produção, distribuição e à aplicação de radioisótopos para 

fins medicinais. Na medida em cresceu a demanda, a CNEN aumentou a sua produção, 

criando-se, conseqüentemente, um vínculo de dependência em relação às suas atividades que 

tem hoje características de um monopólio de fato na área de radioisótopos, o qual não se 

confunde, contudo, com o monopólio de direito. 

5. Instalações nucleares 

As instalações classificadas como nucleares têm um regime jurídico específico, 

que decorre da própria Constituição Federal, e não se confundem com as instalações 

radiativas. 

5.1. Distinção entre instalações radiativas e nucleares 

A distinção entre instalações radiativas e nucleares decorre em face das 

especificidades destas últimas, que podem utilizadas para geração de energia nuclear e 

materiais de interesse para a segurança nacional. Ambas as espécies de instalações estão 

previstas no art. 2° da Lei nO 6.189, de 1974, com a redação dada pela Lei nO 7.781, de 1989. 

"Art 2° Compete à CNEN: 

IX - expedir normas, licenças e autorizações relativas a: 

a) instalações nucleares; 
( ... ) 
XIII - especificar: 
( ... ) 
d) as instalações que devam ser consideradas nucleares; 
( ... ) 
XVIII - autorizar e fiscalizar a construção e a operação de 

instalações radiativas no que se refere a ações de comércio de 
radioisótopos. " 



Conforme se observa, o legislador não especificou quais instalações devem ser 

consideradas radiativas ou nucleares, atribuindo esta função à CNEN, na condição de entidade 

reguladora do setor. 

As instalações radiativas estão assim definidas na Norma CNEN NE-6.02: 

"8. Instalação radiativa - estabelecimento ou instalação onde se 
produzem, utilizam, transportam ou armazenam fontes de radiação. 
Excetuam-se desta definição: 

a) as Instalações Nucleares definidas na Norma CNEN-NE-I.04 
- Licenciamento de Instalações Nucleares; 

b) os veículos transportadores de fontes de radiação quando estas 
não são parte integrante dos mesmos." 

Trata-se de definição abrangente, que inclui, por exemplo, as instalações que 

possuem aceleradores de partículas denominados ciclotrons, utilizados para produção de 

várias espécies de radioisótopos, bem como inúmeros estabelecimentos hospitalares e 

industriais que contém fontes radiativas. 

NE-l.04: 

As instalações nucleares, por sua vez, são assim definidas na Norma CNEN-

"Instalação Nuclear (ou simplesmente instalação) - instalação na 
qual material nuclear é produzido, processado, reprocessado, 
utilizado, manuseado ou estocado em quantidades relevantes, a juízo 
da CNEN. Estão, desde logo, compreendidos nesta definição: 

a) reator nuclear; 
b) usina que utilize combustível nuclear para produção de 

energia térmica ou elétrica para fins industriais; 
c) fábrica ou usina para a produção ou tratamento de materiais 

nucleares, integrante do ciclo do combustível nuclear. 
d) Usina de reprocessamento de combustível nuclear 

irradiado. " 

Tais definições encontram semelhança com o que dispõe, segundo ANTONIO 

RIGALT, a legislação mexicana, que define instalação nuclear como "aquélla em la que 

produce, fabrica, utiliza, reprocessa o almacena combustible o material nuclear" e, por sua 

vez, instalação radiativa como "aquélla em la que produce, fabrica, almacena o hace uso de 



material radiactivo o equipo que lo contenga; o se tratan, condicionan o almacenan desechos 

radiactivos,,27. 

Dentre as instalações nucleares aCIma descritas, destacam-se os reatores 

nucleares de fissão, que servem para geração de eletricidade ou, conforme o tipo de reator, 

para pesquisas e produção de radioisótopos, bem como as usinas integrantes do ciclo do 

combustível nuclear. 

5.2. Reatores nucleares 

Os reatores nucleares podem ser fusão ou de fissão. A tecnologia da fusão 

nucelar ainda não está desenvolvida o suficiente para sua utilização de forma controlada e útil 

para geração de energia nuclear. Os reatores de fissão são aqueles que utilizam a fissão 

nuclear e a reação em cadeia, de forma controlada, visando uma determinada finalidade. 

Normalmente utilizados para geração de eletricidade, realização de pesquisas, 

produção de radioisótopos ou propulsão de navios, submarinos e satélites, os reatores são 

qualificados de acordo com o objetivo almejado. Assim, reatores de potência são os que 

produzem grande quantidade de energia nuclear, sendo esta utilizada como insumo no 

processo de geração de energia elétrica. Reatores de pesquisa, por sua vez, são utilizados 

para realização de pesquisas científicas e também para produção de diversas espécies de 

radioisótopos. 

5.3. Instalações nucleares do ciclo do combustível 

É a partir da lavra do minério de urânio que se inicia o que se denomina "ciclo 

do combustível nuclear", que abrange as atividades beneficiamento, processamento, 

enriquecimento e fabricação das pastilhas de urânio, levando-se em consideração a espécie e o 

modelo de reator a que se destina. O ciclo encerra-se com o reprocessamento, atividade pela 

qual se re-aproveita o combustível usado, o qual contém elementos nucleares, em especial o 

plutônio-239. Em síntese, cada atividade destas é realizada no âmbito de uma instalação 

nuclear. São estas, pois, as denominadas instalações do ciclo do combustível nuclear. 

27 RIGAL T, Antonio Francoz. Los principios y las instituiciones relativas ai derecho de la energia nuclear. La política 
nuclear, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1988, p. 285, 



6. Regime jurídico nuclear 

o regime jurídico aplicável às atividades e instalações nucleares caracteriza-se 

pela concentração de competências da União, seja em relação à capacidade para legislar e 

regular, seja quanto à exploração de serviços, atividades e instalações nucleares. 

6.1. Competência legislativa 

A concentração de atividades da União na área nuclear tem início com a sua 

competência privativa para legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza, nos 

termos do art. 22, XXVI, da Constituição Federal. Aliás, esta competência já estava prevista 

no art. 8°, XVII, 'i', da Constituição de 1967. A propósito, o seguinte precedente do TRF da 

2a Região: 

"ADMINISTRATIVOS. EMBARGO AS OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES II E III DA USINA NUCLEAR 
DE ANGRA DOS REIS. LINCENÇAS CONCEDIDAS PELO 
CNEN. AUTONOMIA MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LICENÇA VÁLIDA. 
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. 

1. Quer porque "à data da edição da Lei Municipal n. 148 
(30.12.1981), as licenças para a construção da Central Nuclear 
Almirante Álvaro Alberto bem como de suas unidades Angra II e III 
já haviam sido regularmente deferidas pelo órgão competente, nos 
termos da legislação aplicável à espécie", ou porque "os sucessivos 
convênios celebrados entre as partes (fls. 24/25, 28/29, 34/35, 43/44, 
46/47, 48/50 e 51/52) demonstram claramente que o Município 
concordou e consentiu na construção da usina, praticando, inclusive, 
neste sentido, atos de natureza administrativa", ou ainda porque "na 
repartição de competência foi conferida competência legislativa 
exclusiva à União sobre energia elétrica, termina, nuclear ou qualquer 
outra ( ... )" e "na competência para legislar sobre energia nuclear 
compreende-se a de determinar a localização de usinas e instalações 
nucleares", tanto quanto porque" a Lei nO 6.189, de 16/12/74 ( ... ) 
atribui ao CNEN competência normativa no tocante a licenças e 
autorizações relativas a instalações nucleares e sobre segurança e 
proteção à construção e à operação de estabelecimentos destinados a 
produzir matérias nucleares e a utilizar energia nuclear" e "a 
legislação federal, portanto, regula inteiramente a matéria relativa à 
determinação de zonas destinadas à implantação de estabelecimentos 
de produção de energia nuclear. ( ... ) confere exclusivamente à União 
o poder de autorizar, ou não, a implantação de instalações nucleares", 
o apelo se mostra improsperável. 2. A competência da União para 
atuar na área nuclear deve ser entendida como condicionante do 



interesse local, e, sendo assim, a autonomia municipal não pode se 
sobrepor a um interesse federativo maior, inadmitindo-se que 
interesse meramente local possa superar interesse geral mais amplo. 
3. Nos termos da Constituição Federal de 1967 competia a União (art. 
8°, XVII, i) legislar sobre "águas, telecomunicações, serviço postal e 
energia (elétrica, térmica, nuclear ou qualquer outra)", sendo 
necessária para desenvolvimento da energia nuclear a construção e 
manutenção de estabelecimentos, dentre os quais se incluem as 
unidades nucleares de Angra dos Reis. 4. Também não há falar-se em 
ofensa a autonomia municipal (art. 15, 11, CF/67) posto que as 
licenças concedidas em causa encontram embasamento na Lei 
Federal 6.189/74, cujo conteúdo está autorizado e de acordo com a 
própria Constituição Federal - que dispôs, não é demais repetir, 
competir à União (art. 8°, XVII, i) legislar sobre "águas, 
telecomunicações, serviço postal e energia (elétrica, térmica, nuclear 
ou qualquer outra)". 5. No caso, além do Município estar a exorbitar 
sua competência legislativa, está tentando impedir que a União 
cumpra com o dever que possui de explorar seu monopólio da energia 
nuclear. Ora, se isso fosse possível, à União seria impraticável o 
desenvolvimento de uma política nesta área, pois todos os 
municípios, poderiam simplesmente se opor à instalação destes 
estabelecimentos nucleares em seus territórios. 8. Remessa necessária 
e apelo conhecidos e desprovidos." 28 

Nos termos do art. 49, inciso XIV, da Constituição Federal de 1988, compete 

ao Congresso Nacional aprovar as iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades 

nucleares. Trata-se aqui não de qualquer iniciativa, mas daquela qualificada pela necessidade 

de aprovação política. Em outras palavras, exclui-se da abrangência deste dispositivo as 

iniciativas que possam ser autorizadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear mediante 

avaliação eminentemente técnica, como, por exemplo, a substituição de uma peça num reator 

nuclear. Por outro lado, na seara de iniciativas que exigem a aprovação política do Congresso 

Nacional incluem-se, por exemplo, a construção de um submarino nuclear ou de uma nova 

instalação com reator nuclear. 

Por sua vez, o art. 225, § 6°, da Constituição exige ainda que as "usinas que 

operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não 

poderão ser instaladas". Trata-se, pois, de uma iniciativa do Poder Executivo Federal de 

tamanha relevância política que o Constituinte fez questão de antecipar a participação do 

Congresso Nacional à escolha do município no qual será instalada a usina nuclear. 

28 AMS _ APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA n° 20853, TRF 28 R., 88 T., ReI. Des. Fed. POUL ERIK 
DYRLUND, DJU 20/09/2005, p. 208. 



6.2. Exploração das instalações nucleares 

o Constituinte de 1988, não satisfeito em conferir competência à União para os 

serviços nucleares e o monopólio das atividades descritas no art. 177, V, da Constituição, 

atribuiu-lhe a exploração das "instalações nucleares". Tal previsão constitucional transcende a 

classificação serviço público versus atividade econômica em sentido estrito. 

Com efeito, tivesse o Constituinte considerado que a exploração destas 

instalações dar-se-ia necessariamente na forma de serviço público não faria uso, por 

redundância, da expressão "serviços". Aliás, boa parte das atividades abrangidas pelo 

monopólio estatal - portanto, atividades econômicas em sentido estrito - de que trata o art. 

177, V, da Constituição, ocorrem no âmbito de instalações nucleares (de forma mais evidente, 

o enriquecimento e o reprocessamento). Ora, se atividades econômicas monopolizadas são 

desenvolvidas por meio de instalações nucleares, descarta-se a hipótese de que a exploração 

de instalação nuclear é necessariamente serviço público. 

Por outro lado, nem todas as atividades desenvolvidas em instalações nucleares 

estão abrangidas pelo monopólio de que trata o art. 177, V, da Constituição. No uso de um 

reator para geração de eletricidade ou para pesquisa científica, por exemplo, não há nenhuma 

das atividades tidas por monopolizadas. 

Logo, como não se pode concluir a priori que a exploração de instalação 

nuclear dá-se necessariamente para o desenvolvimento de atividade econômica ou para 

prestação de serviço público, o Constituinte optou por delimitar essa competência da forma 

mais abrangente possível, empregando a expressão "exploração de instalações nucleares". 

Assim, seja qual for a natureza da atividade a ser desenvolvida, por meio de uma instalação 

nuclear, será de competência da União Federal. 

Vale destacar, neste contexto, que um ponto fundamental desta competência é 

justamente o seu caráter exclusivo. Embora o dispositivo constitucional não tenha sido 

expresso, esta característica resulta de uma interpretação a contrario senso do disposto no 

inciso XXIII do art. 21. É que na sua redação original, este dispositivo expressamente previa, 

na sua alínea "b", a possibilidade de "concessão ou permissão" da utilização de radioisótopos 

e, após a Emenda Constitucional nO 49, de 2006, passou a viabilizar a "permissão" para a 



produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igualou inferior a duas 

horas. 

Neste mesmo sentido, aliás, as atividades descritas nos incisos XI e XII do art. 

21 da Constituição, com redação dada pela Emenda Constitucional nO 8, de 1995, 

expressamente prevêem a possibilidade de exploração, por particulares, de atividades de 

competência da União. Vê-se, pois, quando quis o Constituinte ressalvou expressamente a 

possibilidade de delegação de atividades ao particular. 

Não obstante, o inciso XXIII do mesmo dispositivo constitucional não previu 

expressamente a possibilidade de delegação ao particular das instalações nucleares. Desta 

forma, a contrario sensu, conclui-se que se trata de atividade exclusiva da União, ou seja, 

indelegável ainda que para fins de prestação de serviço público. Afasta-se, neste aspecto, a 

possibilidade de incidência do art. 175 da Constituição. 

Contudo, a Lei nO 7.781, de 1989, ao dar nova redação ao art. 10 da Lei nO 

6.189, de 1974, manteve a possibilidade de operação de usinas nucleoelétricas, espécie de 

instalação nuclear, para concessionárias de serviços de energia. Confira-se: 

"Art. 10. A autorização para a construção e operação de usinas 
nucleoelétricas será dada, exclusivamente, à Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS e a concessionárias de serviços de 
energia elétricª, mediante ato do Poder Executivo, previamente 
ouvidos os órgãos competentes." (sublinhei) 

Tal dispositivo, como visto, deve ser interpretado à luz da Constituição 

Federal. Isto é, se as instalações nucleares podem ser exploradas apenas pela União Federal, 

somente aquelas concessionárias de serviços de energia elétrica por si controladas poderão 

receber autorização do Poder Executivo. 

Este entendimento não é, evidentemente, aplicável às denominadas instalações 

radiativas, ou seja, àquelas que contêm fontes de radiação ionizante mas que não se utilizam 

de minérios e minerais nucleares e seus derivados. 



6.3. Organização estatal para a execução das atividades nucleares 

A Indústrias Nucleares do Brasil S.A.- INB, atual denominação de Empresas 

Nucleares Brasileiras S.A. - NUCLEBRÁS, sucessóra da Companhia Brasileira de Tecnologia 

Nuclear - CBTN, é a empresa estatal executora do monopólio da União Federal nas 

atividades de pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e comércio 

de minérios nucleares, nos termos da Lei n° 5.740, de 1971, e da Lei n° 6.189, de 1974. No 

exercício de suas atividades a INB explora as instalações nucleares necessárias ao ciclo do 

combustível. 

A Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, sociedade de economia 

mista, projeta, desenvolve, fabrica e comercializa componentes pesados para as usinas 

nucleares. Não desenvolve nenhuma atividade monopolizada, nem explora instalações 

nucleares. 

A Comissão Nacional Energia Nuclear - CNEN, autarquia federal criada pela 

Lei nO 4.118, de 1962, e vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, concentra uma série 

de competências na área nuclear, dentre as quais se destacam a orientação, o planejamento, a 

supervisão, a autorização, o licenciamento, a regulação e a fiscalização das atividades. 

