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PARTE I

Introdução

1. A teoria da responsabilidade civil no contexto atual.

Temática de alto relevo no contexto do Direito Privado é a da
responsabilidade civil, cujo interesse se reacende à medida em que
novos mecanismos e novos inventos, geradores de utilidades e de con-
forto, mas também de riscos, são introduzidos pela tecnologia em
nossa vida cotidiana.

ConsiJ, ada por alguns autores como a matriz do Direito Civil *,
ou, pelo menos, por outros, o seu aspecto nuclear *, a verdade é que

1. Louis Josserand, no prefácio da obra de André Brun: "Rapports et
domaines des responsabilités contractuelle et délíctuelle", Paris, Sirey, 1931, p.
V. O mesmo autor, em outro texto, refere-se à responsabilidade civil como
"a grande vedete do direito civil mundial": "L'evolution de Ia responsabilíté",
in "Evolutions et Actualités — Conferences de Droit Civil", Paris, Sirey, 1936,
p. 29. No mesmo sentido, Alvíno Lima: "Da culpa ao risco", S. Paulo, RT,
1938, p. 7, que a considera como "o ponto nevrálgico de todas as instituições".

2. Henri e Leon Mazeaud: "Traité théoríque et pratique de Ia respon-
sabilíté civile délictuelle et contractuelle", Paris, Sirey, 1947, 4.* ed. t. 1 (em
que apresentam a matéria como o "centro do direito" e, mesmo, a caminho
de absorver o direito todo, em face da tendência da aplicação subsidiária de
seus princípios às violações para as quais inexiste sanção específica: p. 14).
Por isso é que domina amplas zonas da prática civilista, como realça J. W.
Hedemann: "Tratado de Derecho Civil", trad. Madrid, Revista de Derecho
Privado, v. III, p. 505. V. tb. Adriano de Cupis: "II danno", Milano, Gíuffrè,
1979, 3.* ed., prefácio, p. XIX; Henri Lalou: "La responsabilíté civile: prín-
cipes élémentaires et applications pratiques", Paris, Dalloz, 1932 (que no pre-
fácio afirma que a responsabilidade civil "toca, não somente a todas as partes
do Direito Civil, mas a todos os ramos do Direito", p. V) e Jorge Peirano
Fado: "Responsabilidade extracontractual", Montevideo, Barreiro & Ramos,
1951, p. 1 (em que mostra o campo ilimitado da responsabilidade civil).
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a responsabilidade civil ocupa, qualquer que seja a avaliação doutri-
nária, posição de realce no cenário jurídico — tanto internacional,
como interno, de todos os países do mundo 3 — porque ligada estrei-
tamente à realidade fática, sob o influxo direto e inelutável do de-
senvolvimento da tecnologia.

Realmente, de um lado, a crescente preocupação com os efeitos
danosos da utilização das máquinas e aparatos técnicos e do exercício
de inúmeras atividades perigosas c, de outro, a marcante sensibiliza-
ção pela situação das vítimas de infortúnios na esfera civil tem sus-
citado atenção especial dos estudiosos — principalmente juristas —
para essa matéria, na busca e na definição de soluções, que atendam,
a um só tempo, aos reclamos sociais e à reparação dos males sofridos
pelas vítimas4.

3. Dentre inúmeros outros autores, v. René Savatier, que, já em 1939,
afirmava que essa temática se encontrava na ordem do dia, em função do
avanço da civilização e da luta pelo reencontro do equilíbrio rompido: "Trai-
té de Ia responsabilité civile en droit français", Paris, Librairie Generate, 1939,
p. 1. V. tb. Eugène Gaudemet: "Théorie generate des obligations", Paris, Si-
rey, 1965. p. 298.

No plano internacional, V. Irineu Strengcr: "O ressarcimento do dano
no Direito Internacional", S. Paulo, RT 1973, p. 15. Assinale-se, outrossím,
que existe, em certos campos (como o do Direito Atômico), uma "interna-
cionalização" de soluções, em função do dimensionamento dos problemas pos-
tos. (V. a respeito, dentre outros, Gaetano Arangio Ruiz: "Some internatio-
nal legal problems of the civil uses of nuclear energy", in "Recueil des Cours
de l'Academie de Droit International", leyde, A. W. Sythoff, 1963, p. 625 e ss.).

4. Como bem realça Giorgio Giorgi, a justiça humana não pode tolerar
que a ofensa permaneça sem satisfação ("Theorie delle Obbligazioni nel di-
ritto moderno italiano", Firenze, Fratelli Cammelli, 1892, 3 / ed., v.V. p. 195).
Com efeito, não permite o Direito fique incólume o dano injusto, como assi-
nala Karl Larenz ("Derecho de obligacíones", trad., Madrid, Revista de De-
recho Privado, 1959, t. II, p. 563), cabendo à teoria da responsabilidade — um
dos "princípios de ordenação" do Direito Civil, segundo Carlos Alberto da
Mota Pinto ("Teoria Geral do Direito Civil", Coimbra, Coimbra Editora, 1976,
p. 59) — as funções de equilíbrio e de reparação, como bem pondera F. C.
Pontes de Miranda ("Tratado de Direito Privado", Rio, Borsoi, 1971, 3.* ed.,
t. XXII, p. 51). V. ainda, dentre inúmeros outros autores: Frederic Mourlon:
"Repetitions écritw tur le Code Civil", Paris, Gamier, 1881, 11 * ed., v. 2,
p. 925; G. Baudry-Lacantinerie e L. Barde: "Trattato teórico pratico di Di-
ritto Civile — Delle Obbligazione", Milano, Vallardi, 1915, v. 4, p. 553 e ss.;
René Savatier: "La théorie des obligations", Paris, Dalloz, 1974, 13.' ed., p.
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A par disso, a influência de posições humanísticas e a ênfase
que os aspectos morais assumem no Direito vem contribuindo para
o recrudescimento dos estudos nesse setor — com a formulação e a
conseqüente adoção de providências práticas — tendentes à proteção
dos direitos fundamentais da pessoa humana, dentro da linha inter-
nacional de princípios traçada nas grandes Declarações do presente
século 5.

Tudo isso tem feito com que a engrenagem da responsabilidade
civil — cuja finalidade última é a da reparação do dano — sofra,
paulatinamente, sensível evolução, a qual lhe tem permitido, em épo-

277; Marcel Planiol e Georges Ripert: "Traité pratique de Droit Civil fran-
çais", Paris, Librairie Generate, 1952, 2.* ed., t. VI, p. 639; Henri, Leon e
Jean Mazeaud: "Leçons de Droit Civil", Paris, Montchrestien, 1973, 5* ed.,
t. 12, p. 318; G. P. Chironi: "La colpa nel Dintto Civile odierno", Torino,
Fratelli Bocca, 1903, 2.* ed., v. I, p. 3; Gabriel Marty e Pierre Raynaud: "Droit
civil — Les obligations", Paris, Sirey, 1962, t. II, v. 1, p. 323; Emílio Betti:
"Teoria generate delle obbligazioní", Milano, Giuffrè, 1954, v. 3, p. 150; A.
von Tuhr: "Tratado de las obligaciones", trad., Madrid, Reus, 1934, t. I, p.
264; Ludovico Barassi: "La teoria generate delle obbligazioni", Milano, Giuffrè,
1964, v. II, p. 425; M. A. Sourdat: "Traité general de responsabilité civil",
Paris, Librairie Generate, 1911, 6.* ed., prefácio, p. IX; Manuel A. Domingues
de Andrade: "Teoria geral das obrigações", Coimbra, Almedina, 1966, p. 336
e 337; CIóvís Beviláqua: "Teoria geral de Direito Civil", Rio, Francisco Alves,
1976, 2." ed., p. 270; Agostinho Alvim: "Da inexecução das obrigações e suas
conseqüências", São Paulo, Saraiva, 1955, 1.* ed., p. 260; Sílvio Rodrigues:
"Direito Civil — Responsabilidade Civil", S. Paulo, Saraiva, 1977, 2.' ed., p.
2; Orlando Gomes: "Obrigações", Rio, Forense, 1976, 4." ed., p. 341; Caio
Mario da Silva Pereira: "Instituições de Direito Civil", Rio, Forense, 1976,
5." ed., v. 1, p. 553; Rubens Limongi França; "Manual de Direito Civil", S.
Paulo, RT, 1969, v. 4, t. II, p. 275.

5. V. a respeito, principalmente, Georges Ripert: "La regie morale dans
les obligations civiles", Paris, Librairie Generate, 1949. V. tb. os nossos tra-
balhos: "Os direitos da personalidade", in "Revista de Informação Legislativa",
n. 60, p. 105 e ss. e "O aspecto moral no Direito das Obrigações", in RF
261/85. Os textos das Declarações podem ser encontrados em: Vicente Marotta
Rangel: "Direito e relações internacionais", S.P. RT, 1981, 2.* ed. Sobre as
Declarações, dentre outros autores, v. ainda Jean Rívero: "Les libertes publi-
ques", Paris, PUF, 1973 e Georges Burdeau: "Les libertes publiques", Paris,
Librairie Generate, 1972, 4.* ed., que falam na "publicização" dos direitos
privados.
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cas diferentes, engendrar soluções que, condizentes com a magnitude
do problema posto, mantêm-se fiéis aos pressupostos enunciados*.

Trata-se, cm verdade, de campo minado de dificuldades, tanto
de ordem teórica, como prática, porque nele repercute toda a gama
de atividades humanas. Mostra-se, com isso, entrecortado por dissen-
soes agudas entre os doutrinadores e, mesmo entre os julgadores, des-
de a própria definição de seu alcance, à enunciação de seus pressu-
postos e, enfim, à sua própria textura. A cada ponto depara-se o ana-
lista com divergências de conceituações, discussões doutrinárias e po-
sicionamentos díspares dos tribunais, em evidente demonstração do
tormentoso caminho que tem de percorrer o estudioso, para em seus
meandros poder penetrar7.

6. Devido a causas diversas — materiais e ircrais (inclusive quanto à
dificuldade de prova da culpa do agente e do verdadeiro caráter de anonimato
que tem assumido o sinistro) — essa evolução vem permitindo a adaptação dos
textos dos Códigos à realidade fátíca e, mesmo, a edição de normas especiais
sobre responsabilidade civil, em leis apartadas. Dentre inúmeros outros autores,
V. Henri Capitant, no prefácio da primeira edição da obra dos Mazeaud
("Traité", cit.); Arrigo Dernburg: "Diritto delle obbligazione", trad., Torino,
Fratelli Bocca, 1903, 6.* ed., p. 557 e s.; Ambroise Colin e Henri Capitant:
"Cours élénv-ntaire de Droít civil français", Paris, Dalloz, 1948, 10.* ed., v. 2,
p. 198; Brun: o. cit., p. 1; René Savatier: o. e loc. ult. cit.; G. Alpa e M.
Bessone: "La responsabilità civile", Milano, Giuffrè, 1976, p. I e 2; Marco
Comporti: "Esposizione ai pericolo e responsabilità civile", Napolí, Morano,
1965, p. 8 e 9; Philippe Le Tourneau: "La responsabilíté civil", Paris, Dalloz,
1976, p. 5 e ss.; Eugênio Bonvicini: "La responsabilità civile", Milano, Giuffrè,
1971, t. 1, p. VII da introdução (em que fala do verdadeiro momento crítico
que a matéria enfrenta, em razão do avançado progresso tecnológico); Ludwig
Enneccerus; Theodor Kipp e Martin Wolff: "Derecho de obligaciones", trad.,
Barcelona, Bosch, 1966, t. II, p. 1.021; Jaime Santos Briz: "La responsabilidad
civil", Madrid, Montecorvo, 1977, 2." ed., p. 9 e "Derecho de danos", Madrid,
Revista de Derecho Privado, 1963, p. 311; Wilson Melo da Silva: "Responsa-
bilidade sem culpa", S. Paulo, Saraiva, 1974, 2.* ed., p. 25; Washington de
Barros Monteiro: "Curso de Direito Civil — Direito das Obrigações", S. Paulo,
Saraiva, 1977, 12.' ed., v. 5, p. 385.

7. As dificuldades são apontadas por, praticamente, todos os doutrina-
dores, porque, como sustenta José de Aguiar Dias, "toda manifestação da
atividade humana traz em si o problema da responsabilidade" ("Da respon-
sabilidade civil", Rio, Forense, 1950, 2.* ed., v. 1, p. 5) que, ademais, trans-
cende ao campo do Direito, como acentua G. Marton ("Les fondements de
Ia responsabilíté civile", Paris, Sírey, 1938. p. 304). No mesmo sentido, René
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Isso não obstante, em função exatamente do labor desenvolvido
— em especial pela doutrina e pela jurisprudência — já se encon-
tram assentadas as linhas mestras de sua teoria geral, que procurare-
mos mostrar no presente estudo.

De fato, a matéria vem, ao longo dos tempos, sendo burilada
pela jurisprudência, fascinando, outrossim, os juristas que, exalçando
a sua importância, tem produzido extensa bibliografia, inclusive de
cunho monográfico, para o contínuo aperfeiçoamento de sua disci-
plina, tanto no exterior, como no Brasil, com o oferecimento de solu-
ções — algumas arrojadas, dentro de uma perspectiva de socialização
dos riscos — para uma nova estruturação jurídica de tão candente
setor do Direito8.

Mas, em relação ao aspecto proposto, comporta a responsabili-
dade civil uma investigação sistematizadora, em razão do vulto e das
peculiaridades das atividades nucleares, inobstante a existência de
estudos especializados no exterior e de tratamento próprio, mas em
obra mais abrangente, em nosso país*.

