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A QUEM SE DESTINA 

Este trabalho é um trabalho sério, conciso e objetivo. Foi concebido, 

inicialmente, como o trabalho que nos possibilitaria obter nosso título de Mestre. 

Todavia, por se tratar de uma parte do direito totalmente apaixonante, no decorrer do 

percurso, das pesquisas, embora já tivéssemos a consciência de que o melhor do 

planeta é ele próprio e o melhor do homem é a forma com a qual ele se relaciona com 

tudo a sua volta, principalmente com o planeta, foi despertando, dentro de nós, um 

grande amor pelo meio-ambiente, o que fez com que mudássemos a forma de ver as 

coisas relacionadas com ele.. . Como elas acontecem, porque acontecem e a melhor 

maneira de proteger e melhor apreciar a vida, no seu sentido mais amplo, vez que 

tudo é fruto de uma Criação gigantesca que se não for preservada, fatalmente 

sucumbirá. 

Assim, verifica-se que é um trabalho dedicado a todos aqueles estudiosos da 

natureza e, principalmente, das normas que regulamentam o comportamento humano 

face a ela. 

Enfim, é um trabalho de uma pequena, senão ínfima, parte do universo do 

Direito, mas, com certeza, foi talhado para clarear os horizontes daqueles que ainda 

acreditam que a preservação do nosso planeta só poderá fazer deste, um mundo 

melhor. 



RESUMO 

Trata-se de estudo sobre o rejeito radioativo. Aborda a energia nuclear como 

um grande benefício, quando dirigida para o progresso e principalmente para a 

evolução da ciência e, também, como uma arma super poderosa, capaz de causar 

danos irreparáveis ao meio ambiente, e o fim da espécie humana. Em todo o seu 

contexto este estudo remete a ordem econômica pelo próprio tema em si, haja vista o 

grande volume de recursos envolvidos na produção, distribuição e uso da energia 

nuclear. Com o intuito de melhor esclarecer o leitor, houve a necessidade de, 

inicialmente, trazer a parte histórica, que mostra a maneira pela qual a energia 

nuclear foi descoberta, como foi utilizada pela primeira vez, e como é utilizada nos 

dias de hoje. Foi sucinta, mas necessária a explicação sobre os interesses públicos e 

privados, homogêneos e coletivos, culminando com os interesses difusos, por ser o 

meio ambiente o seu melhor exemplo. Apresenta também o desenvolvimento da 

energia nuclear no Brasil, a forma como está tutelada no sistema jurisdicional 

brasileiro, através do monopólio estatal garantido pela Constituição Federal e seu 

regime legal. Aponta as políticas públicas existentes no Brasil e a sua relação com os 

resíduos sólidos, obviamente salientando o rejeito nuclear. Delineia a 

responsabilidade civil do Estado por dano ambienta1 causado pela radiação com 

enfoque sobre a responsabilidade internacional e, também, da legislação brasileira, 

assim como a sua reparação. A preocupação com os direitos fundamentais do 

homem está total e claramente inserida neste trabalho, haja vista dever ser a 

dignidade humana enaltecida e preservada, pois a própria vida do ser humano, que é 

o seu bem maior, pode ser ou estar altamente ameaçada pelo uso indevido da 

energia nuclear, pelo rejeito nuclear mal acondicionado, e pela furiosa ganância de 

poder e de controlar o mundo globalizado de hoje, que infelizmente assalta não 

somente os mais poderosos governantes. Não descarta a responsabilidade intrínseca 

de todos: do Estado ao cidadão, nem a necessidade premente da educação, que 

como garantia fundamental deve ser levada aos mais recônditos rincões com o 

objetivo único de se preservar o meio ambiente e a vida. 



ABSTRACT 

This work is a study of nuclear refuse. It considers nuclear energy as a benefit 

when directed to the development and mainly to the evolution of science . The study 

also presents nuclear energy as a powerful weapon capable of causing irreparable 

damage to the environment and extermination of the human race. In this study, one 

will be taken to the economical world by the very theme which involves a large amount 

of resources used in production, distribution and use of nuclear energy. Firstly, in 

order to make it clear to the readers there was a need of presenting a historical 

outlook, describing how nuclear energy was discovered, how it was used for the first 

time and how it is used nowadays. It was brief but necessary the explanation about 

the public and private interests , homogeneous and collective interests, culminating 

with diffuse interests, as the environment is its best example. Secondly, the study 

presents the nuclear energy development in Brazil and its tutelage according to the 

Brazilian jurisdictional system as it is a State monopoly protected by the Federal 

Constitution and its legal regulations. The study also describes the existing public 

policies in Brazil and their relation concerning solid waste, mainly the nuclear refuse. It 

explains the liability of the State on the environment damage caused by radiation, 

focusing on international responsibility and the Brazilian legislation as well as the 

damage reparation. The concern with the human fundamental rights is totally and 

clearly shown throughout this study. The human dignity must be exalted and 

preserved, as the human being life is its (our) major asset and may be threatened by 

the nuclear energy improper use, by the inadequate nuclear refuse disposal , and by 

the furious greed for power and desire of controlling the globalized world , that 

unfortunately attacks not only the most powerful governments. This study does not 

disregard the intrinsic responsibility of the common citizen or the state nor does it 

disregard the need of knowledge (awareness) which as a fundamental too1 should be 

taken to the outbacks with the aim of not only preserving the environment but life too. 
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O presente trabalho é um estudo mais apurado da tutela ambiental dos 

rejeitos nucleares e também do dano ambiental causado por radiação, sendo o 

meio ambiente e o homem as peças fundamentais. 

Ao iniciarmos este trabalho procuramos trazer uma maior compreensão 

sobre o tema, que muitas vezes parece obscuro para a maioria dos estudantes do 

assunto. 

Conseguimos, com a ajuda dos grandes mestres juristas e de muitos 

estudiosos do Direito Ambiental, trazer elementos que propiciassem maior 

conhecimento sobre o tema. 

Antes mesmo de discorrermos sobre o nosso tema principal, mister se faz 

levantar alguns pontos de relevante import6ncia para o perfeito entendimento do 

mesmo. Quando falamos de bem jurídico difuso, sabemos, naturalmente, que 

também se encontra intrinsecamente ligado e relacionado ao meio ambiente, mas 

muitos, talvez, não consigam enxergar a amplitude deste termo no sentido jurídico, 

relacionando-o apenas com a natureza. Todavia, se nos detivermos mais 

acuradamente ao termo em si, veremos que não significa somente natureza. 

Qualquer dicionário pode trazer uma definição de meio ambiente como sendo, 

simplesmente, "ambiente". Haveria assim, uma banalização e simplificação da 

palavra. Porém, por ambiente, entende-se muito mais. A palavra ambiente indica a 

esfera, o círculo, o âmbito que cerca o homem, e onde ele vive. Em outras palavras, 

significa o próprio meio. Como se pode verificar, a expressão "meio ambienteJ' é 



redundante, pois acumula expressões sinônimas, no que também incorre o 

legislador. 

São vários os autores que se dispõem a empregar somente o termo 

ambiente para designar a paisagem, as belezas naturais, parques, florestas, defesa 

do solo, do ar, da água, do urbanismo e assim sucessivamente. Numa visão mais 

tradicional, compreende-se o meio ambiente somente no aspecto natural, incluindo 

na sua definição a problemática ecológica geral, a utilização dos recursos pelo 

homem. Citamos assim a maneira pela qual a Comissão Econômica para a Europa 

conceituou o ambiente como: 

"um conjunto de sistemas composto de objetos e condiçães fisicamente 

definíveis que compreendem, particularmente, ecossistemas equilibrados, 

sob a forma que os conhecemos ou que silo suscetíveis de adotar em 

futuro previsível, e com os quais o homem, enquanto ponto focal 

dominante, estabeleceu relaçães diretas. " 

Devemos lembrar ainda que alguns autores separam o meio ambiente em 

natural, artificial, cultural e do trabalho. Genericamente o meio ambiente natural ou 

físico, que é constituído por solo, água, ar atmosférico, flora e fauna, consiste no 

equilíbrio dinâmico entre o meio e os seres que ali vivem. O meio ambiente artificial 

corresponde ao espaço urbano, edificado e habitável. Assim como o meio ambiente 

natural, o meio ambiente artificial recebe tratamento constitucionai através dos 

artigos 225, parágrafo 1°, incisos I e VII, o primeiro, art. 225 e art. 182, 21, XX, 5O, 

XXIII, o segundo. Por meio ambiente cultural entende-se: as formas de expressão, 

as obras, as criações, o modus vivendi etc. Também este tem respaldo 

constitucional no art. 216, incisos I, 11, III, IV e V. Não mais diferente é o meio 

ambiente do trabalho, que por si só é auto-explicativo, abrangendo tudo que diz 

respeito ao ambiente do trabalho no qual o homem vive e se relaciona. A 



Constituição Federal, no seu art. 200, inciso VIII, também disciplina esta modalidade 

de meio ambiente. 

Como bem lembra Fiorillo, o legislador infraconstitucional definiu o meio 

ambiente no art. 3O, 1, da Lei n.O 6.938181. O faz, como sendo as condições físicas, 

químicas e biológicas que permitem a existência da vida em todas as suas formas. 

Conseqüentemente, a Constituição Federal de 1988 assimilou o conceito de 

meio ambiente e sendo assim, tutelou o meio ambiente de uma forma geral, qual 

seja, o meio ambiente natural, o artificial, o cultural e o do trabalho. Basta verificar o 

art. 225 da Carta Magna. 

Juntamente com o Bem Jurídico Difuso em sua extensa variedade de 

posições, pudemos alinhavar a parte histórica do Direito Ambienta1 e também da 

descoberta da radioatividade, além de delinear a impossibilidade de o meio 

ambiente sobreviver a depredação e a degradação, que já se faz presente numa 

grande extensão territorial do planeta. 

Devemos ainda considerar que os bens disponíveis na natureza, dos quais 

se valem os homens, tanto para satisfazer suas necessidades mais prementes, 

C0t'r-n suas demais necessidades, sejam elas relacionadas com sua sobrevivência, 

como relacionadas a sua ganância de dinheiro e de poder, são limitados. A 

tendência natural é que esses recursos se esgotem com o tempo, sendo que 

dificilmente as necessidades dos homens se extinguirão. 

Estamos vendo, diariamente, os sinais vermelhos de alerta para a gravidade 

da situação. O primeiro alerta mundial para a gravidade dos riscos que corre o 

Planeta foi dado em 1972, há mais de três décadas atrás. Prova disso é a 



Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 

Estocolmo nesse mesmo ano, ocasião em que 114 países participaram da 

Conferência que, por sua vez, apresentou a constatação feita pelas nações ricas e 

industrializadas sobre a degradação ambienta1 causada pelo processo de 

crescimento econômico, em detrimento da escassez progressiva dos recursos 

naturais. 

Percebe-se aí que o processo de desenvolvimento dos países normalmente 

se realiza com base nos recursos naturais, o que naturalmente acarreta a 

deterioração das condições ambientais de forma, hoje em dia, mais acelerada do 

que em tempos atrás. Todavia, os países do Hemisfério Norte tiveram mais tempo 

do que os países do Hemisfério Sul, pois foram eles que iniciaram a escalada 

econômica e o chamado desenvolvimento. Os países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento continuaram para trás, apesar de muitos, como o Brasil, pregarem 

a política do crescimento a qualquer custo para que se acabasse com a miséria. No 

afã de se perseguir essa política, ditava-se que a degradação do ambiente era um 

mal menor se comparado a miséria. Ocorre que, o desgaste, a destruição e 

degradação do ambiente não acabaram com a miséria, muito pelo contrário, o 

exaurir do solo, o desmatamento, a poluição das águas e do ar só têm contribuído, 

cada vez mais, para o aumento da miséria nesses países. Pode-se, hoje, observar 

claramente, que o problema desses países é de ordem social, onde faltam estruturas 

básicas de educação, de ensino de como se lidar com o ambiente e, principalmente, 

da má distribuição das rendas. 

Como se trata de um quadro irreversível, no qual já se praticam conflitos em 

nome de ideologias, os países estão em busca de um desenvolvimento sustentável 



ou do eco-desenvolvimento, que tem como característica principal a tentativa de se 

conciliar o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente, sempre visando 

a qualidade de vida, nem que, para isso, se infrinjam normas soberanas, como se vê 

na ingerência dos países desenvolvidos sobre a Amazônia. 

Milaré é claro quando qualifica de falsa a premissa "desenvolvimento ou meio 

ambiente", pois que, como fonte de recurso de um para outro, ambos devem 

completar-se e conviver em harmonia. Como diz o mestre: 

"Compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento significa considerar os 

problemas ambienfais dentro de um processo contínuo de planejamento, 

atendendo-se adequadamente às exigências de ambos e observando-se 

as suas inter-relaçbes particulares a cada contexto sbcio-cultural, político, 

econdmico e ecológico, dentro de uma dimensdo tempo/espaço. Em 

outras palavras, isto implica dizer que a política ambienta1 não se deve 

erigir em obstáculo ao desenvolvimento, mas sim em um de seus 

instrumentos, ao propiciar a gestão racional dos recursos naturais, os 

quais constituem a sua base material. "' 
Ao abordarmos o presente tema, estabelecemos as diferenças entre 

interesses difusos, interesses individuais homogêneos e interesses coletivos, e 

pudemos defini-los de forma mais prática, para que se tornassem mais 

compreensíveis aos olhos do leitor. 

Verificamos ainda que, embora o Direito Ambiental, Direito do Ambiente, ou 

Direito do Meio Ambiente, como é adotado por muitos, seja, estruturalmente, 

recente, a cada dia que passa, novos estudos e tentativas de evitar os problemas 

que ocorrem no sentido da degradação do meio ambiente se fazem presentes, seja 

no âmbito governamental, das ONGs ou no âmbito do exercício da cidadania. 

-- 

1 Édis Milaré, Direito do Ambiente, p. 36. 



Obviamente, não se deve desprezar a figura preponderante dos Estados, que, 

sem qualquer sombra de dúvida, exercem grande influência no desenvolvimento 

sustentado e na educação de seus habitantes. 

Com relação a radioatividade, pudemos demonstrar o bem que ela faz 

quando utilizada para o benefício dos povos, na geração de energia, na medicina, 

assim como também demonstramos o quanto é catastrófica se mal utilizada, ou pior, 

mal acondicionada. 

Maria Sklodowska-Curie, talvez não tivesse tido tanto êxito no descobrimento 

da radioatividade, se soubesse, de antemão, que aquela descoberta se tornaria 

uma arma capaz de dizimar populações inteiras assim como causar danos 

irreparáveis ao meio ambiente. Com essa tônica, procuramos enfocar o dano 

causado por radiação, que, tenebrosamente, pode causar o fim da espécie humana 

e do próprio planeta. 

Ao caracterizarmos a radioatividade com os interesses difusos, procuramos 

fazê-lo de forma que ficasse visível ao leitor que, tanto o homem como o meio 

ambiente, são os detentores do maior bem que se dispõe, que é o direito a vida, e 

como tais devem ter a tutela jurisdicional do Estado. 

Em seguida, passamos ao ponto crucial desta temática que é a 

responsabilidade tanto objetiva como subjetiva de ter causado o dano ambiental por 

radiação. Em síntese: a responsabilidade do Estado. Naturalmente, pela gravidade 

do dano ambiental por radiação, não se pode deixar de lado a responsabilidade 

internacional quando se verifica que um Estado pode causar danos a outro Estado, 

e como tais danos podem afetar a comunidade internacional. 



Mais e mais, não só governos, como também organizações e populações, se 

preocupam com o atual estado do planeta e, principalmente, com a sua 

preservação. Pudemos também verificar que a nossa legislação é ainda muito parca 

e carece de novas normas que sejam mais eficazes quando de sua aplicação. 

Conseguimos ainda juntar neste trabalho, todos os detalhes importantes, 

assim como exemplos ricos de normas jurídicas, tanto nacionais como 

internacionais, sobre o rejeito nuclear e o dano ambienta1 causado por radiação 

nuclear, que hoje tanto preocupa a humanidade, além de também abordarmos a 

reparação do dano ambiental. 

Verificamos ainda que a responsabilidade de evitar o dano ambiental é de 

todos os cidadãos e não somente do Estado. Faz-se mister discutir a necessidade 

do uso do bom senso, e da responsabilidade em todas as relações, quer internas ou 

internacionais, lembrando que o objetivo principal que é a preservação do meio 

ambiente e da vida, pois assim se estará mantendo a dignidade humana, tem um 

grande veiculo que é a educação, que, como direito inalienável do indivíduo, deve 

ser largamente trabalhada e difundida. 

Pois bem, feitas essas considerações, passamos, adiante, ao nosso tema. 



I. A RADIOATIVIDADE 

1 .I. DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO 

Quando se pretende estudar a parte histórica da radioatividade e seus 

princípios, não se pode fugir da figura simples, mas austera de Maria Sklodowska- 

Curie. 

Maria (Marie Fr.) Sklodowska-Curie, nascida em Varsóvia, na Polônia, 

aos 7 de novembro de 1867, foi uma das primeiras cientistas do sexo feminino a 

ganhar fama mundial e, sem qualquer sombra de dúvida, uma das grandes 

cientistas do século XX. Ela era graduada em Matemática e Física. Vencedora de 

dois Prêmios Nobel: de Física em 1903 e de Química em 191 1. Foi quem executou 

os pioneiros estudos com o rádio e o polônio e contribuiu profundamente para a 

compreensão da radi~atividade.~ 

Foi a primeira pessoa a usar o termo radioaditividade para descrever o 

fenômeno por ela causado. 

Nascida Maria Sklodowska tornou-se Curie após o casamento com 

2 Versâo Alemã. UK Mirror. Página da Web. www.pl-nobel.prv.pl. 



Pierre Curie, em 1895. O casamento de ambos foi o início de uma parceria que logo 

de início trouxe resultados de significância mundial, em particular a descoberta do 

polônio, cujo nome foi dado em homenagem a Polônia no verão de 1898, e a 

descoberta do rádio alguns meses mais tarde. 

Em busca de um tema para sua tese, e seguindo a descoberta de 

Henri Becquerel (1896), de um novo fenômeno que mais tarde foi batizado de 

radioatividade, Maria Curie decidiu investigar se a propriedade encontrada no 

urânio poderia ser encontrada em outra matéria e, ao mesmo tempo, G.C.Schmidt 

descobriu que essa teoria era também verdade para o tório. 

Com relação aos minérios, voltou sua atenção para a pitchblenda ou 

uraninita, cuja atividade, superior a do urânio puro, somente poderia ser explicada 

pela presença, no minério, de pequenas quantidades de uma substância 

desconhecida de alta atividade. Foi então que Pierre Curie se juntou a ela para 

ajudá-la nas pesquisas, tendo obtido como resultado a descoberta de novos 

elementos, o polônio e o rádio. 

Enquanto Pierre Curie se dedicava ao estudo físico de novas 

radiações, Maria Curie lutava para obter o rádio puro em estado metálico, o que foi 

conseguido com a ajuda de um químico, aluno de Pierre Curie, A. Debierne. Com 

esses resultados, Maria Curie recebeu seu doutorado em Ciência em junho de 

1903, e com Pierre Curie foi agraciada com a Davy Medal da Royal Society, assim 

como também em 1903, juntamente com Becquerel dividiram o Prêmio Nobel de 

Física pela descoberta da radioatividade. 

Com a morte súbita de Pierre em 1906, Maria Curie continuou a sua 



escalada, sempre ao lado de suas duas filhas, Irene e Eve, nascidas em 1897 e 

1904, respectivamente, cujos nascimentos jamais interromperam as suas 

atividades. Foi apontada para substituir, no magistério, o posto deixado vago por 

Pierre. Assim, foi a primeira mulher a ensinar na Sorbonne, tornando-se sua titular 

em 1908. Ao publicar o seu tratado fundamental sobre a radioatividade, em 191 1, 

foi a vencedora do Prêmio Nobel de Química pelo isolamento do rádio puro, 

Durante a I Guerra Mundial, com a ajuda de sua filha Irene, 

desenvolveu o uso do Raio X, sendo que, em 1918, o Radium Institute começou a 

operar e se tornou um centro universal de física nuclear e química. 

Maria Curie, então no auge de sua fama, tornou-se um membro da 

Academia de Medicina, tendo devotado suas pesquisas ao estudo da química das 

substâncias radioativas e suas aplicações médicas. 

Tornou-se membro da Comissão Internacional sobre Cooperação 

Intelectual pelo Conselho da Liga das Nações, tendo feito palestras em vários 

países, dentre eles, os Estados Unidos da América, Bélgica, Brasil, Espanha e 

Tchecoslováquia. Teve a satisfação de ver, em 1932, o desenvolvimento da 

Fundação Curie em Paris e a inauguração do Radium Institute, em Varsóvia, na 

Polônia. 

Morreu perto de Sallanches, na França, em 04 de julho de 1934, vítima 

de leucemia, doença que tem uma série de conseqüências, sendo uma delas a 

anemia pela exposição ao rádio, que a tornara famosa. 