Também explora reatores de pesquisa e industrializa minérios nucleares e seus derivados nas 

atividades de pesquisa e de produção de radioisótopos para atendimento da demanda nacional 

de radiofármacos, largamente empregados em hospitais e clínicas médicas. A CNEN ainda 

detém o controle acionário da INB e da NUCLEP. 

A Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR, subsidiária da 

Eletrobrás, embora não realize nenhuma das atividades previstas no art. 177, V, da 

Constituição, explora as instalações nucleares localizadas na Central Nuclear Almirante 

Álvaro Alberto, em Angra dos Reis, que contém dois reatores de potência utilizados para fins 

de geração de eletricidade. Também estão legitimadas a explorar tais instalações, conforme 

visto no item 7.2., as concessionárias de energia controladas pela União. 



6.4. Regulação das atividades nucleares e radiativas 

A CNEN regula as atividades nucleares e radiativas no País, cabendo-lhe 

autorizar, licenciar e fiscalizar as atividades, instalações nucleares e radiativas e depósitos de 

rejeitos radioativos, sem prejuízo das competências de outras entidades responsáveis pela 

fiscalização nas áreas da saúde e meio ambiente. 

o órgão máximo da CNEN é a sua Comissão Deliberativa, a qual é composta 

por 5 (cinco) membros, os quais, nos termos do art. 10 da Lei nO 4.118, de 1962, são 

nomeados pelo Presidente da República para um período de 5 (cinco) anos, permitida uma 

recondução. É interessante observar que os critérios previstos na lei para escolha dos 

membros da Comissão Deliberativa são mais rigorosos do que aqueles previstos para as 

agências reguladoras federais, sendo a possibilidade de afastamento dos mesmos, sem a 

interferência do Ministro de Estado, também mais restrita. O processo de nomeação, no 

entanto, não prevê a participação do Congresso Nacional. Talvez por isso, embora vigente o 

dispositivo legal, a nomeação dos membros com mandato tenha caído em desuso. 

Merecem destaque na estrutura da autarquia a Diretoria de Pesquisa e 

Desenvolvimento - DPD, que coordena as atividades do Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares - IPEN29
, do Instituto de Engenharia Nuclear - IEN, do Centro de 

Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear - CDTN, dos Centros Regionais de Ciências 

Nucleares do Nordeste e do Centro Oeste - CRCN, do Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria - IRD e do Laboratório de Poços de Caldas, e, de outro lado, a Diretoria de 

Radioproteção e Segurança Nuclear - DRS, responsável pelas atividades de autorização, 

licenciamento, regulação e fiscalização. 

A CNEN, por melO de seus institutos, exerce atividades econômicas em 

sentido estrito, sendo que parte delas (relacionadas à produção e à comercialização de 

radioisótopos não derivados de minérios nucleares, ou seja, produzidos em instalação 

radiativa) estão sujeitas ao regime de competição. Trata-se da hipótese prevista no art. 173 da 

Constituição Federal, que exige a constituição de empresa pública ou sociedade de economia 

29 Autarquia do Governo do Estado de São Paulo administrada pela CNEN. 



mista, submetida ao regIme jurídico privado, para a atuação do Estado como agente 

econômico. 

De outra parte, a CNEN exerce a regulação das atividades de cerca de 3.700 

agentes econômicos que atuam em diversos segmentos econômicos, tais como indústria, 

medicina, agricultura etc. Sua atuação dá-se por meio da expedição de Normas e Posições 

Regulatórias, ambas de competência da Comissão Deliberativa, que são atos normativos que 

contêm critérios de proteção e segurança nuclear e radiológica específicos para a espécie de 

atividade ou instalação. 

As Normas e Posições Regulatórias da CNEN podem ser classificadas, por 

assunto, em seis grupos: Grupo 1 - Instalações Nucleares; Grupo 2 - Proteção Física; Grupo 3 

- Radioproteção; Grupo 4 - Materiais, Minérios e Minerais Nucleares; Grupo 5 - Transporte 

de Material Radioativo; Grupo 6 - Instalações Radiativas3o. 

As atividades de fiscalização também são realizadas de forma especializada em 

cada espécie de atividade ou instalação. Neste sentido, por exemplo, há equipe especializada 

que atua de forma permanente e contínua nas usinas nucleares da Central Nuclear Almirante 

Álvaro Alberto, localizada em Angra dos Reis. 

Não obstante, o modelo jurídico tem sido fonte de inúmeras críticas, dentre as 

quais se destacam a ausência de previsão legal para sanções administrativas e a concentração 

de atividades incompatíveis no âmbito da CNEN. Neste sentido, o Ministério Público Federal 

ao propor ações visando impedir a construção de ANGRA IH, empreendimento de 

responsabilidade da ELETRONUCLEAR, e a suspensão das atividades da usina de extração e 

beneficiamento de urânio em CaetitélBA, operada pela INB, sustenta que a CNEN não detém 

a isenção necessária para as atividades de licenciamento e fiscalização. Neste sentido, alega 

que há violação da Convenção de Segurança Nuclear, assinada e promulgada no Brasil por 

meio do Decreto nO 2.648, de 1998, a qual prevê que cada país adotará as medidas para a 

efetiva separação das funções entre o órgão regulador e aquele encarregado da promoção e da 

utilização da energia nuclear. A CNEN, segundo o Ministério Público, acumula 

indevidamente tais atividades. 

30 Disponíveis no site www.cnen.gov.br. 



A CNEN, por sua vez, tem se manifestado no sentido de reconhecer que a 

legislação pode ser aperfeiçoada, tendo inclusive já apresentado, no âmbito do Governo 

Federal, proposta para instituição de sanções administrativas e criação de uma agência 

reguladora das atividades nucleares. Não obstante, sustenta que não há falta de isenção na sua 

atuação, sempre respaldada em critérios técnicos. Esclarece que, estando vinculada ao 

Ministério de Ciência e Tecnologia, não tem compromisso com a geração de eletricidade. O 

controle acionário da INB, por sua vez, se justifica num modelo de monopólio em que a lei 

não previu sanções administrativas, permite-lhe interferir nas atividades da empresa sempre 

que necessário. Alega que, ao contrário do que ocorre no segmento privado, aqui não há 

interesse da controladora no lucro ou prejuízo da empresa controlada, pois as atividades da 

autarquia dependem exclusivamente de recursos orçamentários. Por fim, sustenta que atua 

diretamente com energia nuclear apenas na pesquisa e na produção de radiofármacos, 

atividades que não podem ser interrompidas sob pena de prejuízo à saúde pública, e que não 

tem nenhuma relação com as atividades do ciclo do combustível nuclear e aquelas 

relacionadas à geração de eletricidade. 

Independentemente das discussões judiciais3l
, que avaliam riscos diante de 

situações concretas, certo é que o modelo institucional e jurídico pode ser aprimorado, 

mormente com a criação de uma agência reguladora e a instituição de sanções 

administrativas, o que, aliás, é reconhecido pela própria CNEN. 

31 As ações civis públicas propostas pelo Parquet, perante a Justiça Federal de Angra dos Reis/RJ (processo nO 
2007.51.11.001044-2) e de GuanambilBA (processo n° 2009.33.09.000761-3), ainda não foram julgadas, não havendo, até o 
momento, nenhuma decisão que impeça as atividades de execução das empresas estatais e de licenciamento e autorização da 
CNEN. 



Conclusão 

Ao longo deste trabalho, após analisarmos o alcance das expressões 

radioatividade e energia nuclear, tivemos oportunidade de demonstrar que as práticas 

radioativas, num sentido lato, abrangem as atividades nucleares. Vimos, entretanto, que a 

possibilidade fática de uso bélico dos materiais nucleares, bem como o esforço internacional 

em conter a proliferação de armas nucleares, justificou, por razões de segurança nacional, a 

concentração de atividades com minérios nucleares e seus derivados na União Federal. 

Verificamos, desta forma, que as práticas radioativas, no sentido estrito, se 

submetem a um regime jurídico regulado, no qual é possível atuação da iniciativa privada 

mediante o atendimento de determinadas condições relacionadas à segurança radiológica. Por 

sua vez, às atividades de pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e 

comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados aplicam-se, como regra geral, um 

regime jurídico monopolista, nos termos do art. 177, inciso V, da Constituição Federal. 

Ao constarmos que os minérios classificados como nucleares são o urânio e o 

tório - os quais dão origem aos elementos fisseis empregados no processo de geração de 

energia nuclear e na produção de radioisótopos -, verificamos que a expressão "derivados de 

minérios e minerais nucleares" pode ser aplicada num sentido mais ou menos abrangente. 

Num sentido estrito, abrangeria apenas os materiais nucleares, ou seja, aqueles que contêm 

elementos nucleares que podem dar origem a um processo de fissão nuclear. Trata-se da 

interpretação mais coerente com a motivação do monopólio. Não obstante, a Constituição 

deixa margem para interpretação desta expressão num sentido lato, como sendo todo e 

qualquer material ou substância produzida a partir de minérios e minerais nucleares, 

independentemente de conter ou não elementos nucleares. Nem mesmo esta definição, 

todavia, abrange os radioisótopos produzidos a partir de materiais não nucleares. 

Verificamos, neste sentido, que em muitos aspectos a legislação não é clara ao 

delimitar o monopólio estatal na área nuclear. Tratando-se de grave limitação aos princípios 

da livre iniciativa e concorrência, em atenção ao princípio da segurança jurídica, a legislação 

deveria ser mais clara quanto ao ponto. 



Ao examinarmos os processos de produção de radioisótopos, constatamos que 

há espécies desta substância radioativa, com ampla aplicação na indústria e especial 

relevância para a medicina, que são geradas em instalações nucleares e derivadas de materiais 

nucleares e, de outra parte, há outras que são geradas em instalações radiativas, a partir de 

materiais não nucleares. Conclui-se, desta forma, que a observação da espécie de 

radioisótopo, ou seja, a sua origem, é de peculiar importância para a subsunção do regime 

jurídico aplicável. Vale dizer, se o radioisótopo for produzido em instalação radiativa, a partir 

de materiais não nucleares, independentemente de sua meia-vida, trata-se de atividade 

autorizada à iniciativa privada. 

Tal circunstância, aliás, passou ao largo da apreciação do Constituinte 

Derivado por ocasião da promulgação da Emenda Constitucional nO 9, de 2006, especialmente 

ao dar nova redação à alínea 'c' do inciso XXIII do art. 21 da Constituição, para viabilizar a 

produção de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas. A Emenda 

Constitucional, neste aspecto, visou essencialmente possibilitar à iniciativa privada a 

produção de Flúor-18, radioisótopo com meia-vida de 109 minutos. Ocorre que este 

radioisótopo, assim como qualquer outro de meia-vida igualou inferior a duas horas, tem sua 

produção em instalação radiativa, a partir de materiais não nucleares. Logo, inaplicável o 

disposto nos arts. 21, XXIII, e 177 , V, da Constituição Federal, e, por conseguinte, 

inadequada e desnecessária a alteração constitucional promovida. 

Vimos, de outra parte, que a Emenda Constitucional nO 49 excluiu 

expressamente do monopólio o disposto na alínea 'b' do inciso XXIII do art. 21, que trata da 

possibilidade de comercialização e utilização de radioisótopos derivados de minérios e 

minerais nucleares para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. 

A propósito, verificamos que o art. 1 ° da Lei n° 4.118, de 1962, no que tange à 

inclusão no monopólio da União Federal da comercialização de radioisótopos, não foi 

recepcionado pelo art. 177, V, da Constituição Federal, que trata apenas de minérios e 

minerais nucleares e seus derivados. A Lei nO 7.781, de 1989, ao dar nova redação ao art. 2° 

da Lei 6.189, de 1974, expressamente previu a autorização de operação de instalações 

radiativas no que se refere ao comércio de radioisótopos. 



Ainda no que tange aos radioisótopos, ao analisarmos a natureza das atividades 

excetuadas do monopólio estatal pelas alíneas 'b' e 'c' do inciso XXIII do art. 21 e parte final 

do inciso V do art. 177 da Constituição, concluímos inaplicável o regime de delegação de 

serviço público, seja por tratar-se a sua "produção" e "comercialização" de atividades 

econômicas em sentido estrito, seja porque sua "utilização" consiste em atividade-meio que 

não altera a natureza jurídica daquela na qual é empregada. Muito embora a permissão 

também possa ser utilizada para atividades econômicas em sentido estrito, requer-se, neste 

caso, a sua regulamentação por lei própria. 

De outra parte, ao examinarmos as espécies instalações nucleares, verificamos 

que também lhes é aplicável um regime jurídico diferenciado, com competência para atuação 

da União Federal. Concluímos, neste sentido, que as iniciativas do Poder Executivo que 

devam ser aprovadas pelo Congresso Nacional são àquelas qualificadas pela necessidade de 

aprovação política e, de um modo geral, dizem respeito à construção de novas instalações 

nucleares. A própria localização da usina que contenha reator nuclear deve passar pelo crivo 

prévio do Congresso Nacional. 

A partir de interpretação a contrario sensu do disposto no art. 21 da 

Constituição, em especial do próprio inciso XXIII, alíneas "b" e "c", acerca da delegação de 

atividades à iniciativa privada, também concluímos que a exploração de instalações nucleares 

é competência indelegável, ou seja, exclusiva da União. Desta forma, o disposto no art. 10 da 

Lei 6.189, de 1974, com redação alterada pela Lei nO 7.781, de 1989, deve ser interpretado à 

luz da Constituição Federal. Portanto, diante do atual panorama constitucional, poderão 

explorar instalações nucleares para fins de geração de eletricidade apenas as concessionárias 

de serviço de energia elétrica que sejam controladas pela União Federal. 

Por fim, ao analisarmos a atuação dos entes estatais que atuam no segmento 

nuclear e o exercício da competência regulatória, verificamos que existe uma significativa 

concentração de atividades na CNEN. Parte das atividades econômicas por si desenvolvidas, 

relacionadas à produção e à comercialização de radioisótopos, não é abrangida pelo 

monopólio estatal e, por conseguinte, está sujeita ao regime de competição. A propósito, o 

modelo constitucional de atuação do Estado como agente econômico, de que trata o art. 173 

da Constituição, exige que o ente público se submeta ao regime jurídico privado, o que pode 

dar-se por meio de sociedade econômica em sentido estrito ou empresa pública. Quanto às 



atividades de regulação, embora não se possa concluir, ipso facto, que o modelo atual 

represente risco à segurança das atividades, a criação de uma agência reguladora e a 

instituição de sanções administrativas representariam significativo avanço no arcabouço legal 

e institucional do setor nuclear brasileiro. 



Tabela de radioisótopos32 

Isótopo Instalação Meia-vida Orgãos examinados, 
elemento dia2nósticos 

'J'Jm Tc Reator 6 horas Cérebro, tireóide, figado, rim, 
Tecnécio osso, coração, baço, pulmão, 

detecção de coágulo sangüíneo 
3H (trício) Reator 12,3 anos Movimentação de água no corpo 
Hidro~ênio e diversos outros exames 

lIC Cic1otron 20,4 minutos Pulmão 
Carbono 

DO Cic1otron 2,1 minutos Ventilação pulmonar, circulação 
Oxigênio cerebral 

5<JFe Reator 44,6 dias Cinética de ferro no sangue, 
Ferro absorção de ferro 
"Co Reator ou 270 dias Investigação de má absorção de 

Cobalto Cic1otron vitamina B-12, diagnóstico de 
anemia 

"Ga Cic1otron 78,1 horas Localização de tumor macio 
Gálio 

LlJI Cic1otron 13,3 horas Fígado, rim, tireóide 
Yodo 

uiI Reator 8,06 dias Tireóide, figado, rim, pulmão, 
Yodo san~e 

32 ISCHIGURO, Yuji. Oh. cit., p. 94. 



Análise do Caso Gerador 

o art. 21, XXIII, da Constituição da República trata da competência exclusiva 

da União Federal para exploração de instalações nucleares. Tal dispositivo, contudo, não 

abrange as instalações radiativas, cuja construção e operação podem ser autorizadas pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear, nos termos do inciso XVIII do art. 2° da Lei nO 6.189, 

de 1974. Assim, considerando que o ciclotron é uma instalação radiativa, a sua operação não é 

atividade exclusiva da União Federal. 