Demogue ("Traité des obligations en general", Paris, Arthur Rousseau, 1923,
t. Ill, p. 362). A gravidade do problema da responsabilidade civil é acentuada
ainda, em especial, por Henri de Page ("Traité élémentaire de Droit Civil
beige", Bruxelles, Émile Bruyant, 1950, 10.* ed., t. 2, p. 807); Louis Josserand
("Derecho civil", trad., Buenos Aires, Bosch, 1950, t. II, v. 1, p. 294); Antonio
Chaves ("Responsabilidade civil", S. Paulo, Bushatsky, 1972, p. 17, que o
coloca como "imenso, profundo e misterioso como o mar"); Miguel Maria de
Serpa Lopes ("Curso de Direito Civil", Rio, Freitas Bastos, 1964, 3." ed., v. V,
p. 186, que considera a responsabilidade civil como' "um dos mais árduos e
complexos problemas jurídicos"); Manuel Inácio Carvalho de Mendonça ("Dou-
trina e prática das obrigações", Rio, Freitas Bastos, 1938, 3.* ed., t. II, p. 428,
que define a matéria como a "mais vasta, mais confusa e de mais difícil sis-
tematização" no Direito Privado); João de Matos Antunes Varela ("Das obri-
gações em geral", Coimbra, Almedina, 1973, 2 / ed., v. I, p. 397 e 398) e
Vincenzo Carbone: "II fatto dannoso nella responsabilità civile", Milano, Giuf-
frè, 1969, p. I.

8. Como observa Jean Carbonnier, o prodigioso desenvolvimento da ju-
risprudência nesse campo fez nascer um gênero literário novo, expresso nos
diferentes tratados especializados sobre responsabilidade civil ("Droit civil".
Paris, PUF, 1979, 10.' ed., v. 4, p. 319). Também Alex Weill e Francois Terré
exalçam esses aspectos ("Droit Civil — Les obligations", Paris, Dalloz, 1975,
12.' ed., p. 637).

9. No exterior, dentre outros, devem ser referidos os trabalhos de Jean
Paul Píérard: "Responsabilíté civil, cnergie atomíque et droit compare", Bru-
xelles, Émile Bruyant, 1963; Isabel Torino Bíscarolasaga:: "Ríesgo y dalio
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2. As atividades nucleares, sua importância e reflexos nessa teoria.

Com efeito, crescem, de modo acentuado, as atividades nuclea-
res — resultantes da fissão do átomo e da aplicação industrial de
seus produtos, especialmente na obtenção de energia — causando
apreensões por toda parte, em virtude do alto grau de periculosidade
de seus derivados, mas, de outro lado, vem afirmando-se, cada vez
mais, em seu uso civil, como objetivo prioritário no contexto da pro-
dução desse vital componente da civilização moderna1#.

nuclear de Ias centrales nucleares", Madrid, JEN, 1975; Henry Puget e outros:
"Aspects du droit de 1'énergie atomique", Paris, Centre National de la Recher-
che Scientifique, 1965 (com inúmeros trabalhos): Vittorio Di Martino:
"La responsabilità civile nelle attività pericolose e nucleari", Milano,
Giuffrè, 1979; Alfonso de Los Santos Lasúrtegui: "Problemas jurídicos de Ia
energia nuclear", Madrid, JEN, 1964; Julio Albi Rico: "El seguro de respon-
sabilidad civil de instalaciones nucleares en Espana", Madrid, Cepreven, 1979;
Philippe Kahn e outros: "De 1'énergie nucléaire aux nouvelles sources d'ener-
gie vers un nouvel ordre énergetique international", Paris, Li tec, 1979; Gaeta-
no Arcngio Ruiz: o. cit., p. 503 e >s.; Grassetti: "II regime jurídico de la
respjnsabilttà civile", in "Diritto delle Energie Nucleare", Milano, Giuffrè, p.
429 e ss.; Lorenzo Martin-Retortillo Baquer: "Energia nuclear y Derecho",
Madrid, "Instituto de Estúdios Políticos", 1964; Michel A. Guhin: "Nuclear
paradox: security risks of the peaceful atom", Washington, American Enter-
prise Institute for Public Police Research, 1976. Há ainda a inserção da temá-
tica em obras gerais sobre responsabilidade civil, que serão referidas oportu-
namente — como as dos Mazeaud ("Traité", cit., 6/ ed., t. II, p. 480 e ss.);
de Toumeau (o. cit., p. 323 e ss.); de Alpa e Bessone (o. cit., p. 458 e ss.),
e de Bonvicini (o. cit., v. 1, p. 136 a 493 e ss.), a par de artigos em revistas e bo-
letins especializados. No Brasil, a par de artigos — como, dentre outros, os de
Renato Guimarães Jr.: "O seguro nuclear sob risco constitucional", in RT 523/
275; Luís Monteiro Gonçalves da Rocha: "Responsabilidade civil — aspectos da
Lei 6.453, de 1977", in "Direito Nuclear", 1981, v. 2, n. 2, p. 67 e ss.; Wilson
Melo da Silva: "Dafios nucleares e a responsabilidad civil", in "Direito Nu-
clear", 1979, v. 1, n. 2, p. 27 e ss.; e José Paulo de Aguiar Gils: "Seguro
nuclear no mercado internacional", in "Direito Nuclear", 1981, v. 2, n. 1, p.
65 e ss. — há discussão da matéria nas obras de Walter Tolentino Alvarez:
"Introdução ao direito da energia nuclear", S. Paulo, Sugestões Literárias,
1975, p. 121 e ss, e "Curso de Direito da Energia", Rio, Forense, 1978, p.
483 e ss.

10. A energia atômica tem provocado grandes polêmicas e a assunção de
posições extremadas. Sobre o seu papel, v. dentre outros: Raymond Aron:
"El gran debate: iníciacíón a Ia estratégia atômica", Barcelona, Edicíones His-
pano Europea, 1967; Allen L. Hammond: "O futuro energético do mundo",
trad., Rio, Zahar, 1975, p. 57 e ss.; Bertrand Goldschmídt: "Le Complexe ato-
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Dessa expansão, defluem inúmeros problemas novos, que vêm
povoar o campo do Direito, tanto no plano internacional, como no
plano interno dos países, a justificar a formação de um Direito espe-
cial, denominado "Direito Nuclear", "Direito Atômico", ou ainda,
"Direito da energia nuclear" u.

Em função — dentre outros fatores — da relevância dos fins
dessas atividades, de seu infinito espectro e do vulto dos investimen-
tos no setor, logo se fizeram sentir os seus reflexos na teoria da res-
ponsabilidade civil, que acabaram por impor — por força das tonali-
dades distintas de que se revestem, mesmo dentro das atividades
consideradas perigosas — a construção de um regime jurídico pró-
prio, expresso por meio de leis especiais, inclusive no Brasil. Em seus
meandros, insinuam-se, ao lado de princípios e de regras consagradas
na matéria, normas destoantes da teoria geral da responsabilidade
civil, mas justificáveis à luz da realidade mesma dessas atividades.

Com efeito, a utilização pacífica do átomo fez com que o mundo
ingressasse em outra era, marcada por um novo dimensionamento da
vida em sociedade, a par do assentamento de novas orientações dou-
trinárias, as quais vem acarretando sensíveis transformações ao cam-
po do Direito Civil, desprendendo^, continuadamente, do cunho in-
dividualista com que se encerrou nas codificações1*.

mique", Paris, Fayard, 1980; Pierre Galois: "Strategic de l'age nucleate", Pa-
ris, Calmann — Levy, 1960; Giovanni Panati: "Nucleare contro solare", Pa-
dova, Cedam, 1980. No Brasil, V. João B. Peixoto: "O desa'io da crise ener-
gética", Rio, Capemi, 1981; José Goidenberg e outros: "Energia no Brasil", S.
Paulo, Academia de Ciências do Estado de S. Paulo, 1976; Renato de Biasí:
"A energia nuclear no Brasil", Rio, Biblioteca do Exército, 1979; e os artigos
de: Luiz Cintra do Prado: "Centrais Nucleares e preservação do meio am-
biente", in "Problemas Brasileiros", 1973, n. 118, p. 16 e ss.; "Porque aceitar
a energia nuclear", mesma Revista, 1976, n. 149, p. 15 e ss.; e "Um acidente
nuclear", idem, 1979, n. 176, p. 5 e ss,; e Teofílo Portela Chagas: "Alterna-
tivas energéticas para o Brasil", in "Direito Nuclear", 1981, n. 2, p. 23 e ss.

11. V. os autores citados à nota 9. No Brasil, v. tb. Guido F. S. Soares:
no "verbete "Direito Nuclear", in "Enciclopédia Saraiva do Direito", v. 27, p.
379 e ss. (em que oferece extensa bibliografia a respeito), e no artigo, "Auto-
nomia do Direito Nuclear", in "Direito Nuclear", 1981, v. 2, n. 2, p. 53 e ss.; e
Alvarez: "Curso", cit., p. 483.

12. Essas transformações — que vem ocorrendo paulatinamente, desde a
denominada "Revolução Industrial", com a inserção das máquinas no processo
econômico e a influência dos elementos econômicos sobre as obrigações civis
(V. o nosso artigo "O dirigismo econômico e o Direito Contratual", in RT
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Novo ciclo abre-se, em verdade, para a vida em sociedade, carac-
terizado, de um lado, por um prevalecimento acentuado do interesse
coletivo e por um domínio da tecnologia — designadamente de comu-
nicações — que propiciam um alargamento da área de atuação do
Poder Público, um encurtamento de distâncias e u'a maior velocidade
na circulação das informações, com a aproximação dos povos e das
pessoas, a par de inúmeras outras vantagens; mas, de outro, em con-
traponto, por uma crescente complexidade das relações jurídicas e o
conseqüente e significativo aumento dos riscos à vida, a saúde, à inti-
midade, ao patrimônio e aos demais valores e bens de cunho moral e
econômico que integram o rol dos piotegidos pelo Direito.

Paira sobre a humanidade, além disso, o risco maior de uma
conflagração nuclear — a temível e temida utilização militar do
átomo — mas, de qualquer sorte, não se pode deixar de assinalar, em
termos de fonte alternativa de energia; de progresso tecnológico e
econômico, e de conforto, em razão das utilidades práticas decorren-
tes, que benefícios enormes advêm dessas atividades18.

326/20) — tem preocupado intensamente os juristas, dando aso a monografias
de imenso valor nas letras jurídicas, como as de: S. Tarde: "Les transforma-
tions du droit", 1893; Camilo Cavagnari: "Nuovi orizzonti del Diritto Civile",
Milano, Fratelli Dumolard, 1891; Abel Andrade: "A vida do Direito Civil",
Coimbra, Imprensa da Universidade, 1898; Joseph Charmont, "Les transforma-
tions du Droit Civil", Paris, Armand Colin, 1912; Enrico Cimbali: "A nova
fase do Direito Civil, em suas relações econômicas e sociais", trad., Porto e
Rio, Chardon e Francisco Alves, 1900; René Savatíer: "Les metamorphoses
économiques et sociales du Droit Civil d'aujourd hui", Paris, Dalloz, 1964, 3.*
ed.; Orlando Gomes: "Transformações gerais do Direito das obrigações", S.
Paulo, RT. 1967, 1." ed. Também em inúmeras outras obras, a matéria é ver-
sada, como nas de Marco Aurélio Risolia: "Soberania y crises dei contrato",
Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1958; Louis Josser and: "Aperçu general des
tendences actuelles de Ia íhéorie des contrats", in "Rev. Trim, de Droit Civil",
1937. t. 36. p. 1 e ss.; Jaime Santos Briz: "La contratación privada", Madrid,
Montecorvo, 1966; Luis de Gasperi: "El régimen de Ias obligaciones en ei
Derecho Latinoamericano", Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1960, p. 11 e ss.

13. Sobre a utilização do átomo, especialmente na guerra, v. dentre ou-
tros autores: Georg Schwarzenberger: "International law and order", London,
Stevens, 1971; Paul C. Szasz: "The law and pratices of the IAEA: safeguard".
Viena, IAEA, 1970; Marie Françoise Furet: "Experimentation des armes nu-
cleaíres et Droit International Public", Paris, Pedone, 1966; Mario Pessoa: "Leis
da guerra", S. Paulo, RT., 1969, p. 165 e ss., e Jacques Danon: "Conseqüên-
cias de explosões atômicas e termonucleares", Rio, Borsoi, 1955.
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Como o Brasil ora penetra, de modo definitivo, na era nuclear,
interessamo-nos pelo tema, procurando imprimir-lhe orientação siste-
matizadora, a partir de análise breve e global do esquema conceituai
da responsabilidade civil, seguida do estudo de sua incidência nas
atividades consideradas perigosas, para, por fim, deter-nos sobre o
aspecto definido, que será versado em nosso direito privado interno,
mas à luz de princípios, normas e decisões consagradas também a
nível universal e no do direito comparado.

A importância desse estudo evidencia-se de plano, ante à cons-
tatação de que, no estágio atual do processo de utilização do átomo
para fins pacíficos, face à denominada "crise do petróleo", empe-
nham-se os países em explorar ao máximo suas potencialidades —
destinando a esse programa substanciosas verbas orçamentárias; cons-
truindo usinas de produção, de beneficiamento de materiais atômicos
e outras; realizando estudos e pesquisas para a ampliação de sua área
de abrangência — com o objetivo central de obtenção de mais energia,
meta essa que pode ser considerada o desafio maior de i 3ssos dias,
em especial para os países em desenvolvimento14.

