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1. INTRODUÇÃO 

A geração de energia elétrica no Brasil tem 

sido marcantemente de fontes hídricas, fato que vem repercu 

tindo no ordenamento jurídico do País, desde os primeiros 

dispositivos que regularam a utilização industrial de ene£ 

gia elétrica ao Código de Águas que trata da utilização dos 

recursos hídricos1. 

Posteriormente, com a implantação de algumas 

usinas térmicas a combustível fóssil, começaram as primei, 

ras alterações e aditamentos à legislação liderada pelo Co 

digo de Águas. 

Com a decisão de ser utilizada a energia nu 

clear para fins de eletricidade, a legislação brasileira 

passou a tratar da matéria através, não da legislação de 

energia elétrica, mas pela lei especial relativa à Política 

Nacional de Energia Nuclear2. 

A Revisão Institucional do Setor Elétrico-

REVISE, exercício efetuado no âmbito do setor elétrico bra, 

sileiro, em seu Relatório Diagnóstico, entre outros pontjs, 

considerou a necessidade de adequar-se a legislação de ene£ 

gia elétrica à presente realidade do País que prevê a insta, 

lação de usinas de origem térmicas para atender â demanda 

de eletricidade do País. 

Assim o REVISE propôs a elaboração de um CódjL ; 

go de Eletricidade que regule todas as etapas da utilização 

da energia elétrica, com o tratamento próprio de cada fon 

te energética, entre outros aspectos. 

Conjugado ao exercício do REVISE, o Governo 

Brasileiro, através da Comissão Nacional de Energia3 está 

implantando o Sistema Integrado de Planejamento Energético 

com o objetivo de coordenar a utilização da» diversas • fon > 

tes energéticas e otimizar» suas aplicações no atendimento 

ãs necessidades do País* 

0 Plano Nacional de Energia Elétrica 1987/ 

2010, conhecido como Plano 2010, prevê a instalação de usjL 



nas de origem térmicas, isto é, nuclear, carvão e outros 

combustíveis nos próximos anos4. 

Esta trabalho aborda os aspectos jurídicos e 

institucionais concernentes à utilização da energia nuclear 

como fonte geradora para energia elétrica, inclusive a crês. 

cente cooperação latino-americana. 

2. A NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL E A ENERGIA NUCLEAR 

2.1 - Considoraçôes Gerais 

A Constituição Federal de 5 de outubro de 

1988, que resultou dos trabalhos da Assembléia Nacional 

Constituinte e que ê parte do processo de redemocratização do 

Pais, tem princípios e disposições inovadoras. 

De inicio, o exercício do poder por meio de 

representantes eleitos ou diretamente pelo povo, caracter! 

zando-se couto forma mista desse exercício. Portanto, a 

partir de 1988, o Brasil tem um regime democrático semi ze 

pre sentat i vo 5. 

As anteriores Constituições tratavam da mani 

'festação direta do povo em situação especifica e localiza 

da, isto é, o plebiscito para a hipótese de divisão territo 

rial de municípios* 

Com a Constituição de 1988, a soberania popu 

lar poderá ser exercida pelo sufrágio universal e voto diret 

to e secreto através de plebiscito, referendo e iniciativa 

popular, pendentes de serem regulados era lei*. 

O mesmo texto constitucional, em seu artigo 

49 inciso XV determina ser competência exclusiva do Cong rei» 

BO Nacional autorizar referendo e convocar plebiscito. 

A iniciativa popular, como previsto na Consti 

tuição Federal "pode ser exercida pela apresentação à Cama 

ra dos Deputados de projeto de -lei subscrito por, no mini 

mo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo 

menoB por cinco Estados como menos de três décimos por centi 

dos eleitores de cada um deles"''. 
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Portanto, a Constituição deu tratamento dife. 

renciado às f ornas de exercício da soberania popular. Re sei: 

vou ao Congresso Nacional a competência privativa para auto 

risar referondo e convocar plebiscito, excluindo por conso 

quência aos demais poderes da União bem como dos Estados e 

Municípios esta competência. 

Quanto ã iniciativa popular Ünsita no procej3 

so legislativo quanto âs leis, é forma de exercício de eo 

berania popular» como prevista no texto constitucional,e em 

bora seja parte do processo legislativo federal poderá cons 

tar do processo legislativo dos Estados, visto que hão ê ma 

teria que lhes seja expressamente vedada ou de competência 

privativa da • União8. 

A par das manifestações de soberania popular, 

pelos instrumentos constitucionais referidos, a participa, 

ção do publico na gestão pública ó' na defesa de seus direi, 

tos ê garantida por outros instrumentos. 

O direito ã informação e de ser informado ris 

vestem-se de diversas formas, garantidas expressamente pela 

• nova ordem constitucional9. 

A Constituição Federal de 1988 garante o di 

reito de todos a receber dos órgãos públicos informação de 

seu internsse particular ou de interesse coletivo ou geral 

ressalvadas aquelas informações cujo sigilo seja imprcrscin 

divel à segurança da sociedade e do Estado» 

No que concerne ao meio ambiente, interesse 

coletivo, a Constituição determina a publicidade do estudo 

prévio de impacto ambiental, conforme dispuser a lei11. 

Entre outros remédios judiciais para • garan 

tir o exercício do direito ã informação, a Constituição pre 

vê o "habeas data" para assegurar o conhecimento de informa 

ção relativas ã pessoa do impetrante, constantes de regis 

tros ou bancos de dados de' entidades governamentais ou de 

caráter público ou para a retificação de dados, quando não 

se preferi fazê-lo por processo sigiloso judicial ou admj 

nistrativol2. 



Uoutrinadores, COMO Armando Cabral» propõe a 
aplicação do "habeas data" ambiental considerando aa ' infor 
inações que cuja naturesa interessem a pessoa do impetrante. 

t' Alem do que para a garantia do «xeroloio do 
direito a informação» o Mandada de segurança e eventualmen 
te o mandado de in junção • são remédios judiciais19. 

0 exercício do direito â informação e o direi 

to de ser informado no.que tange interesses coletivos ou 

difusos pqdn ocorrer de modo individual ou de modo coleti 

vo» como as audiências públicas, previstas na legislação am 

bienbai14. 

Entretanto, não se confunde o. direito & infor, 

mação e de ser informado com o exercício da soberania . popjl 

lar».-cujas hipóteses, também estão constitucionalmente pro 

vistas» como mencionado anteriormente. 
- » * • > 

Quando do exercício do direito ã informação, 

ou de ser informado tanto o indivíduo como a coletividade»' 

têm o direito de conhecer mas não de decidir» enquanto quei 

no exercício da soberania popular a decisão é direta do 

r» ' povo. 

As audiências publicas que ocorrem dentro de> 

procedimento administrativo ou mesmo no procedimento > parlei, 

menbar» quando as Comissões do Congresso Nacional; realizam 

audiências publicas com entidades da sociedade civil» têm 

como função o exercício do direito â informação» porem a 

dicisão compete às autoridades que neste momento estão no 

exercício da repressntação da soberania popular15.' 

Outro direito garantido pela Constituição da 
1988 9 o direibo do consumidor e seu corol&rio o direito de 
reclamar dos usuários dos serviços* públicos16*. '-hiíM* | 

A defesa do direibo do consumidor e ' um dos1; 
i 

fundamentos de Ordem Econômica e sendo obrigatório que os 

consumidores sejam esclarecidos aoerca dos impostos que in 

cidam sobre mercadorias e serviços17* "'"' 
• * 

Uuanto às prestações.dos serviços públicos da 



retamente ou sob regime de concessão ou permissão, a Consti 
tuição determina que a lei devera dispor aobre os direitos 
doa usuários 18. .,. -•*•*• > 

^ Entre as matar iaa de oompetSiioia legislativa 
concorrente está a da responsabilidade por dano ao consumi 
dor*-'. 