Pode-se dizer que a história da energia nuclear basicamente começou 

em 1938, quando uma equipe de cientistas, dentre eles; Otto Hahn, Lise Meitner e 



Fritz Strassman, em pesquisas realizadas em laboratórios de Roma, Paris e Berlim, 

descobriu a fissão do urânio, conseqüência advinda da descoberta da radioatividade 

artificial por Frédéric Joliot e sua mulher Irene Curie, em Paris no ano de 1934 

(ninguém menos que a filha e o genro de Maria Curie). 

Todavia, a humanidade somente tomou conhecimento da energia 

nuclear quando os Estados Unidos resolveram utilizar a bomba atômica sobre as 

cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 06 de agosto de 1945 e 09 de 

agosto de 1945, respectivamente. 

Como bem ilustrado pelo Professor Ary Antonio Callegaro Pezzutti, em 

sua dissertação de mestrado: 

"A reação que se lhe seguiu foi um misto de fascinação, de esperança e 

de horror e não encontrou contrapartida na moderna experiencia humana, 

nem mesmo o chamado 'bebe de proveta' que não conseguiu despertar 

tanta atenção e causar tão profundos efeitos. " 

Na verdade, a primeira bomba atômica explodiu em Alamogordo, Novo 

México, em 16 de julho de 1945, quando foi realizado o grande teste. 

Quando se compara as grandes invenções ou as grandes descobertas 

da humanidade, como, por exemplo, o primeiro avião no início do século XX, o 

primeiro Sputinik, em 1957, verifica-se que foram, inicialmente, um avanço científico 

para fins pacíficos, embora o potencial militar de ambos fosse de imediato 

reconhecido. Porém, com a energia nuclear, o propósito inicial não foi, 

absolutamente, a sua utilização para fins pacíficos. 

A bomba atômica foi concebida durante a guerra com o objetivo de pôr 

3 ~ r y  Antonio Callegaro Pezzutti. A agência internacional de energia atdmica - AIEA, p. I. 



fim ao conflito mundial que envolvia os povos e consumia todas as suas reservas, 

quer financeiras, quer humanas ... Numa ocasião em que todas as mais recentes 

conquistas bélicas eram colocadas a prova. Pode-se dizer que foi a "ultima ratio 

regum", conforme a inscrição de Luiz XIV. 

Assim, a bomba atômica foi o resultado de um programa emergencial 

do Governo Americano, para construí-Ia e lançá-la antes que o inimigo alemão o 

fizesse. 

Conforme Bertrand Goldschmidt, foram os Estados Unidos e a 

Inglaterra que tomaram as decisões de se utilizar a bomba atômica: 

"( ...) não somente 8 revelia de seus povos, mas também em instâncias 

parlamentares e pelos serviços ministeriais, por um pequeno número de 

Chefes de Estado, Ministros Assistentes e colaboradores mais próximos. 

Esses, tinham total confiança nas teorias dos cientistas que eram para 

eles incompreensíveis, e cuja validade somente poderia ser confirmada 

pelo resultado final desse surpreendente empreendimento tecno-industrial. 

Foram então, as relaç6es entre os aliados que fizeram com que se 

tomasse a decisão mais grave de todo o empreendimento, aquela de 

utilizar a bomba.'* 

Em março de 1945, Franklin Roosevelt, então Presidente dos Estados 

Unidos, comunicou a seu Secretário para Assuntos de Guerra, Henry Stimson, os 

problemas que a futura arma nuclear poderia causar, sendo que nessa ocasião 

Stimson, preocupado com a questão do controle da bomba após a guerra, expôs ao 

Presidente que essa questão poderia ter adeptos em duas vertentes, quais sejam: a 

primeira, com partidários pela continuação do segredo em proveito de um 

monopólio anglo-americano e a segunda, tendo adeptos para uma solução sob a 

égide das Nações Unidas. Roosevelt faleceu em abril do mesmo ano, como sendo 

'~ertrand Goldschrnidt Le complexe atomique, p. 16 



o Chefe de Estado que teria sido mais capaz de ouvir os argumentos de alguns 

cientistas que não aprovavam a utilização da bomba atômica para pôr fim ao 

conflito mundial. 

Truman o sucedeu na Presidência dos Estados Unidos e em 09 de 

agosto expôs em seu discurso a responsabilidade dos Estados Unidos. 

"Nós devemos nos constit~ir os guardiaes dessa nova força, a fim de 

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

humanidade (. . .). '' 

O discurso de Truman foi a grande alavanca para a política norte- 

americana de não proliferação das armas nucleares, que já existia, mesmo durante 

a guerra, porquanto existiam grandes dificuldades entre os Estados Unidos e a 

Inglaterra, assim como os problemas surgidos com a presença de alguns cientistas 

franceses no empreendimento anglo-americano. 

Joliot e sua equipe, dentre eles Hans Halban e Lew Kowarski, 

demonstraram, em 1939, que a ruptura do núcleo do átomo por um único nêutron 

provoca a emissão de vários nêutrons. Francis Perrin, da mesma equipe, havia 

antes demonstrado que o número de nêutrons secundários emitidos pela fissão de 

um único núcleo de urânio, é da ordem de 3, sendo que no urânio natural, somente 

a fração rara, qual seja o urânio 235, suporta facilmente a fissão. Assim, os 

cientistas franceses concluíram que a partir do urânio 235 poder-se-ia realizar uma 

reação em cadeia. A experiência demonstrou que os nêutrons secundários, que 

são emitidos a grandes velocidades, quando lentos, ficam mais aptos a provocar a 

fissão do urânio 235. Joliot e sua equipe, então, fixaram as condições necessárias 

a construção e controle de uma máquina produtora de energia. Todavia, para que 

Bertrand Goldschmidt, op. cit., p. 37. 



essas experiências prosseguissem, eram necessárias grandes quantidades de 

urânio. Joliot tentou negociar com os belgas um projeto de acordo a ser firmado 

entre a Union Minière du Hautkatanga e a Caisse Nationale de Ia Recherche 

Scientifique, sendo que a Union-Minière forneceria cinco toneladas de urânio, e se 

o acordo prosperasse, seria criado um sindicato de estudos pelas duas partes para 

explorar os resultados em escala mundial. Tal acordo nunca foi assinado. 

Em 1940, Halban e Kowarski foram para a Inglaterra continuar as 

pesquisas que até então estavam sendo desenvolvidas no Collège de France. Joliot 

não os acompanhou 

Alguns meses antes do início da 2a Guerra Mundial, dois cientistas 

alemães refugiados - Rudolf Peieres e Otto Frisch, apresentaram um estudo 

altamente secreto. Frisch, em janeiro de 1939, havia apresentado em Copenhagen, 

a prova física da fissão. Em seu memorando, redigido antes da Guerra, afirmava 

que um quilo de urânio 235 puro era suficiente para a construção de uma bomba de 

grande potência. Esse mesmo memorando descrevia um método possível de 

separação do isótopo 235, os princípios do mecanismo da arma, assim como a 

avaliação dos seus efeitos. Simultaneamente, Halban e Kowarski continuavam 

suas pesquisas nos laboratórios Cavedish em Cambridge e, em 1940, juntamente 

com Joliot tiveram certeza da construção de máquinas produtoras de energia a 

partir da utilização do urânio, sob a égide do "MAUD COMMITTEE". 

Em julho de 1941, o "MAUD COMMITTEE" concluiu sobre a separação 

industrial do urânio 235 e a construção da bomba atômican6 

6 Segundo Bertrand Goldschmit a palavra MAUD na0 é a sigla que significa "Military Application of 
Uranium Desintegration", por estar vinculado ao Ministério da Produçãio Aeronáutica, mas apenas o 
nome da governanta inglesa dos filhos de um cientista dinamarquês. 



Recomendou-se, também, que fosse verificada a possibilidade de se 

construir uma caldeira a urânio e a água pesada, assim como pesquisas dirigidas 

para construção de usinas de separação isotópica do urânio, segundo o método da 

difusão de um composto gasoso do urânio, através de uma membrana porosa, 

método esse ainda utilizado pelas potências nucleares. Ainda assim, a realização 

desses projetos era difícil, porquanto não poderiam ser experimentados em 

pequena escala, sendo que a sua continuação em escala industrial implicava na 

construção de instalações de produção de urânio, de água pesada e de separação 

isotópica, o que importaria em altíssimo custo. 

As pesquisas não aconteciam somente na França e Inglaterra, mas 

também nos Estados Unidos. Enrico Fermi, físico italiano que recebera o Prêmio 

Nobel em 1938, continuou a fazer suas pesquisas juntamente com Szilard na 

Universidade de Columbia, N.Y. Em 1939, também desenvolveram pesquisas 

relativas a fissão, e mais tarde provaram que o carvão, sob forma de grafite puro, 

poderia servir de moderador para permitir a realização de uma reação em cadeia no 

urânio natural, com a condição de somente utilizar o urânio refinado, o que 

implicava no uso de algumas toneladas de urânio e de grafite. 

Na Universidade de Berkeley-California, Glenn Seaborg, utilizando o 

cicloton, concluiu que, sob a ação de nêutrons, o urânio 238 se transmuta em um 

elemento novo desconhecido na terra, que ele chamou de plut~nio.7 

Desde o início das pesquisas houve, por parte dos Estados envolvidos, 

'" 0 plutdnio não existe na natureza pois ele é radioativo, isto é, seus átomos são instáveis e têm uma 
chance em duas de se desintegrar em 24000 anos. 0 urânio, CU~OS átomos são os mais pesados da 
natureza, é também instável, mas os períodos de tempo necessários à desintegração de suas duas 
espécies, isbtopo 235 e isbtopo 238, são tão consideráveis, que uma fração importante do urânio 
presente no momento da formação do nosso globo ainda existe." Bertrand Goldschmidt. Le Comp/exe 
atomique, p. 1 35. 



um sentimento de preocupação no sentido de que um determinado Estado, de 

posse da tecnologia nuclear, tivesse a supremacia sobre os demais, podendo, 

assim, ditar suas condições para o resto do mundo. Tanto é que, em 1941, mediante 

o progresso nas pesquisas realizadas na Inglaterra, os conselheiros de Churchill 

não se mostravam favoráveis a uma realização em conjunto com os americanos ou 

mesmo da construção, nos Estados Unidos, de uma usina de origem britânica de 

separação isotópica de urânio. Assim, existia por parte da Inglaterra uma certa 

demonstração de fragilidade de uma política baseada na recusa de transferência 

tecnológica, o que dava a esse país uma supremacia bastante efêmera. 

Os Estados Unidos, por seu turno, antes de entrarem na Guerra, 

organizaram um serviço de urânio SI ,  o qual foi confiado aos físicos americanos 

Arthur Compton, Ernest Lawrence e Harold Urey, com o propósito de desenvolverem 

as pesquisas para se chegar a bomba atômica. 

Enquanto isso, a Inglaterra decidiu criar um organismo de pesquisa 

científica do Estado - o Departamento de Pesquisa Científica e Industrial, no qual 

foi criada uma seção especial encarregada do urânio, que foi denominada 

"Directorate of Tube Alloys" (direção de ligas de metais para tubos). O físico 

encarregado dos Tube Alloys era Halson, que deveria continuar suas pesquisas nos 

Estados Unidos, porém a sua transferência e de sua equipe estava condicionada a 

sua independência, pois só receberia ordens de Londres. Naturalmente que os 

Estados Unidos não aceitaram tal intransigência apenas permitindo a integração de 

Halson e mais um ou dois colaboradores na equipe de Chicago. 

Foi somente em 1942 que foi assinado, em Quebec, Canadá, um 

acordo regulando a colaboração entre 0s Estados Unidos e a Inglaterra em matéria 



dos Tube Alloys. Esse acordo ficou conhecido como o Acordo de Quebec, que 

assegurou a colaboração científica, em parte, pelas relações estabelecidas entre 

James Chadwick, cientista inglês e os americanos. 

A "Idade Nuclear" foi concebida e nasceu durante a guerra, dirigida 

para fins especificamente bélicos, especialmente militares, embora as suas 

aplicações pacíficas tenham também sido alvo de planejamento, mas de secundária 

importância. 

Por outro lado, a destruição de Hiroshima e Nagasaki levou o mundo 

à criação de uma consciência anti-nuclear, o que, eventualmente, não teria ocorrido 

se a primeira utilização da energia nuclear tivesse sido para fins não militares. 

As pesquisas na área nuclear se desenvolveram de tal forma que foi 

praticamente impossível conter o seu avanço, fazendo com que os países 

detentores dos maiores estoques de armas nucleares sentissem a necessidade de 

estabelecer um controle que assegurasse ao mundo que os materiais nucleares 

somente seriam utilizados para fins pacíficos. 

Foram várias as fases de se estabelecer um controle para assegurar 

a utilização pacífica da energia nuclear. 

Inicialmente foi a Lei Mc Mahon, qual seja, a Lei Atômica de 1946. 

Foi um projeto do Senador Brian Mc Mahon que tinha como objetivo: 

"consen/ar e restringir o uso da energia atdmica para defesa nacional, 

proibir sua cooperação privada e consen/ar o cardter secreto e 

confidencial de informação relativa ao uso da energia nuclear." 

Esse projeto foi aprovado pelo Congresso Americano em 1 de agosto 



A Lei Mc Mahon visava a criação da Comissão de Energia Atômica 

dos Estados Unidos - USAEC e instituía o monopólio estatal de todos os materiais 

físseis e instalações para produção de tais materiais, assim como princípios de 

controles que seria adotados internacionalmente. 

Porém, por resolução da Assembléia Geral das Nações Unidas foi 

criada a UNAEC, tendo se institucionalizado a palavra "salvaguardas" que, por 

meio de inspeções e outros meios, protegiam Os países concordantes contra 

violações e invasões. O objetivo principal da existência da UNAEC era tratar dos 

problemas relativos a descoberta da energia nuclear e apresentar soluções quanto 

à extensão, a todos as nações, da troca de informações científicas básicas, com 

fins pacíficos, além de eliminar as armas atômicas e de outras que pudessem servir 

para a destruição em massa. 

Quando os Estados Unidos elaboraram o programa de explosões 

nucleares para fins pacificos o PLOWSHARE, que tinha como princípio prevenir a 

disseminação das armas nucleares para outros fins que não os pacíficos, a 

utilização da energia nuclear tornou-se mais complicada. A dificuldade maior se 

concentrava em concordar com o acesso aos países não desenvolvidos ao 

conhecimento científico em relação a energia nuclear. Tal conhecimento científico e 

tecnologia seria passado a esses países com a aplicação de salvaguardas que 

impedissem a transferência de conhecimentos que possibilitassem a fabricação de 

explosivos nucleares. 

A primeira idéia de criação de um sistema de salvaguardas estava 

contida no bojo do Relatório Acheson/Lilienthal, que foi preparado pelo Comitê 



chefiado pelo Secretário Assistente de Estado Dean Acheson e pela Junta de 

Consultores chefiadas por David Lilienthal, Presidente da Tennessee Valley 

Authority. Esta comissão visava a criação de uma "Autoridade Internacional", 

"Autarquia de Desenvolvimento Atômico", que seria proprietária de todas as jazidas 

de urânio, tório e de outros minérios férteis, e também das fábricas para o seu 

beneficiamento e produção de materiais físseis. 

Esse relatório também: 

"distinguia entre as instalaçbes, as que possibilitariam o desvio de 

produtos nucleares para aplicaçao belica, e as destinadas a produzir 

apenas combustíveis para reatores e outros fins pacíficos. As primeiras 

ficariam sob o controle da autoridade internacional e as últimas poderiam 

ser operadas pelos Estados, a fim de não restringir as atividades 

industriais. '' 

Um outro plano, o Plano Baruch propunha a criação de uma 

"Autoridade do Desenvolvimento Atômico", que seria a detentora de todas as fases 

do desenvolvimento e utilização da energia nuclear, desde a matéria-prima, todos os 

controles e toda a responsabilidade de pesquisa e desenvolvimento. Para que essa 

autarquia fosse eficaz, ela teria que ser a líder mundial no campo dos 

conhecimentos atômicos e de seu desenvolvimento, suplementando, assim, sua 

autoridade legal com o grande poder inerente ao conhecimento atômico. Esse 

plano foi apresentado a Comissão das Nações Unidas em 14 de junho de 1946. 

Em seguida, a União Soviética apresentou um substitutivo ao Plano 

Baruch, conhecido como Plano Gromyko. Esse piano visava promover a interdição 

absoluta de utilização de armas atômicas, proibição de fabricação de armas 

' ~ h i l i p p ~  Kahn. De I' énergie n~cléaife aux ~ o u v ~ I I ~ s  sources d'énergie, p. 31 8. 



atômicas e destruição de todos os estoques de armas atômicas já fabricadas ou em 

fabricação, no prazo de três meses a contar da data da entrada em vigor do Plano. 

Todavia, a União Soviética fazia forte objeção quanto a prática das inspeções 

internacionais, pois, no seu entender, contrariavam os princípios da soberania. 

Somente concordava se essas inspeções fossem periódicas. 

Assim, o Plano Baruch e o Plano Gromyko não se diferenciavam 

muito. A única diferença básica era o procedimento para se chegar a proscrição de 

armas nucleares. 

"Segundo o Plano dos Estados Unidos, começar-se-ia pela inspeção e 

controle para impedir a produçCio de novas armas nucleares e sb depois 

de obtida essa garantia, sem prazo determinado, destruir-se-iam as 

bombas existentes. Já o plano soviético começava com a destruiçao das 

bombas existentes e, posteriormente, iniciar-se-iam os controles e as 

inspeç6es para impedir a produção de novas armas. " 

A questão da não proliferação das armas nucleares sempre esteve 

presente nas discussões dos dirigentes americanos, haja vista a proposta 

apresentada por Dwight Eisenhower a Assembléia Geral das Nações Unidas em 08 

de dezembro de 1953, que dispunha sobre o uso pacifico da energia nuclear, com a 

transferência dos materiais de uso militar para o uso civil, o controle dos 

armamentos nucleares e a criação de um programa entre os Estados para a 

aplicação pacífica da energia nuclear, com ênfase ao desenvolvimento de reatores 

nucleares para a geração de energia elétrica. 

Em virtude dessa proposta, a Organização das Nações Unidas 

convocou uma conferência especial para troca de informações sobre o progresso da 

-- 
9 Philippe Kahn. Op. cit., p. 320. 





ao Conselho de Segurança da ONU (art. XII, C). 

1.2. CONCEITO DE RADIOATIVIDADE 

Para que possamos melhor entender o que é a radioatividade, 

devemos nos preocupar antes com a radiação, o que vem a ser, o que a causa, e 

mais detalhes que nos convém abordar. 

O termo radiação vem do Latim Radiatione, que significa, na Física, 

que é uma energia que se propaga. É um prOCeSs0 de emissão e propagação de 

energia. Podemos acrescentar que existem vários tipos de energia, tais como a 

corpuscular, a cósmica, a eletromagnética etc. Todavia, não estamos aqui para 

discutir sobre a radiação de outras energias, senão a energia nuclear e para tanto, 

faz-se mister falar da radioatividade ou radiatividade. 

Assim, radioatividade é a propriedade que alguns nuclídeos possuem 

para emitir de maneira espontânea, partículas Ou radiação eletromagnética. 

Se fôssemos nos ater ao termo em si, seríamos obrigados a discorrer 

sobre uma vasta lista de "radioatividades", tais como; a artificial, a que é produzida 

pelo bombardeio de nuclídeos estáveis Por fótons OU partículas aceleradas que 0s 

transformam em nuclídeos instáveis, OU a radioatividade induzida, que é a 

radioatividade artificial produzida pelo homem, ou ainda a radioatividade natural que 

é a dos nuclídeos que ocorrem naturalmente na Terra, sem a participação do 



homem. 

Quando se trata de energia nuclear, naturalmente que existem 

normas de direito interno que reproduzem normas de tratados e convenções 

internacionais. Basta observar a Lei no 6453177, que traduz exatamente o que traz 

a Convenção de Viena sobre Responsabilidade por Danos Nucleares, a qual foi 

adotada em 1963, sob a égide da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica). 

Essa convenção contém em seu artigo I, alínea "h", que: 

"material nuclear significa: (i) todo combustível nuclear, salvo o urânio 

natural e o urânio empobrecido capaz de, por si sb ou em combinaç30 

com outros materiais, produzir energia mediante processo auto- 

sustentado de fissão nuclear dentro de um reafornucleare produtos ou 

dejetos radioativos. " 

Como a Lei brasileira no 6453177 foi elaborada com base nessa 

convenção, a mesma dispõe em seu art. 1°, 11 que: "combustível nuclear significa 

qualquer material capaz de produzir energia, mediante processo auto-sustentado de 

fissão nuclear. " 

Ainda neste art. 1°, inciso 111, a mesma lei define que: 

"~rodutos ou rejeitos radioativos significam quaisquer materiais 

radioativos, obtidos durante 0 processo de produçdo ou de utilizaçdo de 

combustíveis nucleares, ou c ~ j a  radioatividade se tenha originado da 

exposiç40 as radiaçdes inerentes a tal processo, salvo os radioisótopos 

que tenham alcançado 0 estdgio final de elaboração e já se possam 

utilizar para fins científicos, medicinais, agrícolas, comerciais ou 

industriais. " 

Observa-se que este inciso é a tradução fiel da alínea "g", do art, 10 , 

da Convenção de Viena. 