Identificado com esse posicionamento, o nosso país — que inse-
riu essas atividades dentre as suas prioridades — já se lançou, com
o acionamento da usina Angra I, na fase decisiva do processo de pro-
dução de energia, cogitando, ainda, da implantação de novas usinas
e de unidades beneficiadoras de materiais atômicos, bem como da
extração de minérios radiativos em novos pólos, de sorte que assume
a respectiva problemática real significado dentro do contexto social,
econômico e político da nação1S.

14. O desenvolvimento da energia atômica fez nascer complexos meca-
nismos internacionais de controle, em sistema global e também regional. V. a
respeito, dentre outros textos: Albert Ducroq: "Víctoíre sur 1'energie", Paris,
Flammarion, 1980; Philippe Kahn e outros: o. cit.; J. M. Rainaud: "L'Agence
International de 1'Ênergie Atomique", Paris, Armand Colin, 1933. Sobre a
organização e o desenvolvimento do sistema, extenso material pode ser encon-
trado no "Boletin" da Organização Internacional de Energia Atômica, de
Viena. (V. especialmente os vols. 18, p. 3 e 4, sobre a América Latina; e 21,
n. 2 e 3, sobre os países em desenvolvimento). Sobre o seu papel na economia,
V. W. C. Wood: "Nuclear liability, nuclear safety and economic efficiency",
Virgínia University, 1980 (tese).

15. No Brasil, em que te acha definida uma política para as atividades
nucleares, complexa estruturação jurídico-administrativa confere-lhes o neces-
sário suporte, para o desenvolvimento almejado. Sobre a política nuclear bra-
sileira, V. Guido F. S. Soares: "Contribuição ao estudo da política nuclear
brasileira", S. Paulo, 1974 (tese).
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Assinale-se, aliás, que a temática da energia nuclear se constituiu
no leit motiv do X Congresso Mundial de Direito efetivado em São
Paulo — de que participamos — no qual se realizou um júri simu-
lado sobre as conseqüências de um acidente nuclear, com a atuação
de magistrados, juristas e administradores de todas as partes do mun-
do, bem como a produção de inúmeros trabalhos científicos sobre as
preocupantes questões que a envolvem16.

16. Os trabalhos são de: Allan Kanncr: "Understanding and addressing
the consequences of a nuclear accident"; Edgard Barreda Valenzuela: "La non
proliferation de las armas nucleares", e "El caso de Ias pruebas nucleares
ante la Corte Internacional de )u»tícía"; Walter T. Alvarez: "Uma introdução
ao direito da energia em seu embasamento tecnológico e econômico"; Yoná
Maria de Lima Moreira: "Usinas Nucleoelétricas — Fundamentos jurídico» —
Instalação — Construção — Operação"; Leonardo R. Gutierrez: "Energy law
on Philippines"; FranHín Hoet-Linares: "EI petróleo, cause de guerra o ins-
trumento para Ia paz"; e Renato Guimarães fr.: "Legal implications of biomass
energy; the case of Brazil's alcohol program".



PARTE II

Teoria geral
da responsabilidade civil

CAPÍTULO I

RESPONSABILIDADE CIVIL:
NOÇÃO E ESPÉCIES

3 . Noção de responsabilidade: responsabilidade penal e responsabi-
lidade civil.

Frente ao ordenamento jurídico — apartadas as manifestações
indiferentes — fatos, atos e negócios podem mostrar-se em "confor-
midade" ou em "desconformidade" com o sistema prevalecente —
como anota Luigi Cariota Ferrara — compreendendo-se, nessa colo-
cação, também os atos nulos, que, por inobservar qualquer dos re-
quisitos postos, com ele não se afinam. Mas, a desconformidade pura
— ajunta o mesmo autor — traduz-se apenas nos "atos ilícitos" (como
a destruição de coisa alheia) e nos "atos antijurídicos* (como as hi-
póteses de responsabilidade objetiva e de enriquecimento sem causa),
que constituem, respectivamente, a "antijuridicidade em sentido sub-
jetivo" e a "antijuridicidade em sentido objetivo" ", categorias que

17. Luigi Cariota Ferrara: "II negozio gíuridico nel Diritto Private ita-
liano", Napolí, Morano, s/data, p. 25 e 26. No mesmo sentido, Caio Mario, o.
cit., p. 563 (em que fala em "conduta obediente ou contraven'ente" à ordem
jurídica); Orlando Gomes: "Introdução ao Direito Civil", Rio, Forense, 1977,
5." cd., p. 540; e Atílio Anibal Alterini: "El íncumplimiento considerado en
si propio", Buenos Aires, Cooperadora de Derecho y Ciências Socíale», 1963,
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têm como diferencial a possibilidade de imputação do evento à cons-
ciência do agente1S.

Extremandose, em consonância com os objetivos do presente tra-
balho, as situações possíveis nos dois pólos acima, e limitando-as às
ações dependentes da vontade humana, temos que, ou a pessoa res-
peita os princípios e normas de cunho jurídico existentes, bem como
honra as obrigações assumidas, ou, ao revés, procede em desacordo
com essas batizas.

Dessa duplicidade de posicionamentos, nascem duas categorias
jurídicas, respectivamente: a) a dos atos jurídicos — consistentes em
comportamentos voluntários, conformes à ordem jurídica e tendentes
à produção de efeitos jurídicos, queridos ou não pelo agente — e
b) dos atos ilícitos — consubstanciados em procedimentos contrários
à referida ordem — cada qual com reflexos próprios e antinômicos,
no campo do Direito **.

p. 9, (em que enfoca o ilícito civil sob o aspecto objetivo, voltando à matéria
im outra obra: "Responsabilidade civil", Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1974,
7.* ed., p. 63 e ss.). Emílio Bettí separa as manifestações "transcendentes" e
"intranscendentes", conforme interessem ou não ao Direito ("Teoria general
dei negocio jurídico", trad., Madrid, Revista de Derecho Privado, 1959, 2." ed.,
p. 94 a 96).

18. Dentro dessa concepção, o ato ilícito é espécie dos "atos não con-
formes ao Direito", como anota Vicente Ráo, salientando que outros escrito-
res, na contraposição entre o lícito e o ilícito, partem da noção de antijuridi-
cidade, incluindo, nesta ultima, os atos contrários à consciência jurídica, sob
a denominação genérica de "injúria" ("ünrecht", "tort", "torto", "não direito").
Considera, também, no entanto, que se deve tomar essa noção no sentido es-
pecífico de desrespeito ao Direito, inserindo, dentre os atos não conformes:
a) "os fatos que se desviam do Direito" (citando os de "détournement de
pouvoir" do Direito Administrativo); b) os que importam em abuso do direito
(como os de abuso dos poderes conferidos pelo direito); c) os que violam
normas imperativas e d) os atos ilícitos em sentido estrito (conforme a con-
ceituação tradicional) ("Ato Jurídico", S. Paulo, Max Limonad, 1961, p, 26 e
27). Distingue-se, outrossím, o "ilícito" do "ilegal", correspondente a primeira
noção à idéia de reprovação pelo Direito e, a segunda, a não conformação com
a lei. (V. a respeito, dentre outros autores, Ráo: o. cit., p. 27; Betti: o. ult. cit.,
p. 94; Carvalho de Mendonça: o. cit., p. 431; e Alterini: o. inicial cit., p. 11).

19. Cumpre distinguir-se, com respeito aos atos jurídicos; a) aqueles em
que a vontade governa o direcionamento da ação; b) dos em que assim não
acontece. Desse modo, quando queridos os efeitos, tem-se a figura do negócio
jurídico: declaração de vontade dirigida à obtenção do resultado previsto no
ordenamento jurídico (assim, o testamento, a promessa unilateral, o contrato);
quando os efeitos se verificam independentemente da vontade (ex fure), tem-so
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Assim, de um lado os atos jurídicos (ou jurígenos, como preten-
dem alguns autores) criam, para os agentes, direitos e obrigações, em
todos os níveis de relações jurídicas possíveis de outro, os atos ilícitos
geram-lhes apenas obrigações, ao produzir danos a terceiros *•„ Esta-

o ato jurídico stricto sensu, em que o resultado pode nem ser cogitado pelo
agente (exs.: a fixação do domicílio; a especificação; a criação de obras in-
telectuais) . No primeiro caso, conforme F. Santoro-Passarelli o ato é "expressão
da vontade dirigida à produção dos efeitos"; no outro, apenas "pressuposto
de efeitos preordenados pela lei", distinguindo-se, ainda, nesta categoria as
"participações", ou seja, declarações feitas para conhecimento de terceiros (a
oferta, os avisos, as notificações e outras) ("Teoria geral do Direito Civil",
trad., Coimbra, Atlântída, 1967, p. 84). Sobre atos lícitos e ilícitos, v. tb.
Pontes de Miranda: "Tratado de Direito Privado", S. Paulo, RT, 1977, 4."
ed., v. I, p. 49, 53 e 55 e ss. Sobre a teoria do negócio jurídico, engendrada
pela doutrina alemã e sufragada pelo Código Civil italiano de 1942 e sua
doutrina. V. dentre inúmeros outros autores: Mateo Ferrantc: "Negozio giurí-
dico", Milano, Giuffrè, 1950, p. 9 e ss.; Giuseppe Stolfi: "Teoria dei negocio
jurídico", trad., Madrid, Revista de Derecho Privado, 1959, espec. p. I a 44,
em que cuida da definição e da análise de sua estrutura; Betti: "Teoria ge-
neral", cit., espec. p. 97 a 131; Renato Scognamiglio: "Contratti in generate",
Milano, Vallardi, 1975, 3." ed., p. 3 e ss.; Henoch D. Aguiar: "Hechos y actos
jurídicos", Buenos Aires, Tipográfica Argentina, 1950, t. I, p. 5 e ss.; Erich
Danz: "A interpretação dos negócios jurídicos", trad., S. Paulo, Saraiva, 1941,
p. 18 e ss.; Raul Ortiz Urquid: "Derecho civil", México, Porrua 1977, p.
227 e ss.; Serpa Lopes: o. cit., v. 1, p. 403 e ss.; Manuel A. Domingues de
Andrade: "Teoria geral da relação jurídica", Coimbra, Almedina, 1974, 4 /
reimpr., v. II, p. 25 e ss.; Luiz Diez — Picazo: "Fundamentos dei Derecho
Civil Patrimonial", Madrid, Tecnos, 1972, p. 65 e ss.; Luis Munoz: "Contra-
tos", Buenos Aires, Tipográfica Argentina, 1960, p. 14 e ss.; Eduardo Es-
pínola: "Sistema do Direito Civil", Rio, Editora Rio, 1977, p. 528 e ss.; Or-
lando Gomes: "Transformações gerais...", cit., p. 72 e ss.

20. Sobre o ilícito como fonte de obrigações, v. a obra específica de
Nooman M. K. Gomaa: "Théorie des sources de 1'obligation", Paris, Librairie
Generate, 1968, p. 107 e ss. (em que o inclui dentre as fontes "não volun-
tárias"). V. tb.: Francesco Degni: "Studí sul Díritto deite obbligazioni", Na-
poli, Grottaferrata, 1926, p. 5 e ss.; Giovanni Pachíoni: "Delle obligazíoní ín
generate", Padova, Cedam, 1935. v. 1, p. 244 e ss.; Giuseppe Grosso: "II sistema
romano dei contratti", Torino, Giapichelli, 1963, p. 8 e ss.; Orosímbo Nonato:
"Curso de obrigações", Rio, Forense, 1959, v. 1, 1979 e ss.; Ernest Lehr: "Ele-
ment* de Droit Civil espagnol", Paris, Larose e Forcei, 1890, p. 229 e 230;
Serpa Lopes: o. cit., v. II, p, 28; Clóvís V. do Couto e Silva: "A obrigação
como processo", S. Paulo, Bushatsky, 1976, p. 82 e ss.; R. Límongi França: "Os
alicercei do direito obrigacional", in "Estudo» jurídicos em homenagem ao
Prof. Orlando Gomes", Rio, Forense, 1979, p. 32 e 33; Carvalho de Mendonça:
o, cit., v. I, p. 81; Jean Luc Albert: "Les obligations", Paris, Armand Colin,
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belecem-se, com os atos ilícitos, somente deveres para o causador do
prejuízo, vinculando-o — ou a seu patrimônio — à satisfação dos
direitos do lesado 21.

Os primeiros são, pois, consentidos pelo ordenamento jurídico;
os segundos, proibidos, consubstanciando-se, conforme F. Santoro-
-Passarelli, em "fatos voluntários, positivos ou negativos, que violam
um dever, específico ou genérico, de comportamento do sujeito que
age"».

Deter-nos-emos na categoria dos atos ilícitos, a partir de cuja
noção se chega à formulação da teoria da responsabilidade — tanto
civil, quanto penal — inobstante o ordenamento jurídico contemple
hipóteses outras de fatos geradores de responsabilidade, como exal-
çam Karl Larenz M e Fernando Pessoa Jorge 24.

1975, p. 36 e ss.; c Jean Louis Baudouin: "Les obligations", Montreal,
Presses de 1'Université, 1970, p. 11 e 12; Demogue: o. cit., v. 1, p. 45 c 46;
Josserand: "Derecho Civil", cit.. t. II, v. 1, p. 289 e ss.; Giorgi: o. cit., v. 5,
p. 195 e ss.; Betti: "Teoria generate", cit., v. 1, p. 12 e ss.; Francesco Schupfer:
"II Diritto delle obbligazíoni in Italia", Torino, Bocca, 1920, v. 1, p. 31 e ss.;
Enric Jardi: "La responsabilidad civil derivada de acto ilícito", trad., Barce-
lona, Bosch, 1958, p. 27 e ss.