Atendendo às determinações do Ato das Diaposi 
ÇÔSB Constitucionais Transitórias foi «laborado o anteproje' 
to do Código de Defesa do Consumidor, atualmente em tramita 
çio no Congresso Nacional20. « • " ' V--^"-

Entre oa remédios judiciais a ação civil pá : 
blica, cuja titularidade ê oonatituoionalments do Ministiã 
rio Publico aHaxcluindo aqueles titulares designados em 
lei2*, .-i ,*!-' ] 

' • i ! 

A Constituição Federal também garante a defe 
sa do meio ambiente, dedicando um capitulo na Ordem Social 
para estabelecer os fundamentos e princípios pelos quais o 
Poder Publico e a coletividade devem pautar para'a'proteção 
desse bem comum22 • •>• :-:•--- j 

A Constituição Brasileira é das :' modernas 
Constituições a que mais expressamente garante ã defesa do 
meio ambiente, acarretando aos Foderes Públicosfdevores ••• 
atribuições e ã coletividade direitos e também deveras e 
•atribuições e a ambas responsabilidades relativas "ao meio 
ambiente. •..' •.,-••»' o wv 

Pode se diser, sem1qualquer oquivoco/ que a 
Constituição Brasileira é uma Constituição ecológica. [ 

0 direito ao meio' ambiente esta arrolado eu 
tre os direitos chamados de. terceira geração, também deslo. 
nados direitos da*solidariedade, para cuja realização depen. 
de a ação conjugada de todos os atores do jogo social, evi, 
denoiando a tendência comunitária ou coletiva sobri a indjL 
vidual quanto a certos direitos, sendo por outro' lado, a 
identificação de seu conteúdo e de BOÍB credores, e devedo 
res questão não muito simples. 



A norma constitucional impõe o dever da defe 

sã e da preservação do «elo ambiente ao Poder Publico e & 

coletividade» enquanto credores estão as presentes e futu 

ras gerações. 
x O Meio aabiente saudável ê pressuposto necejs 

sfirio ao exercido do primeiro e absoluto direito que ê o 

direito ã vida, que depende do efcercioio de outros direitos 

fundamentais, sociais e coletivos* 

Nessa ordem, as disposições constantes do ar 

tigo 225 -são pressupostos para os fundamentos do próprio 

Estado Brasileiro no que concerne à dignidade humana e & 

cidadania, bem como para os objetivos do Estado quanto á 

construção de uma sociedade livre, justa e solidaria, ao de . 

senvolvimento nacional e, principalmente, à erradicação da 

pobreza e da marginalização, e redução das desigualdades ao. 
ciais e regionais23. A defesa do meio ambiente é fundamen 

to para a ordem Econômica e. da Política Urbana e Política 

Agrícola e Fundiária24. 

2.2 - Fundamentos Constitucionais da Energia Nuclear 

Quanto ao meio ambiento, a Constituição deter, 

mina a partilha de competência entre a União,, os * Estados, 

Distrito Federal e Municípios, aos quais cabe também leg is 

lar concorreutemente25. 

A Constituição dedica o capitulo VI,da Ordem 

Social, integrado unicamente pelo artigo 225' aos princípios 

e fundamentos constitucionais do meio ambiente, oonsagrando-

o como bem comum, objeto de deveras do Poder Público e de 

direitos e devores da coletividade. 

Em razão da importância da ma tecia para o se. ,' 

tor energético, em especial o nuclear, foi-lhe dedicado o "•'• 

item 4 desta monografia* , 

No» termos da Constituição Federal de 1988, ' 

legislar sobre energia • atividades nucleares de qualquer 

natureza compete privativamente & União26. 

Porém no que tange ã exploração de serviços 



de energia elétrica, a Constituição Federal distingue entre 

os serviços e instalações de energia elétrica em geral» os 

de origem hídrica e os de origem nuclear. 

* Conforam dispõe o artigo 21, inciso XII, le 

tra b, do Carta Constitucional de 1988, os serviços e insta 

lações do energia elétrica e o aproveitamento energético 

dos cursos d'água devem ser explorados diretamente ou me 

diante autorização ou concessão, em articulação com os Bata 

dos onde se situarem os potenciais hidroenergéticos. 

Assim foi elevada a nivel constitucional mate 

ria já objeto de disposições legais. 

No que concerne ã energia nuclear, a Consti 

tuição Federal dispõe que compete a i . , tplorar os se£. 

viços e instalações nucleares de qualquer natureza e exer^. 

cer o monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enri 

quecintento e reprocessamento, a industrialização e o comer 

cio de.minérios nucleares e seus derivados, atendidos os se 

guintes princípios e condiçõest a) toda a atividade nu 

lcear em território nacional somente será admitida para 

. fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional} 

b) sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a 

utilização de radioisotopes para pesquisa e usos medicinais, 

agrícolas, industriais e atividades análogas; c) a respon; 

sabilidade civil por danos nucleares independe da existên: 

cia de culpa. 
i 

Quanto aos serviços e instalações nucleares! 

de qualquer natureza, entre as quais as usinas nuoleoelétri! 

cas, a Constituição reservou competência i União, não tra 

tando de compartilhar com outros entes, isto é, com os Esta 

dos, o exercício dessas atividades. 

Porém, no que tange aos radioisotopes e atlvjL 
4 

dades análogas, como por exemplo, a disposição de rejeitos 

radioativos, a Constituição previ o seu exercício através, 

de terceiros. 

Os radioisotopes são largamente utilizados pie 

Ia sociedade brasileira há longo tempo, através de entida. 



des públicas e pxiradas devidamente habilitadas • autoriza 

das pela Comissão Nacional da Bnargia Huclaar a outras auto 

ridades competentas, sat oa rejeitos radioativos sai quaae 

sua totalidade gerados pelo uso doa radioiaôtopoa terão sua 

gerência partilhada entre a União, os Estados e oa próprios 

produtores dos rejeitos, com permite também o artigo 200 

VII da Constituição Federal, na fora» do projeto da lei, ob 

jeto do item 3.9 deste trabalho. 

Na Assembléia Nacional Constituinte muito foi 

discutida'a questão da utilização da energia nuclear por 

atividades militares. 

A matéria também foi objeto de emenda popular, 

encabeçada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciênçia-SPBC, adotando fórmula, proposta pelo Instituto 

dos Advogados Brasileiros-IAB, que ficou consagrada no 

texto constitucional "que toda a atividade nuclear somente 

será admitida para finB pacíficos". 

Outro ponto também importante discutido na , 

Assembléia Nacional Constituinte foi a participação do 

. Congresso Nacional no processo politico administrativo nu 

clear. 

A Constituição Federal, não só no artigo 22 ' 

XXIII letra "b", como também no artigo 49, inciso XIV, de 

termina expressamente a competência exclusiva do Congresso ': 

Nacional para aprovar as iniciativas do Poder Executivo re 

ferentes a atividades nucleares. Portanto, a manifestação 

do Congresso Nacional deve ocorrer a partir de provocação 

do Poder Executivo. 

O monopólio nuclear que incide sobre etapas 

do ciclo do combustível nuclear, como expresso no artigo 22 

XXIII, está reafirmada no artigo 177 da Constituição Fede , 

ral entre as atividades sob o monopólio da União. • •' 

0 parágrafo segundo do artigo 177 da Consti < 

tuição determina que o transporte e a utilização do mate 

rial radioativo deve ser regulado por lei, o que na realidji 

de já o era através de leis bem como tratados internacio 



nais relativos a transporte, cabendo à Comissão Nacional de 

Energia Nuclear as nonas de segurança e proteção no trans 

porte. 