1.3. O BEM JUR~DICO DIFUSO 

1.3.1. CONCEITO 

Como singelamente define Aurélio Buarque de Holanda: 

"Bem A qualidade atribuída a açdes e a obras humanas que Ihes 

confere um caráter moral. (Esta qualidade se anuncia através dos 

fatores subjetivos - o sentimento de aprWaçã0, o sentimento de 

dever- que levam à busca e à definiçao de um fundamento que 0s 

possa explicar). Austeridade moral, virtude. Felicidade, ventura. 

Favor, benefício (.. . ) ." I0 

Por essas definições, basicamente, podemos conceituar Bem, 

como sendo tudo aquilo que é dotado de valor, que tem valor material ou 

sentimental, que é, em geral, guardado, disputado, defendido e até mesmo exposto 

a perigo, muitas vezes lesado, destruído, porém, que é necessário para o homem, 

em sentido amplo, ou para determinado ser, em sentido estrito. 

Uma vez conceituado o Bem, deve-se verificar que apenas 

alguns bens recebem a qualificação de jurídicos, pois O Direito só elege aqueles 

bens que considera dignos de sua proteção, qual sela a proteçãojuridica. Ressalta- 

se aí, por exemplo, que a felicidade, embora sendo um bem, por si só, não tem a 

proteção jurídica. Em oposto, por exemplo, a propriedade. Faz-se necessário, 

10 
Aurelio Buarque de Holanda Ferreira. Novo dicionário da língua porfuguesa, p. 197, 



contudo, esclarecer que nem todo bem jurídico é considerado um bem jurídico 

penal ou civi[, pelo fato de que o direito penal, devido ao seu caráter sancionador, 

que restringe a liberdade, e o direito civil, devido O seu caráter conciliatório e 

indenizatorio, e também porque nem todo bem jurídico necessita da tutela, não 

havendo necessidade, portanto, de ter a sua liberdade restringida ou o 

ressarcimento do dano. Porém, é imprescindível que determinados critérios sejam 

observados tais como a concepção restrita e a concepção ampla de meio ambiente. 

Por concepção restrita do meio ambiente, entende-se que, numa 

visão mais tradicional, é a que considera apenas o seu aspecto natural, enquanto 

que a concepção ampla é a visão integral e pluridimensional que engloba o 

urbanismo, a paisagem, a beleza natural, O todo, enfim. 

No campo penal, Francisco de Assis Toledo define que: 

"bens jurídicos sdo valores ~ t i c o S - ~ ~ ~ i a i s ,  que o direito seleciona, 

com o objetivo de assegurar a paz social, e coloca sob sua pmteçdo 

para que ndo sejam expostos a perigo de ataque ou a lesbes 

efetivas. "I1 

Não muito diferente é a posição de René Ariel Dotti, que diz: 

"0s bens jurídicos nCio constituem objetos apreensíveis do mundo 

real, mas valores ideais da ordem social sobre os quais repousam a 

segurança, o bem-estar e a dignidade de existência da vida 

coletiva. "I2 

Antes de concluirm~~ nosso raciocínio sobre o bem jurídico 

difuso, temos que ainda verificar O que é difuso. 

--. ..---- 
11 Francisco de Assis Toledo. princípios básicos de d ; r e f ~ o ~ ~ a ~ ~  p. 97. 
j2 René ~ ~ t t i .  A tutela pena/ dos interesses ~0lefiV0S. In: A tutela dos interesses Difusos - series estudos jur[dicos 1, p, 57 
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O termo difuso provém do Latim diffusu. Isto significa em que há 

difusão, disseminação. Se considerarmos que o direito difuso ou o interesse difuso é 

indivisível e que não há como restringi-to, verifiCarem0~ que se trata de um objeto 

que ao mesmo tempo a todos pertence, mas ninguém, em específico, o possui, está 

comprovado que é disseminado. 

Segundo Alessandra Rapassi Mascarenhas Prado, que 

considera a evolução do Estado Social em primeira, segunda e terceira geração 

dos direitos fundamentais e direito ao meio ambiente: 

(I...) o absolutismo, caracterizado por ser uma época de 

arbitrariedades, de opressão, provoca o homem, que passa a lutar 

pela liberdade, pelo reconhecimento dos direitos individuais (primeira 

geração); a RevoluçBo Industrial e a Primeira Guerra Mundial geram 

desigualdades crescentes, que despertam a atenção sobre o 

reconhecimento de direitos sociais, coletivos, requerendo do Estado 

uma posiçao ativa, nCio apenas de abstenção (segunda geração), a 

Segunda Guerra Mundial, o rápido e descontmlado desenvolvimento 

da tecnologia, as desigualdades crescentes entre Estados provocam 

danos que atingem todos os homens indistintamente, ao homem 

enquanto ser, e então surge a reivindicação pelo reconhecimento de 

outros direitos, os difusos (terceira geraçio): direito à paz, ao 

desenvolvimento, ao meio ambiente, ao patrimdnio da humanidade, 

à comunicaç80. " 

Conclui-se, então, que Bem Jurídico Difuso é aquele bem que é 

disseminado, pertencente a todos, que a todos atinge. Portanto, coletivo, indivisivel, 

porquanto não se pode dividi-lo e que detém a tutela jurídica, quer seja civil ou 

penal. 

-. ..- 
13 

Alessandra Rapassi Maçcarenhaç prado. ProteçBo penal do meio ambiente, p. 31. 



1.3.2. INTERESSES E DIREITOS 

Embora a nossa legislação considere na Lei no 8.078190 em 

seu artigo 81, no inciso I - "interesses ou direitos difusos, assim entendidos ( . . . ) O ,  

como sendo termos sinônimos, existe divergência entre os vários autores do 

assunto, sendo que alguns preferem considerá-los como interesses e outros como 

direitos. Podemos citar, por exemplo, Goffredo Telles Jr., que diz que o Direito 

Subjetivo não é O interesse protegido, porquanto o interesse não constitui uma 

permissão, mas é um objeto que despeda interesse.14 

Em contraposíção, Maria Helena Diniz distingue um termo do 

outro como: 

"a) há interesses, protegidos pela lei, que n8o constituem direitos 

subjetivos; p. ex., no caso das leis de proteção aduaneira à indústria 

nacional, as empresas têm interesse na cobrança de altos tributos 

pela imporfaçao de produtos estrangeiros, mas não tem nenhum 

direito subjetivo a tais tributos (. . .) C) na verdade, quando se afirma 

que direito subjetivo A um "interesseJ', O que Se está dizendo 6 que o 

direito subjetivo é um bem material Ou imaterial que interessa; p. ex. : 

à vida, à liberdade, ao nome, d honra, etc. Ora interesse 6 

utilidade, vantagem ou proveito assegurado pelo direito; logo não 

tem sentido dizer que direito subjetivo A objeto que interessa. "I5 

Gianpaolo Poggio Smanio, por sua vez, prefere utilizar-se do 

termo interesse. 

"A palavra interesse é plufí~oca (. . .). Trata-se então, de uma forma 

de expectativa de um indivlduo em relaç8o a alguma coisa, ou seja, 

14 

15 Goffredo Telles Junior. O direito gudntic0, P. 410. 
Maria Helena Diniz, compêndio de introdução à ciência do direito, p. 227. 



6 o que liga uma pessoa a um bem da vida, em razBo do valor que 

esse bem representa para aquela pessoa. Pelo fato de estardentro 

do campo psicol6gico do indivíduo, dentro da esfera do 

pensamento, há indiferença por parte dos demais indivíduos, bem 

como porparte do Estado sobre esse interesse, o que faz com que 

rido possa ser exigido. NO plano fático, OS diversos interesses 

surgem da realidade e podem ser compatíveis, concordantes, ou 

podem trazer conflitos, tendo em vista que a valoração fica a cargo 

dos diferentes sujeitos, dentro da diversidade social. Interesse tem, 

portanto, sentido mais amplo que o direito (. . .).'n6 

É pacífico, porém, que o Legislador de 1990 não insistiu numa 

divisão rigorosa entre os termos e significados dos direitos ou interesses difusos 

como próprio comprova pelo art. 81 e seu parágrafo Único, da Lei no 8.078190. 

Ao entendermos que o interesse também pode ser 

juridicamente tutelado, concluímos também que, por ser de maior alcance e 

extensão, preferimos adotá-to igualmente. 

1.3.2.1. Interesse Publico e Privado 

Classicamente podemos verificar uma outra distinção 

doutrinária que é o interesse público e O interesse privado. A presença do Estado 

predomina sobre o interesse público, de vez que soberanamente fixa o 

ordenamento jurídico. Todavia, deve-se considerar que O interesse público não 

aglutina os interesses privados, 60 6 a Soma dos mesmos, porém não pode se 

separar do interesse privado, porquanto tem a competência de intervir neles. Assim 

como o interesse público encontra-se na esfera do Estado, o interesse privado, se 

16 
Gianpaolo Poggio Smanio. Tutela penal dos interesses difusos, pp. I 3-1 4. 



encontra na esfera do particular, do indivíduo que deve se defender até última 

instância, arcando com o Ô ~ U S  do prejuízo Ou regozijando-se com os louros da 

vitória. Verifica-se, assim, que é o interesse pessoal que é o grande objeto. 

Antigamente, existiam dois pólos: o Estado e o indivíduo. 

Cada um de um lado. Hoje, com a globalização, existe Uma perfeita interação entre 

ambos, entre o interesse público e O privado. Assim, é perfeitamente possível a 

existência de interesses que não se enquadram precisamente nem nos públicos, 

nem, talvez, nos privados, porém são de existência inconteste, sendo que, 

naturalmente. têm direito à tutela jurisdicional. 

1.3.2.2. Interesses Individuais Homogêneos 

Encontra-se na Lei no 8.078190 a definição legal de 

interesses individuais homogêneos. O art. 81 desta lei estabelece que os interesses 

ou direitos homogêneos individuais são OS que têm Uma origem Comum. 

Como podemos verificar, o legislador não trouxe 

elementos definidores dos interesses individuais homogêneos, entretanto é 

possível concluir que se trata de interesses individuais, cuja origem é a mesma. 

Observa Gianpaolo Poggio Smanio que, "(. ..) estão 

~niform;zados pela origem comum, mas permanecem essencialmente indivjduais. 

A proteção estatal garante direta e imediatamente o 

interesse particular, que pode ser exigido do Estado particularmente ou de forma 

17 
Tutela penal dos interesses difusos, p. 1 8. 



coletiva, através da Ação Civil Pública. De acordo com o disposto na Súmula de 

Entendimento no 7 do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo: 

"O Ministdrio Público está legitimado à defesa dos interesses 

individuais homog6neos que tenham expressdo para a 
coletividade, como: (a) os que digam respeito ti saúde ou c) 

segurança das pessoas, ou ao acesso das crianças e 
adolescentes à educação; (b) aqueles em que haja 

extraordinária dispersBo dos lesados: (C) quando convenha à 

coletividade o zelo pelo funcionamento de um sistema 
econdrnico, social ou jurldico. " 

Citamos, como exemplo, a ação movida pelo Ministério 

Público da Comarca de Barueri, contra a concessionaria Viaoeste por esta ter 

fechado o acesso dos moradores do Bairro Alphaville e adjacências a Rodovia 

Castello Branco, obrigando os mesmos a pagarem um pedágio exorbitante, 

deixando, assim, de ter sua, já adquirida, possibilidade de transitar livremente pela 

referida rodovia. Observa-se que o interesse de cada morador, individualmente 

falando, tornou-se um interesse da totalidade dos moradores do bairro. 

Assim, temos que as características dos interesses 

homogêneos são: 

1. A situação de fato, haja vista a existência de um 

mesmo motivo. 

2. A individualidade e a determinalidade do titular. O 

titular é individuo determinado. E uma pessoa que é 

detentora do direito. 

3. A divisibilidade. Cada indivíduo tem o seu direito, 



embora esse direito possa ser comum a muitos outros, 

porém não a totalidade dos habitantes da terra, mas 

de uma região. A homogeneidade do interesse é a 

principal diferença dos interesses difusos. 

1.3.2.3. Interesses Coletivos 

A mesma Lei no 8.078190, no seu artigo 81, inciso 11, 

define os interesses coletivos como aqueles que têm a sua natureza indivisivel, 

porém o seu titular é um grupo, categoria ou classe ligados entre si por uma 

determinada relação jurídica. 

Embora bem claramente exposto na lei, podemos 

verificar que os interesses coletivos são aqueles que atingem uma coletividade de 

pessoas dispostas de acordo com o vínculo que têm entre si. São categorias ou 

classes de pessoas que têm o mesmo objetivo comum, tais como um sindicato, 

uma associação. Não há titularidade exclusiva, todavia. todos os membros são 

seus titulares ao mesmo tempo. Essa relação jurídica entre as pessoas já existe 

antes mesmo de existir uma lesão ou ameaça de lesão ao interesse do grupo. 

A maioria dos autores considera que essa realidade 

coletiva teve como origem os interesses individuais. que acabaram por desaparecer 

para dar lugar ao interesse coletivo, 0 que não é menos verdade, se considerarmos 

que antes de existir a massa de indivíduos, existe O indivíduo Único, como ser. 

Assim, temos que as características dos direitos coletivos 



são: 

I. A transindividualidade, porque transcende O 

indivíduo, ultrapassando o limite da esfera de direitos 

e obrigações de cunho individual, tornando-se, 

então, coletiva. 

2. Determinalidade dos titulares. Os titulares são 

indivíduos determinados. 

3. Indivisibilidade. Esta característica está restrita à 

categoria, grupo ou a classe titular do direito. Por 

exemplo: todos os trabalhadores de uma planta 

nuclear. 

4. Existência da situação jurídica, que por sua vez 

representa uma determinada coletividade. Exemplo: 

o sindicato dos trabalhadores das plantas nucleares. 

1.3.2.4. Interesses Difusos 

A mesma Lei no 8,078190, também dispõe, em seu artigo 

81, parágrafo único, 1, que os interesses difusos são aqueles que têm natureza 

indivisivel, sendo que seus titulares são indivíduos indeterminados, mas ligados por 

circunstâncias de fato. 

Apesar de a lei ser clara no que diz respeito aos interesses 

difusos, é de nosso interesse voltarmos um Pouco no tempo. Para melhor definirmos 



o momento em que se fez necessário que a legislação vigente, que era 

fundamentada na proteção individual passasse a também cuidar do interesse das 

massas. 

Observa-se assim que, a partir da Revolução Industrial, 

houve uma transformação bastante grande na sociedade e, conseqüentemente, o 

surgimento de uma série de conflitos de massa, onde, de um lado, em vista da 

modificação das relações de consumo, os consumidores de um mesmo produto 

reclamam a tutela jurisdicional do Estado para garantir seus direitos e, de outro, 0s 

grandes aglomerados urbanos reclamam a tutela jurisdicional do Estado para a 

regulamentação da proteção ambiental, de vez que, a olhos nus, se verifica a 

degradação do ambiente. Verifica-se, então, que é a qualidade de vida das pessoas, 

de todas as pessoas, que está em jogo. Dai a difusão, a disseminação que já 

mencionamos. Verifica-se, ainda, que a necessidade da regulamentação dos 

interesses difusos está na razão direta ligada ao tipo de sociedade de massa 

existente no mundo de hoje, o que faz com que prevaleça a uniformidade social, 

onde o indivíduo não é mais ele único porque é tratado de f'naneira uniforme. Por 

essa razão, a necessidade da transformação do sistema jurídico, que deixou de se 

basear "0 direito subjetivo, do indivíduo, para Se basear na tutela da sociedade 

como um todo, da forma que a mesma estiver organizada, seja em classe, ou 

categorias. 

Temos, então, que as características fundamentais dos 

interesses difusos são as seguintes: 

i. ~~~nsindividualidade. Porque transcende o indivíduo, 

o limite da esfera de direitos e 



obrigações de cunho individual, todavia com a 

dimensão coietiva. 

2. Indivisibilidade porque sendo indivisívef não há como 

restringi-lo. Trata-se de um objeto que, ao mesmo 

tempo, a todos pertence, mas ninguém em específico 

o possui. A satisfação de um só indivíduo implica na 

satisfação de todos os demais. Como exemplo, 

citamos o ar atmosférico. 

3. Titularidade indeterminada. Não é possível 

determinar o titular do interesse de vez que todos 0s 

individuos o detém. 

4. Circunstância de fato. Aqui não existe uma relação 

jurídica, todos experimentam a mesma condição por 

conta da própria situação fática. Por exemplo: o dano 

ambienta1 causado por radiação nuclear. 

Assim, concluímos com a definição de Gianpaolo Poggio 

Smanio: 

rcpodemos, assim, conceituar os interesses difusos como 

aqueles interesses metaindividuais, essencialmente 
indivisfveis, em que hh uma comunhão de que participam 

todos os interessados, que se prendem a dados de fato, 

mut&eis, acidentais, de forma que a satisfaçdo de um deles 
importa na satisfação de todos e a lesBo do interesse importa 

na lesão a todos 0s interessados igualmente. O'" 

... . . 
~ .... 

18 Gianpaolo Poggio Smanio, Tutela penal dos 1nfereSSes dif~sos, P. 25. 



1.3.2.4.1. Radioatividade-Caracterização 

pois bem, uma vez verificadas as características 

fundamentais dos interesses difusos, faz-se mister Caracterizar a radioatividade em 

intrínseca relação com os interesses difusos. Assim, c~nclui-se que as atividades 

nucleares ocupam posição singular no contexto do meio ambiente, pois se 

caracterizam por certos princípios e obedecem normas que destoam do direito 

comum em razão de sua natureza e da magnitude que suas proporções 

Catastróficas podem assumir. 

Como se verifica no princípio 1 da Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente em 1972: 

"0 homem tem direito fundamental à liberdade, à 

igualdade e ao desfrute de condiçães de vida adequada 

em um ambiente que esteja em condiçães de permitir uma 

vida digna e de bem estar; tem ele a grave 

responsabilidade de proteger e melhorar o ambiente para 

as geraçães presentes e futuras. " 

isto significa que, se o meio ambiente for destruído em 

virtude de qualquer dano por radiação, toda a humanidade sofrerá as 

consequênciaç de tal dano e, fataimente, deixarão de existir OS Seus direitos 

fundamentais, inerentes a todos Os seres e garantidos pela maioria das 

constituições. 





Ainda assim, o uso e O desenvolvimento da energia nuclear 

alcançou, nos últimos anos, a níveis de grande significação que, por sua vez 

influíram de forma definitiva nas mais diversas atividades da sociedade, contendo 

não só um enorme potencial para o momento atual, como para as futuras gerações. 

Vemos nas sociedades de hoje, que nenhuma delas pode 

deixar de tomar conhecimento da energia nuclear, Como sendo uma fonte de 

energia extremamente importante para o próprio desenvolvimento da Ciência e 

suas aplicações nos vários sefores e tecnologias. 

A internacionalizaçáo da energia nuclear é proveniente das 

normas internacionais, pois a elas se submete. Podemos observar isso pela criação 

de Organismos e Organizações Internacionais com funções específicas, as 

Convenções Internacionais, com suas regras aplicáveis. 

No entender de alguns juristas, a lei nuclear, além de seu 

caráter nacional, pode ser considerada  orno internacional e supranacional. c 
internacional quando cria organizaçÕes Internacionais e Intergovernamentais como 

a própria AIEA, dotando-as de poderes legislativos OU de salvaguardas. A lei é 

Considerada supranacional quando tem prioridade sobre a lei nacional. Tal lei só 

pode ser criada, se 0s Estados interessados transferirem ~ ~ J L J ~ s  dos seus direitos 

às Agências internacionais, por meio de acordos. Essas transferências só podem 

ser efetivadas se estiverem previstas nas respectivas constituições. 

0 Direito Nuclear passa, então, a existir Como uma disciplina 

autonoma, como sendo basicamente um conjunto de princípios e normas legais 

que regulam a ativjdade do Estado e todas as Pessoas físicas e jurídicas, que se 





Comissão tinha competência para efetuar as vendas de urânio e tório e seus 

compostos a outros países. 

Em 1953, foi criado o IPR - Instituto de Pesquisas Radioativasl 

vinculado à Universidade de Minas Gerais, que depois se transformou no Centro de 

Desenvolvimento da Energia Nuclear - CDEN, atualmente subordinado à 

Nuclebrás. Entretanto, foi a primeira instituição brasileira que se dedicou 

exclusivamente à pesquisa e aplicação nucleares. 

Posteriormente, com a finalidade de desenvolver pesquisas 

sobre a energia atômica para fins pacíficos, além de contribuir para a formação de 

técnicos e cientistas em ciência e tecnologia nucleares, estabelecer bases, dados 

construtivos e protótipos de reatores destinados ao aproveitamento da energia 

atômica para fins industriais, foi criado O IEA - Instituto de Energia Atômica de são 

Paulo, através do Decreto no 39.872 de 31 de agosto de 1956, sendo que, a partir de 

1979, passou a designar-se Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN. 

Através do Decreto no 40.1 10, de 10 de outubro de 7 956, foi 

criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear, diretamente subordinada à 

Presidência da República, tendo-lhe sido atribuída a tarefa de propor as medidas 

julgadas necessárias à orientação da política geral da energia atômica em todas as 

fases e aspectos. Esse decreto foi regulamentado pela Lei no 41 18 de 27 de agosto 

de 1962, e aprovado pelo Decreto no 51.726 de 19 de fevereiro de 1963. 