21. Conforme realça Manuel Andrade, com o ilícito pode ocorrer: a) a
restauração natural ou restituição em forma específica, ou b) a restituição por
equivalente (indenização): o. cit., p. 4. V. tb.: L. Jouitou: "Simples explications
sur ie Droit Civil et ses bases nécessaires", Paris, A. Chevalier — Marescq &
Cia., 1904, p. 283; Larenz: o. cit., t. I, p. 227 e ss.; Barassí: o. cit., v. II,
p. 52 e ss.; Espínola: o. cit., p. 603; Francesco Messineo: "Manuale di Di-
rito Civile e Commerciale", Milano, Giuffrè, 1952, 8.* ed., v. II, parte 2, p.
49; Haluk Tandogan: "Notions préliminaires a Ia théorie generate des obli-
gations", Geneve, Librairie de lUniversité, 1972, p. 48; Mota Pinto: o. cit.,
p. 85, dentre outros autores.

22. Santoro-Passarelli: o. cit., p. 84. Luiz da Cunha Gonçalves enfatiza,
nessa noção, o prejuízo: "Tratado de Direito Civil", S. Paulo, Max Límonad,
1957, 1.* ed. bras., v. XII, t. II, p. 516.

23. Com efeito, o ordenamento "não se conforma em estabelecer a res-
ponsabilidade por conduta culpável e antijurídica", como anota o citado autor,
fixando outras situações — baseadas no risco — em que faz assentar a res-
ponsabilidade civil, fora, pois, da categoria do ilícito (Larenz: o. cit., v. I, p.
191 e 192, em que apresenta os diferentes fundamentos decorrentes desse po-
sicionamento, para o qual basta a simples causação do resultado). V. tb: Tra-
bucchí: o. cit., p. 207; Barassí: o. cit., p. 474 e ss.; Mota Pinto: o, cit., p. 88
a 90.

24. Esse fenômeno — ditado pela necessidade de reparação dos danos
sofridos pelas vítimas, em razão da situação especial de algumas pessoas, que
tiram proveito dos sofisticados processos técnicos postos à disposição dos ho-
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Com efeito, na conceituação do ilícito, ingressam apenas as ma-
nifestações antijurídicas de cunho subjetivo — suscetíveis, pois, de
atribuição ao agente — segundo o citado Ferrara, que, em função
disso, define ato ilícito como "qualquer ato humano que, em viola-
ção de uma norma jurídica, acarreta dano a outrem", fazendo nascer
para o agente a obrigação de ressarcimento, se se tratar de pessoa
capaz de entender e de querer e se houver laborado com culpa ou
dolo25, como realça ainda Robert Joseph Pothier2*.

Isso significa que é da conjugação de elementos vários que se
chega à caracterização do ato ilícito. Decompõe-se essa categoria,
consoante Virgile Rossel, em uma ação, imputável ao agente, danosa
para a vítima e causada sem direito 27. Daí nasce o dever de repara-
ção, mas somente se o agente for juridicamente suscetível de respon-
sabilização, ou, conforme Raymundo M. Salvat, com a reunião, em
concreto, dos elementos objetivo (volação da ordem jurídica) e subje-
tivo (intenção de causar prejuízo ou procedimento culpável) **.

Por essa razão, salientam, dentre outros, Larenz*9 e Alberto
Trabucchi80 que não é qualquer ato injurídico que merece a inqui-
nação de ilícito, mas sim, consoante Orlando Gomes, aquele resul-
tante de ação consciente e que atinja "direta e imediatamente, um
preceito jurídico de direito privado, causando dano a outrem". Com

mens pela evolução técnico-científica — tem acarretado uma paulatina obje-
tivação da responsabilidade, como acentua, dentre outros, Fernando Pessoa
Jorge ("Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade civil", Lisboa, Cen-
tro de Estudos Fiscais, 1972, reedição, p. 63 e ss.) e adiante será versado.
Dentre inúmeros outros autores, v. tb. Enneccerus, Kipp e Wolff; o. cit., v. 2,
p. 1.032 e ss.; Weill e Terré: o. cit., p. 641 e ss.; Demogue: o. cit., v. 3, p.
482 e ss.; Josserand: o. cit., p. 443 e ss.; Savatie*-: "La théorie", cit.,; p. 279
e ss.; Brun: o. cit., p. 21 e ss.; De Page: o. cit., p. 817 e ss.

25. Ferrara: o. cit., p. 28.
26. Robert Joseph Pothier: "Tratado de las obligaciones", trad., Buenos

Aires, Heliasta, 1978, p. 72.
27. Virgile Rossel: "Manuel du droit federal des obligations", Lausane, F.

Payot, 1892, p. 91. Mourlon põe em relevo os elementos: ação ilícita; impu-
tável ao agente; e danosa (o. cit., p. 926).

28. Raymundo M. Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino", Bue-
nos Aires, Tipográfica Argentina, 1958, 2.' ed., v. IV, p. 15.

29. Larenz: o cit., t. II, p. 562 (em que realça: a ação, a oposição ao
direito e a culpabilidade como pressupostos do ilícito).

30. Alberto Trabucchi: "Istituzioni di Dirítto Civile", Padova, Cedam,
1977, 22.' ed., p. 205.
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isso, integra essa noção somente a "antijuridicidade subjetiva", apar-
tada, em conseqüência, a de cunho objetivo S1, como assinala também
José Tavares **.

Ora, na definição de ato ilícito, posições várias são encontradas
na doutrina e, mesmo na jurisprudência, nas quais se enfatizam deter-
minados aspectos dessa importante figura jurídica. Mas, dus textos
referidos e de outras lições existentes, extrai-se que, em seu núcleo,
está o procedimento contrário à ordem jurídica83.

31. Orlando Gomes: o. cit., p. 540 (em que ressalta também, no ilícito,
os elementos subjetivo e objetivo). V. tb. Alterini: o. cit., p. 14 e 15. J. M.
Carvalho Santos realça, por sua vez a ação; a imputabilidade; o ilícito e o
dano ("Código Civil Brasileiro Interpretado", Rio, Freitas Bastes, 1963, 9.* ed.,
v. III, p. 318).

32. José Tavares: "Os princípios fundamentais do Direito Civil", Coim-
bra, Coimbra Editora, 1929, v. I, p. 539. No mesmo sentido, ainda, dentre
outro-: Jaime Augusto Cardoso de Gouveia: "Da responsabilidade contra-
tual", Lisboa, edição do autor, 1933, p. 43 (em que exalca as dificuldades do
tema da conceituação do ilícito, inclusive com a divergência de nomencla-
tura, pois, em s> .a designação, são usadas as expressões "injúria", "injúria obje-
tiva", "ato lesivo", "ato ilícito", "ilícito civil", "fato ilícito": p. 42) e De
Cupis: o. cit., v. I, p. 12 e 69. Sobre a ação, v. tb. Santos Briz: "La responsa-
bilidad civil", cit., p. 24 e, sobre os demais elementos, V. tb. De Page: o.
cit., p. 825 e ss.

33. Dentre inúmeros outros autores, v. Marton: o. cit., p. 272: Henoch
Aguiar: o. cit., v. 2, p. 48; Sourdat: o. cit., v. I, p. 5; Trabucchi: o. cit., p.
209; Tavares: o. cit., p. 529; Gouveia: o, cit., p. 62; Rossel: o. cit., p. 89;
Barassi: o. cit., v, II, p. 422; Salvat: o. cit., p. 18; Ráo: o. cit,, p. 25; Bau-
dry~Lacantinerie e Barde: o. cit., v. 4, p. 556; Enneccerus, Kipp e Wolff: o. cit.,
v. 2, p. 1.023: Barassi: o. cit., v. II, p. 423; Santos Briz: o ult. cit., p. 26;
Von Tuhr: o. cit., t. I, p, 263; Hans Planitz: "Princípios de Derecho Privado
germânico", trad., Barcelona, Bosch, 1959; p. 270; Carbone: o. cit., p. 57 e
ss.; Clóvis Beviláqua: "Código Civil dos Estados Unidos do Brasil", Rio, Edi-
tora Rio, 1976, v. I, p. 426; Manuel Borja Soriano: "Teoria general de Ias
obligaciones", México, Porrúa, 1939, t. I, p. 492; João Luís Alves: "Código
Civil da República dos Estados Unidos do Brasil", Rio, Briguiet & Cia., 1917,
1.' ed., p. 124; M. I. Carvalho de Mendonça: o. cit., p. 431; Antonio Lois da
Câmara Leal: "Manual Elementar de Direito Civil", S. Paulo, Saraiva, 1930,
v. I, p. 169; Espínola: o. cit., p. 604; Serpa Lopes: o. cit., v, 1, p. 400 e 401;
Hedemann: o. cit., p. 512; Cons. Joaquim Ribas: "Direito Civil Brasileiro",
Rio, Editora Rio, 1977, p, 511; Vicente Ráo: "Preleções de Direito Civil", S.
Paulo, s/data, p. 134; Amoldo Wald: "Curso de Direito Civil Brasileiro", S.
Paulo, Sugestões Literárias, 1975, 4.* ed., p. 212; Antonio de La Vega Velez:
"Bases dei Derecho de obligaciones", Bogota, Temís, 1978, p. 83 e ss.; Jorge
Bustamante Alsina: 'Teoria general de Ia responsabílidad civil", Buenos Aires,
Abeledo Perrot, 1973, 2.* ed., p. 73; Carvalho Santos: o. cit., p. 315.
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De fato, exterioriza-se o ilícito na ação refratária ao ordenamento
jurídico que, atingindo direito de outrem, causa-lhe prejuízo, susce-
tível de atribuição ao agente34.

Assim, da análise de sua estrutura, defluem, como pressupostos
do ato ilícito, os seguintes elementos: a) a existência de uma ação;
b) a violação da ordem jurídica; c) a imputabilidade; e d) a penetra-
ção na esfera de outrem, como assenta Caio Mario 3S.

Em primeiro lugar, deve, pois, haver uma conduta que importe
na realização de um resultado externo, ou seja, na produção de um
evento w .

A ação pode consistir em um comportamento positivo (comissão)
ou negativo (omissão). Dessa forma, ou o agente desenvolve deter-
minada ação, ou deixa de praticá-la, quando o deveria. Nas duas
hipóteses, conjugando-se os demais elementos, caracteriza-se o ato
ilícito37.

34. Nesse sentido, o Código Civil Brasileiro enuncia, como elementos
do conceito de ilícito: a ação (voluntária ou culposa) e a violação do direito
de outrem (art. 159).

35. Caio Mario: o. cit., p. 565 (em que se funda em Enneccerus: o.
cit.). F. Ricci põe em evidência: o fato ilícito; a imputabilidade e a produ-
ção de dano a terceiro ("Corso teórico pratico di Diritto Civile", Torino, To-
rínese, 1923, 3 / ed., v. VI, p. 117. V. tb. Orlando Gomes: "Obrigações", cit.,
p. 316 e ss. (em que enfatiza o dano, como elemento objetivo, e a culpa como
elemento subjetivo); Salvat: o. át., p. 43 e ss.; Alsina: o. cit., p. 75; Chironi:
o. cit., p. 98 (em que realça a violação e a culpa, como condições de exis-
tência do ilícito); Demogue: o. cit., v. 5, p. 361 (em que põe em relevo a
ação danosa e a culpabilidade); Trabucchi: o. cit., p. 207 e ss. (em que exal-
ça: o fato, a antíjuridicidade e a culpabilidade); Pessoa Jorge: o. cit., p. 68 e
ss. (em que reduz os pressupostos a dois: "omissão de comportamento de-
vido" e "culpabilidade") e Giovanni Lomonaco: "Degli obbligazioni e dei
contratti in genere", Napoli, Marghíeri, 1887, v. 2, p. 266 (em que destaca:
a contraríedade a direito de outrem, a imputabilidade c a consciência do agir).

36. V. Muftoz: o. cit., p. 401. V. tb. Silvio Rodrigues: "Curso de Direito
Civil — Parte geral", S. Paulo, Saraiva, 1977, 7.* ed. (em que enfatiza: a in-
fração a um dever e a produção de dano; p. 293 e 294).

37. V. dentre outros autores: von Tuhr: o. cit., p. 264; Chironi: o. cit.,
v. I, p. 26 e 27; Mourlon: o. cit., p. 925; Carbonnier: o. cit., p, 356 e ss.;
Gouveia: o. cit., p. 45 e ss.; Carvalho Santos: o. cit., p. 327 e ss.; Munoz:
o. cit., p. 401; Salvai: o. cit., p. 32; Santos Briz: "Responsabílidad civil", cit.,
p. 24 e ss.; Manuel Paulo Merêa: "Código Civil Brasileiro", Lisboa, Livraria
Clássica, 1917, p. 74; Roger Pinon e Albert de Víllé: "Traité de Ia respon-
sabilité civile extra-contractuelle", Bruxelles, Émíle Bruyant, 1935, t. I, p. 103
e ss.; Teucro Brasieiio: "I limíti delle responsabilità civile per danni", Milano,
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De outro lado, pode o agente conduzir-se intencionalmente, em
busca do resultado, ou operar com imprudência, negligência ou impe-
rícia, causando o evento. Assim, por dolo, ou por culpa, poderá ense-
jar a configuração do ilícito n .

A ação pode, ainda, ser realizada pelo próprio agente ou por
pessoa relacionada, ou por animal ou por coisa sob a sua égide. Dessa
forma, seja por ato próprio, ou de terceiro — que esteja nas condições
descritas em lei — ou por ato de animal ou de coisa vinculada à sua
esfera, pode a pessoa incidir na prática de ato ilícito M.