Por outro lado* através do Sistema Oniao de 

Saúde» aos Estados, Distrito Federal e Municípios cabe par_ 

ticipar do controle e fiscalização da produção, transporte, 

guarda e utilização de produtos radioativos, cos» esta pr«s 

conizado no artigo 200, inciso VII da Constituição, mate 

ria que já era regulada em lei anteriormente. , f 
: ... I . j 

Cabe, por. fim, fazer-se breve referência ao 

principio do responsabilidade civil objetiva por danos nu 

cleares, erigido a mandamento constitucional, nos termos do 

supracitado artigo 21 XXIII, em sua alínea "c". 

A responsabilidade civil por danos nucleares 

está regulada pela Lei 6453, de 17.de outubro de 1977, ado 

tou OB princípios consagrados nas Convenções Internacionais 
(Viena e Paris) sobre a responsabilidade civil por danos 

nucleares, e pela quase totalidade dos palBes* 

Importante mencionar, em acréscimo que ã res, 

* pon8abilidade civil nuclear, que a responsabilidade civil 

das pessoas jurídicas de direito público e as de direito; 

privado prestadoras de serviços públicos adotam o principio' 

de responsabilidade absoluta desses entes, permitida somen 

te o regresso contra o responsável nos casos de dolo ou cul 

pa, nos termos do artigo 37 S 60 da Constituição Federal. 

3. A REORGANIZAÇÃO DO SETOR NUCLEAR ! 

3.1 - Considerações Gerais 

Estudos levados a efeito no âmbito do Poder; 
i 

Executivo, concluíram pela necessidade de ser procedida a; 

reorganização do setor nuclear^?. 

Consoante, os termos da Exposição de Motivos 

no 007, de 31 de agosto de 1988, assinada pelos Ministros 

da Fazenda, Minas e Energia, Secretário Geral do Conselho. 



de Segurança Nacional e Chefe da Secretaria de Planejamento 

e Coordenação da Presidência da Republica que encaminhou os 

referidos diploma legais, o Grupo de Trabalho designado 

concluiu pela observação dos seguintes princípioss 

a) preservação do estatuto do Monopólio ea atividades do 

setor nuclear (consagrado, alias, na Constituição Fede 

ral de 1988)» 

b) criação de una instância de nivel elevado, destinado a 

assessorar o Presidente da República na forsmlação da 

Política Nacional de Energia Nuclear e no eètabelecimen 

to de Diretrizes Governamentais para a Energia Nuclear, 

contando con a participação dos nais diversos segmentos 

da sociedadei 

c) adequação e unidade institucional das entidades ligadas 

ãs atividades de energia nuclear, buscando a otimização 

dos recuraos envolvidos e a instituição sistêmica de 

pesquisas, do desenvolvimento tecnológico e da produção 

de combustíveis nucleares, para propiciar continuidade ã 

implantação do programa nuclear brasileiro, em ritmo 

compatível com a situação econômico-financeira do Palsi 

d) atribuição ao setor elétrico de responsabilidade pelo 

planejamento e construção das usinas, nucleoelétricas, a 

par da incumbência de operaçãc que já lhe cabiaj 

e) obediência a diretrizes governamentais quanto a controle 

de "déficit" público e desestatização de empresas; 

f) manutenção de compromissos internacionais, respeitados 

os interesses do Pais* 

Pelo Decreto-Lei 2464 de 1988 e Decretos 

nos 96.620, 96.621, 96.622, 96.623 e 96.624, todos de 31 

de agosto de 1988, foi iniciada a reorganização do setor 

nuclear. 

Com os atos acima elencados, ocorreram as 

seguintes alteraçõest 

a) a ampliação e consolidação da competência da Comissão Na 

clonal de Energia Nuclear; 
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b) a criação do Conselho Superior de Política Mucleari 

c) transferência para o aetor elétrico da responsabilidade 

pelo projetos* construção de uelnae nucleoelétricaai 

d) alteração da denominação de Empresas Huolearee BrasilejL 

ras S/A-NUCLBBRAS, para Indústrias Nucleares do Brasil 

S/A-INB, redefinição de seu objeto social» transferência 

de atividades de órgãos integrantes da sua atual estru 

tura,. redução de seu capital social, absorção parcial da 

seu passivo paio Tesouro Nacional e .conseqüente redução 

de seu quadro de pessoali 

e) dissolução e desestatisação de subsidiárias daHUCLBBRASf 

f) criação da Urânio do Brasil S/A, como subsidiária das 

Industrias Nucleares do Brasil S/Af 

g) aporte de recursos do Tesouro Nacional e do sttor ele 

tricô para atender ã conclusão das obras e a entrada em 

operação das usinas Angra II e Angra III e outras medî  

das subsequentes. 

3.2 - Comissão Nacional de Energia Nuclear 

- ampliação e consolidação de sua competência 

O Deereto-Lei 2464, de 31 de agoBto de 1988, 

alterou a Lei 6189, de 16 de dezembro de 1974, em seus arti 

gos 20, 10 e 19, posteriormente renovado pela Medida Provi 

sõria 64, de 5 de julho.de 1989 promulgadt pelo Congresso 

Nacional, através da Lei 7781, de 27 da junho de 1989.* 

A Medida Provisória 64/89 foi motivada pelo fato de o De 
creto-Lei 2464/86 não ter sido apreciado pelo Congresso Na 
clonal no prazo devido. De acordo'com o artigo 25, incl 
ao I, II e III das Disposições Transitórias da Constitui 
ção Federal de 1988, os Decretos-Lei editados até 2 de da 
sembro de 1988, deveriam ser apreciados pelo Congresso Na 
clonal, no prazo de cento e oitenta dias, a contar da pro • 
mulgação da Constituição, não computado o recesso parlamen 
tar, prazo após o qual, se não apreciados foram considera 
dos rejeitados; porém os atos praticados durante suas f \ 
pectivas vigências tiver»" n̂a eficácia.. . •*', 

http://julho.de


Assim, a competência da CNEN passou a ser as 

seguintes t 

a) colaborar na formulação da Política Nacional de Energia 

Nuclear} 

b) baixai diretrizes especificas para radioproteção e segu 

rança nuclear, atividade cientifica tecnológica, Indus 

trials e demais aplicações nucleares) 

c) elaborar e propor ao Conselho Superior de Política Nu 

clear-CSPN o Programa Nacional de Energia Nucleari 

d) promover e incentivar a utilização de energia nuclear pa 

ra fins pacíficos nos diversos setores do desenvolvimer 

to nacional, a formação de cientistas, técnicos e espe 

cialistas nos Be tor es relativos à energia nuclear, a pej; 

quisa cientifica e tecnológica no campo da energia nu 

, clear, a pesquisa e a lavra de minérios nucleares e seus 

associados e derivados, a produção e o comércio de mine 

rios nucleares e associados e derivados, a produção e o 

comércio de materiais nucleares e outros equipamentos e 

materiais de interesse da energia nuclear, a transferên

cia de tecnologia nuclear a empresas industriais de capjL 

tal nacional, mediante consórcio ou acordo comercial; 

e) negociar nos mercados interno e externo, bens e serviços 

de interesse nuclear; 

f) receber e depositar rejeitos radioativos; 

g) prestar serviços no campo dos usos pacíficos da energia 

nuclear; > 

h) estabelecer normas, conceder licenças e autorizações para 

o comércio interno e externo de minerais, minérios, mate 

riais, equipamentos, projetos e transferência de tecnolo 

gia de interesse para a energia nuclear, de urânio cujo 

isótopo 235 ocorra em porcentagem inferior ao encontrado 

na natureza; 
* 

i) expedir normas, licenças e autorizações relativas a ins 

talacões nucleares; poBse, uso, armazenamento e trans, 

porte de material nuclear, minérios nucleares e concen 

trados que contenham elementos nucleares; 
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j) expedir regulamentos e normas de segurança e proteção re 

lativas ao uso de instalações e de materiais nucleares, 

transporte de materiais nucleares, manuseio de materiais 

nucleares, tratamento e a eliminação de rejeitos radioa 

tivos'e â construção e a operação de estabelecimentos 

destinados a produzir materiais nucleares e a utilizar 

a energia nuclear; 