No que tange ao regime jurídico aplicável à produção e à comercialização de 

radioisótopos de meia-vida superior a duas horas, cabe averiguar se estes são derivados de 

minérios nucleares e produzidos em reator nuclear ou se, ao contrário, são produzidos em 

instalação radiativa, a partir de materiais não classificados como nucleares. 

Na primeira hipótese, a produção é monopólio da União Federal, nos termos 

do art. 177, V, da Constituição, por tratar-se de industrialização de minério ou mineral nuclear 

e, ainda que assim não fosse, dá-se mediante a exploração de instalação nuclear, de uso 

exclusivo da União nos termos do art. 21, XXIII, também da Constituição. 

o comércio que tenha por objeto radioisótopos derivados de minérios e 

minerais nucleares, entretanto, poderá ser viabilizado nos termos da alínea 'b' deste mesmo 

dispositivo constitucional, com aplicação analógica do art. 2°, inciso XVIII, da Lei nO 6.189, 

de 1974, enquanto o regime de permissão não for disciplinado. 

"Art. 2°. Compete à CNEN: 
( ... ) 
XVIII - autorizar e fiscalizar a construção e a operação de 

instalações radiativas no que se refere a ações de comércio de 
radioisótopos. " 

Na segunda hipótese, isto é, quando houver produção e comercialização de 

radioisótopos em instalação radiativa, a partir de materiais não nucleares, independentemente 

da respectiva meia-vida, não se estará diante de atividades abrangidas pelo monopólio da 

União. 



Neste sentido, cabe salientar que o art. 1° da Lei 4.118, de 1962, que incluiu no 

monopólio da União o comércio de radioisótopos sem discriminar a sua origem, não foi 

recepcionado pelos arts. 21, XXIII, e 177, V, da Constituição Federal, que tratam 

exclusivamente de radioisótopos derivados de minérios e minerais nucleares. A Lei nO 7.781, 

de 1989, ao dar nova redação ao art. 2° da Lei n° 6.189, de 1974, no inciso XVIII, 

expressamente previu a possibilidade de autorização para instalação radiativa voltada ao 

comércio de radioisótopos. 
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Caso gerador 

A Fundação Hospitalar Irradiando Vida, pessoa jurídica de direito privado, 

deseja construir e operar acelerador de partículas, denominado ciclotron, e nele produzir, para 

fins medicinais, radioisótopos de meia-vida1 superior a duas horas. Tendo dúvidas sobre a 

possibilidade jurídica de obtenção das respectivas licenças, autorizações ou permissões, o 

presidente da Fundação formula consulta com as seguintes indagações: 

a) a construção e a operação de ciclotron é atividade exclusiva da União 

Federal, nos termos do art. 21, XXIII, da Constituição da República? 

b) a produção e a comercialização de radioisótopos com meia-vida 

superior a duas horas é monopólio da União Federal, nos termos do art. 10 da Lei nO 4.118, de 

17 de agosto de 1962, e do art. 21, XXIII, alínea c, combinado com o art. 177, inciso V, 

ambos da Constituição? 

A expressão meia-vida designa o tempo no qual metade dos átomos de uma particular substância 
radioativa se desintegra em outra forma nuclear, ou seja, é o tempo no qual o teor de radiação de uma 
determinada substância cai pela metade. 



Introdução 

A dificuldade no trato de alguns conceitos técnicos e jurídicos relacionados ao 

uso da radiatividade e da energia nuclear, aliada a uma legislação confusa, omissa e, em 

muitos aspectos, desatualizada, originam dúvidas e, não raro, equívocos acerca da 

abrangência do monopólio da União Federal sobre atividades com minérios e mmerrus 

nucleares e seus derivados. Com uma abordagem interdisciplinar, busca-se neste trabalho 

enfrentar os principais aspectos do regime jurídico das atividades e instalações nucleares no 

Brasil, distinguindo-o daquele aplicável às atividades e instalações radiativas. 

Para tanto, faz-se necessário discorrer sobre o significado e os aspectos 

relevantes da radioatividade para o Direito e, no seu âmago, as peculiaridades técnicas e 

jurídicas do uso da energia nuclear, seja quanto à forma de sua obtenção, seja quanto à 

finalidade com que é empregada. 

Veremos que, não obstante a sua relevância do seu uso para fms pacíficos nas 

sociedades modernas, a possibilidade do emprego bélico da energia nuclear e o esforço 

internacional no controle da proliferação de armas atômicas relacionam-se diretamente com 

controle estatal das atividades nucleares no Brasil. 

Neste contexto, o intérprete deve ter atenção para a identificação das atividades 

que efetivamente utilizam minérios e minerais nucleares e seus derivados, que não se 

confundem com as demais fontes e materiais radioativos. O adequado domínio destes 

conceitos é fundamental para compreensão do monopólio da União Federal na área nuclear, 

especialmente no que tange à produção, comercialização e utilização de radioisótopos. 

Não à toa, a relativização do monopólio nuclear, consubstanciada na Emenda 

Constitucional nO 49, de 2006, teve eficácia jurídica inferior à almejada. Neste sentido, 

veremos que parte das atividades que, em face da sua relevância social, se pretendeu excluir 

do monopólio já era possível ao particular. 

Por fim, após verificar cada uma das atividades abrangidas pelo monopólio 

estatal a que se refere o art. 177, V, da Constituição Federal, analisaremos a diferenças entre 



instalações nucleares e as instalações radiativas, as espécies de instalações nucleares, as 

peculiaridades do regime jurídico que lhes é aplicável, os agentes estatais que atuam neste 

segmento e o exercício da competência regulatória. 



1. Radioatividade e Energia Nuclear 

A radioatividade é o fenômeno pelo qual algumas substâncias ou elementos 

químicos emitem radiação, consistente na propagação de energia por meio de partículas ou 

ondas. A sua utilização vem ocupando importante papel na economia e na melhoria da 

qualidade de vida2
• 

Há muitas formas de classificar a radioatividade, três interessam em particular 

em aos operadores do Direito: quanto aos efeitos, pode ser ionizante ou não ionizante; quanto 

à origem, pode ser natural ou artificial; quanto à técnica, pode ser nuclear ou não nuclear. 

A radiação ionizante difere da não ionizante substancialmente por possuir 

energia suficiente para alterar a quantidade de elétrons de átomos ou moléculas. Significa 

dizer que a exposição inadequada à radiação ionizante traz riscos potenciais à saúde do 

homem e dos demais seres vivos. Daí o surgimento dos princípios da segurança radiológica, 

da justificação e da otimização das práticas com materiais e equipamentos que emitem esta 

espécie de radiação. Tudo a fim de diminuir a probabilidade de dano à saúde diante de um 

contexto específico. 

A radioatividade natural, por sua vez, se manifesta por meio da radiação 

cósmica, emitida principalmente pelo Sol, ou por meio dos elementos radioativos que se 

encontram na Terra desde a sua criação, os quais sofrem um contínuo e longo processo 

natural de decaimento do teor de radiação rumo à estabilização.3 Como se apresenta no 

2 A indústria utiliza técnicas radiativas em variados segmentos: siderurgia, petróleo, construção civil, aeronáutica, 
construção naval, bebidas, preservação de alimentos, esterilização de materiais, isolamento de fios e cabos elétricos, 
conservação de obras históricas, entre outros. Na área médica, a radioatividade é aplicada no diagnóstico e no tratamento de 
uma série de doenças, com especial importância para os casos de câncer. Entre os procedimentos mais conhecidos para 
diagnóstico estão a radiografia, a tomografia e a mamo grafia, que são realizadas com equipamentos que produzem radiação a 
partir de eletricidade e servem para análise de diversas partes do corpo humano. Merece destaque, entretanto, a utilização em 
larga escala de radioisótopos em sofisticados exames diagnósticos e aplicações terapêuticas de medicina nuclear. 

A energia nuclear, por sua vez, é a terceira fonte mais empregada no mundo no processo de geração de eletricidade. 
Segundo ODAIR DIAS GONÇALVES, "estão em operação 440 reatores nucleares voltados para a geração de energia em 31 
países. Outros 33 estão em construção. Cerca de 17% da geração elétrica mundial são de origem nuclear, a mesma 
percentagem da energia hidroelétrica e de energia produzida por gás." (GONÇALVES, Odair Dias. A promissora 
potencialidade nuclear do Brasil, Revista Scientific American, edição especial, n° 32, p. 24). No Brasil apenas duas usinas 
nucleares, localizadas no municípió de Angra dos Reis, respondem por cerca de 3,16% da energia elétrica produzida no Pais, 
o equivalente a 50% do consumo do Estado do Rio de Janeiro (MARQUES, Dimas. A aposta nuclear brasileira, Revista 
Orizonte, n° 119, ano 21, p. 36). 
3 "A vida no planeta sempre foi sujeita à exposição às radiações provenientes dos ráios cósmicos e dos elementos 
radioativos existentes na crosta e atmosfera terrestres. Estas radiações são denominadas radiações de fundo (ou ainda 
background natural). A radiação cósmica (fóton, elétrons, mésons e neutrons) constitui aproximadamente 25% do total de 
radiação de fundo recebida pelo homem. Na crosta terrestre se encontram elementos radioativos tais como o K40, C14, 
urânio, tório, actínio e seus produtos de decaimento. Estes elementos estão presentes em quantidades diversas nos alimentos 



ambiente de muitas formas (no ar, na água, nos alimentos, etc), em boa parte delas a 

exposição humana não é sequer suscetível de controle, ou seja, considera-se excluída de 

controle regulatório 4. 

A radioatividade artificial, por sua vez, é aquela produzida pela ação humana. 

Esta categoria engloba parte significativa das práticas com radiação ionizante. De forma 

didática, YUJI ISHIGURO dá alguns exemplos: "máquinas de raio x; aceleradores de 

diversos tipos utilizados em pesquisas científicas, indústria, medicina, e outras áreas; reatores 

nucleares; radioisótopos criados em reatores e aceleradores; e isótopos de cadeias de 

decaimento a partir de um radioisótopo,,5. 

Dentre as diversas fontes artificiais de radiação, é fundamental a distinção 

entre o processo de transformação da matéria por meio da fissão nuclear das demais. 

Enquanto estas últimas emitem radioatividade para diversas finalidades, dentre as quais 

merecem destaque suas aplicações na indústria e na medicina, a fissão nuclear é uma prática 

que tem técnica, riscos e objetivos muito específicos, quais sejam: a liberação de energia 

nuclear como insumo para geração de eletricidade, a produção de espécies de radioisótopos 

ou até mesmo a produção de armas nucleares. 

A fissão nuclear consiste num método que divide ou explode o núcleo de 

determinados átomos, gerando uma reação em cadeia nos demais átomos da mesma espécie e, 

conseqüentemente, uma enorme quantidade de energia, a qual é denominada de energia 

nuclear.6 

Não obstante a expressão energia nuclear possa ser utilizada num sentido mais 

abrangente, como sendo qualquer energia existente ou emanada do núcleo do átomo, é 

que ingerimos. As rochas da superficie terrestre contém duas vezes mais Th232 e U238 do que o solo. A água e o ar também 
contêm concentrações de C14, K40, Th232 e U238 e seus produtos, ainda que em menor quantidade." TAUHATA, Luiz e 
ALMEIDA, Elizabeth Santos de. Energia Nuclear e Suas Aplicações - Radiações Nucleares Usos e Cuidados, Rio de 
Janeiro: Comissão Nacional de Energia Nuclear, Vol. IV, p. 03. 
4 Há hipóteses, todavia, em que a radiação natural poderá requerer algum tipo de intervenção estatal, a exemplo das 
situações em que houver excesso de radioatividade em regiões habitadas pelo homem e nas atividades com minérios 
radioativos. 
5 ISHIGURO, Yuji. A Energia para o Brasil, São Paulo: MAKRON Books, 2002, p 65. 

Com maior rigor científico, pode-se dizer que, não obstante a energia nuclear já esteja contida nos núcleos dos átomos 
em geral, é a partir da fissão dos núcleos de determinados materiais classificados como fisseis (suscetíveis à fragmentação) 
que se inicia o processo de sua liberação e a reação em cadeia da qual se obtém imensa quantidade de energia e novos 
radioisótopos. A propósito da energia nuclear, recomenda-se a leitura da obra Energia Nuclear, de MOURA CARDOSO, Rio 
de Janeiro: Comissão Nacional de Energia Nuclear, www.cnen.gov.br.ps. 10/11. 



considerando os efeitos práticos resultantes do processo de fracionamento do núcleo de 

determinados átomos que a legislação brasileira qualifica esta espécie de energia. 

Neste sentido as palavras de WALTER ÁLVARES: 

"A energia atômica ou nuclear, por conseguinte, é a que resulta 
da fissão ou fusão de núcleo atômico. No caso da desintegração, que 
é a fissão, liberta energia em proporções gigantescas ... " 7 

A energia nuclear, portanto, é aquela obtida a partir de uma reação nuclear em 

cadeia para um propósito específico. Esta reação é provocada pelo processo de fissão nuclear, 

o qual é realizado no âmbito de um reator nuclear ou a partir do acionamento de uma arma 

nuclear. Como veremos adiante, é esta especificidade que dá origem à classificação entre 

instalações radiativas e nucleares e, de igual forma, a minérios nucleares e radioativos. 

2. Uso bélico da energia nuclear 

Não obstante os benefícios da exploração da energia nuclear, a sua história está 

irremediavelmente vinculada ao seu uso militar. Basta dizer que a descoberta da fissão 

nuclear, realizada em 1938 pelos físicos alemães Otto Hanh e Fritz Strassman, foi anunciada 

em 1939, ano em que a Polônia foi anexada pela Alemanha e que marcou não apenas o início 

da Segunda Guerra Mundial, mas também o da corrida pela bomba atômica. 

Com efeito, os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, liderados pela 

Alemanha, de um lado, e pelos Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, de outro, 

almejavam um poder bélico que suplantasse as forças adversárias. Foi em razão das 

iniciativas da Alemanha em pesquisar a energia nuclear para fins bélicos que os Estados 

Unidos se dedicou ao tema de forma efetiva. Segundo o historiador francês FRANÇOIS 

KERSAUDY, somente quando o físico Vannevar Bush afirmou ao presidente americano que 

"A vitória será de quem tiver a bomba primeiro"s, que Rossevelt entendeu a gravidade da 

situação e deu início, numa ação conjunta com a Inglaterra e o Canadá, ao famoso Projeto 

Manhattan, que resultaria na construção da primeira bomba atômica. 

Os Estados Unidos foram, assim, o primeiro país a construir a bomba atômica, 

uma arma com poder destrutivo imenso, cuja energia deriva da reação em cadeia dos 

ÁLvARES, Walter Tolentino. Curso de Direito da Energia, Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 504. 
KERSAUDY, François. A corrida pela bomba atômica, revista História Viva, edição 59, setembro de 2008. 



elementos nucleares. Foi utilizada militarmente em duas ocasiões, em ambas contra o Japão, 

nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no final da Segunda Guerra Mundial. Três meses 

depois, Estados Unidos, Inglaterra e Canadá "declararam que uma ação internacional era 

necessária para 'prevenir o emprego de energia atômica para fins de destruição'. A União 

Soviética concordou.,,9 

o papel desempenhado pela energia nuclear passou a ser tão marcante no 

cenário internacional que, em outubro de 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas -

ONU e, no seu âmbito, a Comissão de Energia Nuclear. 

RIBEIRO DE ANDRADE revela que em 1946 o Brasil foi convidado a 

participar de uma reunião na Comissão de Energia Nuclear da ONU "em/unção do potencial 

de suas reservas de minerais e dos acordos firmados com os Estados Unidos neste campo" e 

que, no mesmo ano, o chefe da delegação norte-americana na referida Comissão, Bernard 

Baruch, ''propôs a gestão internacional das reservas de urânio e tório, e das 'atividades 

perigosas' relacionadas à energia nuclear"lO. 