Dessa forma, pode-se dizer que ocorre o ilícito, quando alguém,
por fato próprio, ou de terceiro relacionado, ou de coisa sob seu
campo de ação, viola, contra ius, interesse, juridicamente protegido,
de terceiro.

Giuffrè, 1959, p. 61 e ss.; Planiol e Rípert: o. cit., p. 642 e ss.; Colin e Ca-
pitant: o. cit., p. 218 e ss.; Lomonaco: o. cit., p. 265; Benucci: o. cit., p. 19;
Alsina: o. cit., p. 79; A. Hudelot e E. Metman: "Des obligations", Paris, Mar-
chai e Billard, 1908, 4.- ed., p. 309.

38. A expressão "culpa" é empregada genericamente para designar o
animus do agente (elemento subjetivo da ação) e também em sentido estrito
(que se identifica pela existência de imprudência, imperícia ou negligência).
V. a respeito desse elemento: Josserand: o. cit., p. 303 e ss.; Chironi: o. cit.,
p. 210; Gouveia: o cit., p. 63 e ss.; Barassí: o. cit., p. 433 e 457 e ss.; Giorgi:
o. cit., p. 211; Tavares: o. cit., p. 536; Mazeaud: "Traité", cit., t. I, p. 356 e
ss.; Carbonnier: o. cit., p. 359 e ss.; Hedemann: o cit., p. 513; Mufioz: o.
cit., p. 406 e 415 e ss.; Orlando Gomes: o. ult. cit., p. 304 e ss.; Colin e Ca-
pitant: o. cit., p. 218 e ss.; Al vim: o. cit., p. 259 e ss.; Carvalho de Mendonça:
o. cit., p. 439 e ss.; Santos Briz: o. cit., p. 40 e ss.; e P. Dupont Delestraint:
"Droit civil — Lcs obligations", Paris, Dalloz, 1973, 4.* ed., p. 49 e Cunha
Gonçalves: "Princípios de direito civil luso brasileiro", S. Paulo, Max Limo-
nad, 1951, v. II, p. 572 e 577 e ss. e "Tratado", cit., p. 576 e ss.; Carvalho
Santos: o. cit., p. 320 e ss.

39. Dentre outros autores, v. a respeito: Savatíer: "La Théorie", p. 285
e ss.; e 295 e ss.; Hudelot e Metman: o cit., p. 309 e 344 e ss.; Josserand: o.
cit., p. 378 e ss.; Giorgi: o. cit., p. 205 e ss.; Marton: o. cit., p. 18; Planiol e
Ripert: o. cit., p. 678 e ss.; Colin e Capitant: o. cit., p. 218 e 247 e ».; Cunha
Gonçalves: "Tratado", cit., p. 516 e ss.; Carbonnier: o cit., p. 355 e ss.; e 377
e ss.; Enneccerus: o. cit., p. 1.049 e 1.116 e ss.; Weill e Terré: o. cit., p. 671
e 699 e ss.; Soriano: o. cit., p. 499 e ss.; Silvio Rodrigues: o. cit., p. 305;
Espinola: o. cit., p. 604 (em que fala de responsabilidade direta e indireta);
Planitz: o. cit., p. 273 e ss.; Jean Chevallíer e Louis Bach: "Droit civil'TEaris,
Sirey, 1974, 6.' ed., p. 360 e 365 e ss,; Chironi: o. cit., v. 1, p. 91; Benucci:
o. cit., p. 157 e ss.; Lalou: o cit., p. 104 e 229 e ss,; Facio: o, cit., p. 485 e
491 e ss.
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Em seguida, é mister que a conduta se perfaça em contraposição
à ordem jurídica, contrariando um dever determinado *°.

Debate-se, nesse passo, a propósito do alcance da violação qua-
lificadora do ilícito, dividindo-se a doutrina, ao longo dos tempos, em
duas diretrizes antagônicas. Entendem alguns autores, de inspiração
naturalista — em que nos inserimos — que a inobservância de dever,
tanto inscrito a nível de princípios ou de costumes, quanto de norma
formal, pode levar ao implemento do ilícito, enquanto outros, de
orientação positivista, reduzem essa concepção à desobediência da
ordem puramente legal.

Desse modo, em função da posição do intérprete, chega-se a uma
ou a outra conclusão; daí, por que tem a jurisprudência sido chamada
a pronunciar-se, em concreto, com freqüência, sobre violações a di-
reitos não diretamente contemplados em lei, respondendo afirmativa-
mente à caracterização do ilícito, em razão de ditames de justiça41.

Outrossim, a contrariedade pode consistir em desobediência a
um dever geral ínsito no ordenamento jurídico (delito civil) ou em
desrespeito a obrigação particular assumida (inexecução contratual) **,
mas com os mesmos efeitos.

40. Sobre a contrariedade a dever, v. especialmente: Savatier: "Traité",
cit., v. I, p. II e ss.; Marton: o. cit., p. 251 e ss; Gooman: o. cit,, p. 113;
Brun: o. cit., p. 21; Silvio Rodrigues; o. cit., p. 294; Roberto de Ruggiero:
"Instituições de Direito Civil", S. Paulo, Saraiva, 1973, 3.* ed., v. III, p. 357.

41. Ê a realização do nobile officium do juiz, de que fala Danz: o. cit.,
p. 127 e ss. V., dentre outros autores, especialmente: Tourneau: o. cit., p. 505
e ss., espec: p. 5*1; Hedemann: o. cit., p. 531 e u.; Carvalho de Mendonça:
o. cit., p. 431. V. tb. os autores e obras referidas à nota 33. Embora a ampli-
tude decorrente, a posição naturalista permite a efetivação de justiça em
concreto, em hipóteses de reconhecidas violações de direitos ainda não posi-
tivados (como, poi exemplo, nos direitos da personalidade), em que a juris-
prudência — estrangeira e nacional — tem desempenhado papel desbravador
(v. o nosso artigo específico citado e a bibliografia nele mencionada).

42. Distinguem-se, na doutrina, as figuras do delito (ilícito intencional)
e do quase-delito (não intencional). Dentre outros autores, v. Trabucchi: o.
cit., p. 211; Colin e Capitant: o. cit., p. 199 e u.; Benucci: o. cit, p. 3 e ss.;
Giorgí: o. cit., p. 195; Ernest Lehr: "Elements de droit civil germanique",
Paris, Plon, 1875, p. 292 e u.; Degni: o. cit., p. 155 e u.; Josserand: o. cit.,
p. 291 e ss.; Marty e Raynaud: o. cit., p. 330; Barros Monteiro: o. cit., p.
274; Savatier: "Traité", p. 5 e ss.; os Mazeaud: o, cit., p. 94 e ss.; Henoch
Aguiar: o. cit., p. 237 e ss.; Santoro-Passarellí: o, cit., p. 85, Relativamente ft
responsabilidade contratual, há várias obras específicas, como as de: Gouveia:
o. cit., espec. p. 243 e ss.; C. Massimo Bianca: "Dell'inadempimento delle
obblígazioni", Bologna e Roma, Zanichellí e Foro Italiano, 1973, 1.' ed., p. 75
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Cumpre, ao depois, que esteja presente o requisito da impu-
tabilidade, ou seja, a suscetibilidade de atribuição do resultado ao
agente 4S.

Muito se tem discutido também a propósito desse conceito, que
reside exatamente na possibilidade de referir-se o ato à atividade de
uma pessoa, como salienta Facio 44, distinguindo-se em: material, con-
sistente na atribuição física ao agente, e moral, consubstanciada na
absorção psicológica do resultado pelo agente.

De um lado, como anota Morello, deve-se verificar o vínculo de
dependência entre o resultado e a atividade (ou inatividade) física do
agente e, de outro, se a pessoa é capaz de entender e de querer na
órbita jurídica45.

Assim, o resultado deve decorrer da atuação do agente e conforme
sua vontade consciente, como apontam Colin e Capitant4*; ou seja,
a pessoa deve ter vontade racional e liberdade de eleição, segundo

e ss.; Lon L. Fuller e William R. Perdue: "Indemnización de los danos con-
tractuales y protección de Ia confianza", trad., Barcelona, Bosch, 1957, p. 9
e ss.; Augusto M. Morello: "Indemnización dei dano contractual", Buenos
Aires, Abeledo Perrot, 1967, p. 13 e ss.; Gert Hummecov: "Esquema dei dafio
contractual resarcible segun ei sistema normativo venezolano", Caracas, Uni-
versidad Central de Venezuela, 1964, p. 7 e ss. V. tb. Emilio Betti: "Cours de
Droit Civil Compare des obligations", Milano, Giuffrè, 1958, p. 105 e ss.;
Baudry-Lacantinerie e Barde: o. cit., v. I, p. 195 e ss.; Manuel A. D. An-
drade: "Teoria geral das obrigações", cit., p. 337 e ss.; Al vim: o. cit., p. 13
e ss.; Alterini: o. cit., p. 36 e ss.; Lomonaco: o. cit., p. 265; Carvalho Santos:
o. cit., p. 316; Ruggíero: o. cit., p. 387; Alfredo Colmo: "De Ias obligaciones
en general", Buenos Aires, Jesus Menendez, 1928, p. 70 e ss.

43. Sobre a imputabilidade, dentre outros autores, v. Savatier: "La theó-
rie", cit., p. 291 e ss.; e "Traité", p. 212 e ss.; Chironi: o. cit., v. I, p. 312
e ss.; Josserand: o. cit., p. 336 e ss.; Henoch Aguiar: o. cit., p. 129 c ss.;
Giorgi: o. cit., p. 205 e ss.; Barassi: o. cit., v. II, p. 449 e ss.; José Tavares:
o. cit., p. 534; Baudry-Lacantinerie e Barde: o. cit., p. 563 e ss.; Colin e Ca-
pitant: o. cit., p. 222 e ss.; Morello: o. cit., p. 162 e ss.; Mufíoz: o. cit., p.
404 e ss.; Planitz: o. cit., p. 271; Delestraint: o. cit., p. 50; Gomaa: o. cit.,
p. 113; Carvalho Santos; o. cit., p. 318 e ss.; Luis de Gasperi: "Tratado de
Ias obligaciones en el Derecho Civil paraguayo y argentino", Buenos Aires,
Depalma, 1945, v. I, p. 715 e ss.; Pietro Trimarchi: "Causalidad e danno",
Milano, Giuffrè, 1967, p. 52 e ss. V. tb. a obra específica de Luigi Devoto:
"L'imputabilita e le sue forme nel Diritto Civile", Milano, Giuffrè, 1964.

44. Facio: o. cit., p. 21 e 22.
45. Morello: o. cit., p. 162.
46. Colin e Capitant: o. cit., p. 222.
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enfatiza Giorgitt, para que se configure, em sua plenitude, o elemento
em questão **.

Por fim, a ação contrária à ordem deve ingressar no circuito
jurídico de outrem. Deve alcançar bem ou direito de terceiro, acar-
retando-lhe prejuízo, ou seja, deve atingir a posição jurídica do lesa-
do, trazendo como efeito a produção de um dano *'.

Isso significa que, mesmo em desconformidade com o ordena-
mento, a ação será indiferente, para o Direito, se não lesar direito de
terceiro.

Cumpre, pois, para a configuração do ilícito, que a manifestação
do agente ofenda a componentes, tanto de ordem patrimonial, como
moral (estes, suscetíveis de expressão econômica) do campo jurídico
de outra pessoa.

Outrossim, a par de alcançar direito de pessoa ou de pessoas
determinadas, o ilícito pode ferir a sociedade em si, ou em seus valores
básicos. No primeiro caso — em que é definido a partir das noções
expostas, caracterizando-se, em concreto, à luz das respectivas cir-

47. Giorgi: o. cit., p. 205.
48. A análise desse elemento permite apartar-se do contexto do ilícito os

atos praticados por incapazes; os decorrentes de exercício normal de direito
e as demais hipóteses em que estejam presentes causas excludentes de respon-
sabilidade. Dentre outros autores, v. Barassí: o. cit., p. 468 e ss.; Planiol e
Ripert: o. cit., p. 777 e ss.; Baudry-Lacantinerie e Barde: o. cit., p. 564; San-
tos Briz: o. cit., p. 31 e ss.; Mcrello: o. cit., p. 211 e ss.; Carvalho Santos;
o. cit., p. 331 e ss.

49. Sobre o dano, v. as obras específicas de Vittore Vitalí: "Del danno
— delia region civile ai risarcimento", Piacenza, Giacomo Favari, 1892, p, 9 e
ss.; De Cupis: cit., e Hans A. Fischer: "Los danos civíles y su reparation", trad.,
Madrid, Gráfica Universal, 1928, p. 6 e ss. V. tb. Chironi: o. cit., v. 1, p. 81
e ss.; Demogue: o. cit., v. 5, p. 368 e ss.; Josserand: o. cit., p. 316 e ss.;
Francesco Carnelutti: "11 danno e il reato", Padova, Cedam, 1930, p. 18; os
Mazeaud: o. cit., p. 229 e ss.; Cunha Gonçalves: "Princípios", cit., p. 573 e
ss. e "Tratado", cit,, p. 518 e ss.; Trabucchi: o. cit., p. 219 e ss.; Larenz: o.
cit., t. I, p. 193 e ss.; Gouveia: o. cit., p. 91 e ss.; Carbonnier: o. cit., p. 331
e ss.; Rossel: o. cit., p. 656 e ss.; Carbone: o. cit., p. 45 e ss.; Santos Briz:
o. cit., p. 123 e ss.; Planiol e Ripert: o. cit., p. 745 e ss.; Colin e Capitant:
o. cit., p. 212 e ss.; Bonvicini: o. cit,, p. 27 e ss.; Benucci: o, cit., p. 27 e ss.;
Brasíello: o. cit., p. 379 e ss.; Alvím: o. cit., p. 185 e ss.; Alsina: o. cit,, p.
115 e ss.; Alterini: o. cit., p. 25; P. Facio: o. cit., p, 351 e ss.; Yussef Said
Cahaü: "Dano e indenização", S. Paulo, RT, 1980, p. 119 e ss.; Orlando
Gomes; o. cit., p. 313 e ss.; Ripert: "La regie morale", cit., p. 345 e ss.; Ráo:
"Preleções" cit., p. 134; Carvalho Santos: o. cit., p. 325 e ss.; Ruggiero: o.
cit., p. 387.
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cunstâncias e em função dos princípios e normas existentes — forma
a categoria abstrata dos "atos ilícitos".