1) opinar sobre a concessão de patentes e licenças relacio 

nadas com a utilização de energia nuclear; 

m) promover a organização da instalação de laboratórios e 

instituições de pesquisa a eles subordinados técnica e 

administrativamente, e cooperar com instituições existen 

tes no Pais com objetivos afins; 

n) especificar os elementos que devam ser considerados nu 

cleares, além ck urânio, tõrio e plutônio, os elementos 

que devam ser considerados material fértil e material 

fissil especial ou de interesse para a energia nuclear, 

os minérios que devam ser considerados nucleares, as injs 

talações que devam ser consideradas nucleares; 

• o) fiscalizar o reconhecimento e o levantamento geológico 

relacionados com minerais nucleares, a pesquisa, a lavra 

e a industrialização de minérios nucleares, a produção 

e o comércio de materiais nucleares, a indústria de pro 

dução de materiais e equipamentos destinados ao desenvql 

vimento nuclear; 

p) pronunciar-se sobre projetos de tratados ou compromissos 

internacionais de qualquer espécie relativos ã energia 

nuclear; 

q) produzir radioisotopes, substâncias radioativas e subpro \ 

dutos nuclenres, e exercer o respectivo comércio; ' 

r) autorizar a utilização de radioisotopes para a pesquisa j 

e uso medicinais agrícolas, industriais e atividades aná ; 

logaB; 

s) autorizar e fiscalizar a construção e a operação de ins_ 

talações radioativas no que se refere a ações de comer 



cio de radioisotope», entendidos como tais os atos cons 

titutivoB de propriedade, posse» bem como de 1. alização 

e transporte dos radioisotopes e substâncias radiativasf 

t) autorizar e fiscalizar a construção e operação de usinas 

nucleoelébricas no que tange à verificação do atendimen ' 

to aos requisitos legais e regulamentaraa relativas à 

energia nuclear, às normas por ela expedidas e à satisfa 

cio das exigências formuladas pela Política Nacional de 

Energia Nuclear e diretrizes governamentais para ener; 

gia nuclearj 

u) comercializar, exclusivamente, diretamente ou através da 

suas subsidiárias ou controladas os materiais nucleares ' 

compreendidos no âmbito do monopólio. 

As atribuições atuais da CNEN estendem-se.dee 

de o assessoraiuento às atividades superiores, apoiamento 

necessário, de policia administrativa, normativa, bem como ', 
de gestão, compreendendo pesquisa e fomento, produção Indus ' 

trial, tendo a capacidade negociai para a prática de atos ' 

de comércio. í 

Portanto, configurou-se pelo Decreto-Lei j 

2464/BB, e posteriormente pela Lei 7781/89, a condição da s 

CNEN como autarquia industrial, com capacidade para atoa de 
comercio e suas diversaB repercussões jurídicas* 

Pelo Decreto 96.124, de 31 de agosto de 1988, : 

foi alterado o Decreto 75*569, de 7 de abril de 1975, que M 

dispõe sobre a competência da CNEN para atender aos manda, i 

mentos doB supracitados diplomas legais* 

' ir 
3.3 - Conselho Superior da Política Nuclear 

O Conselho Nacional da Política Nuclear • foi !• 

instituído pelo Decreto 96.620, de 31 de agosto de 1988, em, 

bora o Decreto-Lei 2464 da mesma data a ele tenha feito re : 

ferência, em seu artigo 60, que deu nova redação ao artigo •! 

20 da Lei 6189/74 (quando no inciso III do referido artigo < 

define como uma das competências da CNEN a de "elaborar e 

propor ao coriBelho Superior de Política Nuclear-CSPN o Pro 



grama Nacional de Energia Nuclear). 

0 CSPN tem como finalidade assessorar o Presi 

dente da República na formulação da Política Nacional de 

Energia Nuclear e no estabelecimento de diretrizes governa 

mental8 para a energia nuclear28. 

Presidido pelo Presidente da República ou por 

um dos Ministros abaixo, designados, o CSPN é integrado pes 

lot Ministro da Justiça, Marinha, Exército, Relações Exte 

riores, Fazenda, Agricultura, Educação, Trabalho, Aeronaut! 

ca. Saúde, Indústria e do Comércio, Minas e Energia, Trans 

portes, Ministro do Exterior, Ministro Chefe da Secretaria 

Geral da Assessoria da Defesa Nacional, Ministro Chefe da 

Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da 

República, Secretário Especial de Informática, Presidente 

da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Presidente da Cen 

trais Elétricas Brasileiras S/A-ELETROBRÂS, Presidente da 

Indústrias Nucleares do Brasil S/A-INB e três cidadãos bra 

sileiros, estes cem mandato de três anos, admitida recondu 

cão por igual período. 0 Secretário Executivo do CSPN é o 

Ministro Chefe da Secretaria da Defesa Nacional, apoiado pe 

Io Secretário da Assessoria da Defesa Nacional29. 

Por convite do Presidente da República, roem 

bros do Congresso Nacional poderão acompanhar as reuniões 

do Conselho, bem como a convite do Secretário Executivo, 

acompanhar as reuniões do Conselho representantes de entida. 

des públicas ou privadas e técnicos de notório saber30. 

0 CSPN dispõe de cinco Comissões Consultivas* 

Radioproteção e Segurança Nuclear, Desenvolvimento Nuclear, 

Rejeitos Radioativos, Industrialização e Comercialização e 

Aplicações. 

Entretanto, por proposta do Secretário Execu 

tivo do Conselho, o Presidente da República poderá const^ 

tuir outras Comissões Consultivas. 

As Comissões são integradas por cinco mem 

bros efetivos escolhidos entre cidadãos brasileiros, com 

notório saber em sua área de atuação, designados, pelo Pre, 



8idente da Republica, para mandato de trêa anos, renovável 

uma vez para igual período, cabendo-lhes analisar, estudar 

e opinar sobre assuntos que lhe forem submetidos pelo CSPN, 

através do Secretário Executivo. 

O Secretário Executivo, por proposta do Pres^ 

dente de Comissões Consultivas, poderá convidar outros cida 

dãoB para participarem dos trabalhos específicos. 

3.4 - Construção de Usinas Nucleoelétricas 

Na reorganização do setor nuclear, um dos 

pontos relevantes foi o retorno ao setor elétrico da atri 

buição para • construção' das usinas nucleoelétricas, que lhe 

havia' sido Bubtxaido por forca do Decreto-Lei 1810, de 7 de 

outubro de 1980 que cometera a Empresas Nucleares BrasJL 

leiras S/A-NUCLEBRAS, a exclusividade na construção de usi 

naB nucleoelétricas. 

O Decreto-Lei 2464/88, e posteriormente a 

Lei 7781 de 27 de junho de 1989, restabeleceram praticamen 

te a redação original do artigo 10 da Lei 6189 de dezembro! 

de 1974, acrescido somente da exigência do atendimento ds»• 

diretrizes governamentais, além da Política Nuclear. ' 

* 

3.5 - A Industrias NucleareB do Brasil S/A-INB 

Sua nova organização 

O Decreto-Lei 2464 de 31 de agosto determinou! 

a alteração do nome de Empresas Nucleares Brasileiras-NUCLEf 

BRAfl para Indústrias Nucleares do Brasil B/A-XNB e a trans» 

feréncia de seu controle acionário da União para a Comissão, 

Nacional de Energia Nuclear-CNEN. 