Sobre a proposta americana, RIBEIRO ANDRADE relata que o Almirante 

Álvaro Alberto da Motta e Silva, proeminente incentivador do uso da energia nuclear no 

Brasil, enviou memorando ao embaixador brasileiro nas Nações Unidas, Osvaldo Aranha, 

com o seguinte teor: 

"É de minha convicção que nos encontramos em face de um 
dilema decisivo e incorrigível: ou nos preparamos para tomar posse 
de nossas riquezas, no caso específico, atômico, ou nos veremos 
constrangidos ao espetáculo degradante de assistirmos, impotentes, à 
evasão delas, por bem ou por mal". 11 

A União Soviética se opôs ao denominado Plano Baruch e, em 1948, propôs a 

destruição das armas nucleares e a criação de um organismo internacional para evitar a sua 

proliferação. Após inúmeros debates no âmbito da ONU, sem avanços significativos nas 

negociações, chegou-se a um impasse. Era o início da Guerra Fria. 

9 KERSAUDY, François. A recente invasão do Iraque e a disposição de países como Irã e Coréia do Norte de 
produzirem a bomba reaquecem o debate nuclear, revista História Viva, edição 33, julho de 2006. 
10 ANDRADE, Ana Maria Ribeiro de. A opção nuclear: 50 anos rumo à autonomia, Rio de Janeiro: MAST, 2006, 
18/20. 
11 ANDRADE, Ana Maria Ribeiro de. Ob. cit., p. 20. 



Segundo GUILHERME CAMARGO, o monopólio amencano das bombas 

atômicas foi quebrado um ano depois, em 1949, com a explosão da primeira bomba soviética. 

A Inglaterra explodiu a sua em 1952, a França em 1960 e a China em 196412
• São os cinco 

países com assento permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas 

- ONU. Mais tarde, também Índia, Paquistão e Israel também obtiveram êxito em construir 

armas nucleares. 

3. Medidas para não proliferação de armas nucleares 

Em 1957, quando outros países além dos Estados Unidos já dispunham de 

bombas atômicas, foi fundada a Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA com o 

propósito de evitar a proliferação de armas nucleares e de estimular o uso pacífico da energia 

nuclear. Trata-se da entidade internacional mais importante do setor nuclear e que atualmente 

conta com 138 países membros. Uma de suas principais atividades é administrar 

salvaguardas, ou seja, medidas para verificar a finalidade para qual os países utilizam a 

energia nuclear e que abrangem ações de contabilidade, vigilância e inspeções de instalações 

e materiais nucleares. 

Sobre salvaguar<i:as, a lição de STOIBER: 

"A grandes rasgos, las salvaguardias comprenden tres funciones: 
contabilidad, contención y vigilancia, e inspección. Las medidas de 
contabilidad requieren que el Estado informe al OIEA de los tipos y 
las cantidades de materiales fisionables que se hallen bajo su control. 
La capacidad deI Estado de facilitar información precisa y oportuna 
depende deI estabelecimiento de un sistema nacional de contabilidad 
y control (SNCC) que permita hacer el seguimiento de los materiales 
pertinentes. Las medidas de contención y vigilancia se aplican por el 
OIEA mediante el uso de precintos en contenedores de material 
nuclear y grabaciones filmadas o televisadas de zonas clave de las 
instalaciones nucleares para determinar se ha habido movimientos no 
autorizados de material. Las inspecciones las llevan a cabo los 
inspectores deI OIEA para verificar que las cantidades declaradas de 
materiales nucleares están donde se ha declarado que están, y que no 
hay materiales nucleares sin declarar en el Estado de que se trate. Las 
actividades de inspección incluyen el control de precintos e 
instrumentos, el examen de los registros de las instalaciones y la 
medición independiente deI material u otros artículos enumerados en 
los documentos de contabilidad sujetos a salvaguardas. 

12 CAMARGO, Guilherme. O fogo dos deuses: uma história da energia nuclear, Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, ps. 
169 e 230. 



La capacidad deI OIEA de llevas a cabo las tres funciones 
descritas, y el ámbito de aplicación de las salvaguardias deI OIEA en 
cuanto a materiales e instalaciones, dependen de las obligaciones que 
el Estado haya contraído por medio de tratados y deI tipo de acuerdo 
de aplicación de salvaguardias que el Estado haya firmado con el 
OIEA." 13 

Não obstante a criação da AIEA, o interesse armamentista prosseguia 

juntamente com os esforços diplomáticos para sua contenção. 

Neste sentido, em 1967, foi assinado o Tratado para a Proscrição das Armas 

Nucleares na América Latina e no Caribe, também conhecido por Tratado de Tlatelolco, pelo 

qual diversos países desta região comprometeram-se a utilizar os materiais e as instalações 

nucleares submetidos à sua jurisdição exclusivamente para fins pacíficos, proibindo a 

fabricação nos seus respectivos territórios de armas nucleares. Foi assinado pelo Brasil e 

incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto nO 1.246, de 1994. 

Outro importante passo neste sentido foi dado em 1968, com a assinatura do 

Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares - TNP, em que pese a polêmica acerca de 

sua conveniência para os países não nuclearmente armados e também sobre seu efetivo 

cumprimento. Confiram-se excertos do seu preâmbulo: 

"Os Estados signatários deste Tratado, designados a seguir como 
Partes do Tratado; 

Considerando a devastação que uma guerra nuclear traria a toda a 
humanidade e, em conseqüência, a necessidade de empreender todos 
os esforços para afastar o risco de tal guerra e de tomar medidas para 
resguardar a segurança dos povos; 

Convencidos de que a proliferação de armas nucleares aumentaria 
consideravelmente o risco de uma guerra nuclear; 

( ... ). 
Comprometendo-se a cooperar para facilitar a aplicação de 

salvaguardas pela Agência Internacional de Energia Atômica sobre as 
atividades nucleares pacíficas; 

( ... ) 
Declarando seu propósito de conseguir, no menor prazo possível, 

a cessação da corrida armamentista nuclear e de adotar medidas 
eficazes tendentes ao desarmamento nuclear; 

( ... ) 
Desejando promover a diminuição da tensão internacional e o 

fortalecimento da confiança entre os Estados, de modo a facilitar a 
cessação da fabricação de armas nucleares, a liquidação de todos seus 

13 STOIBER, Carlton e outros. Manual de derecho nuclear, Viena: Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA, 
2006, p. 133. 



estoques existentes e a eliminação dos arsenais nacionais de armas 
nucleares e dos meios de seu lançamento, consoante um Tratado de 
Desarmamento Geral e Completo, sob eficaz a e estrito controle 
internacional; " 

Nos termos do TNP, os países "nuclearmente armados" comprometeram-se a 

não transferir tecnologia e material nuclear de uso bélico para países "não nuclearmente 

armados". Estes, por sua vez, em síntese, comprometeram-se a não desenvolver tecnologia 

para fins bélicos, bem como a aceitar a aplicação de salvaguardas pela AIEA. Este tratado foi 

incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n° 2.864, de 1998. 

Antes mesmo de ter assinado o TNP, o Brasil já permitia, por meio de acordos 

internacionais, em especial aqueles firmados com a AIEA, com os Estados Unidos e com a 

Alemanha 14, a aplicação de salvaguardas por parte da AIEA, que, periodicamente, faz 

vistorias em instalações nucleares brasileiras. 

No mesmo sentido, considerando a preocupação com o desvio e o uso ilícito 

dos materiais nucleares, em 1980 foi assinada a Convenção sobre a Proteção Física do 

Material Nuclear, visando à implementação de "medidas eficazes para assegurar a proteção do 

material nuclear", dentre as quais o controle sobre o transporte, o comércio, a importação e a 

exportação, bem como a proibição e a tipificação criminal de diversas condutas relacionadas à 

posse, tráfico e ao uso indevido de materiais nucleares. O Brasil incorporou esta convenção ao 

ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto n° 95, de 1991. 

Sobre o interesse internacional nas medidas de proteção física dos materiais e 

instalações nucleares, confira-se mais uma vez a lição de STOIBER: 

14 

"La protección de los materiales e instalaciones nucleares frente 
al riesgo, de sustracción u otro desvío no autorizado o sabotaje se ha 
considerado tradicionalmente una materia especialmente vinculada a 
la soberanía deI Estado. ( ... ) Sin embargo, también se ha reconocido 
tradicionalmente que la forma en la que un Estado cumple (o 
incumple) su función de proteger los materiales e instalaciones 
nucleares no es cuestión que deje indiferentes a los demás Estados: 
los materiales nucleares robados en un Estado pueden obviamente 
utilizarse con fines terroristas en otro Estado; y el sabotaje de una 
instalación nuclear en un Estado puede producir efectos 
transfronterizos en otros. Los sucesos deI 11 de septiembre de 2001 
pusieron de relieve los peligros potenciales que plantean los grupos 

Neste sentido ver Decretos ns. 63.705/68,71.207/72 e 76.695/75. 



terroristas, y subrayaron la necesidad de mejorar las medidas 
deficientes o ineficaces de protección fisica de los materiales e 
instalaciones nucleares". 15 

Por sua vez, o acordo celebrado em 1991 entre Brasil e Argentina, promulgado 

pelo Decreto nO 439, de 1992, criou a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e 

Controle de Materiais Nucleares - ABACC, com a função de aplicar salvaguardas nas 

instalações nucleares brasileiras e argentinas e, assim, dar maior transparência acerca de suas 

atividades nucleares. Este acordo foi assinado para assegurar os propósitos pacíficos de ambos 

os países e desestimular uma possível corrida armamentista-nuclear na América do Sul. 

A posição do Brasil sobre o uso exclusivamente pacífico da energia nuclear 

está atualmente consignada de forma clara no art. 21, XXIII, alínea 'a', da Constituição da 

República de 1988, o qual dispõe que "toda atividade nuclear em território nacional somente 

será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional." Não 

obstante, a possibilidade fática do uso bélico não autorizado de materiais nucleares e o esforço 

internacional para conter a proliferação de armas nucleares influenciaram a legislação 

brasileira no sentido de concentrar na União determinadas atividades com materiais e 

instalações nucleares. 

4. O monopólio sobre as atividades nucleares no Brasil 

Foi num contexto histórico de corrida armamentista nuclear, no qual países 

buscavam minérios nucleares, raros na natureza, para o desenvolvimento de programas 

militares e ainda se debatia a proposta americana de internacionalização de suas reservas que, 

por meio do Decreto n. 30.230, de 1951, as "jazidas e minas de substâncias de interesse para a 

produção de energia atômica" passaram a constituir "reservas nacionais, consideradas 

essenciais à segurança do país, e ficam sob o controle do Estado". Estava ali o embrião do 

monopólio estatal sobre as atividades nucleares no Brasil. 

Com efeito, alguns anos depois a Lei nO 4.118, de 1962, considerando a 

"segurança nacional", instituiu o monopólio da União sobre a pesquisa, a lavra e o comércio 

de minérios nucleares, elementos nucleares e radioisótopos artificiais e substanciais e 

substâncias radioativas, assim como sobre a produção e a industrialização de materiais 

nucleares. 

15 STOIBER, Carlton e outros. Oh .cit., p. 157. 



Confira-se o disposto nos arts. 10 e 31 da Lei nO 4.118, de 1962: 

"Art. 1 o Constituem monopólio da União: 

I - A pesquisa e lavra das jazidas de minérios nucleares 
localizados no território nacional; 

11 - O comércio dos minérios nucleares e seus concentrados; dos 
elementos nucleares e seus compostos; dos materiais fisseis e férteis, 
dos radioisótopos artificiais e substanciais e substâncias radioativas 
das três séries naturais; dos subprodutos nucleares; 

111 - A produção de materiais nucleares e suas industrializações." 

Art . 31. As minas e jazidas de substâncias de interêsse para a 
produção de energia atômica constituem reservas nacionais, 
consideradas essenciais à segurança do País e são mantidas no 
domínio da União como bens imprescritíveis e inalienáveis." 

A preocupação com a segurança nacional por ocasião da instituição do 

monopólio da União, em 1962, fica ainda mais nítida no art. 39 da mesma lei, que dispõe que 

a "exportação ou importação clandestina" de materiais nucleares "constitui crime contra a 

Segurança Nacional". O art. 40, por sua vez, prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos para posse e 

a transferência não autorizada de material nuclear. 

F oi, pois, a segurança nacional, como a própria lei dispõe, a principal 

motivação para a instituição do monopólio na área nuclear, aí considerando a possibilidade de 

uso bélico de materiais nucleares. 

Neste sentido, aliás, cabe salientar que há outros minérios e materiais 

radioativos cuja exposição humana tem potencial de dano radiológico superior ao próprio 

urânio natural, considerado de baixa atividade radiológica. Vê-se, assim, que não foi se 

pautando em segurança radiológica, ou seja, na possibilidade de contaminação humana, que o 

legislador instituiu o monopólio sobre determinadas atividades com minérios nucleares. 

O interesse pela segurança nacional não excluía, antes pelo contrário, concorria 

com o desejo de manter-se no País e aqui explorar as reservas nacionais de minérios 

nucleares. A mera preservação dessas reservas não justifica, entretanto, a atual restrição em 

relação à exploração de instalações nucleares, o que confirma que a segurança nacional 

continua servindo de alicerce ao ordenamento jurídico. 



Dois aspectos, contudo, chamam a atenção na Lei n° 4.118, de 1962, no que 

tange à abrangência do monopólio: a) a inclusão do comércio de qualquer espécie de 

radioisótopos artificiais e substanciais; b) e a não inclusão da exploração de instalações 

nucleares. 

A Constituição da República de 1988, por sua vez, ao tratar da participação da 

União nas atividades nucleares, assim dispôs no seu texto original: 

"Art. 21. Compete à União: 

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer 
natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o 
enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de 
minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios 
e condições: 

( ... ) 
b) sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a 

utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, 
agrícolas, industriais e atividades análogas. 

( ... ) 
Art. 177. Constituem monopólio da União: 
( ... ) 

v - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a 
industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus 
derivados. 

( ... ) 

§ 2° A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais 
radioativos no território nacional." 

Após a promulgação da Constituição de 1988, a Lei nO 7.781, de 1989, deu 

nova redação a diversos dispositivos da Lei nO 6.189, de 1974. Confira-se: 

"Art. 2°. Compete à CNEN: 
( ... ) 

IX - expedir normas, licenças e autorizações relativas a: 
a) instalações nucleares; 
( ... ) 

XVI - produzir radioisótopos, substâncias radioativas e 
subprodutos nucleares, e exercer o respectivo comércio; 



XVII - autorizar a utilização de radioisótopos para pesquisas e 
usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas; 

XVIII - autorizar e fiscalizar a construção e a operação de 
instalações radiativas no que se refere a ações de comércio de 
radioisótopos. " 

A Emenda Constitucional nO 49, de 2006, por sua vez, deu nova redação às 

alíneas 'b' e 'c' do inciso XXIII do art. 21 e ao inciso V do art. 177 da Constituição. Confira-se: 

"Art. 21 ( ... ) 

XXIII -( ... ) 
( ... ) 
b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a 

utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas 
e industriais; 

c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, 
comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou 
inferior a duas horas; 

( ... ) 
Art. 177 ( ... ) 
( ... ) 
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a 

industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus 
derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, 
comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de 
permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 
21 desta Constituição Federal." 

o entendimento do significado das expressões minérios radioativos e minérios 

nucleares, instalações radiativas e instalações nucleares, bem como acerca dos processos de 

produção de radioisótopos, é fundamental para a compreensão do monopólio da União. 

Neste sentido, vale dizer que todo minério nuclear é radioativo, pois emite 

radiação. Nem todo minério radioativo, porém, é classificado como nuclear. Os materiais que 

contêm minérios radioativos ou que são irradiados são denominados materiais radioativos. 

Por sua vez, os materiais nucleares são aqueles que contêm elementos nucleares. 

O interesse nesta classificação decorre do processo de fissão nuclear para fins 

de geração da energia nuclear, que não é viável a partir de qualquer espécie de átomo, mas 

apenas daqueles elementos cujo núcleo seja divisível e gere a desejada reação nuclear. 