No segundo, o ilícito é, consoante critérios de política legislativa,
encerrado em arquétipos legais, sob a denominação genérica de "in-
frações penais", compreendendo "crimes" e "contravenções", segundo
a respectiva gravidade M.

Ontologicamente, inexiste diferença entre as figuras jurídicas em
questão, que se fundam sempre na transgressão de um dever. Apenas,
em sua positivação, face à inserção em regimes jurídicos díspares,
podem ser distintas, traçando o legislador, rigidamente, para as infra-
ções penais, os respectivos contornos, mas mantendo o ilícito civil
como conceito aberto, delineado — é verdade — em seus componen-
tes essenciais 51.

50. V. dtntre inúmeros outros autores, sobre o aspecto penal: Basileu
Garcia: "Instituições de Direito Penal", S. Paulo, Max Limonad, 1959, 4.* ed.,
v. I, t. I, p. 195 e ss.; e sobre a responsabilidade em geral: Antoine Pirovano:
"Faute civile et faute penale", Paris, Librairie General, 1966; Tavares: o. cit.,
p. 530; Giorgi: o. cit., p. 203 e ss.; Trabucchi: o. cit., p. 206; Planiol e Ripert:
o. cit., p. 670 e ss.; Henoch Águia": o. cit., p. 56 e ss.; Colin e Capitant: o.
cit., p. 200 e ss.; Gaudemet: o. cit., p. 299 e ss.; Marty e Raynaud: o. cit.,
325 e ss.; Weill e Terré: o. cit., p. 638 e ss.; Soriano: o. cit., p. 498; Silvio
Rodrigues: "Responsabilidade civil", cit., p. 5; Carvalho de Mendonça: o. cit.,
p. 565 e ss.; Lomonaco: o. cit., p. 265; Caio Mario: o. cit., p. 565 e 566;
D. Ourliac e J. de Malafosse: "Histoire du Droit Prive", Paris, PUF, 1969,
2." ed., p. 379 e ss.; De Page: o. cit., p. 818 e ss.; Manuel Andrade: o. cit.,
p. 3 e 4; Planitz: o. cit., p. 270; Ripert: o. cit., p. 337 e ss.; Salvat: o. cit., p.
22 e ss.; Boris Starck: "Droit civil — Obligations", Paris, Librairies Techni-
ques, 1972, p. 18 e ss.; Beviláqua: "Teoria Geral", cit., p. 271 e ss.; Philippe
Malinvaud: "Les mecanismes jurídiques des relations économiques", Paris, Li-
brairies Techniques, 1975, p. 135 e ss.; Mario Julio de Almeida Costa: "Di-
reito das obrigações", Coimbra, Atlântída, 1968, p. 152 e ss; Manuel Albaladejo:
"Compêndio de Derecho Civil", Barcelona, Bosch, 1974, 2.* ed., p. 319 e 320.

51. Não se costuma definir em lei o ilícito civ' mas alguns Códigos
inscrevem elementos básicos de sua estrutura — como u nosso (texto citado)
— que se funda mais em construção da doutrina. V. Beviláqua: "Código
Civil", cit., p. 425 (em que oferece também extensas referências de direito
comparado, salientando que a disposição se assr nelha às do Código suíço de
obrigações e do Código japonês). A orientação vem do Código Civil francês
(art. 1.382); no mesmo sentido, o atual Código Civil português (art. 483). O
Código italiano também traça o perfil do ilícito (art. 2.043), que é minucio-
samente cuidado no Código argentino (arts. 1.066 a 1.068).

A enuncíaçõo desse princípio geral é louvado, dentre outros, por Jacinto
Fernandes Rodrigues Bastos: "Das obrigações em geral", Lisboa, Tipografia
Guerra, 1972, v. II, p. 46.
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Com efeito, o mesmo ilícito é enfocado, pelo Direito, sob prismas
distintos, recebendo tratamento diversificado, nos campos penal e
civil, em razão do bem jurídico protegido, e dos princípios e dos
objetivos que em cada área prosperam. Assim, enquanto no Direito
Penal se visa à preservação da sociedade e de seus valores maiores,
por meio da definição legal de condutas reprimíveis como crimes ou
contravenções — que propiciam ao agente desde a apenação pecuniá-
ria à perda da liberdade de locomoção, a par de inúmeras outras
sanções graves e até restritivas de atividades — no Direito Civil a
preocupação primeira é a defesa dos interesses individuais — que se
traduz na reparação do dano verificado — inexistindo a referida
compressão do ilícito em tipos fechados. Considera-se ademais, que,
enquanto no plano penal a conduta proscrita constitui fator de dese-
quilíbrio social, prevendo-se a repressão como forma de restauração
da normalidade, no âmbito civil o ilícito afronta interesse particular,
estabelecendo-se, em conseqüência, a reparação do dano, como meio
indireto de devolver-se o equilíbrio às relações privadas. Com isso,
recebe o agente, de um lado, punição pela sua conduta anti-social,
para satisfação dos interesses da comunidade, de outro, fica obrigado
a agir ou a dispor de parte de seu patrimônio para a satisfação do
direito do lesado M.

Mas, em qualquer dos dois planos, o ilícito gera responsabilidade
para o agente, ou seja, traz, como conseqüência, a imputação do re-
sultado à sua consciência, efetivando-se, no campo penal, por sua
submissão pessoal à pena ou penas que lhe forem impostas e, no
plano civil, à reparação do dano causado53.

52. Pode, no entanto em concreto, ocorrer interpenetração, ou seja, o
mesmo ato ser qualificado nos dois campos (por exemplo: no roubo, o dano
à pessoa; no estelionato, o dano ao patrimônio, etc).

A infração penal pode não configurar ilícito civil e vice-versa (exs.: de
um lado, a simples violação de domicílio para abrigo; de outro, a simples
ínexecução de uma obrigação pecuniária). São essas responsabilidades inde-
pendentes entre si, fixando os Códigos regras especiais para a regulação de
seus efeitos (como o nosso Código Civil: art. 1.525; o de Processo Penal: arts.
63 e ss.; e o de Processo Civil: arts 575, IV e 584. II).

53. Dentre inúmeros outros autores, v. Caio Mario: o. cit., p. 570 a 572;
Carvalho Santos: o. cit., p. 315 e ss.; Tandogan: o. cit., p. 48; Benuccí: o. cit.,
p. 3; os Mazeaud: "Leçons", v. 12, p. 318 e ss.; De Cupis: o. cit., p. 262;
Serpa Lopes: o. cit., v. V, p. 187 e 188; Pirson e De Ville: o. cit., p. 5;
Sourdat: o. e local cit.; Aguiar Dias: o. cit., v. I, p. 5 e ss.
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Assim, pela responsabilidade penal fica o agente com a obriga-
ção de suportar a respectiva repressão; pela civil, torna-se obrigado
a recompor a posição do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarre-
tados.

Essa noção está conforme ao significado etimológico da palavra
"responder", que vem de respondere (de spondeo) com o sentido de
"responder a"; "comprometer-se"; "corresponder a compromisso an-
terior" — sujeitando o autor do ilícito à restauração do equilíbrio
rompido e cingindo-se, no plano civil, à vinculação do agente à satis-
fação do dano experimentado pelo lesado M .

Pode-se, portanto, assentar, em conclusão, que a responsabili-
dade civil é a obrigação pela qual o agente fica adstrito à reparação
do dano causado a terceiro.

4. Responsabilidade civil: origem e breve evolução histórica.

A história da responsabilidade civil confunde-se com a do pró-
prio homem, eis que assenta sobre uma das pilastras básicas do edi-
fício do Direito Privado, qual seja o princípio do neminem laedere.

Pode-se, no entanto, em breve retrospecto e em função dos ele-
mentos conhecidos, distribuí-la por períodos bem distintos, marcados
por posicionamentos que contribuíram decisivamente para a u a cons-
trução M .

54. A par da responsabilização pelo ilícito — idéia central da teoria —
fn-e-se a existência de outros fundamentos, já referidos à nota 23 e que serão
discutidos adiante.

55. Sobre a evolução histórica, v. dentre outros autores: Chironi: o cit.,
v. I, p. 14 e ss.; De Page: o. cit., p. 861 e ss.; Demogue: o. cit., v. 3, p. 358
e ss.; Gaudemet: o. cit., p. 299 e ss.; Betti: "Teoria", cit., v. III, p. 15 e ss.;
Facio: o. cit., p. 97 e ss.; Ourliac e Malafosse: o. cit., p. 379 e ss.; Colin e
Capitant: o. cit., p. 202 e ss.; Gouveia: o. cit., p. 159 e ss.; Marton: o. cit.,
p. 7 e ss.; Colmo: o. cit,. p. 84 e ss.; Mazeaud: "Traité", cit., v. 1, p. 27 e
ss.; e "Leçons", cit., p. 318 e ss.; Alvino Lima: o. cit., p. 9 e ss.; Henoch
Aguiar: o. cit., p. 127 e ss.; Alsina: o. cit., p. 9 e ss.; Caio Mario: o, cit.,
p. 566 e ss.; Álvaro Villaça Azevedo: "A responsabilidade civil e a correção
monetária", in "Estudos de Direito Civil", S. Paulo, RT, 1979, p. 217 e ss.;
Marty e Raynaud: o. cit., p. 325 e ss.; Barros Monteiro: "Curso" cit. "Obri-
gações", v. 2 p. 385 e ss.; Límongi França: o. cit., p. 277 e ss.; Comport!:
o. cit, p. 8 e ss,; Alpa e Bessone: o. cit., p. 23 e ss.; Melo da Silva: o. cit.,
p. 14 e ss.; Aguiar Dias: o. cit., v. 1, p. 26 e ss.; e Eduardo Paulo Guastini:
"Direito Civil — Direito das obrigações", S. Paulo, Saber, 1974. v. II. p. 163
e ss.
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Com efeito, da vingança coletiva à privada, da composição vo-
luntária à obrigatória, da fixação de penas à vinculação patrimonial,
da exigência de culpa à admissão do risco como fundamento, a teoria
da responsabilidade civil foi elaborada, ponto por ponto, à luz da
própria evolução da espécie humana, guiada pela preocupação cons-
tante com a segurança e, em particular, com a situação das vítimas
dos infortúnios.

Em uma primeira etapa — e sob a inspiração do princípio na-
tural de que a ninguém se deve lesar — prevalecia, em caso de dano.
a idéia de vingança, gerada no seio do grupo, contra a ofensa a um
de seus componentes, caracterizando-se a reação por uma atuação
conjunta contra o agressor, que, às vezes, levava à própria guerra M.

Evoluiu-se, depois, para uma reação individual, sob a premissa
de que o causador é que deve responder pelo dano, mas, ainda, con-
duzida pela noção de vingança, ou seja, de reparação do mal pelo
mal. Mas, com a adoção do sistema da designada "pena (ou lei) de
talião" — sintetizada na fórmula "olho por olho, dente por dente" —
essa problemática acabou sendo trazida para o domínio do Direito,
possibilitando-se então a intervenção do poder público na coibição
de abusos. Consubstanciava-se na noção de devolução da injúria, ou
seja, de produção, na pessoa do agente, de dano idêntico ao experi-
mentado pelo lesadow.

Processos racionais de composição sobrevieram em seguida, subs-
tituindo-se a idéia de vingança privada pela de imposição de pena ao
agente (traduzida na entrega de bens ou de valores). Consumava-se
com a aceitação, pelo lesado, a título de reparação, de bens do patri-
mônio do agressor68.

De início voluntário, esse processo institucionalizou-se com a
"Lei das XII Tábuas" (passando depois a integrar inúmeros com-

56. Dentre outros autores, v. Gíorgi: o. cit., v. 5, p. 371 e ?s.; José Cre-
tella Junior: "Curso de Direito Romano", Rio, Forense, 1978, 6.' ed., p. 311
e ss. (em que estuda a problemática dos "delitos" e "quase delitos" na Roma
antiga); Alexandre Correia e Gaetano Sciascia: "Manual de Direito Romano",
S. Paulo, Saraiva, 1957, 3.' ed., v. I, p. 363 e ss.; Serpa Lopes: o. cit., v. V,
p. 192 e 193; Grosso: o. cit., p. 18 e ss.

57. Com a lei de talião, ainda sobre a pessoa do agente se perfazia a
reação, mas a matéria passou a ser regulada, tendo sido indh idualízada a san-
ção e limitada a resposta. V. a respeito: Cretella Junior: o. cit., p. 314; e
Villaça: o. cit., p. 218.

58. Gouveia: o. cit., p. 160 (que realça a idéia de pena que os romanos
tinham da composição) e Jorge Alsfna: o. cit., p. 10.
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plexos normativos da Antigüidade), na qual são enunciadas, com
minúcias, diferentes figuras de delitos civis, apenadas com sanções
pecuniárias expressamente fixadas para cada caso59.