Foi do Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967 

que foram estabelecidas novas diretrizes para a reforma administrativa. Assim, a 

CNEN, através do Decreto n O 60.900, de 26 de junho de 1967, foi vinculada ao 



Ministério das Minas e Energia, como órgão da Administração Indireta. Atualmente, 

está vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 

A Lei no 61 89 de 16 de novembro de 1974, alterou a Lei no 41 18, 

que criou a CNEN, e a Lei no 5740 de 01/12/1971, que criou a CBTN - Companhia 

Brasileira de Tecnologia Nuclear, transformando esta última em NUCLEBWS - 

Empresas Nucleares Brasileiras S/A. 

Foi ainda a Lei no 61 98/74, que concedeu a CNEN as suas 

Competências (vide anexos). 

Entretanto, foi o Decreto no 75.569175 que aprovou a estrutura 

básica da CNEN, sendo que a Portaria MME-419175 aprovou o seu regulamento 

interno. 

Assim, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, é quem 

detém todo o poder sobre a energia nuclear e suas aplicações, naturalmente 

foboradas pelo Poder Executivo, devidamente garantido pela Constituição Federal. 

1.4.3. ARMAZENAMENTO - POL~TICAS PÚBLICAS E REJEITO 

NUCLEAR 

Quando se trata do armazenamento do rejeito nuclear, não se 

pode deixar de mencionar a importância das Políticas Públicas, brilhantemente 

discutida pela professora Ninon Machado de Faria Leme Franco, da Universidade 

Federal do ~ j o  de Janeiro, em sua monografia sobre a "Contribuição ao estudo 

sobre gestão dos resíduos solidos, enquanto tema de agenda das 



políticas públicas, no Brasi!'. 

Maria das Graças Rua, por sua vez, citando Schmitter, traz sua 

definição de que: 

"po~ítica é a resolução pacífica de conflitos" e que é possíve/ 

delimitar um pouco mais e estabelecer que a política consiste no 

conjunto de procedimentos formais e informais que expressam 

relações de poder e que se destinam a resolução pacífica dos 

conflitos quanto a bens públicos. '"' 

Por sua vez, Ana Luíza Viana diz que: 

"políficas públicas referem-se à relação que se estabelece entre 

Governo e cidadaos, na qual aquele induz estes a agir até mesmo 

de modo que n8o desejem. 1120 

Ainda assim, as políticas públicas quando entendidas como 

outputs compreendem "o conjunto das decisões e açóes relativas d a/ocação 

imperativa de valores". Assim, as políticas públicas envolvem a atividade política, 

sendo que o sistema político absorve 0s jnp~ts, originários do meio, e, 

frequentemente dos wjfhinputs, que sã0 originários do próprio interior do sistema 

Deve-se lembrar que, num mundo de economia globalizada, 0s 

I g ~ a r i a  das Graças Rua. Algumas consideraçbes ~relim;nares sobre política e polificas p"b/jcas, 
ESCOLA DE POL~TICAS ~ÚBLICAS E GOVERNO. Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 março^^ 997. 
20 Ana Luiza viana, Abordagem metodológica em Pol;ficas ~úbljcas. PP. 5-43. 
21 Maria das Graças Rua, Algumas consideraçbes preliminares sobre polífica e políticas púb/icacas, 
ESCOLA DE POL~TICAS ~ÚBLICAS E GOVERNO, Universidade Federal do Rio de Janeiro 



inputs de demanda e de apoio não se restringem ao plano interno da sociedade 

nacional, porquanto as reduções das barreíras nacionais acabam por afetar outros 

países. O problema passa a ser grave quando um dano tem efeitos transfronteiriços, 

como as chuvas ácidas, a emissão de gases, em especial o metano, a transferência 

de resíduos radioativos, e seu mau acondicionamento. 

0 s  atores políticos podem ser distinguidos em atores públicos, 

que são os que exercem funções públicas, os políticos de um modo geral, e os 

atores privados, que é o segmento empresarial, aqueles que têm grande capacidade 

de influir nas políticas públicas, assim como também os sindicatos e as igrejas. 

Finalmente, no último quartel do século XX, surgiram as Organizações Não 

Governamentais - ONGs, que hoje ocupam o chamado terceiro setor. Outro setor 

importantíssimo na arena pública refere-se aos organismos internacionais, tais 

como; o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e outras organizações, 

como o MERCOSUL, NAFTA e ALCA. 

Todavia, para que uma questão passe a ser um item da agenda 

pública, é necessária a existência de certas características como: a) mobilização da 

ação política, b) constitua uma situação de crise, calamidade ou catástrofe, de forma 

que o ônuç pela não solução seja maior que o ônus da solução e c) constitua uma 

situação de oportunidade, com vantagens no tratamento do problema. 

Ninon Machado de Faria Leme Franco, quando trata dos 

resíduos sólidos, diz que: 

"resíduos sdlidos que esta0 na agenda política das sociedades 

intemacionaI e nacional, podem ser discutidos a partir desses 

parãmetm~ passando a serinputpam a mudança de valores sociais 





radioisótopos seja dirigido para a pesquisa. sendo que a responsabilidade civil por 

danos nucleares independe da existência de culpa. 

O artigo 22, XXVI, da Carta Magna estabelece que é também 

competência privativa da União legislar sobre as atividades nucleares de qualquer 

natureza. 

O caput do artigo 225 da Constituição Federal trata da 

responsabilidade solidária dos poderes públicos e da coletividade em defesa e 

preservação do meio ambiente. Assim, tanto OS poderes públicos como a própria 

coletividade, têm o dever de defender e preservar 0 meio ambiente para o presente 

e para as futuras gerações. 

Naturalmente que a determinação legal e normativa do sistema 

jurídico não é suficiente para que surja qualquer política pública eficiente. Faz-se 

necessário, contudo, que, todos os mecanismos administrativos, sociais, 

econômicos, financeiros e, também. 0s politicos, estejam atuando de maneira 

sincronizada e em perfeita sintonia, para que 0s objetivos sejam alcançados. 

A crescente produção de resíduos sólidos pela sociedade 

contemporânea, que é ilimitada, acabou se tomando um tema obrigatório das 

políticas públicas dos países que se defrontam com desastres ecológicos, dada a 

gestão não responsável desses resíduos, sendo que seus efeitos ultrapassaram as 

fronteiras nacionais, haja vista a transferência de resíduos de um país para outro, de 

continente para outro, causando assim, tremendo Ônus para aqueles que nada 

fizeram para a sua produção. principalmente quando Se trata de resíduos 

radioativos. 



Inicialmente, os países em desenvolvimento que, sob pressa0 

por parte dos desenvolvidos, eram vitimados pelos rejeitos de origens várias em 

seus próprios territórios, foram os primeiros a transformar suas queixas em acordos 

internacionais compulsórios como a Convenção de t3amaco sobre a Proibição da 

Importação para a África e Controle dos Movimentos Transfronteiriços dentro da 

África de Resíduos Perigosos e, posteriormente, a Convenção da Basiléia em 1989, 

sobre Movimentos Transfronteiriços de Resíduos e Seu Depósito. 

Finalmente, o assunto passou para a agenda mundial com sua 

inclusão na Agenda 21, em três capítulos, do 20 ao 22, que trata dos resíduos 

perigosos, incluindo a prevenção do trafico internacional ilícito de resíduos 

perigosos, dos resíduos sólidos e questões relacionadas com esgotos e dos rejeitos 

radioa tivos. 

Por determinação da Assembléia Geral das Nações Unidas, 

através da Resolução 441228, o tema dos resíduos sólidos e questões relacionadas 

com os esgotos foi incorporado a Agenda 21, tendo sido registrado no capitulo 21 

que: 

"0 manejo ambjenfalmente saudável dos resíduos se encontra ente 

as questóes mais importantes Para a manutenç80 da qualidade do 

meio ambiente na Terra e, principalmente, para alcançar um 

(jesenvo/vimento sustentável e ambjentalmente saudãvel em todos 

0s países." 

O Capitulo 21 da Agenda 21 trata de alguns itens de extrema 

importância: a) ao mínimo de resíduos, b) a~ment0 ao máximo da 

reutilização e reciclagem dos resíduos, C) promoção do depósito e tratamento dos 

resíduos e d) amplia~áo do alcance dos serviços que se ocupam dos resíduos. 









détenteur desfine d I'abandon. 'a 

De acordo com a Norma NBR 10.004 da ABNT os resíduos são 

Classificados em Classe I - perigosos - que apresentam riscos ao meio ambiente, se 

manejados ou dispostos de forma inadequada, ou que apresentam riscos à saúde 

pública, provocando ou contribuindo, significativamente, para o aumento da 

mortalidade ou incidência de enfermidades, em razões de sua inflamabilidade, 

COrrosividade, reatividade, toxicidade OU patogenicidades. Classe I1 - não inertes - 
são 0s que não se enquadram nas classes I e 111 e são basicamente os resíduos com 

características do lixo doméstico. Classe 111 - Inertes - são 0s que não possuem 

nenhum constituinte çolubilizado em concentração superior aos padrões de aspecto, 

cor, turbjdez e sabor submetidos ao ensaio de solubilização padronizado pela 

ABNT. 

A FEEMA - Fundação Estadual de Engenharia do Meio 

Ambiente do Rio de Janeiro classifica OS resíduos Como: Resíduos Comuns - 0s que 

possuem caracteriçticas físicas e químicas semelhantes às dos resíduos sólidos 

urbanos. Reçíduos Perigosos - os que sã0 passíveis de tratamento Convencional, 

porém que apresentam periculosidade potencial ou efetiva à saúde humana, ao 

meio ambiente ou ao patrimônio público OU privado. Resíduos de alta Periculosidade 

são aqueles cuja periculosidade se manifesta ainda que em Pequenas quantidades 

tais como 0s inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos e patogênicos. 

por outro lado a Resolução 5 do CONAMA, de 05/08/1993, 

classifica os em quatro grupos: Grupo A: resíduos que apresentam risco 

- - ____ 
29 Ibidem, 61Consjdera-se rejeito todo residuo de um processo de produçgo, transformaçao ou de 
~ t f i z ~ ~ a ~  toda substdncia mateia/, produto ou mais genericamente todo 0 bem mbvel abandonado 
Ou que detentor pretende abandonar." (Tradu@O Livre). 



potencial a saúde pública e ao meio ambiente devido a presença de agentes 

biológicos, tais como sangue, hemoderivados, animais usados em 

experimentações, meios de cultura, tecidos, urina e excretas de ambientes 

Contaminados, restos de alimentos de áreas de isolamento, entre outros. Grupo B: 

resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente 

devido às suas características químicas tais como as drogas quimioterápica~ e 

produtos por elas contaminados, resíduos farmacêuticos, medicamentos vencidos, 

Contaminados, interditados ou não utilizados e outros produtos classificados na 

NBR 10.004 da ABNT. Grupo C: Rejeitos radioativos nos quais se enquadram 0s 

materiais radioativos ou contaminados com radionuclídeos, provenientes de 

laboratórios, análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, de 

acordo com normas expedidas pela C O ~ ~ S S ~ O  Nacional de Energia Nuclear. Grupo 

D: resíduos comuns que não se enquadram em nenhuma das categorias acima 

referidas. 

Quallet também fez a sua classificação dos resíduos em geral 

partindo da prática e jurídica francesa. São cinco Suas Categorias: 1 - 

Resíduos municipais, compreendendo 0s domésticos, 0s ligados ao uso dos 

automóveis, resíduos dos espaços públicos, das estações de depuração de águas 

urbanas, esgotos e matérias de limpeza; 2 - Resíduos de Agricultura, 

compreendendo a indústria agro-alimentar, como a dos laticínios, usinas de açúcar, 

abatedouros, padarias, rejeitas das criages de animais, das culturas e exploração 

florestal. 3 - Resíduos ~ospitaiares, compreendendo 0s resíduos de atividades de 
1 

cuidados médicos, como diagnóstico, acompanhamento e tratamento do setor 

humano e vete,.inário; 4 - Rejeitas Radioativos, compreendendo OS agrupados em 

três categorias segundo a meia vida dos isóto~os radioativos que contém, sendo 
1 



Considerados como fraca, média e alta atividade, e objeto de regulamentação 

nacional e normas e recomendações internacionais, inclusive a Convençgo 

assinada em 1 997.30 (Tais normas internacionais têm Como terminologia a palavra 

rejeito e não resíduo); e, finalmente, 5 - Resíduos de Atividades Industriais, 

Compreendendo os resíduos inertes, tais como. papel, vidro, madeira, plásticos, 

embalagens, e outros resíduos especiais que contém elementos poluentes de 

maneira mais ou menos ~oncentrada.~' 

0 s  resíduos de alta periculosidade da classificação da FEEMA, 

OS da categoria I da NBR 10.004 da ABNT, e 0s dos Grupos A, B e, principalmente, 

C, do CONAMA, não podem ser acondicionados, manuseados, coletados, tratados 

OU dispostos da mesma maneira que o lixo urbano. Devem ter um tratamento 

diferenciado, ser controlados e estar sob vigilância. através de normas especificas. 

Se compararmos as várias classificações mencionadas, 

Podemos concluir que, o que realmente importa, é separar OS resíduos que possam 

causar impacto à saúde do homem e ao meio ambiente. 

Existia no Brasil, dois projet0~ de lei: O PL no 3333192, de autoria 

do Deputado Fábio Feldmann, que 'lnsfituia a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

e dava outrasprovjd&ciasV e o PL no 3029197 de autoria do Deputado Luciano Zica. 

que instituia a Política Nacional de Resíduos, criaria ainda O Sistema Nacional de 

Resíduos . SjSNARES, com O objetivo de disciplinar os tratamentos e as 

disposjpees finais dos resíduos industriais. domésticos e hospitalares, bem como 

30 
C ~ n v ~ ~ ~ ~ ~  sobre Gestao de Combustivel Uf~lizado e Gestao Segura de Rejeitos Radjoatjvos, 

?dotada em setembro d e  7997, assinada no Brasil em 1997. 
J I 

Catherine Quallet, Leç D&hets - ~efinition juridiques et conS@uence~, apud Ninon Machado de 
Faria Leme Franco contribuj@0 ao estudo sobre gestao sustentdvel dos ~ ~ I d u o s  sbl~dos, engua,ito 

terna da agenda das po/;ticas públicas, do Brasil, pp. 32133. 



emissões gasosas e outras providências. Esses projetas de lei foram açambarcados 

pelo projeto no 20311 991, de autoria do Deputado Francisco Rollemberg, do PFL de 

Sergipe. A esse PL 203191 foram apensados não só OS dois projetos mencionados, 

como também um grande número de outros, na mesma linha.32 

O Projeto de Lei no 203191 define os resíduos sólidos como: 

"qualquer material, substância OU objeto descartado, resultante de 

atividades humanas e animais, Ou decorrente de fenomenos 

naturais, que se apresentam nos estados sdlido e semi-sdlido, 

incluindo-se os parficulados. 

Parágrafo único - Para os fins desta lei, equiparam-se aos esíduos 

sólidos: os lodos provenientes de sistema de tratamento de água e 

esgotos, aqueles gerados em equipamentos e instalaçbes de 

controle de poluiçao, bem como os efluentes líquidos cujas 

tomem inviá vel seu lançamento final em rede 

pública de esgotos ou corpos d'água ou exvam, para isso, soluç&s 

técnicas ou economicamente inviáveis; e os resíduos gasosos 

contidos em recipientes. " 

Além desses projetos de Lei existe um anteprojeto de lei sobre 

"Po/ítjCa de Gestão de Resíduos Sdlidos", em elaboração no âmbito do Poder 

Executivo no CONAMA e Ministério do Meio Ambiente. Este anteprojeto, em seu 

artigo 2O, dispõe que: 

" ~ d .  20 - Para efeitos desta Lei, entende-se por resíduos 

só/jdos aqueles que se apresentam nos estados sdlido, semi- 

sólido e os líquidos na0 passíveis de tfat'mento convencjona/, 

32 AO projeto de ~~i 203lqgg1, foram apensadas as seguintes proposiçdes: projetos de lei- 
181 411 991, 333311 992, 434417 993, 109411 995, 1 1 38/1g95, 125911 995. 227211 996, 294911 997, 
302911 997 3750/qgg7 434411 998, 450211 998,451 1/1998~4730/19989 5911 999,20311 999, 72211999 
98811 999 l1 72011 999,' 1756/1999, 176011 999, 191 711999, 2075/1999, 2251 11 999, 2491/2000: 
281 51200Ó 2480/2000, 357812000, 360612OOO. 3878J2000. 3883/2000. 4029/2001, 41 36/2001, 
51 94/2oO1 ' 533612001 554312001, 5765/2001 Como se pode verificar. na0 faltou imaginação aos 
representantes do po;o, todavia, apesar de ter como relator Deputado hnerson Kapaz, faltou 
vontade política para se resolver a pendenga. 



que resultam de atividades de origem industrial, comercia/, 

rural, doméstica, de serviços de saúde e de transporte. 

NO que concerne aos rejeitos radioativos, o anteprojeto remete 

a regulamentaçáo especial sobre rejeitos radioativos, e à competência normativa 

da CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear (art. 3'. letra "f " e parágrafo 

Único). Esta provisão também está em harmonia com a legislação especial sobre 

Política Nacional de Energia Nuclear, a Lei no 61 89 11 974 e sua alteração posterior, 

pela Lei no 7781/1989, além das provisões da Convenção sobre Gestão Segura de 

Combustível Utilizado e Gestão Segura de Rejeitos Radioativos, adotada e 

assinada em 1997. Este anteprojeto que apresenta a classificação dos resíduos 

segundo sua natureza, segue a mesma classificação da ABNT, anteriormente citada. 

A definição do PL 333311 992 era a seguinte: 

yd. z0 - Para os efeitos desta Lei, OS resíduos sólidos são definidos 

como os reslduos, sdlidos, 0s semi-sólidos OS líquidos ngo pass jvejs 

de tratamento convencional, que rX?sulfem de atividades de origem 

industrial, comercial, agfko/a, doméstica, de serviços de saúde, 

portosl aeroportos e postos de fronteira. " 

Na mesma linha, o PL 302911997 assim dispunha: 

20 - Para os efeitos desta Lei, 0s resíduos sdlidos sao definjdos 

como resíduos sólidos, semi-sblidos particulados, lodos e 0s 

liquidas não passíveis de tratamento convencional, que resultam de 

afjvidades de origem industrial, Comercial, agrícola, doméstica, de 

serviços de saúde, de po~os, de aeroportos, de postos de fronteira 

e dos processos de tratamento ou reciclagem de resíduos (. . .). 

~najjsand0 todos OS textos referidos, além de outros de menor 

magnitude, e considerando a valorização dos resíduos, assim como a questão da 

destinacão final dos resíduos, a Professora Ninon Machado de Faria Leme Franco 



propôs uma definição de resíduo que, a nosso ver, é a mais abrangente: 

"Resíduos sólidos s6o materiais que se apresentam em estados 

s6lidos1 semi-sdlidos, e 0s Ilip~idos n6o passíveis de tratamento, 

segundo crit4rios tecnolbgims e econdmicos disponíveis, que sejam 

resultantes de processos da Natureza, ou de expíoraç~o, produçaq 

transforma~ão, utilizaç60 Ou ConSUmo em atividade industrial, 

comercial, de prestaçao de serviços, rural, doméstica, de serviços 

de saúde, de transporte e outras assimiladas tais como as de 

atjvidades esportiva, educacional e cultura/." 33 

Devemos, ainda, considerar os resíduos que não são mais 

reaproveitáveis, devendo, portanto, ser depositados, exigindo assim, "a promo~ão 

de depósito e tratamento ambientalmente saudáveis dos resíduos. "34 Assim, 

para evitar que sua descarga se dê no meio ambiente, 0 que fatalmente acarretaria 

impactos inaceitáveis, em particular para a saúde pública. mister se faz a ampliação 

do alcance dos serviços que se Ocupam dos resíduos, tais como serviços de 

saneamento básico, coleta e disposição de resíduos com segurança. 

Deve-se considerar, também, COmo ponto altamente relevante 

na definição de resíduos, o sentido de resíduo último, que não poderá ser 

aproveitado pelo seu produtor, quer por fZc!Ões e~~nômicas  OU tecnológicas, assim 

como também não possa ser objeto de valorização, Para atender a outro ciclo de 

utilização, 

A Lei no 74.633 de 1992 introduziu no Direito Francês a noção 

de resíduo último, nos seguintes termos: 

33 Ninon Machado de Faria Leme Franco. Contribu;çJo ao estudo sobre geSta0 sustent&e/ dos 
resíduos s~l,dos enquanto terna da agenda das pol;ticas públicas no Brasil., p. 29, 
34 

Esta frase em 'negrito foi do texto em Poduguês da Agenda 21. todavia, com base no 
argumento de Cristina sisinno, seria mais correto "a ~romo@o do tratamento e ~S~OSIÇ& coneta dos 
resíduos" 



'7es déchets, resultanf ou non du fraifment d'un déchet, que ne sont 

plus susceptibles d.&fre traifés dans les conditions techniques et 

economiques du moment, notamment par extration de /a part 

valoijsable ou par réduction de leur caractère polluant ou 

dangereux.d5 

A Política da França sobre a gestão dos resíduos sólidos é 

clara ao af inar seu objetivo de: "Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou 

toute autre a c t i ~ n  visand à obfenir à partir des déchefs des matériaus réutilisables 

ou d 'énergie. J136 

Observa-se, contudo, que o objetivo da França é reduzir ao 

máximo o chamado "déchet ultime" (resíduo final), valorizando o residuo de tal sorte 

que será promovido um ciclo econÔmic0 secundário, Com as matérias primas 

Secundárias decorrentes dessa valorização. A preocupação na gestão dos resíduos 

caminha junto com a economia energética, padicularmente quando o pais é carente 

de fontes primárias de energia, Com0 8 0 caso da própria França. 