Neste sentido, o conceito de minério nuclear está inter-relacionado com o de 

mineral nuclear e este, por sua vez, com o de elemento nuclear. A propósito, o art. 2° da Lei n° 

4.118, de 1962, dá seguintes definições: 

"Elemento nuclear: É todo elemento químico que possa ser 
utilizado na libertação de energia em reatores nucleares ou que possa 
dar origem a elementos químicos que possa ser utilizados para esse 
fim. 

( ... ) 
Mineral nuclear: É todo mineral que contenham em sua 

composição um ou mais elementos nucleares. 

Minério nuclear: É toda concentração natural de mineral nuclear 
na qual o elemento ou elementos nucleares ocorrem em proporção e 
condições tais que permitam sua exploração econômica. 

( ... ) 
Material nuclear: com esta designação se compreendem os 

elementos nucleares ou seus subprodutos (elementos transurânicos, 
(U-233) em qualquer forma de associação (i.e. metal, liga ou 
combinação química). 

Material fértil: com essa designação se compreendem: o urânio 
natural; o urânio cujo teor em isótopo 235 é inferior ao que se 
encontra na natureza: o tório; qualquer dos materiais anteriormente 
citados sob a forma de metal, liga, composto químico ou concentrado; 
qualquer outro material que contenha um ou mais dos materiais 
supracitados em concentração que venha a ser estabelecida pela 
Comissão Nacional de Energia Nuclear; e qualquer outro material 
que venha a ser subseqüentemente considerado como material fértil 
pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. 

Material fissil especial: Com essa designação se compreendem: 
o plutônio 239; o urânio 233; o urânio enriquecido nos isótopos 
235 ou 233; qualquer material que contenham um ou mais dos 
materiais supracitados; qualquer material fissil que venha a ser 
subseqüentemente classificado como material fissil especial pela 
Comissão Nacional de Energia Nuclear. A expressão material fissil 
especial não se aplica porém ao material fértil." (Grifei) 

Desta forma, são minérios nucleares aqueles que contêm elementos nucleares 

férteis ou fisseis em concentração que justifique a sua exploração. As definições materiais 

fisseis 16 e férteis 17
, de elemento, mineral e minério nuclear são, todavia, abertas, haja vista 

que, nos termos dos art. 2° da Lei nO 4.118, de 1962, e art. 2°, XIII, da Lei nO 6.189, de 1974, a 

16 

17 
Materiais fisseis são aqueles que contêm elementos aptos para o processo de fissão nuclear. 
Materiais férteis são aqueles que podem gerar elementos fisseis. 



CNEN pode classificar novos materiais fisseis e férteis, bem como elementos, minerais e 

minérios como nucleares, desde que se verifique sejam úteis para geração de energia nuclear. 

Trata-se, pois, de hipótese de deslegalização pela qual a CNEN, muito embora 

não possa excluir da definição de elementos e minérios nucleares o urânio e o tório, poderá 

incluir outros elementos e minérios que tenham a mesma utilidade. 

Atualmente, em face do desenvolvimento tecnológico das instalações do ciclo 

do combustível estar centrado no urânio, apenas este minério desperta interesse para 

exploração com fins nucleares. 

4.1. Derivados de minérios nucleares 

A expressão "derivados de minérios e minerais nucleares" pode ser utilizada 

num sentido mais ou menos abrangente. Num sentido estrito, pode-se entender como derivado 

todo e qualquer material obtido a partir de urânio e tório que contenha elementos nucleares 

férteis e fisseis, ou seja, elementos que podem ser aproveitados para fins de fissão nuclear. 

Numa interpretação teleológica, este entendimento parece-me o mais coerente com o 

propósito do monopólio, sendo razoável supor que com a expressão derivados de minérios e 

minerais nucleares tivesse o Constituinte referindo-se a materiais nucleares, que são 

justamente os que contêm elementos nucleares fisseis e férteis. 

Num sentido lato, também se considera derivado de minério nuclear qualquer 

material ou substância que contenha radioisótopo obtido a partir dos processos de fissão ou de 

captura de nêutrons de elementos de urânio ou tório. Esta definição é muito mais ampla, 

porque considera como derivado não apenas os elementos nucleares (que podem ser 

aproveitados no processo de fissão nuclear) mas também um número muito expressivo de 

outros radioisótopos 18. Todavia, quer sob o ponto de vista de aproveitamento para fins de 

fissão nuclear, quer sob o ponto de vista de segurança radiológica, não há distinção 

significativa entre estes radioisótopos e as substancias radioativas que não estão incluídas no 

monopólio. 

Tratando-se o monopólio de grave interferência estatal na esfera economia, em 

atenção ao princípio da segurança jurídica, a legislação deveria ser mais clara e precisa acerca 

18 É o caso do césio-137, do cobalto-60, do molibdênio-99 e de outros radioisótopos largamente utilizados na medicina. 



de sua abrangência, evitando-se tanto quanto possível atribuir ao intérprete a função de 

delimitar, por meio da hermenêutica, as atividades e substâncias pelo mesmo abrangidas. 

Vale lembrar, de todo modo, que é lição básica de hermenêutica jurídica que 

toda regra de exceção interpreta-se de forma restritiva e o monopólio estatal caracteriza-se 

justamente como exceção aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, 

consagrados no art. 170, inciso I e parágrafo único, da Constituição. 

4.2. A pesquisa e a lavra de minérios nucleares 

A exploração da jazida será considerada inclusa no monopólio da União 

quando o valor econômico dos minérios nucleares for superior ao dos minérios associados, 

cabendo, na hipótese, reembolso, indenização ou até mesmo prêmio ao particular. Confira-se: 

"Art 5° Verificada a ocorrência de urânio ou tório em quantidade 
de valor econômico superior ao da substância mineral pesquisada ou 
lavrada, a jazida será incluída no monopólio e a CNEN, além do 
reembolso das despesas efetivamente realizadas ou indenizações 
cabíveis, poderá conceder ao titular um prêmio condizente com o 
valor da descoberta, na forma a ser regulamentada." 

o critério utilizado para incluir a jazida que contém minérios nucleares no 

monopólio é insuficiente, porque, ao submetê-lo exclusivamente ao parâmetro do valor 

econômico dos minérios associados, o qual é passível de variação no tempo, põe em segundo 

plano o valor estratégico dos minérios nucleares. 

Duas hipóteses retratam bem essa insuficiência: a) a jazida que contiver urânio 

com teor acima do normal, podendo ser grande fonte de energia em prol de toda a 

coletividade, se contiver quantidade de ouro ou de outro minério com maior valor, não será 

incluída no monopólio da União; b) o tório é um minério que o legislador expressamente 

incluiu no monopólio mas que, atualmente, não tem valor econômico. Logo, paradoxalmente 

ao que disse o próprio legislador acerca deste minério, aplicando-se literalmente esta regra e 

considerando que qualquer minério que lhe for associado terá maior valor econômico, poder

se-ia concluir que as suas jazidas não estão no monopólio da União. 

Vê-se, desta forma, que também aqui a legislação suscita sérias dúvidas sobre 

a abrangência do monopólio, o qual, por tratar-se de grave limitação à livre iniciativa, deveria 

encontrar seus limites de forma explícita e clara na lei. 



/ 

Confira-se o disposto no art. 6° da mesma Lei, que dispõe sobre os critérios 

utilizados para exploração de minérios associados a urânio e tório: 

"Art 6° Verificada a ocorrência de urânio ou tório em quantidades 
de valor econômico inferior ao da substância mineral pesquisada ou 
lavrada, a autorização de pesquisa será concedida ou mantida, 
obedecidas as seguintes disposições: 

I - O titular ficará obrigado, quando a CNEN o exigir, a efetuar a 
separação e a entrega à CNEN do urânio ou tório contido no minério 
extraído; 

11 - Quando a separação do urânio ou tório impuser despesas 
adicionais, ou quando a entrega do produto separado for feita sob a 
forma de concentrados ou compostos químicos, o titular fará jus ao 
pagamento estabelecido pela CNEN, na forma a ser regulamentada; 

111 - Quando a separação for considerada pela CNEN inviável 
para o concessionário, este devolverá à CNEN, por aquisição no 
mercado externo, concentrados ou compostos químicos contendo 
quantidades de materiais fisseis ou férteis, estabelecidas pela CNEN,. 
com base nos existentes no material extraído. A devolução deverá ser 
feita, a critério da CNEN, na forma a ser regulamentada; 

IV - Quando, na hipótese do item 111, não for possível ou 
conveniente adquirir no mercado externo concentrados ou compostos 
químicos, a forma de devolução ficará a critério da CNEN que 
estabelecerá, se for o caso, as condições de recolhimento, em moeda 
corrente, do valor correspondente." 

Conforme se observa, o particular que deseja explorar qualquer minério que 

contenha urânio ou tório associado somente terá obterá ou manterá a autorização da lavra, 

expedida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, se cumprir as 

exigências de separação e entrega do minério nuclear à CNEN ou, quando isso for inviável, 

promover uma compensação ou reembolso do valor equivalente. O propósito da legislação foi 

deixar com a União todo o proveito econômico da exploração das jazidas que contenham 

urânio e tório, desestimulando atividades de particulares em relação a estes minérios. 

Sobre esta exploração de minérios associados a urânio e tório, vale dizer que a 

CNEN admite a exploração econômica das jazidas não-nucleares em parceria com a 

Indústrias Nucleares do Brasil - INB, com entrega a esta dos minérios nucleares. 

De outra parte, nas atividades de extração e beneficiamento de minérios, 

quando que for inviável, técnica ou economicamente, a separação do urânio e do tório e, 

conseqüentemente, sua entrega à CNEN ou à INB, tais minérios, à luz do dispõe o art. 4°, § 



1°, da Lei 10. 308, de 2001, serão considerados rejeitos e deverão ser depositados em 

depósitos de rejeitos radioativos19
• 

4.3. O enriquecimento de minérios nucleares 

O processo de enriquecimento para fins COmerCIaIS, atualmente, envolve 

apenas o urânio. Trata-se de uma fase posterior à mineração e ao beneficiamento deste 

minério, que consiste em aumentar o percentual do elemento fissil U-235 no urânio natural.20 

O enriquecimento de urânio, assim como as demais etapas do ciclo do 

combustível nuclear, ocorre em instalações nucleares. Há grande interesse por parte AIEA 

neste processo, tendo em vista a possibilidade do enriquecimento chegar a percentual ser 

superior ao declarado e, conseqüentemente, ser o material aproveitado para fins bélicos. 

4.4. O reprocessamento do combustível nuclear usado 

O reprocessamento do combustível usado ou irradiado é uma das últimas 

etapas no ciclo do combustível nuclear e consiste na recuperação do urânio-235 não dividido 

ou "queimado" e do plutônio-239 gerado pela captura de nêutrons do urânio-238. 

Justamente com o processo de enriquecimento, o reprocessamento é 

considerado uma das etapas mais sensíveis do ciclo do combustível nuclear sob o ponto de 

vista de salvaguardas internacionais, já que deste processo se extrai o plutônio-239 que, ao 

lado do urânio-235 e do urânio-233 quando enriquecidos em percentuais elevados, é 

considerado matéria-prima apta para construção de armas nucleares. 

O Brasil atualmente não dispõe de instalação nuclear apropriada para a 

realização do reprocessamento. 

19 Os depósitos de rejeitos radioativos podem ser iniciais, intermediários ou finais, sendo obrigação do titular da 
instalação geradora de rejeitos a construção e a operação dos iniciais e da CNEN a obrigação de construção e operação dos 
intermediários e finais. São iniciais aqueles depósitos que recebem rejeitos da instalação geradora para a qual foram criados. 
São intermediários aqueles depósitos que recebem rejeitos provenientes de depósitos iniciais e se destinam ao tratamento dos 
rejeitos. São depósitos finais de rejeitos aqueles utilizados para a deposição definitiva de rejeitos que não receberão mais 
nenhum tratamento. Todas estas espécies de depósito se submetem a rigorosos critérios de segurança e não se confundem 
com os depósitos provisórios, utilizados emergencialmente em casos de acidentes nucleares. 
20 "O enriquecimento de urânio consiste em aumentar o teor de U-235 em relação ao teor de urânio natural. É uma das 
etapas mais complexas do ciclo do combustivel, porque exige uma tecnologia muito sofisticada e requer altos investimentos. 
O processo de enriquecimento começa com o urânio natural (0,711% U-235) e produz o urânio enriquecido. Para os reatores 
a água leve (L WR), por exemplo, o combustível enriquecido deve conter de 2 a 4% de U-235. (SOARES, Maria Lúcia de 
Lima., ob. cit., p. 6) 



4.5. A industrialização de minérios nucleares e seus derivados 

A industrialização abrange uma série de atividades que envolvem o 

beneficiamento e fabricação do combustível nuclear ou mesmo a produção de radioisótopos e 

outros materiais nucleares. 

A propósito, as atividades relacionadas ao beneficiamento e à fabricação do 

combustível, assim como ocorre no enriquecimento e no reprocessamento, ocorrem em 

instalações nucleares voltadas para o ciclo do combustível nuclear. Por sua vez, a produção de 

determinadas espécies de radioisótopos, a partir de elementos nucleares, ocorre em reatores de 

pesquisa, os quais também são considerados instalações nucleares. 

Produzir radioisótopos significa transformar átomos para que tenham 

determinadas características desejadas, conforme a aplicação a que se destinam. Uma das 

mais importantes é a meia-vida do radioisótopo, a qual é normalmente mensurada em anos, 

dias, horas ou minutos e reflete o tempo em que seu teor de radiação cai pela metade. A meia

vida permite considerar o decaimento do teor de radiação e, por conseguinte, os aspectos 

logísticos necessários à sua aplicação útil, bem como aqueles relacionados ao seu tratamento 

ou não como rejeito radioativo. 

Ocorre que há diversas espécies de radioisópotos artificiais. Alguns são 

produzidos a partir de materiais não nucleares, geralmente, em aceleradores de partículas 

denominados ciclotrons. Outros são produzidos a partir de materiais nucleares, em reatores. O 

regime jurídico aplicável à produção destes e daqueles não é o mesmo. 

Ao referir-se ao processo de produção de radioisótopos para fins medicinais, 

ISHIGURO explica que: 

21 

"As características desejadas de radioisótopos são vanas e 
dependem do uso. ( ... ) Os radioisótopos são, em geral, produzidos em 
reatores ou aceleradores situados em centros de pesquisa ou fábricas 
dedicadas, geralmente longe dos locais de uso. A matéria-prima é 
colocada dentro do reator ou na posição de irradiação do acelerador. 
Após a irradiação o isótopo desejado é separado, }?urificado e 
processado para formar o produto apropriado para uso." 1 

Sobre o tema, confira-se a lição de SIL V A e AULER: 

ISHIGURO, Yuji. Oh. cit., ps. 91/92. 



"Naturalmente a produção de radioisótopos com ciclotrons (ou 
outro acelerador) se distingue em certos aspectos da produção com 
reatores. A principal diferença consiste em que nesse último caso 
lida-se com nêutrons, partículas sem carga, enquanto que lá, trata-se 
de reações entre partículas carregadas. O mecanismo desse processo é 
diferente da reação com nêutrons, o que faz com que as técnicas a 
serem utilizadas na irradiação sejam diferentes." 22 

O que releva para o Direito, contudo, não é o método em si, mas a 

circunstância de que no processo de produção de radioisótopos em ciclotrons, ao contrário do 

que ocorres nos reatores, não se utiliza materiais nucleares e nem se explora instalação 

nuclear. Com efeito, o ciclotron é uma instalação radiativa, ao passo que o reator é uma 

espécie de instalação nuclear. 

Há, portanto, radioisótopos produzidos em instalação radiativa, a partir de 

materiais não nucleares, e outros produzidos em instalação nuclear, a partir de minérios e 

minerais nucleares. A título de exemplo, na tabela anexa23
, vê-se alguns radioisótopos usados 

para fins diagnósticos, com o nome técnico, a informação da espécie de instalação em que é 

produzido, a meia-vida e os órgãos examinados. 