Inexistia, até então, uma visão sistêmica a respeito de responsa-
bilidade civil, que só se tornou possível com a denominada Lex Aqui-
lia de damno 60, em cujo último capítulo se estratificou a figura do
damnum iniuria datum, com a qual se fixou verdadeiro "princípio
de generalização" dessa responsabilidade, consoante Alvino Lima61.

Assim é que, com base nesse texto e graças ao labor dos preto-
res, foi-se entendendo o âmbito da responsabilidade civil — antes
comprimido em figuras bem definidas (a iniuria, o furtum e a noxia)
— a hipóteses outras que, embora produtoras de danos, não se en-
cartavam nos estreitos lindes dos delitos típicos. Na ministração da
justiça em concreto e aproximando, para efeito de reparação dos danos,
as hipóteses concretas às dos reconhecidos, os pretores acabaram
criando novos delitos (quasi ex delido), suscetíveis de ensejar ressar-
cimento, nos mesmos moldes dos tipos sufragados pelo ius civile*2.

A reparação passou a efetivar-se em razão do valor da res, esbo-
çando-se a noção de culpa como pressuposto para a responsabilização
e exigindo-se relação de causalidade para o seu implemento. Domi-
nava a matéria, no entanto, um sentido geral de objetivação •*.

Discute-se, no entanto, na doutrina, quanto à inserção da noção
de culpa no contexto da referida lei e, inobstante ponderadas vozes
em contrário, tem prevalecido a resposta positiva64, realçando-se,
nesse posicionamento, também a ação dos pretores.

59. Sobre a referida lei, v. Chironi: o. cit., p. 17; Silvio A. B. Meira:
"A Lei das XII Tábuas — Fonte de Direito Público c Privado", Rio, Fo-
rense, 1972; 3.* ed., p. 32 e ss.; Alsína: o. cit., p. 13. A tábua sétima é que
descrevia os delitos.

60. Com a lei Aquilia, cristalizou-se a idéia de reparação pecuniária do
dano, prevalecendo a orientação de que o patrimônio do agente é que deveria
suportar os ônus da reparação. Dentre outros autores, v. Cretella jr.: o. cit.,
p. 322 e 323; Víllaça: o. cit., p. 219; e Alsina: p. 14 e ss.

61. O delito consistia em prejuízo causado a res aliena: Alvino Uma:
o. cit., p. 13; e Aguiar Dias: o. cit., p. 28 e ss.

62. A doutrina divide os delitos em "civis" e "pretoríanos", aqueles pre-
vistos no ordenamento; estes instituídos pela jurisprudência (a saber: "vis",
dolus e Jraus). V. a respeito: Cretella Jr.: o cit., p. 966; Caio Mario: o. cit.,
p. 566; e Alsina: o. cit., p. 18 e ss

63. Dentre outros escritores, v. Alvino Lima: o. cit., p. 16; Aguiar Dias:
o. cit., p. 28 e 29; e Ourliac e Malafosse: o. cit., p. 385.

64. As teses e seus defensores estão em Alvino Lima: o. cit., p. 15 e
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De qualquer sorte, forçoso é reconhecer que os romanos não
chegaram à definição de uma regra geral de responsabilidade, nem
alcançaram uma separação absoluta entre os campos civil e penal"
e entre a responsabilidade delitual e a contratualM.

Distinguiam, porém, "delitos públicos", aqueles perpetrados con-
tra direitos relativos à res publica, e "privados", os efetivados contra
interesses jurídicos de particulares67, ficando o sancionamento, no
primeiro caso, a cargo das autoridades e, no segundo, sob a iniciativa
do lesado.

Foi no período medieval — em que predominou a estruturação
romana, revivida pela obra dos glosadores, inclusive quanto à questão
da graduação da culpa M — que se atingiu a distinção entre os cam-
pos da responsabilidade civil e penal, com a elaboração da dogmá-
tica da culpa e a estruturação dos conceitos particulares de dolo e
de culpa stricto sensu w .

Mas, a teoria da responsabilidade civil somente se corporificou
com o trabalho científico desenvolvido pelos grandes doutrinadores,
à época das codificações, os quais abandonaram a diretriz da tipifi-
cação, no plano civil, para passar a tratar o ilícito como categoria
abstrata 70.

Estratificou-se depois nessas codificações, sufragada como um
dos princípios ordenadores do Direito Civil, tendo os principais Có-
digos traçado alguns dos elementos básicos da noção de ilícito, que
a sustenta71.

Melo da Silva: o. cit., p. 16 a 19. São conhecidas as passagens de Ulpiano:
"In lege Aquilia, Icvissima culpa venit" (pr. 44, Ad legem Aquilia, IX, II)
e de Gaius: "Impunitus est qui sine culpa et dolo maio casu quodam damnum
comittit" (Inst., III, 211), com base nas quais se sustenta a posição afirmativa.

65. V. os Mazeaud: "Leçons", cit., v. 12, p. 319; e Marty e Raynaud:
o. cit., p. 326.

66. Gouveia: o. cit., p. 160 e 161 (em que salienta que estavam con-
fundidas na noção de pena)

67. Dentre outros autores, v. Marty e Raynaud: o. cit., p. 326; Ourlíac
e Malafosse: o. cit., p. 379.

68. Dentre outros autores, v. Caio Mario: o. cit., p. 567; Villaça: o. cit.,
p. 222.

69. Assim ocorreu no chamado "direito antigo" francês, no alemSo e
no inglês, v. Plonitz: o. cit., p. 270 e ss. Da mesma forma, no direito portu-
guês: Gouveia: o. cit., p. 162.

70. V. dentre outros escritores: os Mazeaud: o. e local ult. cit.; Gou-
veia: o. cit., p. 161 e 162; Caio Mario: o, cit., p. 567,

71. Assim, o Código Civil francês realça: a açfio humana; o ingresso na
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A doutrina posterior coube a perfeita distinção entre responsa-
bilidade civil contratual e delitual, sempre sob o império da idéia
subjetiva de culpa72.

Mas, com a disseminação do uso de máquinas no processo in-
dustrial — e as conseqüentes transformações que trouxe à vida em
sociedade, tornando mais complexos e mais perigosos os mecanismos
de relacionamento privado — operou-se sensível modificação na orien-
tação da doutrina e da jurisprudência para o tratamento das questões
relativas à responsabilidade civil. Assim, por meio da técnica de dis-
pensa de prova no caso concreto7S, estendeu-se o seu âmbito de apli-
cação, dentro de um processo de "humanização da responsabilida-
de" 74, em razão da posição das vítimas e, em especial, no plano dos
acidentes de trabalho, pela condição de hipossuficiente, sob o prisma
econômico, de que se reveste o trabalhador 75.

A par disso, à medida em que máquinas e aparatos vinham sendo
integrados à existência diária, aumentando os riscos, os países civi-
lizados editavam leis especiais sobre responsabilidade civil, destaca-
das das codificações e enredadas, apenas, sobre base objetiva.

Por fim, com a inserção do átomo no processo de produção, no-
vas e sensíveis modificações foram introduzidas na sociedade, aumen-
tando-se infinitamente os riscos à vida e à saúde dos homens. Com

esfera de terceiro, o dano e a imputabilidade (art. 1.382) e o alemão (de
1896) salientava: o fato contrário ao Direito; a violação de direitos de outrem
(que especifica) e a imputabilidade (art. 823).

72. V. Gouveia: o. cit., p. 162 (em que destaca que isso se deu especial-
mente com os trabalhos de Sainctelette: "De Ia responsabilité et de Ia ga-
rantie" e de Chironi: citado).

73. Dentre outros escritores, v. Mazeaud: o. ult. cit., p. 319; Chironi:
o. cit., p. 31 e ss.; Melo da Silva: o, cit., p. 22 e ss. Sobre as transformações,
v. especialmente: Savatier: "Les metamorphoses", cit., p. 333 e ss.; Cimbali:
o. cit., p. 61 e ss.; Abel Andrade: o. cit., p. 51 e ss.

74. Esse processo representa, por outro lado, uma "objetivação" da res-
ponsabilidade, sob as idéias de que todo risco deve ser garantido e todo dano
deve ter um responsável. V. Savatier: o. e loc. ult, cit.; Alvim: o. cit., p. 326 e
ss.; Melo da Silva: o. cit., p. 80 e ss., dentre outros. V. tb. as obras especí-
ficas de Robert Bouíllenne: "La responsabilité extracontractuelle devant revo-
lution du droít", Bruxelles, Émile Bruyant, 1947, p. 37 e ss. e Jean Honorat:
"L'idee d'acceptation des risques dans la responsabilité civil", Paris, Pichon e
Anzías, 1969.

75. V. dentre inúmeros outros doutrinadores: Savatier: "Traité", cit.,
v. I, p. 422 e ss.; Tourneau: o. cit., p. 5 (em que realça os trabalhos de
Saleilles: "Let accidents de travail et la responsabilité civile", e de fosserand:
"La responsabilité du fait des choses inanimées", ambos de 1897).
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isso, novas diretrizes doutrinárias e legislativas foram impostas à
teoria da responsabilidade civil, destacando-se, também, nesse contex-
to, a edição de leis próprias, a par da celebração de convenções in-
ternacionais e de tratados, que lhe imprimem forte dose de unifor-
midade normativa, como discutiremos adiante.

No Brasil, à doutrina também se deveu a formulação da teoria
da responsabilidade civil, influenciada pelo sistema francês e depois
embasada, da mesma forma, em princípio geral inscrito no Código
Civil76. Leis especiais foram, sucessivamente, expedidas para a re-
gência de situações criadas pelo progresso tecnológico, inclusive com
caráter excepcional, sobre as atividades nucleares.

5. Espécies de responsabilidade: direta e indireta; extracontratual e
contratual; subjetiva e objetiva; nas atividades não perigosas e
nas atividades perigosas.

Assume a responsabilidade civil diferentes espécies, que se po-
dem multiplicar, em função da perspectiva do analista. No entanto,
consagradas na prática e aceitas na doutrina e, mesmo, nas legislações,
situam-se as seguintes divisões: a) responsabilidade direta e indireta;
b) extracontratual e contratual; c) subjetiva e objetiva; e d) nas ati-
vidades não perigosas e nas atividades perigosas77.

Essas classificações interessam sobremaneira à identificação e à
construção do regime jurídico da responsabilidade civil, pois, confor-
me procuraremos demonstrar, estão submetidas a regulamentações di-
versas, formando, mesmo, cada qual um subsistema dentro do sistema
geral dessa responsabilidade.

Como conseqüência, não só a respectiva definição, os fundamen-
tos, os mecanismos de apuração concreta e outros elementos de sua
estruturação sofrem variações, exigindo cuidados especiais, principal-
mente ao intérprete e ao juiz, para a exata aplicação ao caso concreto.

76. Beviláqua: "Código Civil", cit., p. 425 (em que oferece também os
textos doutrinários e a legislação comparada que serviram de base para o
nosso Código. O texto é o do já citado art. 159, enquanto que a responsabi-
lidade contratual descansa no art. 1.056).

77. A matéria não se encontra, entretanto, sistematizada. A doutrina tem
versado, de modo singular, cada uma dessas classificações, ou, mesmo, cada
uma das espécies ou posições e, por vezes, adicíonando-lhes outras subdivi-
sões (como, por exemplo, Soriano, que distingue entre responsabilidade deli-
tua! e legal, nesta identificando a responsabilidade por risco: o. e loc. cit.).



30 RESPONSABILIDADE CIVIL NAS ATIVIDADES NUCLEARES

Destacaremos, no presente trabalho, em consonância com os obje-
tivos propostos — e também em função do critério de maior abran-
gência — a última das divisões apontadas, referindo-nos, em seu con-
texto, às demais7S, na medida do necessário.

Cumpre assentar-se, desde já, com respeito à primeira classifica-
ção, que nela se leva em conta o agente, ou seja, a pessoa (ou coisa)
donde se origina a ação, distinguindo-se, nesse passo, a) a responsa-
bilidade proveniente da própria pessoa imputada da b) de terceiro (ou
coisa) a ela relacionado. Assim, quando a responsabilidade advém de
ato do próprio imputado, diz-se que é direta; e, indireta, quando
promana de ato de terceiro relacionado ou de fato de coisa sob a sua
esfera jurídica, como anota Carvalho de Mendonça n, preferindo, no
entanto, Planiol e RipertM e Serpa Lopes 81 a designação "responsa-
bilidade complexa", enquanto Giorgi fala em responsabilidade por
"fato ilícito próprio", para uma, e por "fato ilícito não próprio" **,
para as outras.

Na segunda, o elemento distintivo é a sede do dever violado,
importando em saber-se se a) se inscreve no ordenamento jurídico
geral, ou b) em contrato ou obrigação particular entre as partes exis-
tente. Assim, quando a violação respeita a princípios e normas do
ordenamento, a responsabilidade é extracontratual; e, contratual, quan-
do deriva da infringência de ajuste firmado entre o agente e o lesado.

Na terceira, a separação verifica-se em razão do respectivo funda-
mento legal, denominando-se a) responsabilidade subjetiva a que se
esteia na culpa do agente e b) objetiva, a que se baseia no risco.

Na última, o divisor de águas encontra-se na própria natureza
da atividade exercida pelo agente, consistindo em distinguir-se se a)

78. Anote-se, com respeito à terminologia, que: a responsabilidade "di-
reta" também se denomina "por fato próprio" e, a indireta, "por fato de ter-
ceiro"; a "extracontratual" recebe ainda o nome de "delitual" ou "aquíliana"
(da Lex Aquilia); a "contratual", de "obrígacional", ou "negociai". Referente-
mente à última classificação, a par de não encontrarmos designação específica,
assinalamos que, à utilização da nomenclatura atividades "normais" ou "pe-
rigosas", preferimos a exposta, para ênfase, exatamente dessas últimas (inclu-
sive aceita legislativamente, como, por ex., no Código Civil Italiano: art. 2.050),
em que assumem posição especial as atividades nucleares.