Quallet ainda coloca a valorização Como um termo genérico que 

engloba o reemprego, a reciclagem, a recuperaçáo, a reutilização, a compostagem, 

a depuração e incineração, com recuperação de energia.37 

Vê-se, pois, que temos bons exemplos vindo de países do 

primeiro mundo o que é preciso é a vontade política, aliada à educação dos povos. 

350s resíduos SáO resultantes ou náo de tratamento de resíduos, que não sejam mais passíveis de 

serem tratados nas técnicas e econômicas do momento. notadamente pela extração da 
pane valorjzável ou pela de seu carater ~oluenteou perigoso (traduM0 livre) Lei 74-633192- 
França. 
3%alorizar 0s resíduos pelo emprego, íeciclagem ou outra ação que visa a obtenflo de materiais 
reutilizáveiç ou energia a partir desses resíduos. (tradu~ao livre) 
37 Catherine Qual let. Les ~&chets. Dehnifion luridiques et cons&uences, p. 432. 



NO Brasil já se vê experiências bem sucedidas com respeito à 

valorização dos resíduos sólidos, dentre eles, a coleta comunitária, a coleta seletiva. 

No Brasil, é a CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear 

que regulamenta, seleciona e escolhe 0s locais para depósito dos rejeitas 

radioativos, sendo que a norma CNEN-NE-6.06 de Dezembro de 1985, Reso[u$ão 

CNEN-19/85, dispõe sobre a Seleçã0 e Escolha para Locais de Depósitos de 

Rejeitos Radioativos. Além disso, as normas complementares CNEN-N~-2.01, 

dispõe sobre "Proteçáo Física de Unidades Operacionais da Área Nuclearr1; CNEN- 

NE-5.0 1 dispõe sobre " Transporte de Materiais Radioativos" e a CNEN-NE-6.05 

dispõe sobre "Gerência de Rejeitas Radioativos em Instalações Radiativas." 



2. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL CAUSADO POR 

RADIAÇÃO 

Como diz Paulo Affonso Leme Machado: 

"Quem cria o perigo, por ele é responsável. O perigo, muitas vezes, está 

associado ao dano; e, dessa forma, não é razoável tratá-los 

compietamente separados. '" 

Embora um dos princípios mais relevantes do Direito Ambienta1 seja o da 

prevenção, até o inicio da vigência da Lei no 9.605198,o que se observava era que a 

maior parte dos crimes ambientais estava incluída na espécie de crimes de dano. 

até compreensível, pois a maior parte dos delitos estava prevista na legislação 

anterior à década de 70, quando ainda não havia um tratamento mais profundo 

sobre a questão ambiental. Todavia, a proteção penal ambiental melhor se adapta 5 

figura do crime de perigo. Por outro lado, na maioria das vezes, o dano ambienta1 

Causa tanto mal que dificilmente suas características primitivas poderão ser 

recuperadas. Observa-se o acidente de Chernobyl, que causou tantos maleficios à 

natureza, assim como aos habitantes do local. 

Eládio Lecey diz que: 

"Mais importante do que punir 6 prevenir danos ao meio ambiente. pela 

expre~sividade do dano coletivo em materia ambiental, i m ~ 6 e - s ~  ~pn'mir 

para que n8o ocorra o dano. Por isso a tipificaç80 de muitas condutas de 

perigo ate abstrato que, nao recomendBve1 em matéria criminal, se mostm 

necessdda na proteçao do meio ambiente. '" 

38 

39 Paulo Affonço ~ e m e  Machado. Direito ambienta1 brasileiro, p. 745. 
Elddio Lecey. Direito em evolução. P. 38. 



Nos crimes contra o meio ambiente, OS bens jurídicos protegidos se 

aproximam mais do "perigo" do que do "dano". 

2.1. O PERIGO 

A palavra perigo provém do latim '@ricul~'~. que é a circunstância que 

Prenuncia um mal para alguém ou para alguma coisa, é o estado ou situação de fato 

que inspira cuidado devido a sua gravidade. 

Enquanto o crime de dano é aquele que Só se consuma com a efetiva 

lesão do bem jurídico, o crime de perigo Se cofNU'na com a simples possibilidade 

da ocorrência do dano, no temor que determinada lesão Possa causar, no nosso 

estudo, ao meio ambiente. Essa modalidade de crime foi consagrada na Lei 

9.605/98. 

são vários os autores que classificam a natureza do crime de perigo 

sendo que as mais simples são: A Teoria Subjetiva Ou Abstrata, e a Teoria Objetiva 

ou Concreta. Na primeira, o perigo não é senão uma idéia, um "ens Nnagination;sn, 

nada tendo de objetivo: é uma hipótese, não um fato; urna abstraçáo subjetiva, não 

Uma entidade concreta. Com0 professa Nelson Hungria: 

" N ~ O  há fenomenos possíveis OU prováveis, impo~sívei~ ou improvávejs, 

mas apenas fenbmenos necessdnos ou na0 neCeS~dri0s. Possibilidade 

e pmbabi/jdade, ndo S ~ O  mais que um fmto da nossa ignorancia ou da 

imperfejgao da natureza humana, um produto da Iimitaçao do nosso 

espíitol consegue abranger todas as causas de um f@ndmeno 

pefigo podanto, segundo OS subietivistas na0 passa de uma impressdo 



de temor, de uma representação mental, de uma pura induçao 

subjetiva. ''O 

Na segunda, o perigo é um trecho da realidade. Segundo Hungria: 

"Existe a possibilidade ou probabilidade objetiva (...) e, portanto, um 

perigo objetivo, Se, em cedas circunsttlncias um fendmeno pode ocomr 

ou falhar, isto significa que o fenomeno na0 existe na ordem externa das 

coisas (.,.), que o fenbmeno possível ou pmvável tem uma existência 

objetiva. O que impede o advento do fendmeno são "in concretoJ: 

condiçbes ulteriores Bs que tendiam necessariamente a produzC10; mas a 

superveniencia dessas condiçdes impeditivas niío exclui que o perigo 

tenha exísfido. Perigo é, portanto, segundo OS objetivistas um estado de 

fato que contém as condiçOes (hompletamente determinadas) de um 

evento lesivo. " I  

Nelson Hungria, juntamente Com Paul0 José da Costa Junior e José 

Frederico Marques, defendem a existência de UfTIa terceira teoria que remete a 

Oppenheim. Defendem um critério misto OU integrativo, sendo O perigo, assim, ao 

mesmo tempo objetivo e subjetivo. Bettiol, na mesma linha conclui que: 

I1enquanto o dano é uma efetiva lesa0 de um bem jurídico, o perigo e uma 

de dano, 6 uma acentuada probabilidade de lesiío. Constitui 

também um dano porque O inferesse 6 ameaçado nas suas condj@es de 

exist&ncja de tutela, mas nao de um dano efefivo, apenas potencial. J * ~  

Observa-se, ainda, que O perigo Se verifica em dois momentos, ou 

quando a verificaçáo da 0~0Vência do perigo retrocede ao momento da conduta 

(verificamse quando o agente está preste a cometer 0 delito), OU quando o juizo é 

feito após a verificação ou não do evento lesivo1 em ambos 0s Casos, sempre se 

tem em vista a probabilidade de um dano futuro. 

40 Nelson Hungria, Comenf&i~s ao &digo penal. v. 1 1  t 2. p 15. 
41 

42 Nelson Hungria. Op. cit., p. 16. Giuseppe Bettio/, Direito pena/. In: Revista dos Tribunais. V.1. P 342. 



2.2. O DANO AMBIENTAL 

A palavra dano provém do Latim "damnuJ', e pode ser definido como o 

prejuízo material concreto causado a alguém ou a alguma coisa. O dano também 

pode significar estrago, deterioraçáo. A nossa legislação também define o crime de 

dano como aquele que só se consuma Com a efetiva lesão do bem jurídico. 

mesmo sentido Sirvinskas: 

''0 delito de dano exige o resultado efetivo do dano ao meio ambiente. A 

doutrina, de modo geral, sustenta que a rePress80 do delito de perigo 

seria o meio mais eficaz para se evitar o dano. 'A3 

Observa-se que somente O dano efetivo poderá ser objeto de 

reparação na esfera civil. 

O crime do~oso, art. 15 do Código Penal, Inciso I. ocorre quando o 

agente quer ou assume o resultado, e 0 cul~oso 15 do mesmo código, inciso 11, 

é aquele em que o agente deu causa ao resultado Por imprudência, imperícia ou 

negligência. Anteriormente a Lei no 9.605/98, a forma culposa raramente era 

prevista na legislação penal ambiental. ISSO significa que muitas impunidades eram 

geradas, pois muitas lesões ao meio ambiente eram cometidas pela forma 

culposa. 44 

Segundo Maria Helena Diniz, 0 dano "6 um dos pressupostos da 

reSponsabj/jdade c;v;/, ~ontratual OU extracontfatual. visto que não podera haver 

ação de índenjzação sem a existéncia de um ~rejuizo."'~ 
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44 Luís Paulo Sirvinskas. Tutela penal do meio ambiente, p. 20. 
45 Vladimir Passos de Freitas. Crimes contra a natureza, Pp. 37-39. 

Maria Helena Diniz, Curso de direito civil brasileiro. P 46. 







Com relação ao meio ambiente, determinadas lesões podem causar a 

destruição total do bem jurídico, assim o ressarcimento do dano pode se dar de duas 

formas: pela reparação natural, que é a que equivale restauração do "status que 

anteii, ou pela indenização pecuniária, que, embora subsidiária, é a mais comumente 

Usada, haja vista as dificuldades práticas da reparação natural, principalmente se 

se tratar de dano nuclear.52 

O Direito não pode quedar-se indiferente quanto a exposição ou 

vulnerabilidade ao dano, principalmente ao dano causado por radiação. Neste caço, 

Já de imediato, existem duas situações: a) a população que se beneficia da energia 

Produzida por reatar atômico e não sofre diretamente 0 perigo ali existente, e b) a 

população que apesar de se beneficiar dessa energia. está localizada vizinha ao 

reatar, sofrendo diretamente o perigo.53 

Tanto é assim que a Comissão Européia dos Direitos do Homem em 

sua decisão no 10.53 1 e 06 de dezembro de 1983 considera que "aqueles que vivem 

perfo de uma central nuclear podem sentir-se afetados pelo seu funcionamento e 

estar inquietos pela sua segurança1'. 

Quando se trata de dano nuclear, 6 de Se verificar que uma das 

finalidades do Direito Ambienta1 nessa área 6 estabelecer t'KN'maS preventivas e de 

controle especifico para evitar que os reatares at6micos. Por muitos Caracterizados 

como "bombas atômicasJJ estourem. A iminência de dano nuclear, a situação de 

pré-dano não é uma fantasia, é uma real constatação. quando Se instala e se opera 

uma central nuclear 

- -_ ---________ __-- 
52 José de Aguiar Dias. Da responsabil~dade civ;l. PP. 8°5-806. 
53 

De acordo com o art. 1 1 ,  inciso V, da Lei O 6.453177 "Reafor nuclear 6 qualquer estrutura que 
contenha combust/vel nllc,ea< d;sposto de tal maneira que. dentro dela, possa ocorrer processo 
aufo-s.sfentado de fiSS.jo nudear, sem necessidade de fonte adicional de neufmns.'' 
54 

Michet Prieur. m ; t  de L mvironnemed, P. 842. 





a morte ou as leslles quando de um evento de orjgem nuc~ear.~'~~ 

2.3. A NECESSIDADE DE PREVENÇÃO 

Como se verificou, é de responsabilidade do operador nuclear, e 

também do próprio Estado tomarem medidas preventivas assim como todas as 

providências no sentido de que essas medidas preventivas es~eci f i~as do dano 

nuclear sejam eficazes. 

Tanto a Convenção de Paris de 29 de julho de 1960, como a de 

Bruxelas de 21 de fevereiro de 1963, e tém-fbém a de Viena1 em 21 de maio de 1963, 

não excluem 0s deveres da prevenção e da responsabilidade do dano nuclear. 

Também não eximem o Poder Público das obrigações de prevenir. A própria Lei 

Ambienta/ Brasileira no 6.938, de 31 de agosto de 1981, em Seu arf. 14, adotou o 

principio da responsabilidade objetiva ilimitada- 

Patrjck Girod, em sua obra La RB~arafion & Dommage ~cologiq.oe é 

bastante claro quando diz que a problemática da responsabilidade é praticamente 

abandonada de vez que se estabelece Uma organização preventiva de reparação. 

Assim, a imputação faz-se, a priori, antes rmsmo da efetivaM0 do dano, pois 

baseia-se convic~áo de que OS produtores devem ser considerados como 

Objetivamente responsáveis pelas poluiçdes que as suas atividades produzem. Para 

--__ 1__- 
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57 Paulo Affonso Leme Machado. OP. cit., P. 747., 
A C Q ~ ~ ~ ~ ~ A ~  de Viena de 1963 em seu art. I, a l m a  define o Operador nuclear, como sendo a 

pessoa designada pelo Estado da instalago reconheclda,como operador Todavia, a Lei 6,453177 
ao. 10, inciso I define o Operador Nuclear como "a ~essoa~urídcaaufokada para operar jnsfalaçao 







"1 7 fixa-se ao redor de cada feator uma zona sob contmle de uns 1.000 

de raio, na qual ndo pode haver habitantes. nem 

atividades industriais, agrícolas Ou recreativas que nao hajam sido 

previamente autoniadas, nem se podem praticar a pesca e despodos 

aqudticos; 27 fixa-se ao fedor da ZOna sob controle uma zona vigiada 

conc6ntntnca 2 anterior, de 4 km de rsM, com uma densidade de popu/açao, 

características e vias de comunicaça0 tais que resulte factível a 

evacuação rápida de pessoas que nela habitem ou trabalhem; 3O) fixa-se 

ao redor da zona sob contmle outra zona, concentflca a ante tio< de 6 km 

de raio, de modo que nela nBo poderá existir Uma densidade de 

popu/açao fixa superior a 100 habitantes porkm quadrado (100 habkm? 

ou 5~ hab/km: no caso de localdade turf~tfca."~ 

Como podemos verificar, as Usinas Nucleares instaladas em Angra 

dos Reis - RJ, náo seguem os padrões defendidos Por Boles. haja vista a 

proximidade das populações. 

A CNEN baixou a Resoluçáo 4/79, que prevê O emprego dos 

conceitos de zoneamento nuclear, utilizando-se a nomenclatura: zona controlada, 

Zona de baixa populaçáo, zona de densa populaçáo, zona de exposi~áo, porém 

essa resoluçáo náo quantifica o número de habitantes Por quilometro quadrado, 

estando falha nesse ponto. 

Com 6 de atracação de navios nucleares em portos 

brasileiros a resoluçáo 4/99 da CNEN dispõe, no item 6, sobre 0 plano de Operação 

do Porto: 

15 1. Plano de OperaçBO Especifico - todo Podo a ser usado por navio 

deve um Plano de O P ~ ~ Ç ~ O  Es~eclfic0 desse podo 

rektivo aquele navio, atualjzado. elaborado pelas autofldades 

competentes com a necessdria antecedbncia. " 





CNEN para a ampliação dessas áreas. Todavia, não ficou esclarecida a dimensão 

das áreas, os gravames a propriedade imóvel. e a densidade de população. isto 

significa que o SIPRON - Sistema de Proteção ao Programa Nuclear - deverá ser 

redimençionarjo, a fim de preencher as hcunas existentes. 

O Decreto no 84.973, de 29 de julho de 1980, determinou que as 

usinas nucleares fossem localizadas em áreas delimitadas como estações 

ecológicas. O Governo brasileiro fundamentou esse decreto com as seguintes 

razões: 

" I )  Necessidade de c ~ n s e ~ a ~ ã o  do meio ambiente e uso racional dos 

recursos naturais; 

2) Imperativo da continuidade do programa nuclear brasileiro; 

3) Necessidade de que as instalações nucleares incluam avaliações 

pormenorizadas que fazem parte das atividades desenvolvidas em uma 

estaçao ecológica; 

4) A co-localização da central nuclear com a estaçao ecológica 

estabelecerá excelente mecanismo para acompanhamento preciso das 

características do meio ambiente. " 

De acordo com a Lei no 6.902, de 27 de abril de 1981: 

"Estaç6es eC01dgicaS sã0 áreas representativas de ecossjstemas 

brasileiros, destinadas à realização de pesquisas básicas e aplicadas 4 

ecologia, B proteçao do ambiente natural e ao desenvo/vimento da 

educação conservac~onista." 

Sabe-se, contudo, que as estações ecológicas são compostas de 

duas partes: uma de 90% de área total, Ou mais, destinada à preservação da bjota, e 

a outra parte, restante. não podendo ultrapassar 70% da estação ecológica, que é 

destinada a de pesquisas ecológicas, que não coloquem em perigo a 

vida das populações ali existentes. 



Embora o Decreto no 84.973180 tenha pretendido uma co-locali~a~ão 

da usina nuclear com estação ecológica, verifica-se que não é possível se fazer isso 

em todos OS casos, mesmo porque a conciliação de localização dessas duas 

unidades vai depender de o ecossistema no local, onde se pretende instalar a usina 

nuclear, ter importância dentro dos ecossistemas brasileiros. Assim, caso inexista 

essa representatividade, não há razão legal para a co-localização, pois, na parte 

dos ?o%, onde ficará a usina e parte da estação ecológica, deverá ser possível a 

realização das pesquisas ambientais naturais, assim Com0 do desenvolvimento da 

educação, no sentido da preservação e conservação da área. Se esses objetivos 

não puderem coexistir com a usina nuclear, será ilegal a CO-localização pretendida. 

O Decreto no 84.973180 pretendeu colocar a usina nuclear dentro de 

uma área delimitada como estação ecológica, e Se essa área e delimitada como 

estação ecológica, é a Lei no 6.902181 que regerá O Seu regime jurídico. Como 

ensina Leme Machado: 

<y.. .) a usina nuclear sb podena ficar na área zoneada para pesquisa, pois 

do contrário ndo seria possível a existência da estaçdo ecoldgica. Se a 

usina for maior que 10% da área da estaçdo ecolbgica, nAo poderá haver 

a co-~ocalizaçdo. "' 
O art. 70 da Lei no 6.902181 dispõe que as estações ecológicas não 

podem ser reduzidas, nem utilizadas para outros fins que não aqueles para os quais 

foram criadas. 

Observa-se que aí também temos um problema que está mascarando 

o autêntico interesse público, haja vista ter falhado a harmonização de finalidades 

pretendida pelo Legislador. 

- ~ ~ ____._- 

6 ' ~ a u l o  ~ f f ~ ~ ~ ~  Leme Machado. Dire~to ambienta1 brasileiro, P. 738. 



Por força da Lei no 4.1 18, de 27 de agosto de 1962, o art. 27 dispõe 

que a CNEN poderá estabelecer o carater sigiloso de suas atividades, quando achar 

necessário, sendo que o art. 28 dispõe que as atividades da CNEN poderão ser 

divulgadas da forma que for julgada mais apropriada. Verifica-se que, embora seja a 

CNEN que dispõe de todas as "cartas", quando se recusar a informar deverá explicar 

0s motivos, não podendo simplesmente alegar motivos de "sigilo" ou "evitar o pânico 

das populações". 

A Resolução 6 da CNEN, de 18 de fevereiro de 1972, dispõe sobre o 

acompanhamento da estocagem, a existência de anormalidades, a verificação 

periódica das estruturas, componentes e sistm'Ias e o conteúdo dos relatórios de 

segurança, não desprezando os planos de emergência. 

De acordo com o art. 1°, 1, da Lei no 6.453177, a informação desejada 

poderá ser obtida do "operador da central nuclear", ou da própria CNEN, através do 

art. GO, parágrafo 3O, da Lei no 6.938/1981, que dispõe que OS órgãos central, 

setorial, seccional e local, quando solicitados, deverão fornecer as pessoas 

interessadas 0s resultados das análises realizadas Com sua devida fundamentação. 

A Portaria 295, de 23/12/1996, de emissão do Presidente da CNEN 

dispõe que a CNEN deve tratar OS tópicos C O ~ ~ ~ O V ~ ~ S O S  de forma aberta, devendo 

ser adotado um enfoque participativo pelo estabelecimento de objetivos de 

segurança, de forma que os indivíduos e as instituições que venham ser regulados 

por tais objetivos possam ter a oportunidade de opinar sobre eles. 