A distinção releva, porque o art. 1°, inciso III, da Lei nO 4.118, de 1962, ao 

tratar do monopólio nuclear, referiu-se apenas à produção "materiais nucleares e suas 

industrializações". No mesmo sentido, a Constituição Federal de 1988 incluiu no monopólio 

apenas atividades relacionadas a "minérios e minerais nucleares e seus derivados". Logo, não 

está abrangida a produção de radioisótopos a partir de materiais não nucleares. 

Portanto, somente em relação aos radioisótopos produzidos em reator nuclear, 

a partír de derivados de minérios nucleares, é aplicável o disposto no art. 21, XXIII, alíneas 

"b" e "c", e no art. 177, inciso V, da Constituição Federal. 

4.6. O comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados 

O comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados é monopólio da 

União, atualmente exercido pela INB e pela CNEN, ressalvadas as hipóteses em que é 

possível a comercialização de radioisótopos (art. 21, XXIII, alínea 'b', da CF) e de urânio ou 

tório de forma associada a outro minério de maior valor, sendo que nesta última hipótese o 

22 SILVA, Arthur Gerbasi da e AULER, Luiz Telmo. CYCLOTRON, Rio de Janeiro: Comissão Nacional de Energia 
Nuclear, p. 13. 
23 ISHIGURO, Yuji. Oh. cit., p 94. 



particular deverá compensar ou ressarcir a CNEN nos termos dos arts. 6° e 17 da Lei n° 6.189, 

de 1974. 

Com relação ao comércio de radioisótopos "não derivados" de minérios 

nucleares aplica-se o regime de autorização, previsto no art. 2° da Lei nO 6.189, de 1974. Há, 

todavia, uma peculiaridade: o art. 1 ° da Lei 4.118, de 1962, ao incluir no monopólio da União 

a comercialização de radioisótopos não restringiu expressamente aos derivados de minérios 

nucleares. É que naquela ocasião os radioisótopos eram produzidos no País apenas em 

instalações nucleares, a partir de materiais nucleares. Não havia ainda ciclotron, equipamento 

que produz radioisótopos a partir de materiais não nucleares. Desta forma, a falta de clareza 

do dispositivo legal, quanto ao ponto, levou mais tarde à interpretação de que o comércio de 

qualquer radioisótopo seria monopólio estatal. 

A Constituição de 1988, todavia, foi muito clara e precIsa ao incluir no 

monopólio apenas atividades com minérios nucleares e seus derivados, sem nenhuma menção 

a radioisótopos que não se incluíssem no âmbito desta definição. Ora, toda a exceção refere-se 

e tem como parâmetro a regra excetuada. Logo, se a regra monopolista refere-se a minérios e 

minerais nucleares e seus derivados, a sua exceção, no que conceme a radioisótopos, 

igualmente está abrangida por esta definição. Frise-se, aliás, que nenhum radioisótopo 

originado de materiais "não nucleares" pode, tecnicamente, ser utilizado para fins de energia 

nuclear. 

Se, todavia, alguma dúvida ainda restasse a propósito, certamente foi dirimida 

com a edição da Lei nO 7.781, de 1989, que expressamente dispôs sobre a possibilidade de 

autorização para "operação de instalações radiativas no que se refere a ações de comércio de 

radioisótopos". Por conseguinte, não há falar em monopólio quando se trata de comércio de 

radioisótopo "não derivado" de minério ou mineral nuclear. 

O tema toma-se sem dúvida mais complexo quando estivermos diante da 

hipótese prevista no art. 21, XXIII, alínea "b", da Constituição. É que a Emenda 

Constitucional nO 49, de 2006, não foi, até o momento, regulamentada, especialmente no que 

se refere ao "regime de permissão". A questão releva, já que as exceções ao monopólio estatal 

previsto no art. 177, V, da Constituição são consideradas atividades econômicas em sentido 

estrito. Aliás, como ensina EROS GRAU, "Monopólio é de atividade econômica em sentido 



estrito,,24 e a sua exceção só tem sentido em relação às atividades que têm a mesma natureza 

jurídica. 

Com efeito, a produção de radioisótopos, realizada em instalação radiativa ou 

em reator nuclear, consiste em atividade fabril, à semelhança de qualquer outra fábrica de 

remédios ou insumos para a indústria. A sua comercialização, que se dá por meio de atos de 

comércio, consiste em típica atividade privada. Tanto a produção, como a comercialização de 

radioisótopos reclamam, desta forma, a aplicação dos arts. 170, IV, e 173 da Constituição. 

Quanto à "utilização" de radioisótopos, chama a atenção que a redação original 

da alínea "b" do inciso XXIII do art. 21, previa que "sob regime de concessão ou permissão, é 

autorizada a utilização de radioisótopos ... ". Ora, não por acaso este dispositivo jamais foi 

aplicado. Vale dizer, nenhuma concessão ou permissão para utilização de radioisótopos foi 

efetuada até o momento. A razão é simples: a utilização do radioisótopo não caracteriza a 

atividade, ou seja, não muda a natureza jurídica da atividade na qual é empregado como 

insumo. Esta poderá ser tanto atividade econômica em sentido estrito, quanto serviço público. 

Desta forma, sendo a utilização do radioisótopo mero insumo no âmbito de 

outra atividade, inadequada a aplicação do regime próprio dos serviços públicos delegados. A 

tanto demonstrar, basta imaginar a necessidade de realização de uma licitação para que a 

Administração "conceda ou permita" a utilização de radioisótopo para emprego industrial. 

Bem a propósito a lição do Min. EROS GRAU: 

"Não obstante as dificuldades que se antepõem ao discernimento 
da linha que traça os limites entre os dois campos, ele se impõe: 
intervenção é a atuação na área da atividade econômica em sentido 
estrito; exploração de atividade econômica em sentido estrito e 
prestação de serviço público estão sujeitas a distintos regimes 
jurídicos (arts. 173 e 175 da Constituição Federal de 1988)".25 

Vê-se, pois, a inadequação ao setor nuclear do regime de "permissão" a que se 

referem o art. 175 da Constituição e a Lei nO 8.987, de 2005, que disciplina as concessões e 

permissões de serviço público. 

24 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, São Paulo: Malheiros, 2006, p. 140. 

25 GRAU, Eros Roberto. Oh. cit., p. 111. 



A expressão "autorização", também utilizada pela Constituição na mesma 

oração, é empregada no Direito Pátrio, ao lado da licença, em relação às atividades 

econômicas em sentido estrito. Neste sentido, aliás, dispõe o art. 170, parágrafo único, da 

Constituição Federal que "É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos 

em lei". 

Não se ignora aqui, todavia, que atividades econômicas em sentido estrito em 

determinadas circunstâncias, nos termos de legislação específica, possam se submeter a um 

regime de concessão ou permissão próprio. É o caso, por exemplo, das atividades a que se 

refere o § 1 ° do art. 177 da Constituição, que permitiu a contratação de atividades abrangidas 

pelo monopólio da exploração de petróleo e gás natural. Neste caso, no entanto, a denominada 

lei do petróleo disciplinou o tema de forma específica. 

De todo modo, o que interessa frisar aqui é a impropriedade de um regime de 

serv1ço público diante de uma realidade que abrange atividades econômicas em sentido 

estrito, aliada a ausência de regulamentação do art. 21, XXIII, alínea "b", antes e depois da 

Emenda Constitucional nO 49, de 2006, fez com que o regime previsto neste dispositivo 

constitucional jamais fosse aplicado. A sua regulamentação, por meio de lei ordinária, 

disciplinando o regime de permissão apropriado às atividades econômicas na área nuclear, 

poderá alterar esse panorama. 

Na ausência de disciplina legal específica, aplicável analogicamente às 

hipóteses de utilização e comercialização de radioisótopos (derivados de minérios nucleares), 

a autorização e a licença a que se referem o art. 2°, XVII e XVIII, da Lei nO 6.189, de 1974. 

"Art 2° Compete à CNEN: 

XVII - autorizar a utilização de radioisótopos para pesquisas e 
usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas; 

XVIII - autorizar e fiscalizar a construção e a operação de 
instalações radiativas no que se refere a ações de comércio de 
radioisótopos. " 

Cabe registrar que a não aplicação analógica de tais dispositivos legais 

representaria, na prática, sérios prejuízos à saúde pública, violando, por conseguinte, 



princípios constitucionais que tutelam o direito à saúde, à vida e, em última análise, à 

dignidade da pessoa humana. 

4.7. A Emenda Constitucional nO 49, de 2006 

A Emenda Constitucional n° 49, de 2006, teve por propósito retirar do 

monopólio algumas atividades com radioisótopos. Neste sentido, ao dar nova redação ao 

inciso V do art. 177, o Constituinte Derivado expressamente "excetuou" do monopólio estatal 

as atividades previstas no art. 21, inciso XXIII, alíneas 'b' e 'c'. 

Chama a atenção, ainda, que a EC n° 49 suprimiu a possibilidade de concessão, 

prevista no texto original da Constituição, mantendo a possibilidade de "autorização", sob 

regime de "permissão". A redação aqui não foi feliz, seja por que a autorização tem natureza 

jurídica distinta da permissã026
, seja por que, tratando-se de atividades econômicas não 

abrangidas pelo monopólio, o regime de autorização seria suficiente e adequado para 

viabilizar práticas com radioisótopos. O regime de permissão, como dito anteriormente, ainda 

não foi regulamentado. O tema já foi abordado nos itens anteriores. 

A EC nO 49 trouxe significativo avanço na redação da alínea 'b' do inciso 

XXIII do art. 21, ao viabilizar a comercialização de radioisótopos derivados de minérios e 

minerais nucleares. O mesmo não se pode dizer, todavia, do disposto na alínea 'c' do mesmo 

dispositivo constitucional, que permite a produção de radioisótopos (derivados de minérios e 

minerais nucleares) com meia-vida igual ou inferior a duas horas. 

Ao observar o parecer da Deputada KÁTIA ABREU, produzido por ocasião da 

tramitação da Proposta de Emenda Constitucional n° 199, de 2003, verifica-se claramente que, 

quanto à alínea 'c', o propósito da Emenda nO 49 foi possibilitar à iniciativa privada a 

produção, por meio de ciclotron, do flúor-18, radioisótopo que tem meia-vida de 109 minutos. 

Confira-se: 

"Sobre a relevância do tema, cabe ressaltar que a q\lebra parcial 
do monopólio da União Federal para no campo da produção de 
radiofármacos de meia-vida curta, muito poderá contribuir para, com 
investimentos da iniciativa privada, a implementação de novos 
centros de medicina nuclear que ofereçam à população o serviço de 

26 Autorização é o ato juridico unilateral de que se vale a Administração para viabilizar atividades econômicas (art. 170, 
parágrafo único, da CF). Permissão, por sua vez, é ato juridico bilateral, ou seja, tem natureza contratual e é utilizado 
normalmente na delegação ao particular de determinadas atividades públicas. 



tomografia por emissão de prótons, serviços hoje restritos às capitais 
dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo e suas respectivas área 
metropolitanas. Com a quebra parcial do monopólio da produção de 
radioisótopos de meia-vida curta, espera-se que a instalação de 
equipamentos aceleradores de prótons (ciclotrons) ocorra com a 
maior agilidade e as pessoas possam ser beneficiadas com o uso de 
técnicas de maior precisão. ( ... ) 

Todavia, o radiofármaco Flúor-18 é essencial para a produção das 
imagens de alta qualidade do Tomógrafos por Emissão de Pósitrons 
(PET). O Flúor-18, no entanto, tem meia-vida de 109 minutos, o 
que limita a expansão do uso do tomógrafo PET. Para que a técnica 
possa ser usada disponibilizada para a sociedade, o tomógrafo precisa 
estar localizado nas proximidades de uma unidade de produção, ou 
seja, de um equipamento acelerador de prótons (ciclotron). 

Atualmente, no Brasil, esse tipo de substância só é produzida por 
empresas da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, como 
o Instituto de Engenharia Nuclear - IEN no Rio de Janeiro e o 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - Ipen em São Paulo. 

Considerando que o objeto da PEC está restrito aos radioisótopos 
de meia-vida igual ou inferior a 2 (duas) horas, que muitos outros 
radioisótopos de meia-vida superior a 2 (duas) horas são largamente 
utilizados e que existe uma defasagem muito grande com relação à 
disponibilização do serviço de tomografia por emissão de pósitrons à 
sociedade, podemos concluir que o Governo continuará com o 
monopólio dos radioisótopos de meia-vida superior a 2 (duas) horas, 
podendo, também, produzir os de meia-vida curta igual ou inferior a 
2 (duas) horas." (Grifei) 

Ocorre que, como dito acima, nem todos os radiofármacos estão submetidos ao 

regime jurídico de monopólio. Apenas se encontram nesta situação aqueles produzidos, em 

reator nuclear, a partir de materiais nucleares. Vale reiterar, os radioisótopos que não têm 

origem em materiais nucleares, independentemente da sua meia-vida, não estão abrangidos 

pelo monopólio da União de que trata o art. 177, V, combinado com o art. 21, XXIII, alíneas 

'b' e 'c', da Constituição Federal. 

É justamente esta a situação do Flúor-18 e dos demais radioisótopos com meia

vida igual ou inferior a duas horas, que são produzidos em ciclotron (instalação radiativa) a 

partir de materiais não nucleares. A produção de tal radioisótopo, que não tem nenhuma 

relação com minérios e minerais nucleares, já era possível ao particular, desde que satisfeitas 

as condições de segurança radiológica exigidas pela CNEN. Houve, por conseguinte, uma 



impropriedade do Poder Constituinte Derivado ao tentar retirar do monopólio estatal algo que 

jamais esteve. 

Cumpre esclarecer, a propósito, que a CNEN, autarquia federal criada pela Lei 

nO 4.118, de 1962, foi quem desenvolveu no País, por meio de seus institutos de pesquisa, toda 

a tecnologia nacional relacionada à produção, distribuição e à aplicação de radioisótopos para 

fins medicinais. Na medida em cresceu a demanda, a CNEN aumentou a sua produção, 

criando-se, conseqüentemente, um vínculo de dependência em relação às suas atividades que 

tem hoje características de um monopólio de fato na área de radioisótopos, o qual não se 

confunde, contudo, com o monopólio de direito. 

5. Instalações nucleares 

As instalações classificadas como nucleares têm um regime jurídico específico, 

que decorre da própria Constituição Federal, e não se confundem com as instalações 

radiativas. 

5.1. Distinção entre instalações radiativas e nucleares 

A distinção entre instalações radiativas e nucleares decorre em face das 

especificidades destas últimas, que podem utilizadas para geração de energia nuclear e 

materiais de interesse para a segurança nacional. Ambas as espécies de instalações estão 

previstas no art. 2° da Lei nO 6.189, de 1974, com a redação dada pela Lei n° 7.781, de 1989. 

"Art 2° Compete à CNEN: 

IX - expedir normas, licenças e autorizações relativas a: 

a) instalações nucleares; 
( ... ) 
XIII - especificar: 
( ... ) 
d) as instalações que devam ser consideradas nucleares; 
( ... ) 
XVIII - autorizar e fiscalizar a construção e a operação de 

instalações radiativas no que se refere a ações de comércio de 
radioisótopos. " 



Conforme se observa, o legislador não especificou quais instalações devem ser 

consideradas radiativas ou nucleares, atribuindo esta função à CNEN, na condição de entidade 

reguladora do setor. 

As instalações radiativas estão assim definidas na Norma CNEN NE-6.02: 

"8. Instalação radiativa - estabelecimento ou instalação onde se 
produzem, utilizam, transportam ou armazenam fontes de radiação. 
Excetuam-se desta definição: 

a) as Instalações Nucleares definidas na Norma CNEN-NE-l.04 
- Licenciamento de Instalações Nucleares; 

b) os veículos transportadores de fontes de radiação quando estas 
não são parte integrante dos mesmos." 

Trata-se de definição abrangente, que inclui, por exemplo, as instalações que 

possuem aceleradores de partículas denominados ciclotrons, utilizados para produção de 

várias espécies de radioisótopos, bem como inúmeros estabelecimentos hospitalares e 

industriais que contém fontes radiativas. 