O.Decreto 96.622 de 31 de agosto de 1988 auto 

rizou a constituição de subsidiária da INB, denominada Urâ1 

nio do Brasil 8/A. 

A Urânio do Brasil B/Ar com sede e foro no Mu <' 

niclpio de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, tem co ' 

mo objeto a prospecção, pesquisa e lavra de minérios nuelea 

res, a produção de concentrados de minérios nucleares e seu 
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bene ficiamento. 

Tendo a forma de sociedade de economia mista, 

a Urânio do BraBil S/A, seu capital composto pela INB que 

deve detê r no mínimo 511 de suas ações com direito a voto 

e pela participação de capital privado. 

3.6 - Dissolução e Desestatizacão de Empresas do Setor Nu 

clear 

• 0 Decreto 96.621 de 31 de agosto de 1988 de, 

terminou a dissolução das empresas controladas pela antiga 

NUCLEBRAS. 

I. Nuclebrás Enriquecimento Isotópico S/A-NUCLEI, cuja 

criação foi autorizada, pelo Decreto 76.804 de 16 de de 

zembro de 1975. 

II. Nuclebrás Auxiliar de Mineração-NUCLAM, autorizada sua 

criação pelo Decreto 76.802 de 16 de dezembro de 1975. 

Ambas foram incluídas no Programa de Desesta 

tização, assegurados os direitos dos acionistas minoritá 

rios, através da INB. 

Por outro lado, o Decreto 96.623 de 31 de 

agosto de 1988 determinou a inclusão de outras duas empre 

sas controladas pela antiga NUCLEBRÁS, a Nuclebrás Equipa 

mentos Pesados S/A-NUCLEP (autorizada a sua criação pelo 

Decreto 75.805 de 16 de dezembro de 1975) e da Nuclebrás de 

Monazita e Associados Ltda-NUCLEMGN, no Programa Federal de 

Desestatizacão, assegurados os direitos dos acionistase cç> 

tistas minorit&rios. 

Além do que à INB (antiga NUCLEBRÁS) foi de 

terminado que se retirasse da sociedade que participa no 

exterior, o que alcança a NUSTEP (Trenndusen Patentver 

Mertungeselschaft MBH), com sede na República Federal da 

Alemanha. 

A NUCLEI, a NUCLAM, a NUCLEP, bem como a 

NUCLEN foram empresas criadas tendo a participação de em 

presas alemães, em razão do Acordo de Cooperação firmado 



con a República Federal da Alemanha era 1975. Ao passo que 

a NUCLEMON é uma sociedade por quotas em que a NUCLEBRÂS ; 

tinha a quase totalidade das quotas» menos as necessárias , 

para atendimento às regras legais da sociedade por quotas, 
v 

Tanto a NUCLBP como a NUCLEMON passaram a su 
pervisão da CNEN para o processo de privatização. 

3.7 -. Operações Patrimoniais e Financeiras 

, O Deereto-Lei 2464 de 1988 transferiu para o 

patrimônio da Comissão Nacional de Energia Nuolear-CMBN a , 

totalidade das ações de sua propriedade representativa do 

capital da 1NB31. 

A União recebeu por dação em pagamento de ! 

seus créditoB as ações de propriedade da INB» representati ' 

vas do capital da Nuclebrás Engenharia S/A-NUCLBN» os bens > 

que constituem o acervo do Centro de Desenvolvimento de ; 

Tecnolocia Nuclear-CDTN» da INB e os bens que ' constituem ;' 

os acervos do Centro de Treinamento Avançado com Simulado ; 

res-CTAS e daB Usinas Nucleoelétricas Angra II e Angra III. ! 

A União foi autorizada, por força do referido • 

Deereto-Lei 2464/88, a transferir à Centrais Elétricas Bra, < 

sileiras S/A-ELETROBRAS, mediante capitalização, as ações j 

que lhes foram transferidas da NUCLEN B/A; e o acervo do 

CTAS e das Usinas Angra II e Angra III» também mediante ca 

pitalização, para FurnaB Centrais Elétricas S/A. 

Por força do Deereto-Lei 2464/88 ficaram oajn, 

celadoB os débitos existentes da NUCLEBRÂS e de suas subsi, 

diárias para com a União, existentes em 31 de agosto de 

1988 (data do Decreto-Lei 2464/88) e decorrente da subroga 

ção da garantia concedida pelo Tesouro Nacional em operação 

de crédito interno ou externo» bem como as demais obriga, 

ções pecuniárias» salvo de natureza.trabalhista e prévideg 

ciaria. 

Por conseguinte» a CNEN passou a ser controla, 

dora da INB, a ELETROBRAS controladora da NUCLEN 8/A, e os 

acervos de Angra II e III e o simulador foram destinados a 
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integralizar o capital de Furnas Contraia Elétrica» S/A. 

3.8 - Uma Nova Política Nuclear 

v O Conselho Superior de Política Nuolear-CSPti 

aprovou, recentemente., a proposta de uma nova Política Na 

clonal de Energia Nuclear. 

O projeto de lei dispõe sobre os fundamentos 

da Política Nacional de Energia Nuclear, de seus pressupôs, 

tos básicoB, seus objetivos, de orientação para execução. 

Os fundamentos da PNBN encontram-se arrolados 

na Constituição Federal de.1988, porem foram repetidos no 

artigo 2» do Projeto, ', • . ,'\s. ! 

Os pressupostos básicos da Política Nacional '• 

de Energia Nuclear como previsto são os seguintest 

a) direito soberano de utilização de energia nuclear} 

b) respeito aos compromissos internacionais} 

c) não proliferação de armas nucleares, tanto horizontal co 

mo vertical; 

d) cooperação internacionali 

e) proteção à ciência, à tecnologia e a industria nacionais} 

f) unidade de orientação no campo da energia nuclear, PresjL 

dente da Republica, assessorado pelo Conselho Superior 

da Política Nuclear; 

g) unidade do campo da energia nuclear promovida pela inte 

gração dos setores cientifico, tecnológico e industrial},' 
i 

h) garantia, mediante ajustes internacionais, para países » 

que venham a receber, direta ou indiretamente matérias >> 

primas, tecnologia, conhecimentos ou equipamentos bras^;! 

leiros, comprometam-se a não utilizá-los para a' fabrica, | 

ção de armas nucleares. ,';, 

Os objetivos da Política, segundo o projeto 

sãos 

a) domínio do ciclo completo do combustível nuclear} 



b) capacitação cientifica tecn igica e industrial} 

c) desenvolvimento e execução de projetos dos reatores e 

outras instalações necessárias ao desenvolvimento da 

Políticaf 

d) promoção do uso de tecnologia nuclear nos diversos se 

tores do desenvolvimento econômico e social; 

e| transferência de tecnologia gerada no setor cientifi 

. co e tecnológico para o setor industrial; 

f) subordinação de pesquisa, de lavra, do beneficiamento 

de industrialização e de estocagem de minérios e de 

minerais nucleares, e os de interesse da energia nuclear 

às necessidades nacionais, permite a exportação de ex

cedentes beneficiados no mais alto grau possível; 

g) segurança na operação das instalações nucleares e ra 

dioativas e nas atividades que utilizam radiações ioni 

zantes, visando â proteção dos operadores, de populações 

e do meio ambiente; 

h) desenvolvimento cientifico e tecnológico e industrial no 

campo da energia nuclear com o apoio e incentivo à insti 

tuições de ensino, pesquisa e aplicações e a coope 

ração cientifica, tecnologia industrial com outros pai. 

see; 

í) capacitação adequada de recursos humanos para atender as 

necessidades nacionais; 

j) conscientização nacional para os benefícios, riscos e 

medidas de segurança associados aos usos de energia 

nuclear; 

1) divulgação adequada das atividades no campo da energia 

nuclear no Pais. 