Ainda assim, a obtenção de informações pressupõe o dever de 

inspecionar. Todavia, no caso brasileiro trata-se do Poder Público Federal (CNEN) 



fiscalizando o Poder Público Federal. Por exemplo, Furnas Centrais Elétricas S/A, 

em Angra I. Assim, verifica-se que alguma ~0n~eqÜên~ ia  jurídica surge dessa 

situaçáo em que o Estado é juiz e parte, pois ao mesmo tempo em que o Estado 

ajuda, autoriza, controla, inspeciona, sanciona, às vezes é autor e verificador das 

normas que ele próprio impôs. Sem um controle por parte da sociedade, teríamos 

acesso 5s informações que o Estado e somente ele quisesse nos transmitir. 

É fundamental o dever do Estado se autofiscalizar, todavia, as 

associações devem se instrumentalizar para inspecionar sempre, devido a 

gravidade do perigo nuclear. 

A fiscalização das atividades nucleares nos Estados é de suma 

importância, em função da gravidade do assunto. Buscou-se, no Direito Comparado, 

muitos elementos necessários formulação de normas e regulamentos 

fiscalizadores na nossa legislação. 

Na Espanha existe o Consejo de Seguridad Nuclear (Conselho de 

Segurança Nuclear), regulado pela lei de 22 de abril de 1980 e que tem competência 

para: 

'[expedir informes obrigatbnos e vinculantes, quando tenham carater 

denegat0n0 para autonzaçao de c o n s t ~ ç ~ o ,  e x ~ l o m ç d ~  e fechamento de 

jnsta/açaes nucleares, inspeç8es. controles, vigil~ncia. 

Esse conselho 6 composto de cinco membros, Um presidente e quatro 



conselheiros nomeados pelo Governo com intervenção direta do Congresso de 

Deputados. A autorização prévia para localização depende do Ministério da Industria 

e Energia, sempre ouvindo O Conselho. 

Na França existem O Conselho Superior de Segurança Nuclear e o 

Serviço Central de Segurança das Instalações Nucleares, ambos criados pelo 

Decreto de 23 de março de 1973, modificado pelo Decreto de 6 de junho de 1977, 

observando-se a Circular de 10 de agosto de 1984. O Conselho Superior de 

Segurança Nuclear tem competência para recomendar ao Ministro da Indústria 

sobre 0s assuntos concernentes a Segurança das instalações nucleares, dar 

parecer sobre a qualidade científica e técnica das disposições que propiciem boa 

informação a população, e prestar informações à Assembléia Nacional, ao Senado 

e aos conselheiros Regionais ou Gerais. É composto de um membro da Assembléia 

Nacional, um membro do Senado, seis representantes de ~ S S O C ~ ~ Ç Õ ~ S  de proteção 

da natureza e 0s diretores dos Ministérios e institutos pertinentes. Somente o 

Ministro da Indústria pode tomar decisões, tais como, a suspensão de 

funcionamento da instalação nuclear, em casos de urgência. 

O Serviço Central de Segurança das Instalações Nucleares tem 

competência para conduzir a tramitaçã0 dos procedimentos de autorizações e de 

fiscalizar as instalações nucleares de base. Essa fiscalização é feita por inçpetores 

designados pelo Ministro do Meio Ambiente e pelo Ministro da 

Indústria sempre sob a autoridade deste último. 0 s  inspetores, contudo, não podem 

formalizar injunções, nem estabelecer um Processo verbal pelo qual se constatam 

fatos ou delitos. 

Segundo Michel Prieur: 



"a complexidade e a multiplicidade dos órgaos de controle ndo sao 

satisfatórias. As decisbes importantes ndo si40 tomadas por organismo 

exterior à AdministraçIío. Tudo se passa em mundo muito fechado e as 

normas que são fixadas o sIío frequentemente em funçdo das 

necessidades de produçdo. lfi2 

NOS Estados Unidos da América, a Comissão de Energia Atômica 

(Atomic Energy Commission-AEC), pela lei da Energia Atômica de 1954, tinha 

jurisdição para dispor sobre a localização. projetos e operações das instalações 

nucleares, porém, esta comissão cedeu à Comissão de Regulação Nuclear (Nuclear 

Regulatory Commission - NRC) amplos poderes para licenciar e regulamentar a 

construção e operação das instalações nucleares. A análise de segurança da NRC, 

referentes aos projetos propostos pelas companhias de serviços públicos é 

suplementada pelas análises ambientais que são conduzidas pela NRC, sob a 

égide da Lei Nacional de Proteção do Ambiente (NEPA National Environment 

Protection Act), pela Agência de Proteção do Ambiente (EPA - Environmental 

Protect Agency), sob a égide das Leis de Agua Limpa (CWA - Clean Water ~ c t )  e 

de Ar Limpo (CAA - Clean Air Act) e pelas agências estaduais e locais de ambiente 

e de uso do solo. Observa-se, porém, que foi somente após o acidente nuclear na 

Usina Three Mile Island, ocorrido em 28 de março de 1979, que foi promulgada a 

Lei no 9.295, 54, Stat. 780, de 3010611 980, que concedeu novos poderes à Nuclear 

Regulatot-y Commission, que ficou encarregada de Preparar e estabelecer 

exigências demográficas para locais de instalações nucleares e de publicar, no 

prazo de três meses, o plano nacional de conjuntura para açã0 coordenada por 

agências federais. Em caso de acidentes nucleares, CUTlento~ a penalidade civil 

máxima para cada violação aos regulamentos a NRC de US$ 5.000,00 para 

- - 
62 Michel Prieur Droit de ~'Envíronnement P. 847 





expressão e representatividade no pais, que certamente ajudariam a fiscalizar a 

deterioração ambiental. 

A CNEN exerce também o poder de polícia nuclear. O ar-. 70 da Lei 

6.189174 lhe deu competência para licenciar a construção de qualquer instalação 

nuclear no pais, todavia o art. 10 da Lei 6.803180 e as diretrizes da Resolução 1/86 

do CONAMA, obrigam a CNEN a exigir, antes do licenciamento, o Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental, que é emitido pelo H3N.4A. O art. ?O, parágrafo 3O, da Lei no 

6.189174, dá competência à CNEN para suspender a construção de instalações 

nucleares desde que fundamentada a existência de risco de dano nuclear. Esta lei 

deixou & CNEN a discrição de avaliar O risco nuclear quando em vez de mencionar 

que a CNEN "deverá suspender", menciona que a CNEN "poderá suspender". 

Naturalmente que não é admissivel a arbitrariedade no trato da coisa pública e, 

sendo assim, caberá a CNEN a responsabilidade, Caso Se omita na suspensão da 

construção, uma vez seja sério e esteja comprovado O risco de dano nuclear. 

Observa-se, também, que a Lei no 6.189174, em seu art. 70, inc, 111 

dispõe que, dentre os requisitos para a ~~flcessão de licença de construção de uma 

usina nuclear, deverá haver uma adaptação às novas condições indispensáveis à 

segurança da instalação e à prevenção da ocorrência de acidentes decorrentes de 

seu funcionamento. Isto significa, de um lado, que a lei não definiu regras pré- 

estabelecidas, sendo que uma vez satisfeitas as exigências, a licença seria 

automaticamente concedida, se analisado dentro do instituto jurídico da licença. 

Porém, de outro lado, no caso nuclear. a prevenção dos riscos é condição 

fundamental para a ~0ncessáo da licença. 



A CNEN também tem o poder de policia nuclear no que diz respeito à 

autorização e suspensão da operação das instalações nucleares. A própria lei no 

6.189 ( ~ r t .  7O) dispõe que a adaptação às necessidades de segurança da instalapo 

e à prevenção dos riscos de acidentes decorrentes de seu funcionamento é um dos 

requisitos importantes e, normahente, 6 analisado pela CNEN quando da 

autorização do funcionamento. 

Assim. verificado o descumprimento da determinação ou regra de 

segurança ou prevenção de riscos, a CNEN tem a possibilidade legal de Suspender 

a autorização. Os próprios servidores públicos. trabalhadores da CNEN que 

desrespeitarem as normas ambientais na emissão da autorização, licença ou 

permissão serão criminalmente processados com incursos nas sanções do art. 67 

da Lei no 9.605198, e os operadores e a empresa que atuarem descumprindo as 

exigências estabelecidas em leis. responderão pelo crime tipificado no ar-. 56 caput 

e seu parágrafo 2O, da mesma lei. 

A Convenção de Segurança Nuclear de Viena194 determina que a 

segurança nuclear visa a: 

"estabelecer e manter defesas efetivas em instalações nucleares contra 

danos rad~ológico~ potenciais, de forma a pmtegerindivíduos, sociedade e 

meio ambiente dos efeitos nocivos da radiaçao ionizante originária dessas 

instalações e prevenir acidentes com conseqüências ~diológicas e mitigar 

tais caso ocorram." 

Na mesma linha, a CNEN, através da Resolução 15 de 16/09/q 999, 11  

anexo I determina que segurança nuclear é "0 conjunto de medidas de caráter 

técnico ;nc/uídas no projeto, na construção, na manutenção e na operação de uma 

;nstalaçáo, a evitar a ocorrênc;a de acidente OU minimizar as suas 





a CNEN quem vai avaliar o parecer da entidade não integrante do quadro do serviw 

público. A CNEN vai se valer da Norma CNENINE 1.28 para essa verificação 

porquanto são estabelecidos: 

"os requisitos exigidos pela CNEN para a qualificação de uma entidade 

como ÓrMo de Supervisiio T6cnica Independente- OSTI, em ares 
especifica de atividades em usinas núcleo-elétricas e outras instalaçdes, 

nucleares ou radioativas, conforme apropriado. 

Além disso, é através da norma NE-1.28 que a CNEN vai se basear 

para qualificar o OSTI, sendo que essa qualificação se baseia em cinco requisitos: 

independência, organização, experiência, capacidade técnica e sistema de garantia 

de qualidade. O item 4.1 da referida norma dá especial destaque para a 

independência que, por sua vez, se caracteriza pela: 

Ira) ausência comprovada de qualquer vínculo de subordinaçijo, inclusive 

de seus técnicos; b) atuaç30 dos técnicos do Seu quadro em situaçdo de 

total independência das entidades supervisionadas; c) capacidade 

financeira comprovada. " 

Embora seja estreita a re~a@o, haja vista a complexidade da tarefa, a 

CNEN não indica o OSTI, mas sim O requerente do Programa de Garantia de 

Qualidade. 

Não existe qualquer ligação entre O público e o OSTI. O item 7.3.2, 

que dispõe sobre a inspeção independente, menciona que: 

llqua/quer nao-conformidade considerada relevante pelo OSTI em suas 

afividades de inspetor independente deve ser imediatamente comunicada 

ao ,querente, remetendo-se cópia do respectivo relatório para a CNEN. 

65usina núcleo-elé*rjca é a instalação fixa que possui um único reatar nuclear para a produçáo de 
energia elét,-ica, Noma cNEN-NN-1. 16 Garantia da Qualidade para a Segurança de Usinas Núclw- 
elatrjcas e outras Instalaçdes, Resolução 15 de 16/09/1999, 11, Anexo I .  



Observa-se que estão enquadradas no crime tipificado, no art. 68 da 

Lei 9.605198, tanto as pessoas físicas integrantes do OSTI, como as jurídicas, que 

desobedecerem ou descumprirem as disposições da norma NE-1.28. 

A Lei no 9.765198 e a portaria da Presidência da CNEN-I de 07101/gg 

estabelecem que a falta de recursos financeiros não poderá ser alegada, porquanto 

a legislação previu taxas de Iicenciamento pela CNEN, além do fato de que a CNEN 

deve ter um quadro técnico suficiente para avaliar o trabalho executado pelos OSTI. 

Caso isso não ocorra, passa a existir uma privatização do poder de policia nuclear, 

estando a competência da fiscalização a cargo dos empreendedores nucleares e 

radioativos, o que não interessa para a sociedade, e muito menos ao meio 

ambiente. 

Leme Machado lembra que 0 art. 22 do Decreto no 2.210197 resvala 

para a inconstitucionalidade, porquanto O mesmo menciona que não é de 

competência do SIPRON atuar nas ocorrências de acidentes radiológicos, mas que 

poderá complementar as atividades dos Estados, Municípios, órgãos e entidades 

responsáveis por neutralizar as situações de emergência restabelecendo a 

normalidade das áreas afetadas. 

Como já se verificou O Art. 21, XIII, b, da Constituição Federal dá 

somente à União a competência para autorizar, sob regime de concessão ou 

permissão, a de radioisótopos Para a pesquisa e usos medicinais, 

agrícolas, industriais e demais atividades análogas. Ora, se esse decreto já 

existisse assim como o seu anterior de no 623192, quando da ocorrência do acidente 

radiológico com o ~és i o  137, em Goiânia - Go, em 1987, a Probabilidade de a União 

fugir de sua seria muito grande. Nesse acidente, 4 pessoas 





Departamento de Defesa Civil, a CNEN e o IBAMA, para a formulação do Plano de 

Emergência e sua periódica revisão, assim como exercícios de simulação de 

acidente nuclear. 

A Secretaria dos Assuntos Estratégicos - SAE emitiu duas portarias 

sobre a situação de emergência nuclear: a de no 27, de 27/03/1997, que dispõe 

sobre a instalação e funcionamento dos Centros encarregados da resposta a uma 

situação de emergência nuclear, e a de no 37, de 22/04/1 997, sobre o planejamento 

das comunicações do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro - 

SIPRON. 

Quando se verifica que a radiação ionizante não é somente utilizada 

na produção de energia, mas também na Medicina Nuclear. de radiodiagnóstico, na 

radioterapia e na Odontologia, faz-se necessário que se proteja tanto o trabalhador 

dessas áreas, como os usuários delas. Para tanto, existem várias resoluções e 

normas que dispõem sobre esses assuntos. A Resolução 9, de 04/12/1984, da 

CNEN dispõe sobre as medidas de proteção dos operadores dessas instalações e 

de proteção do público. A Norma CNEN-NE 6.02 dispõe sobre o Licenciamento de 

Instalações Radiativas. A Resolução 10, de 19/07/1988 - Norma CNEN-NE 3.02 

dispõe sobre Serviços de Radioproteção, e a Norma CNEN-NE 3.01 dispõe sobre 

as diretrizes Básicas de Radioproteção. A Secretaria da Vigilância Sanitária, que 

foi pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. emitiu a Portaria 453 

de 01/06/1998, que dispõe sobre a aprovação do regulamento técnico que 

estabelece as diretrize~ básicas de prote@o radiológica em todo O território nacional, 

Verifica-se, outrossim. que a radioproteção é regida por determinados 

a) justifica@ da pratica e das exposições médicas individuais. isto 



significa que: "qualquer atividade envolvendo radiação deve ser justificada em 

relação a outras alternativas e produzir um benefício líquido positivo" ao usuário.66 

Ou que só deve "ser autorizada a menos que produza suficiente benefício para o 

indivíduo exposto ou para a sociedade (. . . ). "67 b) otimizaçáo da proteçáo radiológica. 

Este principio visa a tornar ótima a proteção da saúde, objetivando que as práticas 

profissionais e as instalações evitem exposições radiológicas acidentais.68 c) 

limitação de doses individuais. Este principio indica os valores de dose efetiva ou 

equivalente estabelecidos para exposição ocupacional e também do público 

usuário.6g g) prevenção de acidentes. Este princípio dispõe que se deve minimizar 

a probabilidade de ocorrência de acidentes e desenvolvimento de meios e ações 

necessárias para minimizar erros humanos que possam levar a exposições 

acidentais. e) princípio da precaução. Este princípio indica que a prevenção não 

deve ser deixada de lado, bastando a existência da probabilidade de ocorrência do 

dano para a tomada das medidas cabíveis, que sã0 princípios básicos do Direito 

Ambiental. 

O direito a informação na radioproteção é de fundamental importância, 

haja vista que a informação é de interesse público e. assim sendo, não há que se 

falar em qualquer ofensa à ética profissional. Assim, a CNEN e a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária são obrigadas a publicar 0s dados informativos com 

regularidade. É, mais uma Vez. no Direito Comparado que Se vai buscar essa 

origem. Como mencionamos a França, que dispõe do OfFice de Protection 

_-- 
"podaria 1 8 3 1 ~ ~ - 4 3 ,  de 20101 11 997, do Ministro de Estado-Chefe do Estado Maior das Forças 
Armadas, p. 17. 
67portaria 453/CJ8 da Secretaria de vigilância Sanitária sobre O Sistema de Proteção Radiológica 

Capítulo 2, item 2.2. 
~ B C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  2 podaria 453198 da Secretaria da Vigilância Sanitária sobre o Sistema de Proteçáo 

Radiológica. Item 2.6. 
691dem. Item 2.1 1. 
70 Ibidem. Itens 2.15 e 2.16. 



Contre les Rayonnements lonisants, que é 0 órgão competente para registrar 0s 

dados relativos a exposição as radiações ionizantes ou a radioatividade das 

pessoas expostas por força de sua profissão, e também da popu~ação.~' 

A Lei no 9.782/99 deu também a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária competência para intervir na radioproteção, assim ela tem a competência 

para regulamentar, controlar e fiscalizar OS produtos e serviços que possam causar 

risco a saúde pública. 

Como verificado, tanto a CNEN, quanto a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária têm poderes, então duplamente, para controlar e fiscalizar o 

setor da radiação ionizante. Por outro lado, embora OS Estados e os Municípios não 

possam legislar sobre radiação ionizante que, de acordo com o art. 22, XXVI, da 

Constituição Federal, é monopólio da União. podem exercer o poder de policia 

supletivo sobre as atividades da Medicina e Odontologia na área da radioproteção, 

utilizando-se das normas federais emitidas para esse fim. 

2.5. A RESPONSABILIDADE 

A Convenção de Segurança Nuclear firmada em Viena em 1994 

dispõe sobre a segurança nuclear, e visa a: 

"estabelecer e manter defesas efetivas em instalações nucleares contra 

danos radiológicos potenciais, de forma a protegerindivíduos, sociedade e 

ambiente dos efeitos nocivos da radiação ionizante originária dessas 

.- 
Y 

71~ecueil ~ ~ t ~ ~ ~ ~ t i o n a l  de Légisiation Sanitaire 451575 e 576194 NOSSO decreto no 94.604 de 

19/07/1994. 





Estado, de vez que o governante do Estado só poderia ser responsabilizado se 

fosse constatada a sua culpa, caracterizando a negligentia (não tendo o governante 

impedido a prática do ato danoso), a patientia (tendo o governante tolerado a 

prática do ato danoso) ou a receptus (tendo o governante se tornado cúmplice do 

agente em razão de não tê-lo punido). Vale frisar a máxima da Common Law que 

era: The King can do no wrong". 

Com a introdução do Direito Internacional Público, no século XIX, e da 

separação entre o governante e o Estado, chegou-se ate afirmar que o Estado seria 

inimputável no que tange a responsabilidade internacional. Aquela noção de culpa 

foi deixando de configurar o liame psicológico entre o agente e o resultado da ação 

ou omissão, que era considerada uma causalidade natural, para configurar um 

liame de causa e efeito entre ambos, só que desta vez, com cunho jurídico, o qual 

admitia a imputabilidade do Estado, considerada assim, causalidade normativa. 

Como diz Guido Soares: 

'Na a tualidade, com a concepçCio de que a responsabilidade internacional, 

numa de suas duas espécies, nasce de um ato ilícito, a culpa 6 tratada 

como o nexo jurídico de causa e efeito entre um efeito danoso e o Estado, 

enquanto agente num ato Ou numa omissBo, considerados como 

violadores de uma obrigaçCio que lhe incumbe pelo Direito Internaciona/ 

c..). A noçBo de culpa, na concepçao afual, agrega-se a um tipo de 

responsabilidade em que d vitima incumbe a Pmva da existência do citado 

nexo causal, o qual, estabelecido, faz nascer para o autor do ilícito 

intemacíonal a obngaçBo de reparar 0 dano resultante deste. Em ta/ 

sentido, culpa seria sindnimo de negligência do Estado (em relaçao aos 

compo&ment~s de seus agentes OU de pessoas submetidas a sua 

jurisdiç&o), a qual, provada, constitui um n6 que une um Estado a uma 

obrigaç& de reparar, Sem qualquer conotaçao de ligaçbes de carater 



volitivo de natureza psicológica por parte do mesmo. 

Quando se trata de responsabilidade e reparação do dano, a 

responsabilidade de que se trata é a responsabilidade civil. Assim, no Direito 

Internacional, esse instituto apresenta-se regulamentado por normas que permitem 

classificar a responsabilidade em dois sistemas distintos: o sistema tradicional da 

responsabilidade subjetiva, ou por culpa, e O sistema da responsabilidade objetiva 

ou por 

2.5.1. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA 

No sistema da responsabilidade subjetiva, ou por culpa, não 

existem normas escritas especialmente sobre a sua regulamentação. Esta é 

deixada por conta dos costumes internacionais, às regras da jurisprudência de 

tribunais e árbitros, aos princípios gerais de direito e à doutrina. Todavia, a sua 

característica fundamental consiste no fato de que o dever de reparar, inicialmente 

considerado como uma obrigação secundária, nasce de um ato ilícito. Assim, trata- 

se de um direito a uma reparação, que teve origem na violação de uma norma 

primária, por ação ou omissão que deve ser atribuído ao Estado. 