NE-l.04: 

As instalações nucleares, por sua vez, são assim definidas na Norma CNEN-

"Instalação Nuclear (ou simplesmente instalação) - instalação na 
qual material nuclear é produzido, processado, reprocessado, 
utilizado, manuseado ou estocado em quantidades relevantes, a juízo 
da CNEN. Estão, desde logo, compreendidos nesta definição: 

a) reator nuclear; 
b) usina que utilize combustível nuclear para produção de 

energia térmica ou elétrica para fins industriais; 
c) fábrica ou usina para a produção ou tratamento de materiais 

nucleares, integrante do ciclo do combustível nuclear. 
d) Usina de reprocessamento de combustível nuclear 

irradiado." 

Tais definições encontram semelhança com o que dispõe, segundo ANTONIO 

RIGALT, a legislação mexicana, que define instalação nuclear como "aquélla em la que 

produce, fabrica, utiliza, reprocessa o almacena combustible o material nuclear" e, por sua 

vez, instalação radiativa como "aquélla em la que produce, fabrica, almacena o hace uso de 



material radiactivo o equipo que lo contenga; o se tratan, condicionan o almacenan desechos 

radiactivos,,27. 

Dentre as instalações nucleares acima descritas, destacam-se os reatores 

nucleares de fissão, que servem para geração de eletricidade ou, conforme o tipo de reator, 

para pesquisas e produção de radioisótopos, bem como as usinas integrantes do ciclo do 

combustível nuclear. 

5.2. Reatores nucleares 

Os reatores nucleares podem ser fusão ou de fissão. A tecnologia da fusão 

nucelar ainda não está desenvolvida o suficiente para sua utilização de forma controlada e útil 

para geração de energia nuclear. Os reatores de fissão são aqueles que utilizam a fissão 

nuclear e a reação em cadeia, de forma controlada, visando uma determinada finalidade. 

Normalmente utilizados para geração de eletricidade, realização de pesquisas, 

produção de radioisótopos ou propulsão de navios, submarinos e satélites, os reatores são 

qualificados de acordo com o objetivo almejado. Assim, reatores de potência são os que 

produzem grande quantidade de energia nuclear, sendo esta utilizada como insumo no 

processo de geração de energia elétrica. Reatores de pesquisa, por sua vez, são utilizados 

para realização de pesquisas científicas e também para produção de diversas espécies de 

radioisótopos. 

5.3. Instalações nucleares do ciclo do combustível 

É a partir da lavra do minério de urânio que se inicia o que se denomina "ciclo 

do combustível nuclear", que abrange as atividades beneficiamento, processamento, 

enriquecimento e fabricação das pastilhas de urânio, levando-se em consideração a espécie e o 

modelo de reator a que se destina. O ciclo encerra-se com o reprocessamento, atividade pela 

qual se re-aproveita o combustível usado, o qual contém elementos nucleares, em especial o 

plutônio-239. Em síntese, cada atividade destas é realizada no âmbito de uma instalação 

nuclear. São estas, pois, as denominadas instalações do ciclo do combustível nuclear. 

27 RIGAL T, Antonio Francoz. Los principios y las instituiciones relativas ai derecho de la energia nuclear. La política 
nuclear, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1988, p. 285. 



6. Regime jurídico nuclear 

o regime jurídico aplicável às atividades e instalações nucleares caracteriza-se 

pela concentração de competências da União, seja em relação à capacidade para legislar e 

regular, seja quanto à exploração de serviços, atividades e instalações nucleares. 

6.1. Competência legislativa 

A concentração de atividades da União na área nuclear tem início com a sua 

competência privativa para legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza, nos 

termos do art. 22, XXVI, da Constituição Federal. Aliás, esta competência já estava prevista 

no art. 8°, XVII, 'i', da Constituição de 1967. A propósito, o seguinte precedente do TRF da 

23 Região: 

"ADMINISTRATIVOS. EMBARGO AS OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES II E IH DA USINA NUCLEAR 
DE ANGRA DOS REIS. LINCENÇAS CONCEDIDAS PELO 
CNEN. AUTONOMIA MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LICENÇA VÁLIDA. 
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. 

1. Quer porque "à data da edição da Lei Municipal n. 148 
(30.12.1981), as licenças para a construção da Central Nuclear 
Almirante Álvaro Alberto bem como de suas unidades Angra H e IH 
já haviam sido regularmente deferidas pelo órgão competente, nos 
termos da legislação aplicável à espécie", ou porque "os sucessivos 
convênios celebrados entre as partes (fls. 24/25, 28/29, 34/35, 43/44, 
46/47, 48/50 e 51/52) demonstram claramente que o Município 
concordou e consentiu na construção da usina, praticando, inclusive, 
neste sentido, atos de natureza administrativa", ou ainda porque "na 
repartição de competência foi conferida competência legislativa 
exclusiva à União sobre energia elétrica, termina, nuclear ou qualquer 
outra ( ... )" e "na competência para legislar sobre energia nuclear 
compreende-se a de determinar a localização de usinas e instalações 
nucleares", tanto quanto porque" a Lei nO 6.189, de 16/12/74 ( ... ) 
atribui ao CNEN competência normativa no tocante a licenças e 
autorizações relativas a instalações nucleares e sobre segurança e 
proteção à construção e à operação de estabelecimentos destinados a 
produzir matérias nucleares e a utilizar energia nuclear" e "a 
legislação federal, portanto, regula inteiramente a matéria relativa à 
determinação de zonas destinadas à implantação de estabelecimentos 
de produção de energia nuclear. ( ... ) confere exclusivamente à União 
o poder de autorizar, ou não, a implantação de instalações nucleares", 
o apelo se mostra improsperável. 2. A competência da União para 
atuar na área nuclear deve ser entendida como condicionante do 



interesse local, e, sendo assim, a autonomia municipal não pode se 
sobrepor a um interesse federativo maior, inadmitindo-se que 
interesse meramente local possa superar interesse geral mais amplo. 
3. Nos termos da Constituição Federal de 1967 competia a União (art. 
8°, XVII, i) legislar sobre "águas, telecomunicações, serviço postal e 
energia (elétrica, térmica, nuclear ou qualquer outra)", sendo 
necessária para desenvolvimento da energia nuclear a construção e 
manutenção de estabelecimentos, dentre os quais se incluem as 
unidades nucleares de Angra dos Reis. 4. Também não há falar-se em 
ofensa a autonomia municipal (art. 15, lI, CF/67) posto que as 
licenças concedidas em causa encontram embasamento na Lei 
Federal 6.189/74, cujo conteúdo está autorizado e de acordo com a 
própria Constituição Federal - que dispôs, não é demais repetir, 
competir à União (art. 8°, XVII, i) legislar sobre "águas, 
telecomunicações, serviço postal e energia (elétrica, térmica, nuclear 
ou qualquer outra)". 5. No caso, além do Município estar a exorbitar 
sua competência legislativa, está tentando impedir que a União 
cumpra com o dever que possui de explorar seu monopólio da energia 
nuclear. Ora, se isso fosse possível, à União seria impraticável o 
desenvolvimento de uma política nesta área, pois todos os 
municípios, poderiam simplesmente se opor à instalação destes 
estabelecimentos nucleares em seus territórios. 8. Remessa necessária 
e apelo conhecidos e desprovidos." 28 

Nos termos do art. 49, inciso XIV, da Constituição Federal de 1988, compete 

ao Congresso Nacional aprovar as iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades 

nucleares. Trata-se aqui não de qualquer iniciativa, mas daquela qualificada pela necessidade 

de aprovação política. Em outras palavras, exclui-se da abrangência deste dispositivo as 

iniciativas que possam ser autorizadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear mediante 

avaliação eminentemente técnica, como, por exemplo, a substituição de uma peça num reator 

nuclear. Por outro lado, na seara de iniciativas que exigem a aprovação política do Congresso 

Nacional incluem-se, por exemplo, a construção de um submarino nuclear ou de uma nova 

instalação com reator nuclear. 

Por sua vez, o art. 225, § 6°, da Constituição exige ainda que as ''usinas que 

operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não 

poderão ser instaladas". Trata-se, pois, de uma iniciativa do Poder Executivo Federal de 

tamanha relevância política que o Constituinte fez questão de antecipar a participação do 

Congresso Nacional à escolha do município no qual será instalada a usina nuclear. 

28 AMS - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA n° 20853, TRF 28 R., 88 T., ReI. Des. Fed. POUL ERIK 
DYRLUND, DJU 20/09/2005, p. 208. 



6.2. Exploração das instalações nucleares 

o Constituinte de 1988, não satisfeito em conferir competência à União para os 

serviços nucleares e o monopólio das atividades descritas no art. 177, V, da Constituição, 

atribuiu-lhe a exploração das "instalações nucleares". Tal previsão constitucional transcende a 

classificação serviço público versus atividade econômica em sentido estrito. 

Com efeito, tivesse o Constituinte considerado que a exploração destas 

instalações dar-se-ia necessariamente na forma de serviço público não faria uso, por 

redundância, da expressão "serviços". Aliás, boa parte das atividades abrangidas pelo 

monopólio estatal - portanto, atividades econômicas em sentido estrito - de que trata o art. 

177, V, da Constituição, ocorrem no âmbito de instalações nucleares (de forma mais evidente, 

o enriquecimento e o reprocessamento). Ora, se atividades econômicas monopolizadas são 

desenvolvidas por meio de instalações nucleares, descarta-se a hipótese de que a exploração 

de instalação nuclear é necessariamente serviço público. 

Por outro lado, nem todas as atividades desenvolvidas em instalações nucleares 

estão abrangidas pelo monopólio de que trata o art. 177, V, da Constituição. No uso de um 

reator para geração de eletricidade ou para pesquisa científica, por exemplo, não há nenhuma 

das atividades tidas por monopolizadas. 

Logo, como não se pode concluir a priori que a exploração de instalação 

nuclear dá-se necessariamente para o· desenvolvimento de atividade econômica ou para 

prestação de serviço público, o Constituinte optou por delimitar essa competência da forma 

mais abrangente possível, empregando a expressão "exploração de instalações nucleares". 

Assim, seja qual for a natureza da atividade a ser desenvolvida, por meio de uma instalação 

nuclear, será de competência da União Federal. 

Vale destacar, neste contexto, que um ponto fundamental desta competência é 

justamente o seu caráter exclusivo. Embora o dispositivo constitucional não tenha sido 

expresso, esta característica resulta de uma interpretação a contrario senso do disposto no 

inciso XXIII do art. 21. É que na sua redação original, este dispositivo expressamente previa, 

na sua alínea "b", a possibilidade de "concessão ou permissão" da utilização de radioisótopos 

e, após a Emenda Constitucional nO 49, de 2006, passou a viabilizar a "permissão" para a 



produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igualou inferior a duas 

horas. 

Neste mesmo sentido, aliás, as atividades descritas nos incisos XI e XII do art. 

21 da Constituição, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 8, de 1995, 

expressamente prevêem a possibilidade de exploração, por particulares, de atividades de 

competência da União. Vê-se, pois, quando quis o Constituinte ressalvou expressamente a 

possibilidade de delegação de atividades ao particular. 

Não obstante, o inciso XXIII do mesmo dispositivo constitucional não previu 

expressamente a possibilidade de delegação ao particular das instalações nucleares. Desta 

forma, a contrario sensu, conclui-se que se trata de atividade exclusiva da União, ou seja, 

indelegável ainda que para fins de prestação de serviço público. Afasta-se, neste aspecto, a 

possibilidade de incidência do art. 175 da Constituição. 

Contudo, a Lei n° 7.781, de 1989, ao dar nova redação ao art. 10 da Lei n° 

6.189, de 1974, manteve a possibilidade de operação de usinas nucleoelétricas, espécie de 

instalação nuclear, para concessionárias de serviços de energia. Confira-se: 

"Art. 1 O. A autorização para a construção e operação de usinas 
nucleoelétricas será dada, exclusivamente, à Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS e a concessionárias de serviços de 
energia elétrica, mediante ato do Poder Executivo, previamente 
ouvidos os órgãos competentes." (sublinhei) 

Tal dispositivo, como visto, deve ser interpretado à luz da Constituição 

Federal. Isto é, se as instalações nucleares podem ser exploradas apenas pela União Federal, 

somente aquelas concessionárias de serviços de energia elétrica por si controladas poderão 

receber autorização do Poder Executivo. 

Este entendimento não é, evidentemente, aplicável às denominadas instalações 

radiativas, ou seja, àquelas que contêm fontes de radiação ionizante mas que não se utilizam 

de minérios e minerais nucleares e seus derivados. 



6.3. Organização estatal para a execução das atividades nucleares 

A Indústrias Nucleares do Brasil S.A.- INB, atual denominação de Empresas 

Nucleares Brasileiras S.A. - NUCLEBRÁS, sucessora da Companhia Brasileira de Tecnologia 

Nuclear - CBTN, é a empresa estatal executora do monopólio da União Federal nas 

atividades de pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e comércio 

de minérios nucleares, nos termos da Lei n° 5.740, de 1971, e da Lei nO 6.189, de 1974. No 

exercício de suas atividades a INB explora as instalações nucleares necessárias ao ciclo do 

combustível. 

A Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, sociedade de economia 

mista, projeta, desenvolve, fabrica e comercializa componentes pesados para as usinas 

nucleares. Não desenvolve nenhuma atividade monopolizada, nem explora instalações 

nucleares. 

A Comissão Nacional Energia Nuclear - CNEN, autarquia federal criada pela 

Lei nO 4.118, de 1962, e vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, concentra uma série 

de competências na área nuclear, dentre as quais se destacam a orientação, o planejamento, a 

supervisão, a autorização, o licenciamento, a regulação e a fiscalização das atividades. 

Também explora reatores de pesquisa e industrializa minérios nucleares e seus derivados nas 

atividades de pesquisa e de produção de radioisótopos para atendimento da demanda nacional 

de radiofármacos, largamente empregados em hospitais e clínicas médicas. A CNEN ainda 

detém o controle acionário da INB e da NUCLEP. 

A Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR, subsidiária da 

Eletrobrás, embora não realize nenhuma das atividades previstas no art. 177, V, da 

Constituição, explora as instalações nucleares localizadas na Central Nuclear Almirante 

Álvaro Alberto, em Angra dos Reis, que contém dois reatores de potência utilizados para fins 

de geração de eletricidade. Também estão legitimadas a explorar tais instalações, conforme 

visto no item 7.2., as concessionárias de energia controladas pela União. 



6.4. Regulação das atividades nucleares e radiativas 

A CNEN regula as atividades nucleares e radiativas no País, cabendo-lhe 

autorizar, licenciar e fiscalizar as atividades, instalações nucleares e radiativas e depósitos de 

rejeitos radioativos, sem prejuízo das competências de outras entidades responsáveis pela 

fiscalização nas áreas da saúde e meio ambiente. 

o órgão máximo da CNEN é a sua Comissão Deliberativa, a qual é composta 

por 5 (cinco) membros, os quais, nos termos do art. 10 da Lei n° 4.118, de 1962, são 

nomeados pelo Presidente da República para um período de 5 (cinco) anos, permitida uma 

recondução. É interessante observar que os critérios previstos na lei para escolha dos 

membros da Comissão Deliberativa são mais rigorosos do que aqueles previstos para as 

agências reguladoras federais, sendo a possibilidade de afastamento dos mesmos, sem a 

interferência do Ministro de Estado, também mais restrita. O processo de nomeação, no 

entanto, não prevê a participação do Congresso Nacional. Talvez por isso, embora vigente o 

dispositivo legal, a nomeação dos membros com mandato tenha caído em desuso. 

Merecem destaque na estrutura da autarquia a Diretoria de Pesquisa e 

Desenvolvimento - DPD, que coordena as atividades do Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares - IPEN29
, do Instituto de Engenharia Nuclear - IEN, do Centro de 

Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear - CDTN, dos Centros Regionais de Ciências 

Nucleares do Nordeste e do Centro Oeste - CRCN, do Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria - IRD e do Laboratório de Poços de Caldas, e, de outro lado, a Diretoria de 

Radioproteção e Segurança Nuclear - DRS, responsável pelas atividades de autorização, 

licenciamento, regulação e fiscalização. 