0 projeto de lei encontra-se, atualmente, 

no Congresso Nacional. 



3.9 - Política e Rejeitos Radioativos 

v- Um dos aspectos fundamentais para o desenvoJL 

vimento da energia nuclear» em suas diversas aplicações, é 

a existência de uma política de rejeitos radioativos. 

0 Conselho Superior de Política Nuclear apro 

vou proposta de sua Comissão Consultiva de Rejeitos Radioa 

tivos de um anteprojeto de lei dispondo sobre a seleção 

e escolha de locais para depósitos de rejeitos radioativos, 

bem como sobre danos causados por esses rejeitos e sobre a 

remuneração pelo UBO dos referidos depósitos. O Presidente 

da República remeteu o Projeto de Lei ao Congresso Naci£ 

nal. 

Segundo o Projeto, o processo de escolha de 

locais para depósitos de rejeitos radioativos será partici 

pativo, incluindo, direta e indiretamente, órgãos e entida. 

des federais, estaduais e municipais. 

0 Projeto trata da escolha de depósito inter 

mediário e final, a partir de identificação de regiões de 

interesse, que podem abranger terras de uma ou mais Unida 

des da Federação e mediante aplicação de critérios técnicos 

restritivos e por estudos técnicos de profundidade crescen 

te chegar as áreas preliminares de onde serão escolhidas as 

áreas potenciais e destes os locais candidatos, e dos quais 

um é escolhido e confirmado para ser o local para depósito 

de rejeitos radioativos. 

0 Projeto traz uma série de definições neces_ 

sárias â compreensão do texto legal e a delimitação de sua 

abrangência. 

0 armazenamento inicial dos rejeitos radioati 

vos é de responsabilidade do titular da licença, do opera 

dor, do concessionário ou do permissionârio de instalações 

geradores desses rejeitos. No caso de instalação do ciclo 

de mineração nuclear, os armazenamentos iniciais serão con 



vertidos em depósitos finais. 

O Projeto prevê três tipos de depósitosi de 
põsito intermediário, depósito finai (ou repositório) e 
depósito provisório. 

O procedimento para a seleção de locais inte£ 

mediários ê iniciado pela CNEN que delimitará as áreas de 

interesse e as áreas preliminares, cabendo ao Estado, com a 

participação dos municípios envolvidos, a indicação e coii 

fixmação dos locais escolhidos. 

Os Estados serão responsáveis pelo projeto, 

construção e instalação de BCUB depósitos intermediários, 

que lhes pertencem, sendo responsáveis por sua gerência e 

segurança física. 

o procedimento para a seleção de locais para 

instalação de depósitos finais será.conduzido pela CNEN com 

a participação dos Estados e Municípios envolvidos* 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear será 

responsável pelo projeto, construção e instalação dos depõ 

sitos finais que pertencerem ã União, cabendo ã CNEN sua 

gerência e segurança física. 

0 proijeto define.como o Depósito Provisório o 

que se destinará a receber rejeitos radioativos provenieu 

tes de áreas atingidas por acidentes em materiais radioati 

vos até sua transferência, em condições máximas de seguran 

ça,para outro depósito. 

us Estados criarão sistemas de inspeção para 

armazenamentos iniciais e farão depósitos intermediários, 

provisórios e finais localizados em seus territórios inde 

pendentes dos sistemas responsáveis pela gerência • seguran 

ça física. Os inspetores estaduais terão acesso a quais, 

quer depósitos de rejeitos e os resultados de inspeção rea 

lizados pelos órgãos estaduais competentes serão encaminha 

dos ã CNEN que tomará as providências cabíveis. 

Também competirá ã CNENt 

a) fiscalizar as instalações de armazenamento inicial,assim 



como os depósitos intermediários; 

b) decidir sobre a remoção, a qualquer tempo, de rejeitos 

de armazenamento iniciais ou de depósitos intermediários 

ou provisórios (artigo Bo Parágrafo Único do Projeto). 

Em sendo os rejeitos subprodutos da ativida 

de com material nuclear ou seus derivados, a sua titular ida. 

de está sob domínio publico federal* 

O Projeto de Lei dispõe, em seu artigo 10,que 

os direitos que os titulares de licença, permissão e outros 

autorizados a utilizar material radioativo ao entregarem os 

rejeitos para deposição final transferirão também ã Comis 

são Nacional de Energia Nuclear direitos Bobre os rejei 

tos. 

outro aspecto relevante constante no Projeto 

de Lei ê quanto â remuneração pelo armazenamento e pela de 

posição, que será feita, como dispõe o artigo 10 "mediante 

tarifas a serem fixadas pelo Poder Executivo Estadual ' e 

pela CNENN. 

0 Projeto dispõe, em seu artigo II, sobre a 

responsabilidade civil por danos radiológicos pessoais, pa 

triiuoniais e ambientais causados por rejeitos, adotando o 

principio da responsabilidade'independente de culpa ou 

dolot 

a) do titular de licença, operador, concessionário ou pe£ 

missionário, nos armazenamentos iniciais; , 

b) do EBtado, nos depósitos intermediários; 

c) da União, nos depósitos provisórios ou finais; 

d) excetuando, no caso de depósito provisório na hipótese 

"de falhas da segurança física" em que a responsabili 

dade transfere-se da União para o Estado (direito do regresso)> 

e) determina a obrigatoriedade de ser mantida garantia ad£ 

quada para cobrir as indenizações por danos radiolõgioos 

causados pelos rejeitos, cuja natureza e valor serão de, 

terminados pela CNEN» 



cioitameiito de instalação radioativa dnpnnderá de apresen 

tação da garantia, que deverá ser oferecida junto a cada 

Estado em que se localizará a instalação) 

g) no CUBO do acidentes durante o transporte de rejeitos a 

responsabilidade será: 

- do titular de licença, do operador, do concessionário 

ou do pernissionário quando do transporte do armazena 

wento inicial para o depósito intermediário ou finals 

' - do Estado, quando o transporte for entre depósitos in 

tenuediãrios e destes para o final; 

- da União, quando da remoção dos rejeitos de depósitos 

provisórios para depósitos intermediários ou finaisi 

- a autorização para trauBporte dos rejeitos a ser conce 

dida pela CHBH dependerá de apresentação de garantia. 

Do ponto de vista ambiental, também a CNBN ' 

será o órgão llceuciador para os depósitos intermediários, . 

ouvidos os órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente. 

Em sendo a legislação ambiental matéria de 

competência concorrente, como previsto no artigo 24 da Cons 

tituição Federal, a União compete estabelecer normas g£ 

rais, não excluindo a competência suplementar dos Estados» 

e na falta da lei federal a competência legislativa plena 
dos Estados para atender ãs suas peculiaridades^?. 

Em se tratando de instalações relativas á 

energia nuclear, matéria da competência privativa da União, 

como preceituado pelo artigo 21 XXIII da Constituição Fede. 

ral, a lei federal dispondo sobre os aspectos ambientais 

deverá conter os princípios gerais e deixar aos Estados â 

competência supletiva, naquilo que não inviabilize o exerci 

cio da competência privativa da União. 