Neste sistema o que configura a responsabilidade é a 

existência, a priori, de uma obrigação de reparar que por sua vez e uma obrigação 

secundária, oriunda de outra obrigação primária. 

73~U;do Fernando silva Soares. Direito Internacional do meio ambiente, p. 71 1 
74 Guido Fernando Silva Soares. OP. cit., P. 134. 



No sistema da responsabilidade subjetiva ou por culpa, há uma 

operação de duas vias: uma prévia, que verifica a existência da ocorrência da 

"inadimplência de uma norma" constante de um sistema de normas que institui 

deveres, direitos e obrigações, que, por Sua vez definem as obrigações primarias e 

uma outra, que busca em outro sistema de normas de conteúdo específico, que por 

sua vez definem as obrigações de reparar as conseqüências da violação das 

primeiras. 

Esta responsabilidade subjetiva ou por culpa é a 

responsabilidade gerada por &OS proibidos pelo Direito Internacional, também 

denominado de sistema geral. 

2.5.2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

NO sistema da responsabilidade objetiva ou por risco, a 

responsabilidade e a reparação do dano sã0 reguladas por normas escritas e 

precisas, sendo que: 

{jnstituem a obrigaçBo reparatona, independentemente de qualquer 

consjderaç60 sobre a natureza Ilcita ou ilícita do ato ou omissdo 

caosadores dele."75 

O dever de reparar o dano existe de qualquer forma, e 

independe da licitude ou ilicitude do ato que lhe deu causa. 

Neste sistema a ênfase é dada à ocorrência de um dano, de 

----.I___- ___C_ 

í"Gdido Fernando Silva Soares. Direito internacional do meio ambiente, p 134 



qualquer natureza que enseja a obrigação de reparar. O que se postula é uma 

definição jurídica dos efeitos danosos de um determinado acidente nuclear, não 

havendo, portanto, a necessidade de se perquirir sobre a licitude ou ilicitude dele. 

No sistema de responsabilidade objetiva ou por risco não existe 

a dualidade de dois regimes n o ~ m a t i v ~ ~ ,  haja vista que, na própria norma que define 

um evento danoso, encontra-se a obrigação de repará-lo. Este é o caso da 

responsabilidade por atos não proibidos pelo Direito Internacional, ou ainda 

denominado de sistema especial. Observa-se, contudo, que o entendimento geral é 

que riso se admite em direito das gentes uma responsabilidade objetiva, sem a 

verifica~áo de qualquer procedimento danoso, exceto em casos especiais, que 

normalmente já estão disciplinados por convenções. 

2.5.3. RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL E REPARAÇÃo DO 

DANO AMBIENTAL 

Segundo Guido Soares, 0 termo responsabilidade não é univoco, 

mas analogico e expressa: 

"conceitos distintos, ~0nguant0 logicamente relacionados ente eles. 

Quer tanto significar uma obrigação de fazer, nao fazer ou de dar, 

quanto uma obrigação específica de reparar um dano (que 6 uma 

das finalidades que a obrigação de fazer, de nClo fazer ou de dar 

podem assurnirj1'. 76 

Na atual conjuntura do Direito Internacional, principalmente no que diz 

respeito ao meio ambiente, existe Uma correlaça0 muito intima do dever de cooperação 



entre OS Estados e a sua responsabilidade internacional. Como se verifica pelo 

Principio 22 da Declaração de Estocolmo de 1972, reiterado pelo Principio 13 da 

Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: 

"(...) ainda cooperar de forma expedita e determinada para o 

desenvolvimento de normas de direito internacional ambienta1 relativas a 

responsabilidade e reparação por efeitos adversos de danos ambienfais 

causados, em áreas fora de sua jurisdição, por atividades dentro de sua 

jurisdição ou sob seu controle."77 

Assim, observa-se que, tanto no caso de obrigação de 

reparação baseada na teoria da culpa (subjetiva), como no da teoria do risco 

(objetiva), existe uma norma jurídica que institui a responsabilidade internacional, 

mesmo porque se esta não existisse, não seria possível postular a obrigação 

jurídica de reparar o dano. Existem, portanto, dois tipos de danos causados ao 

meio ambiente, o dano que não consta de normas escritas do Direito Internacional 

(o sistema geral), e o dano definido em norma escrita (o sistema especial), sendo 

que a obrigação de reparar deve estar contida em textos de tratados e convenções 

internacionais. 

Atualmente, sã0 três 0s regimes da responsabilidade 

internacional por risco, decorrentes de acidentes nucleares, a saber: 1. O regime 

regional europeu ParisIBruxelas, 2- O regime geral da Convenção de Viena de 

21/05/1063 - AIEA e 3. O regime do transporte maritimo de material nuclear, 

Convenção de Bruxelas de 17/02/1971. Ainda assim, 0 regime regional europeu 

Paris/Bruxelas compreende três atos internacionais importantes que sâo: A 

Convenção de Paris de 1960, a Convenção Suplementar de Bruxelas de 1963 e o 

~ro toco~o  Conjunto de 1988 de Viena, sendo que este último coordena os sistemas 

- 
- - 
77 Principio 13 da Declaraçáo do Rio. 



ParisIBruxelas com o regime geral da Convenção de Viena de 1963. 

A Convenção de Paris tratou de assegurar a compensação 

pecuniária as pessoas que sofreram danos de origem nuclear. Assim, definiu em 

seu art. 30 que o Operador de uma instalação nuclear é o único e exclusivo 

responsável pelo dano nuclear, e no art. 6' exonerou de qualquer responsabilidade 

0s fornecedores e os transportadores. Definiu, ainda, no art. 10, que essa 

responsabilidade deve estar coberta por seguro Ou garantia financeira, sendo o 

prazo prescricional da responsabilidade do Operador de 10 (dez) anos, a contar da 

ocorrência do acidente (art. 8'). Limitou, contudo, a 15 milhões de Direitos Especiais 

de Saque - DES o teto máximo para cada acidente nLJc!ear, não podendo ser 

menores do que 5 milhões de DES.'* 

A Convenção Suplementar, como o próprio nome indica 

suplementou a Convenção de Paris e instituiu um sistema de compensação em três 

camadas (three-tiers compensation system) que é O mínimo e o máximo de DES 

acima sugerido, no caso de a indenização ser paga pelo Operador. Se a 

indenizaçáo for devida pelos fundos públicos do Estado onde se localiza a 

instalação nuclear que provocou 0 dano 0 teto foi fixado em 175 milhões de DES, e 

a terceira dependendo da potência termonuclear agregada dos reatores nucleares 

situados nos territórios dos Estados. eleva a ComPensa~ão para 300 milhões de 

DES devendo ser financiada pela comunidade dos Estados-partes. 

Quando se pretende envolver o Direito Internacional para 

- _-- 
7% panir do momento em que a comunidade internacional deixou de,utilizar O padrão-ouro como referencial de 

valor entre as moedas, DES - Direitos Especiais de Saque (SPeclal Drawing Rights) foram instituídos pelo 
F~~~~ Monetário internacional - FMI, e ir~troduzidos pelo Protocolo de 1982. São unidades de valores 
comparativos entre as moedas com o intuito de substituir o equivalente ao dólar-ouro dos EUA, 



dirimir questões importantes de danos causados ao meio ambiente por Estados, 

verifica-se que apesar de tantos tratados e convençóes, até o momento, somente 

dois casos, o da Fundição Trail e do Lago L ~ ~ O U X  foram resolvidos por órgãos 

julgadores internacionais. Foram instituídas arbitragens nas relações entre 0s 

Estados conflitantes, tendo sido aplicado o sistema da responsabilidade por culpa. 

Para esclarecer o leitor, lembramos que o acidente da Fundição 

Trail, uma fundição de zinco e chumbo localizada na cidade de Trail no Canadá, que 

por expelir grande quantidade de partículas sólidas e de gases sulfurosos que, 

atravessando a fronteira com os Estados Unidos, causou sérios prejuízos a cidade 

d e  Newport, na forma de chuva ácida e deposições de quantidades de compostos 

com ácido sulfúrico. Apesar da fundição ter pago varias indenizações em pleitos 

tramitados perante os tribunais internos dos Estados Unidos, ou por meio de 

acordos bilaterais privados, foi assinado Um COmpr~misso entre os Governos 

Canadense e Americano, resolvendo submeter a controvérsia a arbitragem 

internacional. 

O segundo caso, do Lago L ~ ~ o u x ,  envolveu outros dois 

estados, a Espanha e a França. Nesse caso. tratou-se de um acidente de poluição 

de águas. A França, por força de trabalhos hidráulicos efetuados em seu território 

desviava as águas do Lago Pirineu que, depois, eram devolvidas ao Rio Carol, que 

corre em território Espanhol Com0 afluente do Rio Sagres. Assim, a Espanha 

apresentou rec lama~á~ contra a França, tendo sido 0 assunto resolvido por um 

tribunal arbitra1 internacional- 

NO âmbito do acidente nuclear, O acidente com a usina de 



Chernobyl, na Ucrânia, foi o único caso de acidente nuclear de grandes proporções 

registrado. Nesse acidente, uma nuvem radioativa não só se espalhou sobre a 

região como também sobre países limítrofes ou relativamente próximos à ex-URSS. 

Assim, vários países foram atingidos pelos efeitos da radiação nuclear, porém como 

não foi comprovado o dano que motivasse uma reclamação internacional por parte 

dos Estados lesados, o Direito Internacional não foi aplicado. 

Outra convenção multilateral que carece de certo exame é a 

Convenção Sobre Assistência no Caso de Acidente Nuclear ou Emergência 

Radiológica, que foi adotada em Viena, sob a égide da AIEA em 1986. O art. x 

dessa convenção dispõe sobre a reciamação e a reparação do dano causado por 

radiação (vide anexo). 

Observa-se que esta convenção não trata de um sistema de 

normas que instituem a responsabilidade objetiva OU por risco. Estão faltando 0s 

elementos principais desse sistema, entre eles 0s mecanismos para canalizar a 

responsabilidade numa determinada pessoa ou entidade causadora do dano, além 

da obrigatoriedade de seguros e outras garantias financeiras e da indicação dos 

juizos judiciários interno dos Estados, que Por sua vez. tenham competência para 

dirimir 0s conflitos entre as partes. 

Embora esteja patente na Convenção de Paris de 1960 a 

influência dos sistemas Romano-Germânico e da Common Law, verifica-se que a 

Convenção de Viena de 1963, sob a %lide da AIEA, é O melhor modelo de 

regulamentação da responsabilidade internacional no sistema de risco, haja vista a 

universalidade doç interesses representados na mesma. NO Brasil, como já 







o ~ t r a . ' ~  Todavia, não foi todo o sistema Paris/Bruxelas que aderiu ao protocolo em 

razão de que a Convenção Suplementar de Bruxelas de 1963, que estabeleceu 

maiores indenizações e o chamado three-tiers system, não havia sido incluída no 

mesmo. Contudo, aventa-se a possibilidade de a Convenção de Viena de 1963 

sofrer reformas no que diz respeito ao valor das indenizações, assim como de 

ampliar a sua abrangência, tendo como participantes os países do ex-bloco 

socialista. 

Deve-se salientar, também, que o regime especial de transporte 

marítimo de material nuclear, objeto da Convenção de Bruxelas, de I 711 211 971, 

surgiu em função de certas lacunas existentes nas normas das convenções do eixo 

ParisIBruxelas e de Viena de 1963. 

Como essas Convenções muito se preocuparam com a 

delimitação das responsabilidades por danos nucleares, canalizando-as para a 

figura do Operador da instalação nuclear, que ficaria fixada em um determinado 

território sob a jurisdição de determinado Estado, deixaram elas de estender as 

limitações da responsabilidade aos transportadores marítimos de materiais 

nucleares, Assim, estes continuavam regidos pelo Direito Marítimo, qual seja, pelo 

sistema da responsabilidade por culpa, não existindo, então. qualquer limitação no 

que tange 6s indenizaçóes. Em virtude disso, verificou-se que as Companhias 

seguradoras recusavam-se a cobrir 0s riscos nucleares e, por conseqüência, 0s 

transportadores marítimos passaram a recusar as cargas nucleares que, até então, 

eram transportadas por via marítima, dada a sua distância e ao baixo custo do frete. 

____-- 
79 Firmaram este protocolo: Argentina. Alemanha. Bélgica. Camarões. Chile Dinamarca, Egito, 
jzspanha, Filipinas, ~ i ~ l â n d i a ,  França, Grécia. Hungria. Itália. Marrocos, Noruega, Países Baixos, 
~ ~ l a ~ i ~ ,  Portugal, Reino Unido, Suécia. Suíça e Turquia E O ratificaram: Camarões, Chile, 
D , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ ~ i f ~ ,  Hungria, Itália. Países Baixos, Noruega. PolÔnia (adesão) e Suécia (infomações)~ 





reprocessamento, que utiliza reagentes químicos altamente tóxicos, controladas à 

distância, dada a alta radiação presente nos materiais. Nesse caso, em particular, 

estava sendo aproveitada a capacidade ociosa da fábrica reprocessadora na 

França, evitando-se, por outro lado, investimentos altamente perigosos num pais 

sujeito a terremotos como o Japão, onde, um acidente dessa ordem, poderia causar 

um acidente nuclear. Esse tipo de negócios internacionais ocorrem com muita 

frequência e obviamente representam vultuosas somas de dinheiro, o que parece 

ser a tônica do mundo globalizado e capitalista. 

Apesar de a responsabilidade de qualquer acidente estar 

incluso nas relações entre os Estados negociantes, 0s eventuais danos nucleares 

que podem ocorrer em alto mar ou a outros Estados, que não tomaram parte nos 

arranjos comerciais desses. deverão ser decididos pelo sistema da 

responsabilidade por risco, respeitadas as limitações do dano nuclear. 

No Brasil, verifica-se que foi seguido o modelo das atividades 

nucleares praticadas em outros países que, Por sua vez, acabaram instalando no 

setor nuclear o monopólio estatal de exploração, assim como também a ostensiva 

participação do Estado em outros aspectos dessas atividades, inclusive no que diz 

respeito à gara3tia da indenização por dano- 

Assim, por estar a responsabilidade civil concentrada em uma 

só pessoa, que é o operador da atividade nuclear. existe o principio da 

ucanaliza~ãou, o que significa que O operador da atividade nuclear tem a obrigação 

legal de indenizar, independentemente da culpa Ou ainda da existência do nexo 

causal. Observa-se aqui que, a ~analizaçã0 da responsabilidade é uma canalizaçáo 

jurídica e se confronta com a responsabilidade de cunho econômico, haja vista a 



existência do sistema financeiro que garante a vitima o ressarcimento dos danos. 

Mesmo que não se verifique a existência do nexo causal entre o operador da 

atividade nuclear e o dano causado ao meio ambiente pala radiação, o operador 

continua sendo, exclusivamente, o responsável pelos acidentes e conseqüentes 

danos. Vale lembrar que, cabe ao operador da atividade nuclear aplicar o direito d e  

regresso contra a pessoa física que agir dolosamente para a ocorrência do dano. 



3. O MEIO AMBIENTE E A DIGNIDADE HUMANA 

Quando se fala em meio ambiente, o ser humano, na sua plenitude e 

imbuído da sua dignidade como ser integral que &não pode ser considerado à parte. 

É natural que sejam ambos dependentes entre si, haja vista a interação de um com 

O outro, e as respostas que ambos Se dão. Pois se de um lado a bestialidade 

humana degrada o meio ambiente, este devolve ao homem o bem ou o mal com que 

é tratado. Percebe-se isso claramente na p0luiÇá0 dos rios causada pelo homem e 

o envenenamento da água tão necessária à sua própria vida, ou ainda no 

envenenamento dos recursos naturais pelo mal USO e mal acondicionamento dos 

rejeitos nucleares. 

Todavia quando se fala de dignidade, faz-se um questionamento do 

seu conceito: O que vem a ser a dignidade? Verifica-se então que o conceito de 

dignidade foi se desenvolvendo no decorrer da história. e segundo Guerra Filho 

chega ao início do século XXI repleta de si mesma como um valor supremo, . . . 

construído pela razão jurídica."80 

Ao longo dos tempos, após ter sido O homem considerado uma ureçv, 

esse ser, bom ou mau, vai galgando passos, e garantindo posições que se 

contrapdem de acordo com as etnias. as sociedades. e as situações, até que, finalmente, 

tem a sua dignidade garantida Por Um principio que a torna absoluta, impossível de ser 

violada, pois se isso ocorre deixa de ser dignidade. Assim. é reconhecido 0 papel do Direito 

como mola propu$ora do desenvolvimento social da mesma forma que serve de elemento 

inibidor da, ainda existente, irracionalidade humana. 



Hoje, no inicio do século XXI, verifica-se que não só nos países 

desenvolvidos esse ideal jurídico evoluiu. Evoluiu igualmente no Brasil, onde se 

encontra retratado na própria constituição Federal no seu artigo primeiro: 

"Art. l0 A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 

I a soberania 

II a cidadania 

I11 a dignidade da pessoa humana" 

Guerra Filho refere-se a Constituição Federal da Alemanha Ocidental 

do pós-guerra, quando lembra que é reconhecido pelo próprio povo alemão 0s 

direitos invioláveis da pessoa humana em relação a qualquer comunidade do 

mundo, assim como garante a intangibilidade da dignidade da pessoa humana. 

Assim, conclui Guerra Filho que " O ser humano é digno porque é." E, 

recorrendo a Heiddegger admite: "A formulação sobre o ser é de conjugação única e 

tautológica. O ser é. Ser é ser. Logo, basta a form~laçá0: sou. Então, a dignidade 

nasce com a pessoa. É-lhe inata,inerente a sua essência."81 

por outro lado, temos que considerar que O ser humano, pela sua própria 

essência, não foi "feitou para viver em isolamento. Nasce, cresce, se desenvolve e vive num 

meio çocial. Se normal, nasce física e mentalmente perfeito, porém a sua integridade física 



e psíquica, o seu pensamento, a sua liberdade, são adquiridos ao longo de sua vida, 

mas devidamente garantidos pelo princípio essencial, que e a sua dignidade. óbvio 

que no decorrer do tempo esse ser que vai praticar ações e ter comportamentos 

diferenciados, pois socialmente usará todas as máscaras disponíveis e necessárias, 

pode tender a violar e conseqüentemente ferir a dignidade de outro. Assim vai 

perder a garantia ilimitada da sua dignidade, pois como afirma Guerra Filho "...a 

dignidade só é garantia ilimitada se não ferir outra."82 

Feitas estas considerações sobre a dignidade humana, resta 

demonstrada a impossibilidade de o ser humano se distanciar, se separar do meio 

ambiente, que lhe é fundamental. Natural então, que o direito regule a 

irracionalidade humana em relação à Natureza Com0 sobejamente discutida neste 

estudo. 



Como pudemos verificar pelos elementos trazidos neste trabalho, por sua 

própria natureza, o meio ambiente desconhece fronteiras de fixação de limites 

físicos entre o interno e o internacional, haja vista a sua indivisibilidade. 

Foram expostas algumas noções fundamentais sobre o meio ambiente, 

dentro do contexto dos interesses difusos em relação ao rejeito nuclear, pois que, 

as atividades nucleares importam em perigos tão grandes e conseqüências tão 

danosas e imprevisíveis, que legislações internas de cada Estado e convenções 

internacionais acabaram por abandonar O dogma da culpa na definição da própria 

responsabilidade. Foi dessa forma que 0 sistema da correlação existente entre o 

perigo e a responsabilidade objetiva foi adotado, sendo inadmissível a excludente 

da força maior, o que está devidamente garantido pela Constituição Federal, sendo 

o inciso )o(jjj, "c", do art. 21, cristalino no sentido de que "a responsabilidade 

independe da existência de culpa". 

Outro ponto de suma importância e que, em virtude do monopólio estatal, o 

Estado tem o vínculo direto e subsidiário ao pagamento da indenização. 0 princípio 

da vinculação do Estado ao sistefTla 0 torna responsável, direto ou subsidiário, pelo 

pagamento de indenizações devidas por danos causados pela radiação nuclear, 

sendo ou não o Estado 0 operador. 

AO abordarmos a radioatividade, concluimos que O meio ambiente é o bem 

que deve ser tutelado a todo custo. Tal é a sua importância que, ao nascer, na 



segunda metade do século XX, o Direito Internacional do Meio Ambiente - uma nova 

vertente do Direito Internacional, veio reforçar a idéia de estar voltado para o 

estabelecimento de normas de cooperação. O Direito Nuclear também não pode 

ser esquecido, de vez que se tornou profundamente importante, quando se verifica 

a gravidade da situação que poderá ser gerada pelo mau uso e mau 

acondicionamento do rejeito radioativo. 

Verificou-se, ainda, que, apesar de tantas Convenções Internacionais e 

Nomas de Direito Interno, a responsabilidade de quem cria o perigo e, 

principalmente, de quem causa o dano 6 imensa, não excluindo a responsabilidade 

do Operador Nuclear e do Estado no ressarcimento do dano causado e, antes que 

este ocorra, de preveni-lo. 