A CNEN, por melO de seus institutos, exerce atividades econômicas em 

sentido estrito, sendo que parte delas (relacionadas à produção e à comercialização de 

radioisótopos não derivados de minérios nucleares, ou seja, produzidos em instalação 

radiativa) estão sujeitas ao regime de competição. Trata-se da hipótese prevista no art. 173 da 

Constituição Federal, que exige a constituição de empresa pública ou sociedade de economia 

29 Autarquia do Governo do Estado de São Paulo administrada pela CNEN. 



mista, submetida ao regime jurídico privado, para a atuação do Estado como agente 

econômico. 

De outra parte, a CNEN exerce a regulação das atividades de cerca de 3.700 

agentes econômicos que atuam em diversos segmentos econômicos, tais como indústria, 

medicina, agricultura etc. Sua atuação dá-se por meio da expedição de Normas e Posições 

Regulatórias, ambas de competência da Comissão Deliberativa, que são atos normativos que 

contêm critérios de proteção e segurança nuclear e radiológica específicos para a espécie de 

atividade ou instalação. 

As Normas e Posições Regulatórias da CNEN podem ser classificadas, por 

assunto, em seis grupos: Grupo 1 - Instalações Nucleares; Grupo 2 - Proteção Física; Grupo 3 

- Radioproteção; Grupo 4 - Materiais, Minérios e Minerais Nucleares; Grupo 5 - Transporte 

de Material Radioativo; Grupo 6 - Instalações Radiativas3o
. 

As atividades de fiscalização também são realizadas de forma especializada em 

cada espécie de atividade ou instalação. Neste sentido, por exemplo, há equipe especializada 

que atua de forma permanente e contínua nas usinas nucleares da Central Nuclear Almirante 

Álvaro Alberto, localizada em Angra dos Reis. 

Não obstante, o modelo jurídico tem sido fonte de inúmeras críticas, dentre as 

quais se destacam a ausência de previsão legal para sanções administrativas e a concentração 

de atividades incompatíveis no âmbito da CNEN. Neste sentido, o Ministério Público Federal 

ao propor ações visando impedir a construção de ANGRA IH, empreendimento de 

responsabilidade da ELETRONUCLEAR, e a suspensão das atividades da usina de extração e 

beneficiamento de urânio em CaetitélBA, operada pela !NB, sustenta que a CNEN não detém 

a isenção necessária para as atividades de licenciamento e fiscalização. Neste sentido, alega 

que há violação da Convenção de Segurança Nuclear, assinada e promulgada no Brasil por 

meio do Decreto nO 2.648, de 1998, a qual prevê que cada país adotará as medidas para a 

efetiva separação das funções entre o órgão regulador e aquele encarregado da promoção e da 

utilização da energia nuclear. A CNEN, segundo o Ministério Público, acumula 

indevidamente tais atividades. 

30 Disponíveis no site www.cnen.gov.br. 



A CNEN, por sua vez, tem se manifestado no sentido de reconhecer que a 

legislação pode ser aperfeiçoada, tendo inclusive já apresentado, no âmbito do Governo 

Federal, proposta para instituição de sanções administrativas e criação de uma agência 

reguladora das atividades nucleares. Não obstante, sustenta que não há falta de isenção na sua 

atuação, sempre respaldada em critérios técnicos. Esclarece que, estando vinculada ao 

Ministério de Ciência e Tecnologia, não tem compromisso com a geração de eletricidade. O 

controle acionário da !NB, por sua vez, se justifica num modelo de monopólio em que a lei 

não previu sanções administrativas, permite-lhe interferir nas atividades da empresa sempre 

que necessário. Alega que, ao contrário do que ocorre no segmento privado, aqui não há 

interesse da controladora no lucro ou prejuízo da empresa controlada, pois as atividades da 

autarquia dependem exclusivamente de recursos orçamentários. Por fim, sustenta que atua 

diretamente com energia nuclear apenas na pesquisa e na produção de radiofármacos, 

atividades que não podem ser interrompidas sob pena de prejuízo à saúde pública, e que não 

tem nenhuma relação com as atividades do ciclo do combustível nuclear e aquelas 

relacionadas à geração de eletricidade. 

Independentemente das discussões judiciais3l
, que avaliam riscos diante de 

situações concretas, certo é que o modelo institucional e jurídico pode ser aprimorado, 

mormente com a criação de uma agência reguladora e a instituição de sanções 

administrativas, o que, aliás, é reconhecido pela própria CNEN. 

31 As ações civis públicas propostas pelo Parquet, perante a Justiça Federal de Angra dos ReisIRJ (processo n° 
2007.51.11.001044-2) e de GuanambilBA (processo nO 2009.33.09.000761-3), ainda não foram julgadas, não havendo, até o 
momento, nenhuma decisão que impeça as atividades de execução das empresas estatais e de licenciamento e autorização da 
CNEN. 



Conclusão 

Ao longo deste trabalho, após analisarmos o alcance das expressões 

radioatividade e energia nuclear, tivemos oportunidade de demonstrar que as práticas 

radioativas, num sentido lato, abrangem as atividades nucleares. Vimos, entretanto, que a 

possibilidade fática de uso bélico dos materiais nucleares, bem como o esforço internacional 

em conter a proliferação de armas nucleares, justificou, por razões de segurança nacional, a 

concentração de atividades com minérios nucleares e seus derivados na União Federal. 

Verificamos, desta forma, que as práticas radioativas, no sentido estrito, se 

submetem a um regime jurídico regulado, no qual é possível atuação da iniciativa privada 

mediante o atendimento de determinadas condições relacionadas à segurança radiológica. Por 

sua vez, às atividades de pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e 

comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados aplicam-se, como regra geral, um 

regime jurídico monopolista, nos termos do art. 177, inciso V, da Constituição Federal. 

Ao constarmos que os minérios classificados como nucleares são o urânio e o 

tório - os quais dão origem aos elementos fisseis empregados no processo de geração de 

energia nuclear e na produção de radioisótopos -, verificamos que a expressão "derivados de 

minérios e minerais nucleares" pode ser aplicada num sentido mais ou menos abrangente. 

Num sentido estrito, abrangeria apenas os materiais nucleares, ou seja, aqueles que contêm 

elementos nucleares que podem dar origem a um processo de fissão nuclear. Trata-se da 

interpretação mais coerente com a motivação do monopólio. Não obstante, a Constituição 

deixa margem para interpretação desta expressão num sentido lato, como sendo todo e 

qualquer material ou substância produzida a partir de minérios e minerais nucleares, 

independentemente de conter ou não elementos nucleares. Nem mesmo esta definição, 

todavia, abrange os radioisótopos produzidos a partir de materiais não nucleares. 

Verificamos, neste sentido, que em muitos aspectos a legislação não é clara ao 

delimitar o monopólio estatal na área nuClear. Tratando-se de grave limitação aos princípios 

da livre iniciativa e concorrência, em atenção ao princípio da segurança jurídica, a legislação 

deveria ser mais clara quanto ao ponto. 



Ao examinarmos os processos de produção de radioisótopos, constatamos que 

há espécies desta substância radioativa, com ampla aplicação na indústria e especial 

relevância para a medicina, que são geradas em instalações nucleares e derivadas de materiais 

nucleares e, de outra parte, há outras que são geradas em instalações radiativas, a partir de 

materiais não nucleares. Conclui-se, desta forma, que a observação da espécie de 

radioisótopo, ou seja, a sua origem, é de peculiar importância para a subsunção do regime 

jurídico aplicável. Vale dizer, se o radioisótopo for produzido em instalação radiativa, a partir 

de materiais não nucleares, independentemente de sua meia-vida, trata-se de atividade 

autorizada à iniciativa privada. 

Tal circunstância, aliás, passou ao largo da apreciação do Constituinte 

Derivado por ocasião da promulgação da Emenda Constitucional nO 9, de 2006, especialmente 

ao dar nova redação à alínea 'c' do inciso XXIII do art. 21 da Constituição, para viabilizar a 

produção de radioisótopos de meia-vida igualou inferior a duas horas. A Emenda 

Constitucional, neste aspecto, visou essencialmente possibilitar à iniciativa privada a 

produção de Flúor-18, radioisótopo com meia-vida de 109 minutos. Ocorre que este 

radioisótopo, assim como qualquer outro de meia-vida igual ou inferior a duas horas, tem sua 

produção em instalação radiativa, a partir de materiais não nucleares. Logo, inaplicável o 

disposto nos arts. 21, XXIII, e 177, V, da Constituição Federal, e, por conseguinte, 

inadequada e desnecessária a alteração constitucional promovida. 

Vimos, de outra parte, que a Emenda Constitucional nO 49 excluiu 

expressamente do monopólio o disposto na alínea 'b' do inciso XXIII do art. 21, que trata da 

possibilidade de comercialização e utilização de radioisótopos derivados de minérios e 

minerais nucleares para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. 

A propósito, verificamos que o art. 10 da Lei n° 4.118, de 1962, no que tange à 

inclusão no monopólio da União Federal da comercialização de radioisótopos, não foi 

recepcionado pelo art. 177, V, da Constituição Federal, que trata apenas de minérios e 

minerais nucleares e seus derivados. A Lei nO 7.781, de 1989, ao dar nova redação ao art. 20 

da Lei 6.189, de 1974, expressamente previu a autorização de operação de instalações 

radiativas no que se refere ao comércio de radioisótopos. 



Ainda no que tange aos radioisótopos, ao analisarmos a natureza das atividades 

excetuadas do monopólio estatal pelas alíneas 'b' e 'c' do inciso XXIII do art. 21 e parte final 

do inciso V do art. 177 da Constituição, concluímos inaplicável o regime de delegação de 

serviço público, seja por tratar-se a sua "produção" e "comercialização" de atividades 

econômicas em sentido estrito, seja porque sua "utilização" consiste em atividade-meio que 

não altera a natureza jurídica daquela na qual é empregada. Muito embora a permissão 

também possa ser utilizada para atividades econômicas em sentido estrito, requer-se, neste 

caso, a sua regulamentação por lei própria. 

De outra parte, ao examinarmos as espécies instalações nucleares, verificamos 

que também lhes é aplicável um regime jurídico diferenciado, com competência para atuação 

da União Federal. Concluímos, neste sentido, que as iniciativas do Poder Executivo que 

devam ser aprovadas pelo Congresso Nacional são àquelas qualificadas pela necessidade de 

aprovação política e, de um modo geral, dizem respeito à construção de novas instalações 

nucleares. A própria localização da usina que contenha reator nuclear deve passar pelo crivo 

prévio do Congresso Nacional. 

A partir de interpretação a contrario sensu do disposto no art. 21 da 

Constituição, em especial do próprio inciso XXIII, alíneas "b" e "c", acerca da delegação de 

atividades à iniciativa privada, também concluímos que a exploração de instalações nucleares 

é competência indelegável, ou seja, exclusiva da União. Desta forma, o disposto no art. 10 da 

Lei 6.189, de 1974, com redação alterada pela Lei nO 7.781, de 1989, deve ser interpretado à 

luz da Constituição Federal. Portanto, diante do atual panorama constitucional, poderão 

explorar instalações nucleares para fins de geração de eletricidade apenas as concessionárias 

de serviço de energia elétrica que sejam controladas pela União Federal. 

Por fim, ao analisarmos a atuação dos entes estatais que atuam no segmento 

nuclear e o exercício da competência regulatória, verificamos que existe uma significativa 

concentração de atividades na CNEN. Parte das atividades econômicas por si desenvolvidas, 

relacionadas à produção e à comercialização de radioisótopos, não é abrangida pelo 

monopólio estatal e, por conseguinte, está sujeita ao regime de competição. A propósito, o 

modelo constitucional de atuação do Estado como agente econômico, de que trata o art. 173 

da Constituição, exige que o ente público se submeta ao regime jurídico privado, o que pode 

dar-se por meio de sociedade econômica em sentido estrito ou empresa pública. Quanto às 



atividades de regulação, embora não se possa concluir, ipso facto, que o modelo atual 

represente risco à segurança das atividades, a criação de uma agência reguladora e a 

instituição de sanções administrativas representariam significativo avanço no arcabouço legal 

e institucional do setor nuclear brasileiro. 



Tabela de radioisótopos32 

Isótopo Instalação Meia-vida Orgãos examinados, 
elemento dia2nósticos 

yymTc Reator 6 horas Cérebro, tireóide, figado, rim, 
Tecnécio osso, coração, baço, pulmão, 

detecção de coágulo sangüíneo 
JH (trício) Reator 12,3 anos Movimentação de água no corpo 
Hidrogênio e diversos outros exames 

llC Ciclotron 20,4 minutos Pulmão 
Carbono 

150 Ciclotron 2,1 minutos Ventilação pulmonar, circulação 
Oxigênio cerebral 

'YFe Reator 44,6 dias Cinética de ferro no sangue, 
Ferro absorção de ferro 
57CO Reator ou 270 dias Investigação de má absorção de 

Cobalto Ciclotron vitamina B-12, diagnóstico de 
anemla 

57Ga Ciclotron 78,1 horas Localização de tumor macio 
Gálio 

1231 Ciclotron 13,3 horas Fígado, rim, tireóide 
Yodo 

uiI Reator 8,06 dias Tireóide, figado, rim, pulmão, 
Yodo sangue 

32 ISCHIGURO, Yuji. Oh. cit., p. 94. 



Análise do Caso Gerador 

o art. 21, XXIII, da Constituição da República trata da competência exclusiva 

da União Federal para exploração de instalações nucleares. Tal dispositivo, contudo, não 

abrange as instalações radiativas, cuja construção e operação podem ser autorizadas pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear, nos termos do inciso XVIII do art. 2° da Lei n° 6.189, 

de 1974. Assim, considerando que o ciclotron é uma ins~lação radiativa, a sua operação não é 

atividade exclusiva da União Federal. 

No que tange ao regime jurídico aplicável à produção e à comercialização de 

radioisótopos de meia-vida superior a duas horas, cabe averiguar se estes são derivados de 

minérios nucleares e produzidos em reator nuclear ou se, ao contrário, são produzidos em 

instalação radiativa, a partir de materiais não classificados como nucleares. 

Na primeira hipótese, a produção é monopólio da União Federal, nos termos 

do art. 177, V, da Constituição, por tratar-se de industrialização de minério ou mineral nuclear 

e, ainda que assim não fosse, dá-se mediante a exploração de instalação nuclear, de uso 

exclusivo da União nos termos do art. 21, XXIII, também da Constituição. 

o comércio que tenha por objeto radioisótopos derivados de minérios e 

minerais nucleares, entretanto, poderá ser viabilizado nos termos da alínea 'b' deste mesmo 

dispositivo constitucional, com aplicação analógica do art. 2°, inciso XVIII, da Lei nO 6.189, 

de 1974, enquanto o regime de permissão não for disciplinado. 

"Art. 2°. Compete à CNEN: 
( ... ) 
XVIII - autorizar e fiscalizar a construção e a operação de 

instalações radiativas no que se refere a ações de comércio de 
radioisótopos." 

Na segunda hipótese, isto é, quando houver produção e comercialização de 

radioisótopos em instalação radiativa, a partir de materiais não nucleares, independentemente 

da respectiva meia-vida, não se estará diante de atividades abrangidas pelo monopólio da 

União. 



Neste sentido, cabe salientar que o art. 1 ° da Lei 4.118, de 1962, que incluiu no 

monopólio da União o comércio de radioisótopos sem discriminar a sua origem, não foi 

recepcionado pelos arts. 21, XXIII, e 177, V, da Constituição Federal, que tratam 

exclusivamente de radioisótopos derivados de minérios e minerais nucleares. A Lei n° 7.781, 

de 1989, ao dar nova redação ao art. 2° da Lei nO 6.189, de 1974, no inciso XVIII, 

expressamente previu a possibilidade de autorização para instalação radiativa voltada ao 

comércio de radioisótopos. 
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