Quanto aos depósitos provisórios, o Projeto 

dá tratamento próprio dispondo quet 

a) competira a CNBN projetar, gerenciar e fiscalizar os de, 

pósiton; 
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b) ao Estado, em caso de acidente, caberá construir e pro 

ver a segurança física do depósito; 

c) a CNBN terá a responsabilidade de transferir para os de 

pôsi^os intermediários ou finais os rejeitos armazenados 

em depósitos provisóriosi 

d) no caso do Depósito Provisório da Abadia» o Estado de 

Goiás estabelecerá procedimentos esi cosiusi acordo ceai a 

•CNBN, para a solução definitiva dos rejeitos ali armaze 

nados. 

Quanto, aos custos, deverá haver partilha en 

tre a União, através da CNBN e cada Estado e aos titulares 

de licenga do operador, do concessionário ou do permissio 

nário. 

Â CNBN caberá os custos do projeto, constru 

cão, instalações e segurança dos depósitos finais, os eus 

tos do projeto, gerência e fiscalização de depósitos provi 

sõrios, os custos do procedimento de seleção de locais para 

dnpõsitos intermediários até as áreas preliminares, custos 

do procedimento de seleção de locais dos depósitos finais. -

Ao Estado caberá} os custos do procedimento 

de seleção de locais para depósitos intermediários após a 

escolha das áreas preliminares até a confirmação do local 

selecionado; os custos do projeto, construção, instalação» 

gerência e segurança fisica dos depósitos intermediários; 

os custos de transferência de rejeitos de depósitos inter 

mediários para depósitos finais; custos de construção e se. 

gurança fisica de depósitos provisórios; os custos de trans 

ferência de rejeitos armazenados em depósitos provisórios 

para depósitos intermediários ou finais. 

Do titular da licença, do operador, do concea 

sionãrio ou do permissionárlo os custos dos armazenamentos 

iniciaist os custos de transferencia de rejeitos do armaze 

namento inicial para depósitos intermediários ou finais. 



4. MEIO AMBIENTE & ENERGIA NUCLEAR 

A preocupação com o meio ambiente ê uma tôni 
ca dos dian atuais,o que estão refletido nas disposições da 
ConstituiçãoX Federal brasileira de 1988, como já menciona 
da anteriormente. 

A legislação preexistente, e que foi receg 

cionada pela nova ordem constitucional de 1988, já consa 

grava dispositivos específicos com relação às atividades 

nucleares. . 

A Lei 6938 de 31 de agosto de 1981 que tra 

ta sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, bem como 

o Decreto 88.351 de 10 de junho de 1983 que a regulamentou 

dispunham que os estabelecimentos destinados a produzir ma 

teriaiB nucleares ou a utilizar a energia nuclear e suas 

aplicações seriam de competência licenciadora da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear, mediante parecer do órgão fede 

ral do meio ambiente, ouvido os órgãos de controle ainbien 

tal. 

Recentemente a Lei 6938/81 foi alterada pela 

Lei 7804 de 18 de julho de 1989, que deu nova redação ao 

seus S 4o do artigo 10, que ficou com a seguinte redaçãot 

"Artigo 10 - A construção, instalação» amplia 

cão e funcionamento de estabelecimentos e atividades utili, 

zadoras cd recursos ambientais, considerados efetiva e po 

tencialmente r>oluidores, bem como os capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prti 

vio licenciamento de órgão estadual competente, integrante 

do Sistema Nacional do Meio Ainbien te-SI SN AMA, e do Institu 

to Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renova 

veis-IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuizo de outras 

licenças exiglveis. 
« 

S lo 

S 40 - Compete ao Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis-IBAMA o licen 

ciamento previsto no "caput" deste artigo, no caso de ativJL 

dades e obras com significativo impacto ambiental, de ãmbi 



to nacional ,ou regional". (I .[>< 
Asain a competência para licenciar atividades 

e obras de âmbito nacional ou regional passou a ser do Ins 
tituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Re 
nováveis-lBAMA, criado pela Lei 7735 de 22 de fevereiro de 
1989, cujaVcoiupetência foi alterada pela Lei 7804 do 18 de 
julho de 1989, tendo.sua estrutura- básica aprovada pelo 
Decreto 97.946 de 11 julho de 1989. 

A Constituição de 1989 dispõe em seu artigo 
225 "S 6Q de modo expresso sobre as usinas que operam com 
reator nuclear. A redação deste parágrafo deveu-se à emeii 
da do Senador Itamar Franco, que fora rejeitada na Comissão 
de Sistematização, conforme parecer do relator. Constituiu 

f te Divvaldo Suruagy, mas quando xeapresentada em Plenário, 
foi aprovada para integrar o texto constitucional. 

0 parecer do Constituinte Divaldo Suruagy con 
siderou que a matéria jã estava disciplinada no Projeto ' 
Constitucional, de modo amplo, quando dispunha que "toda 
atividade nuclear em território nacional somente será admi 
tida mediante aprovação pelo Congresso Nacional". 

O parágrafo 6o, entretanto, estabelece uma 

condição excepcional ao disposto nos Artigos 22, IV e 24 pa 

rágrafo lo quanto à concorrência de competência para legis ; 

lar sobre matéria ambiental, pois que nesta hipótese a 

União não somente estabelecerá normas gerais, mas ainda d<s 

finirá, em lei, quanto â localização das usinas que utiliza 

rem reator nuclear. 

A lei deverá definir critérios a serem ateij 

didoB quanto ã localização de usinas que utilizem o reator 

nuclear, cabendo ao Congresso Nacional atuar em dois momen , 

tos básicos: no processo de elaboração da norma legal; e, 

consequentemente, no exercício de sua competência, ' determ^ , 

nada pelos artigos 49» XIV e 21, XXIII, da Constituição. 

Até a vigência da Constituição, a localização 
de usinas nucleoelétricas, bem como das demais instalações 
nucleares, eram atividades baseadas na Lei 6189 de 16 de 
dezembro de 1974, relativa à Política Nacional de Energia 



Nuclear, Lei 6938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe so 

bre a Política Nacional do Meio Ambiente e Lei 6803, de 2 

de julho de 1980, sobre as diretrizes básicas para zoneamen 

to industrial nas áreas criticas de poluição, e normaB regu 

lamentares e administrativas delas decorrentes, que con» 

tiam ao Poder Executivo Federal, exclusivamente, a corapetén 

cia para licenciar as atividades nucleares, com prévia au 

diêhcia dos órgãos de controle ambiental estaduais e raunici 

«pais33. 

A inovação constitucional incorporou ao pro' 

cesso de licenciamento, ato de aprovação do Congresso Naclo 

nal para as iniciativas do Poder Executivo'Federal» relati 

vas às atividades nucleares. Esta é uma competincla de 

caráter deliberativo em que o Congresso participara do pro' 

cesso de gestão das atividades nucleares, com apreciação 

dentro de suas atribuições constitucionais. 

A justificativa do Senador Itamar Franco enfa 

tiza que não só a localização das usinas nucleoelétricas de_ 

ve ser definida em lei, mas também a localização de depósi 

to de rejeitos, matéria, aliás, em tramitação no Congresso 

Nacional, como o mencionado no item 3.9» 

Um ponto a ser considerado é o conceito de 

reator utilizado em usina nuclear* Por usina que utiliza 

reator nuclear entende-se aquela destinada a usar a energia 

nuclear como fonte para fornecimento de energia elétrica, 

não abrangendo outras instalações nucleares, como aquele 

reator utilizado para a pesquisa e aquelas relativas ao ci

clo do combustível nuclear, que estão sob o monopólio da 

União, na forma dos artigos 21, XXIII e 177. V, da Consti • 

tuição. 