No Brasil, como a energia nuclear 6 de monopólio da União, e a CNEN é a 

agência com total liberdade na sua gestão, deve haver uma séria modificação na 

Lei no 6.189174, para que haja maior eficácia no seu controle e fiscalização. A 

CNEN não pode e não deve, ao mesmo tempo, ser incentivadora e fiscalizadora da 

energia nuclear. Faz-se necessário que terceiros participem do dia-a-dia das 

atividades e atitudes tomadas pelos dirigentes da CNEN. dai a necessidade de a 

CNEN ter a sua composição alterada e ampliada, Para que de seu quadro diretivo 

façam parte representantes de associações ambientais e de sociedades científicas 

brasileiras. 0 s  seus membros diretivos devem ser aprovados pelo Congresso 

Nacional. O Regime Jurídico dos Seus empregados também carece de revisão, 

para que possa ser-lhes dado maior independência no exercício de suas funções. 

Uma poljtica nacional de resíduos deve ser amplamente debatida, não só 

pelos nossos mas taf'llbém Por toda a sociedade. Deve haver, por 



parte da sociedade como um todo, uma participação efetiva de equacionamento 

dessa política e educação das populações. Somente com a educação é que 

podemos ter a certeza de uma real cooperação entre os povos, com respeito, 

responsabilidade e reciprocidade. 

Faz-se mister que as populações sejam esclarecidas e alertadas da 

necessidade de redução, reaproveitamento e reciclagem dos resíduos produzidos 

em todos os setores e níveis. 

Verifica-se no mundo globalizado de hoje que, não obstante a existência e a 

proliferação de tratados e convenções multilaterais, que, se por um lado significa um 

interesse crescente dos Estados pela preservação do meio ambiente, por outro lado, 

pode causar sérios empecilhos para um tratamento mais eficaz na regulamentação 

do mesmo. 

Entende-se que o maior desafio da proteção internacional do meio ambiente 

se encontra na harmonização entre as normas internacionais, que deverão ser 

legitimamente votadas em foros distintos. A falta dessa harmonização pode suscitar 

nos Estados a adimplência de umas obrigações internacionais em detrimento da 

violação de outras. 

Com diz Kelsen, a relação entre o Direito Internacional e o Direito Nacional é 

semelhante a relação entre o Direito Nacional e a moralidade, pois que, o direito de 

um Estado obriga as pessoas a se conduzirem em determinadas situações, sempre 

de acordo com as normas morais vigentes. 

O que se percebe claramente, hoje, é que estamos vivendo uma 

conseqüência da forma como as sociedades modernas se organizaram no acesso, 



na produção e na distribuição dos bens da natureza e da cultura. Como os países e 

seus habitantes procuraram sempre dominar a natureza e não estarem junto dela, 

tendo assim, destruído a consciência de uma vasta comunidade biótica, terrenal e 

cósmica. 

Conclui-se, assim, que a globalização acentuou as diferenças entre os 

povos. Levou os países desenvolvidos e detentores dos recursos financeiros e das 

mais altas tecnologias a excluírem os demais de um contexto, onde o ponto mais 

importante e predominante deveria ser a mantença da dignidade humana, sem 

contudo descartar a ética, o que, infelizmente, não acontece. 

Compactuamos com a lição de Leonardo Boff, quando discute as suas três 

concretizações, que denomina: responsabilidade pelo meio ambiente, que se traduz 

por um pacto de cuidado e de respeito para com a natureza, responsabilidade pela 

qualidade de vida de todos os seres, do humano aos demais seres, que é o pacto 

sociocósmico, e, finalmente, a responsabilidade generacional, que é o pacto com as 

gerações atuais em direta correlação com as gerações futuras. Essas têm o direito 

de herdar uma Terra habitável, não só do ponto de vista ambiental, mas, 

principalmente, sadia, com instituições político-sociais humanizadas. E, isso, só vai 

acontecer quando os detentores do ter, do poder e do saber sobre as grandes 

maiorias, passarem a seguir os imperativos e apelos éticos para uma nova 

contenção do planeta, da solidariedade e da co-responsabilidade planetária, sem se 

preocuparem que essas exigências éticas possam prejudicar os seus interesses 

imediatos. 



As populações têm que ter a consciência de seu papel na preservação do 

planeta, pois enquanto isso não acontecer o planeta fatalmente estará sujeito a 

falência total de seus recursos. 

Hoje, vemos no Brasil do novo milênio, do século XXI, uma carência absurda 

de recursos e de esclarecimentos das várias populações que se estendem ao longo 

das plantas de energia nuclear, e ao longo de locais onde o homem ainda não 

conseguiu destruir, ou pelo menos, não conseguiu destruir totalmente. Vemos um 

governo que embora se preocupe com a preservação do meio ambiente, promulga 

leis que vão contra tudo o que diz respeito a sua preservação. Vemos um legislador 

fraco, representado por membros corruptos, prontos para vender a preço de ouro a 

terra a que pertencem. Vemos uma legislação ainda carente, preventiva sim, mas 

pobre no sentido de punir o crime ambiental. Mas é a punição um remédio? Pelo que 

existe em nosso ordenamento jurídico que diz respeito ao meio ambiente, verifica-se 

que o educar e prevenir é o melhor meio, melhor do que a punição. E como educar? 

Vemo-nos diante de um quadro de grandes diferenças sociais e da 

possibilidade do surgimento de uma grande convulsão social, em face da própria má 

distribuição de renda que se faz patente no nosso país. Mas como diz Edis Milaré, o 

planeta Terra é uma nave. "Esta nave não admite simples passageiros 

despreocupados, entretidos exclusivamente com as diversões a bordo. A viagem 

nos conduz a um desconhecido, e pela cibernética geral desta nossa embarcação, 

cada qual tem sua participação na pilotagem1'.83 

Assim, o Brasil, ou melhor, o nosso povo, tem a responsabilidade de fazer 

deste um país que se recupera de seu atraso, mas que mantém um 

83 Milaré, Édis. 0p.Cit. P.29. 
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ANEXOS 

LEIS E DECRETOS 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - Artigos da Constituição que fazem 

referência a energia nuclear. 

CONVENÇÃO DE VIENA - DECRETO No 91 1 de 03 de outubro de 1993 - 

promulga a convenção internacional sobre responsabilidade civil por danos 

nucleares. 

LEI No 1.234 de 14 de novembro de 1950 - confere direitos e vantagens a 

servidores que operam com Raios X e substâncias radioativas. 

LEI No 4.1 18 de 27 de agosto de 1962 - dispõe sobre a Política Nacional de 

Energia Nuclear, cria a Comissão Nacional de energia Nuclear, e dá outras 

providências. 

DECRETO No 3.563 de 17 de agosto de 2000 - Aprova a estrutura regimental 

e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas da 

CNEN e dá outras providências. Revoga os Decretos No 150 de 15/06/91, No 1.283 

de 1911 0194, Anexo XXXVI ao Decreto no 1.351 de 2811 2194 e o Decreto no 1.962 de 

24107196. 

DECRETO No 51.726 de 19 de fevereiro de 1963 - aprova o Regulamento 



para execução da Lei no 4.1 1 8 de 2710811 962. 

DECRETO No 62.151 de 19 de janeiro de 1968 - Promulga a Convenção da 

Organização Internacional do Trabalho de no 115 sobre a proteção contra as 

radiações ionizantes. 

LEI No 5.740 de 01 de dezembro de 1971 - autoriza a Comissão Nacional de 

Energia Nuclear - CNEN a constituir a sociedade por ações Companhia Brasileira de 

Tecnologia - CBTN e dá outras providências. 

DECRETO No 70.855 de 21 de julho de 1972 - Regula a execução do 

disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei no 5.740 de 0111 2/71. 

LEI No 6.189 de 16 de dezembro de 1974 - Altera a Lei no 4.11 8, de 27 de 

agosto de 1962, e a Lei no 5.740 de 01/12/71, que criaram, respectivamente, a 

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN e a Companhia Brasileira de 

Tecnologia Nuclear - CBTN, que passa a denominar-se Empresas Nucleares 

Brasileiras S.A. - Nuclebrás, e dá outras providências. 

A Lei no 6189174 concedeu a CNEN as seguintes competências: 

"Art. 2 O  - compete à CNEN: 

I - assessorar o Ministério das Minas e Energia: 

a) no estudo das medidas necessárias à formulação, pelo Presidente da 

República, da Política Nacional de Energia Nucleac 

b) no planejamento da execução da Política Nacional de energia Nucleac 

I1 - Promover e incentivar: 

a) a utilização da energia nuclearpara fins pacíficos nos diversos setores 

do desenvolvimento nacional; 

b) formaçao de cientistas, técnicos e especialistas nos setores relativos c) 



energia nuclear. 

111 - Expedir normas, licenças e autorizações relativas a: 

a) instalações nucleares 

b) posse, uso, armazenamento e transporte material nuclear;. 

c) comercialização de material nuclear, minérios nucleares e concentrados 

que contenham elementos nucleares. 

IV - Expedir regulamentos e normas de segurança e proteção relativas: 

a) ao uso de instalações e de materiais nucleares; 

b) ao transporte de materiais nucleares; 

c) ao manuseio de materiais nucleares; 

d) ao tratamento e à eliminação de rejeitos radioativos; 

e) a construção e 6 operação de estabelecimentos destinados a produzir 

materiais nucleares e a utilizar energia nuclear. 

V - Opinar sobre a concessão de patentes e licenças relacionadas com a 

utilização da energia nucleac 

VI - Promover a organização e a instalação de laboratórios e instituiçbes 

de pesquisa a ela subordinadas técnica e administrativamente, bem como 

cooperar com instituiçbes existentes no País com objetivos afins; 

VI1 - Especificar: 

a) os elementos que devam ser considerados nucleares, além do urânio, 

tório e plutdnio; 

b) 9s elementos que devam ser considerados matéria fértil e material físsil 

especial ou de interesses para energia nuclear; 

c) os minérios que devam ser considerados nucleares. 

VI11 - Fiscalizar: 

a) o reconhecimento e o levantamento geológico relacionados com 

minerais nucleares; 

b) a pesquisa, a lavra e a industrialização de minérios nucleares; 

c) a produção e o comércio de matenais nucleares; 

d) a indústria de produção de materiais e equipamentos destinados ao 



desenvolvimento nuclear 

IX - Pronunciar-se sobre projetos de acordos, convênios ou compromissos 

internacionais de qualquer espécie, relativos à energia nuclear. 

Art. 3 O  - Para a execução das medidas previstas no antigo anterior, a 

CNEN operará diretamente ou através de instituiçães por ela constituídas, 

podendo, ainda, observa a legislaç3o pertinente: 

I -Contratar os serviços de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 

privadas; 

I1 - Celebrar convênios; 

I11 - Firmar contratos no País ou no estrangeiro para financiamento de 

suas atividades, mediante autorizaçiío do Poder Executivo; 

IV - Conceder recursos e auxílios. 

Parágrafo Único - A CNEN terá participação majoritária na direção das 

instituições que vier a criar. 

DECRETO No 75.569 de 07 de abril de 1975 - Dispõe sobre a estrutura 

básica da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN e dá outras providências. 

DECRETO No 76.802 de 16 de dezembro de 1975 - Autoriza a criação da 

Nuclebrás Auxiliar de Mineração S.A. - NUCLAM, sociedade por ações, subsidiária 

da NUCLEBRÁS - Empresas Nucleares Brasileira S.A. 

DECRETO No 76.803 de 16 de dezembro de 1975 - Autoriza a criação da 

Nuclebrás Engenharia S.A. NUCLEN, sociedade por ações, subsidiária da 

NUCLEBRÁS, Empresas Nucleares Brasileiras S.A. 

DECRETO No 76.804 de 16 de dezembro de 1975 - Autoriza a criação da 

Nuclebrás Enriquecimento Isotópico S.A. - NUCLEI, sociedade por ações, 

subsidiária da NUCLEBRÁS - Empresas Nucleares Brasileiras S.A. 



DECRETO No 76.805 de 16 de dezembro de 1975 - Autoriza a criação da 

Nuclebrás Equipamentos Pesados S. A. - N UCLEP, sociedade por ações, 

subsidiária da NUCLEBMS - Empresas Nucleares Brasileiras. 

DECRETO No 77.977 de 07 de julho de 1976 - Dispõe sobre a criação do 

Programa de Recursos Humanos para o Setor Nuclear e dá outras providências. 

DECRETO No 80.266 de 31 de agosto de 1977 - Estabelece reserva de 

minérios nucleares, de seus concentrados ou de compostos químicos de elementos 

nucleares, dispõe sobre estoque de matéria fértil e físsil especial e dá outras 

providências (Revogado pelo Decreto no 90.857 de 25/01/85). 

LEI No 6.453 de 27 de outubro de 1977 - Dispõe sobre a responsabilidade 

civil por danos nucleares e a responsabilidade criminal por atos relacionados com 

atividades nucleares e dá outras providências. 

DECRETO No 81.384 de 22 de fevereiro de 1978 - dispõe sobre a concessão 

de gratificação por atividades com Raios X ou substâncias radioativas, previstas na 

Lei no 1.234150, e dá outras providências (alterado pelo Decreto no 84.106 de 

2211 011 979 com nova redação ao artigo 7). 

DECRETO No 81.414 de 28 de fevereiro de 1978 - aprova a reforma do 

Estatuto da Empresas Nucleares Brasileiras S.A. - NUCLEBRAS. 

DECRETO-LEI No 1.630 de 17 de julho de 1978 - concede benefícios 

tributários ao Programa Nuclear Brasileiro e dá outras providências. 

DECRETO-LEI No 1.681 de 07 de maio de 1 979 - altera a alínea "i", do item II, 

do Art. 13 da Lei no 4.452 de 0511 1164. 



DECRETO No 83.783 de 26 de julho de 1979 - Dispõe sobre a reversão, a 

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, do Instituto de Radioproteção e 

dosimetria - IRD e do Instituto de Engenharia Nuclear IEN e dá outras providências. 

DECRETO No 84.106 de 22 de outubro de 1979 - Altera a redação do Ar-. 7O 

do Decreto no 81.384 de 22/02/78, que dispõe sobre concessão de vantagens 

previstas na Lei no 1.234 de I411 1/50. 

DECRETO No 84.41 1 de 22 de janeiro de 1980 - altera o Decreto no 75.569 

de 07/04/75, que dispõe sobre a estrutura básica da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear - CNEN. 

DECRETO No 84.520 de 03 de março de 1980 - Modifica a redação de 

dispositivos do Estatuto social da NUCLEBMS - Empresas Nucleares Brasileiras 

S.A., aprovado pelo Decreto no 81.414 de 28/02/78. 

DECRETO No 84.973 de 29 de julho de 1980 - dispõe sobre a co-localização 

de Estações Ecológicas e Usinas Nucleares. 

DECRETO No 90.857 de 24 de janeiro de 1985 - Estabelece reserva de 

minérios nucleares, de seus concentrados ou de compostos químicos de elementos 

nucleares, dispõe sobre estoque de material fértil e físsil especial e dá outras 

providências. 

DECRETO-LEI No 2.464 de 31 de agosto de 1988 - altera a Lei no 6.189 de 

16 de dezembro de 1974. 

DECRETO No 96.621 de 31 de agosto de 1988 - dispõe sobre a dissolução 

da Nuclebrás Enriquecimento Isotópico S.A. - NUCLEI da Nuclebrás Auxiliar de 



Mineração S.A.-NUCLAM e dá outras providências. 

DECRETO No 96.622 de 31 de agosto de 1988 - autoriza a constituição de 

subsidiárias da INB e dá outras providências. 

DECRETO No 96.623 de 31 de agosto de 1988 - dispõe sobre a dissolução da 

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP e da Nuclebrás de Monazita e 

Associados S.A. - NUCLEMON e dá outras providências. 

DECRETO No 96.624 de 31 de agosto de 1988 - altera o Art. 8 O  do Decreto no 

75.569 de 07/04/1975, que dispõe sobre a competência da CNEN e dá outras 

providências. 

LEI No 7.781 de 27 de junho de 1989 - Dá nova redação aos artigos 2O, 10 e 

19 da Lei no 6.189174, e dá outras providências. 

DECRETO No 150191 de 17 de junho de 1991 - aprova a Estrutura 

Regimental da Comissão Nacional de Energia Nuclear e dá outras providências. 

LEI No 9.1 12 de 10 de outubro de 1995 - Regulamenta a exportação de bens 

sensíveis e serviços diretamente vinculados, de que trata a Lei no 9.11 2/95. 

DECRETO No 1.861 de 12 de abril de 1996 - Regulamenta a exportação de 

bens sensíveis e serviços diretamente vinculados, de que trata a Lei no 9.1 12195. 

LEI No 9.765 de I 7  de dezembro de 1998 - institui taxa de licenciamento, 

controle e fiscalização de materiais nucleares e radioativos e suas instalações. 



RESOLUÇOES E PORTARIAS 

RESOLUÇÃO CNEN 01/63 de 11 de janeiro de 1963 - Contém normas para 

aplicação dos dispositivos da Lei no 4. I 18/62 e de seu regulamento aprovado pelo 

Decreto no 51.726163, no que se referentes aos minerais, minérios nucleares de 

interesse para a energia nuclear. (substituída pela Resolução no 03165). 

RESOLUÇÃO CNEN 03165 de 30 de abril de 1965 - dispõe sobre as normas 

para aplicação dos dispositivos da Lei no 4.11 8/62 e de seu regulamento aprovado 

pelo Decreto no 5 1 .726163 e substitui a Resolução no 0 1163. 

RESOLUÇÃO CNEN 08/66 DE 14 DE OUTUBRO DE 1966 - Modifica, em 

caráter preliminar, a redação dos itens 3 e 9 da Resolução CNEN no 03/65. 

RESOLUÇAO CNEN 06/67 de 14 de dezembro de 1967 - Dá nova redação 

ao item 9 da Resolução 03166, modifica a Resolução 8166, para as areais sírcono- 

ilmeníticas, considerar-se-á como rejeito radioativo os elementos nucleares. 

RESOLUÇÃO CNEN 04/69 de 26 de fevereiro de 1969 - Dispõe sobre OS 

artigos 4' e 6O da Lei no 6.189174. 

RESOLUÇAO CNEN 11174 de 17 de dezembro de 1974 - Dispõe sobre a 

distribuição da metade das cotas para exportação de minérios previstos pela 

Resolução no 09/73. 

RESOLUÇÃO CNEN 07/77 de 24 de agosto de 1977 - Dispõe sobre a 

quitação dos débitos de urânio e tório contidos nos minérios exportados desde julho 

de 1974, até essa data, considerando os preços vigentes no mercado internacional. 





radioativos e suas instalações - TLC de que trata a Lei no 9.765198. 

CONVENÇAO SOBRE ASSISTÊNCIA NO CASO DE ACIDENTE NUCLEAR 

OU EMERGÊNCIA RADIOLÓGICA, ADOTADA EM VIENA, EM 1986, SOB A 

ÉGIDE DA AIEA. 

O Art..X dessa convenção dispõe o que segue: 

"Artigo X 

Reclamação e reparação 

I .  Os Estados-partes cooperar30 estreitamente com o objetivo de facilitar 

a resolução de processos legais e mencionados no presente artigo. 

2. A menos que se convenha de outra maneira, um Estado solicitante 

procederá da seguinte maneira com relaç3o à morte ou ferimento de 

pessoas, danos ou perda de bens, ou danos ao meio ambiente causados 

em, seu temtbrio ou em outra área sob sua jurisdição ou controle no curso 

do fornecimento da assistência solicitada: 

a) não moverá nenhum processo legal contra a parte que prestar 

assistência ou pessoas ou outras entidades legais que estiverem atuando 

em nome dela; 

b) assumirá a responsabilidade no tratamento de processos judiciais 

movidos por terceiras partes contra a parte que prestar assistência ou 

contra pessoas ou outras entidades legais que estiverem agindo em seu 

nome; 

c) manterá a parte que prestar assistência ou as pessoas ou outras 

entidades legais que agirem em seu nome livre dos processos legais 

referidos na letra b; e 

d) compensará a parte que prestar assistência ou as pessoas ou outras 

entidades legais que atuarem em seu nome por: 



i) morte ou fenmento de pessoal da parte que prestar assistência ou de 

pessoas que atuarem em seu nome; 

i;) perda ou dano de equipamento n8o consumível ou de materiais 

relacionados com a assistência, exceto em casos de conduta dolosa dos 

indivíduos que causaram a morte, ferimento, perda ou dano. 

3. O presente artigo não impedirá a reparação ou indenização disponível 

nos termos de qualquer acordo ou lei nacional de qualquer Estado. 

4. Nada no presente artigo obrigará o Estado solicitante a aplicar o 

Parágrafo Z0 no todo ou em parte a seus nacionais ou residentes 

permanentes. 

5. Ao assinar, ratificar, aceitar ou aceder à presente Convenç30, um 

Estado poderá declarar: 

a) que não se considera obrigado no todo ou em parte pelo parágrafo 2'; 

b) que não aplicará o parágrafo Z0 no todo ou em parfe nos casos de 

negligência acentuada pelos indivíduos que causaram morte, ferimentos, 

perda ou dano. 

6. Um Estado-parte que fizer uma declaração nos termos do parágrafo 5' 

poderá, a qualquer momento, retirá-la por notificação ao Depositário. " 
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