Duas vertentes estão em discussão, quanto ã 

exploração das usinas nucleoelétricas. A União é privativa, 

mente competente para legislar sobre atividades nuoleares ,, 

e energia (artigo 222, IV e V) e detém a exclusividade pa 

ra a exploração dos serviços e atividades nucleares, como 

previsto no supracitado artigo 21, XXIII. Por outro lado, 

no que tange ã legislação ambiental, há concorrência da 



União e dos Estados e o peculiar interesse do município. A 

lei federal que dispuser sobre a localização da usina nu -

cleoelétrinca deverá determinar os termos em que os Estados 

e Municípios opinarão quanto ã localização de instalação, 

tendo em vista a área onde deverá ser implantada a instala 

cão. A legislação estadual que couber deverá conformar-se 

aos limites não só da Constituição Federal, mas aos que a 

lei federal permitir. » 

Em sendo instalação decorrente do planejamen ( 

to nacional, o interesse dos Estados e Municípios não deve 

prevalecer sobre o interesse da coletividade nacional, o 

que, - todavia, não exclui o atendimento aos preceitos esta 

tuidos na Constituição Federal quanto ao meio ambiente,prin 

cipio que deve prevalecer não sõ para as usinas nucleoell» 

tricas como para qualquer atividade ou instalação. 

Vale ainda mencionar, o Decreto 84.793 de 29 

de julho de 1980, que regula a co-localização de Centrais 

Nucleares e Estações Ecológicas. 

Um dos instrumentos da política ambiental é o 

. estudo prévio de impacto ambiental, elevado a mandamento 

constitucional34. Entre as atividades elencadas como pen 

dentes de impacto ambiental estão as atividades utilizando 

energia nuclear35. ' 

A responsabilidade por dano ambiental consa 

grada na Lei 6938 de 1981, artigo 14, passou a mandamento 

constitucional, por força do § 30 do artigo 225 da Consti 

tuição Federal de 1988. 0 ato de praticar conduta ou ativi 

dade lesiva e sua conseqüência danosa ê que determina a res., 

ponsabilidade do infrator, que não se resolverá apenas pelai 

reparação dos danos causados, mas pelas demais sanções pej 

nais e adminstrativas previstas* Mão se discute a licitude, 

ou não da atividade, importa sim que de sua prática decorra'' 

dano ambiental. 

Em matéria de meio ambiente, não há porque 

não considerar o risco integral em que o dever de indenizar 

se apresenta mesmo que o dano decorra de caso fortuito ou 



forca maior. Conforma acentua Nelson Nery Junior» "o polui 

dor deve assumir todos os riscos que advêm de sua ativida 

de, como se isto fora um começo de socialização do risco e 

do prejuízo"36. 

Os termos do artigo 225, parágrafo 30, deter 

minam a objetivação da responsabilidade por dano ambiental, 

e não excluem a responsabilidade do Poder Público pelo não 

cumprimento das atribuições previstas no parágrado lo e ues 

mo aquela contida no artigo 37, parágrafo 60. 

A reparação do dano ambiental deve compreen 

der o retorno ao estado anterior ou, na impossibilidade da 

restauração, isto ê, a colocação do meio ambiente em condi ! 

ções saudáveis de equilíbrio ecológico, e somente quando 

não forem possíveis as duas hipóteses, a-reparação pecuniá 

ria ou indenização. Indenizar para poluir ou praticar con 

dutas lesivas ao meio ambiente é solução incompatível • com 

o espirito e a letra do texto constitucional. A nova Lei 

7804,de 18 julho de 1989, alterando o artigo 15 da Lei 6938/ . 

81 apenou com reclusão de ura a três anos e multa de 100 a 

1000 M.V.R. ao poluidor que expuser ao perigo a incolumida , 

de humana, animal ou vegetal ou estiver tornado mais grave 

situação de perigo existente, a lei prevê o agravamento da, 

pena, em dobro quando resultar dano irreversível à fauna, < > 

flora e ao meio ambiente, bem como lesão corporal grave ou 

a poluição é decorrente de atividade industrial ou de trans 

porte, ou o crime é praticado durante a noite, domingo ou 

feriado. Incorre no mesmo crime a autoridade competente, 

que deixar de promover as medidas tendentes a impedir a 

prática das mesmas condutas. 

Finamente, á oportuno que seja mencionado o 

Plano 2010 que dedica o capitulo 5 ao meio ambiente e a in 

serção regional dos empreendimentos no qual está consolida, 

do o entendimento do setor elétrico sobre a questão ambien 

tal. 



5. INTEGRAÇÃO REGIONAL MO CAMPO NUCLEAR 

fi necespsrio mencionar a importância que tern 

a cooperação interiícional no campo da energia nuclear e 

muito especialmente a cooperação com países latinos america 

nos pois que» há mandamento constitucional no sentido de o 

Brasil buscar "a integração econômicar política, social e 

cultural dos povos da América Latina» visando â formação de 

uma comunidade latino americano de nações"37. 
« 

Em recente Simpósio promovido pela Seção Lati 

no Americana da American Nuclear Soaiety, foi apresentado 

o trabalho do Engenheiro José B. Bernal Castro Julio Recai 

de» Gerente Geral da CEABAN Argentina»a respeito da Integra 

ção Industrial entre a Argentina e Brasil» como dados efeti 

vos de seu desenvolvimento» que junto com o da cooperação 

existente a nível cientifico e tecnológico» representam im 

portante marco para integração latino americana. 

0 Acordo de Cooperação Brasil-Argentina em 

Caso de Emergência Radiolõgica de 1986 merece destaque,pois 

estabeleceu mecanismo de imediata notificação e ajuda mútua •',. 

' em caso de emergência radiolõgica e acidente nuclear» 
i 

0 Acordo firmou-se tendo em vista o crescente ' 

uso, em ambos os países, de radioisótopos e outros , pontos >,!• 

de radiação ionizante na medicina, na agricultura, na indiU '• 

tria e na geração de energia elétrica e está aberto a ou 

tros países, em particular aos latinos americanos, o que ' 

não exclui a.aplicação das Convenções de Viena de 1986 so 

bre Imediata Notificação e Emergências Radiologics*. 

0 Acordo foi efetivamente implementado quando,.; 

do acidente radiológico de Goiânia de 1987, em que o Brasil ;, 

recebeu efetiva cooperação da Argentina. 

A par do que há cooperação do Brasil no campo 

nuclear com outros países latinos americanos, através ''" de 

acordos bilaterais ou mecanismos multilaterais, principal, 

mente da Agência Internacional de Energia Atômica, no que 

concerne ao desenvolvimento científico e tecnológico. 



Oportuno mencionar o Programa ARCAL "Arranjo 

de Cooperação da América Latina para as promoções das apli 

cações da Energia Nuclear", sob a égide também da AIBA, com •. 

a participação de todos os países latino americanos em ce£ 

ca de quinze projetos, entre os quais, informações nuclea. 

res, proteção radiológica, aplicações de técnicas nucleares 

na agricultura e na hidrologia. 

Por fim, uma referência ao Tratado de Pros 

crição de Armas Nucleares na América Latina - conhecido co . 

mo Tratado de Tlatelolco, de 1967, que proíbe na área dos 

países latino americanos a aplicação não pacifica da ene£ 

gia nuclear, proscrevendo, portanto, as armas nucleares na 

região. 

6. CONCLUSÃO 

Para concluir este trabalho seria relevante 

mencionar que o Comitê de Integração Elétrica Regional, no 

qual se realiza este.Simpósio Jurídico, é exemplo efetivo 

que constata a integração deste Continente que poderá ter > 

continuidade através da cooperação nuclear que vem crescen > 

do de modo auspicioso e que poderá laborar para o benef í, i 

cio dos povos latinoamericanos. 
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