79. Carvalho de Mendonça: o. cit., p. 455 e ss.
80. Planiol e Ripert: o. cit., p 833 e ss.
81. Serpa Lopes: o. cit., v. V, p. 267 e ss.
82. Giorgi: o. cit., p. 205 e ss. e 371 e ss. (em que usa também as ex«

preuõei responsabilidade "direta" e "indireta").
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dotada, ou b) não, de caráter perigoso, em função de sua natureza ou
dos meios empregados.

Analisando-se cada uma dessas classificações, observa-se que, na
responsabilidade direta, o agente responde por ato próprio, dentro
da idéia básica que inspira toda a teoria, qual seja, a da responsabi-
lidade como corolário da liberdade e da racionalidade, como salienta
Henri FromageotM. O fundamento é, na primeira, a culpa, que, na
segunda, está presumida, invertendo-se, em conseqüência, o ônus da
prova. Na primeira encartam-se diferentes e infinitas hipóteses; na
segunda, apenas as situações descritas taxativamente na lei. Na pri-
meira, a regulamentação legal obedece aos princípios gerais que ins-
piram a matéria; enquanto, na segunda, existem normas particulares
de regência, nas próprias codificações, aliás, em capítulos ou em dis-
posições especiais. Assim, quanto à indireta, são clássicas as posições
de responsabilidade: por fato de terceiro (pessoas com as quais o
agente tem o vínculo legal de responsabilidade) e por fato de animal
e de coisas inanimadas (de que tem a guarda) M, aliás, de interpreta-
ção estrita86.

83. Henri Fromageot: "De Ia faute comme source de Ia responsabilité
en Droít prive", Paris, Arthur Rousseau, 1891, p. 1.

84. Ê o modelo francês, ao qual se filiou o nosso Código (arts. 1321 e
ss., em que são fixadas as responsabilidades: dos pais; tutores, curadores; pa-
trões, amos e comitentes; donos de hotéis, hospedadas e semelhantes; partici-
pantes em produtos de crimes; ou donos ou detentores de animais; donos de
edifícios; habitantes de casas, pelas coisas caídas ou lançadas).

85. Sobre a responsabilidade por fato próprio, de terceiro e de coisa,
v. Giorgi: o. cit., v. V, p. 205 e ss. e 371 e ss.; Demogue: o. cit., v. 5, p. 1
e ss. e 6 e ss. e 195 e ss.; Planiol e Ripert: o. cit., p. 678 e ss. e 833 e n e
885 e ss.; Colin e Capitant: o. cit., p. 202 e ss. e 247 e ss.; Chironi: o cit.,
p. 370 e ss.; Josserand: o. cit., p. 380 e 398 e ss.; Rossel: o. cit., p. 89 e 104
e ss.; Henoch Aguiar: o. cit., p. 427 e ss.; 303 e ss.; 495 e ss.; Starck: o cit.,
p. 20 e ss. e 219 e ss.; Baudry-Lacantinerie e Barde: o. cit., p. 556 e ss. e
615 e ss.; Pirsone Villé: o. cit., t. I, p. 103 e ss.; 108 e ss.; Gaudemet: o. cit.,
p. 304 e 323 e ss.; Marty e Raynaud: o. cit., p. 385 e ss. e 421 e ss. e 444
e ss.; Salvat: o. cit., p. 126 e ss, e 145 e ss.; Cunha Gonçalves: "Princípios",
cit., p. 566 e ss., 582 e ss. e 588 e ss.; Brasiello: o. cit., p. 61 e ss. e 115
e ss.; Sourdat: o. cit., v. II, p. 1 e ss.; Planítz: o. cit., p. 270 e ss. e 273 e ss.;
Enneccerus, Kipp e Wolff: o. cit., p. 1.027 e ss.; Soriano: o. cit., p. 506 e ss.
e 514 e ss.; os Mazeaud: "Leçons", cit., p. 384 e ss. e 442 e ss.; e "Traité",
v. 2, p. 12 e ss.; Carbonnier: o. cit., p. 355 e ss. e 377 e ss.; Bonvicíni: o. cit.,
p. 165, 283 e ss. e 539 e ss.; Benuccí: o. cit., p. 157 e ss.; Bouíllenne: o. cit., p.
37 e ss., 125 e ss. e 159 e ss.; Lalou: o. cit., p. 104 e ss. e 229 e ss.; Che-
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Na responsabilidade extracontratual, não há vínculo anterior
entre as partes, enquanto, na contratual, estão elas ligadas através de
relação obrigacional (contrato ou declaração unilateral). Na primeira,
a fonte da obrigação é a lei; na segunda, a vontade. Em uma, o fato
gerador é a prática de ilícito; em outra, a inexecução de obrigação.
A regulamentação legal dessas espécies obedece também a esquema-
tização diversa, situando-se a primeira, ou na parte geral das codifi-
cações ou no preâmbulo da temática da responsabilidade, enquanto
a segunda se localiza, ou na parte referente aos contratos ou na rela-
tiva às obrigações em geral, mas apartada. A extensão da culpa varia
nessas espécies e diferenças outras defluem dessa dualidade — inobs-
tante a existência de minoria doutrinária, que defende a unidade —
inclusive quanto à capacidade; à solidariedade; à constituição em
mora; à prescrição; à cláusula de não responsabilidade e outros pon-
tos realçados pela doutrina, especialmente, por Planiol e Ripert86;
Colin e Capitant87 e Gouveia88. Pode, no entanto, haver, em con-
creto, cumulação ou concorrência entre as duas espécies 89, sem ferir-

vallier e Bach: o. cit., p. 360 e ss. e 365 e ss.; Savatier: "La théoríe", cit.,
p. 285 e ss. e 295 e ss.; Chaves: o. cit., p. 23 e 24 e ss.; Serpa Lopes: o. cit.,
v. V, p. 256 e ss. e 295 e ss.; Delestraint: o. cit., p. 49 e ss. e 54 e ss.; Mario
Pogliani: "Responsabilitá e risarcimento da illecito civile", Milano, Giuffrè,
1969, p. 115 e ss. e 213 e ss.; Silvio Rodrigues: o. cit., p. 305 e **., e Mario
Cozzí: "La responsabilitá civile per danni da cose", Padova, Cedam, 1935,
p. 29 e ss.

86. Planiol e Ripert: o. cit., p. 661 e ss.
87. Colin e Capitant: o. cit., p. 281 e ss. (em que se referem à extensão

da culpa; à capacidade; à cláusula de não responsabilidade; à solidariedade;
à prescrição e à competência judicial).

88. Gouveia: o. cit., p. 172 e ss. (em que discute: a capacidade; a inter-
pelação; a culpa de terceiro, como defesa na delitual; a prescrição; as ga-
rantias). V. tb. Marty e Raynaud: o. cit., p. 330 e ss. e Savatier: o. cit., p.
182 e ss.

89. Sobre a responsabilidade extracontratual e contratual, v. De Page:
o. cit., p. 844 e ss.; Planiol e Rippert: o. cit., p. 660 e ss.; Lomonaco: o. cit.,
p. 265 e ss.; Dernburg: o. cit., p. 557 e ss.; Colín e Capitant: o. cit., p. 202 e
ss. e 281 e ss.; De Cupis: o. cit., p. 100 e ss.; Fromageot: o. cit., p. 65 e ss.;
Gouveia: o. cit., p, 172 e ss.; e 243 e ss.; Marty e Raynaud: o. cit., p. 239
e ss.; Starck: o. cit., p. 14 e 20 e u.; Morello: o. cit., p. 13 e ss.; Savatier:
"Traité", cit., t. 1, p. 5 e st. e 182 e ss.; Cíorgi: o. cit., v. II, p. 27 e ss.;
Compor ti: o. cit., p. 397 e ss. Aguiar Dias: o. cit., v. 1, p. 154 e ss.; Bonví-
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-se a dualidade M. Por fim, divisam-se três diferentes posições na res-
ponsabilidade contratual, conforme acentuam, dentre outros, Brun91

e Chaves92, a saber: pré-contratual; contratual propriamente dita e
pós-contratualM.

Na terceira classificação — que, aliás, é a mais observada pela
doutrina no trato da matéria — diz-se a responsabilidade subjetiva
ou objetiva, em razão do respectivo fundamento, que repousa na
culpa ou no risco. A responsabilidade subjetiva é a regra própria das
codificações, onde se estratificou; a segunda, vem povoando o campo
das leis especiais sobre responsabilidade civil, embora se tenha tam-
bém naquelas insinuado. De um modo geral, observam os mesmos

cini: o. cit., v. 1, p. 283 e ss.; os Mazeaud: o. cit., p. 340 e ss.; Carbone:
o. cit., p. 204 e ss.; Alvino Lima: o. cit.. p. 14 e ss.; Trabucchi: o. cit., p.
211 e ss.; Melo da Silva: o. cit., ult. p. 134 e ss.; Torneau: o. cit., p. 65 e ss.;
e 351 e ss.; e 499 e ss.; Chevalier e Bach: o. cit., p. 355 e ss.; Benucci: o. cit.,
p. 3 e ss.; Chaves: o. cit., p. 35 e ss. e 44 e ss.; Serpa Lopes: o. cit., p. 191 e
ss.; Silvio Rodrigues: o. cit., p. 294 e ss.; Ruggiero: o. cit., p. 387 e ss. e
388 e ss.; Alterini: "Responsabilidade civil", cit., p. 35 e ss.; Orlando Go-
mes: o. cit., p. 541 e ss.; Pessoa Jorge: o. cit., p. 37 e ss.; Mota Pinto: o. cit..
p. 92; Pierre Arminjon, Boris Nolde e Martin Wolff: "Traité de Droit com-
pare", Paris, Librairie Generate, 1950, t. II. p. 50 e ss.

90. Sobre cumulação, v. Chironi: o. cit., p. 298 e ss.; Gouveia: o. cit.,
p. 215 e ss.; Savatier: o. cit., p. 192 e ss.; Morello: o. cit., p. 77; Larenz:
o. cit., p. 219 e ss. A cumulação pode ocorrer, por exemplo, quando entre
pessoas vinculadas por contrato, uma fere direito da outra àquele não rela-
tivo, a par de descumprir a avença. A matéria tem suscitado debates na dou-
trina, em que se prevê, inclusive, a escolha, em certos casos, pela vítima, da
ação que deve prevalecer (sobre esses aspectos, v. Gouveia: o. cit., p. 2/
e ss.).

91. Brun: o. cit., p. 107.
92. Chaves: o. cit., p. 44 e ss.
93. A responsabilidade pré-contratual caracteriza-se quando as partes se

acham nas negociações preliminares, com a manifestação de intenção e a prá-
tica de atos tendentes à formação do contrato; contratual, quando definido o
vínculo e no curso da execução do contrato; e pós-contratual, quando subsis-
tem efeitos do contrato após a cessação da relação (como, por exemplo, a
questão sobre danos relacionados à conservação do prédio, depois de entre-
gues as chaves). Além dos autores citados, extensa literatura existe sobre a
matéria, especialmente quanto às duas primeiras modalidades (sobre a pré-
contratual, podem, dentre outros, ser referidos: Francesco Benatti: "A res-
ponsabilidade pré-contratual", trad., Coimbra, Almedina, 1970; e Antonio Cha-
ves: "Responsabilidade pré-contratual", Rio, Forense, 1959).
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princípios gerais, mas existem certas particularizações — e mesmo a
ruptura de alguns postulados básicos — na fundada no risco, em que
ganha ênfase especial a legislação sobre as atividades perigosas M.

Mas, a divisão que nos interessa de perto é a que separa
as atividades não perigosas das perigosas. Nesse passo, cabe-nos, de
imediato, esclarecer que a terminologia adotada visa a enfatizar a
existência de atividades perigosas que, exatamente em função disso,
recebem tratamento diversificado, em leis próprias, destacadas dos
Códigos e expedidas à medida em que ganha vulto a respectiva pro-
blemática, a par também de inserção de texto específico em codifi-
cações mais recentes. Nas atividades perigosas, o fundamento da
responsabilidade é o risco, existindo peculiaridades legislativas, em
seu contexto, que refogem à sistemática geralw.

94. Sobre responsabilidade subjetiva e objetiva, v. De Page: o. cit., p.
817 e ss.; Demogue: o. cit., v. 3, p. 365 e ss. e 483 e ss.; Colin e Capitant:
o. cit., p. 212 e ss. e 277 e ss.; Larenz: "Obrigações", cit., t. II, p. 563 e ss. e
663 e ss.; Josserand: o. cit., p. 303 e ss. e 443 e ss.; Barassi: o. cit., p. 433 e
ss.; Pirson e Villé: o. cit., p. 103 e ss. e 111 e ss.; von Tuhr: o. cit., p. 278
e ss., e 291 e ss.; Starck: o. cit., p. 21 e ss. e 85 e ss.; Savatier: o. ult. cit.,
p. 5, e ss. e 421 e ss.; Enneccerus, Kipp e Wolff: o. cit., p. 1.023 e ss.; Bon-
vicini: o. cit., v. 1, p. 94 e ss. e 125 e ss.; Alvino Lima: o. cit., p. 86 e ss.;
Trímarchí: o. cit., p. 5 e ss. e 133 e ss.; Santos Briz: o. ult. cit., p. 40 e ss.
e 470 e ss.; e "Derecho de danos", cit., p. 311 e ss.; Di Martino: o. cit., p. I e
ss. e 6 e ss.; Alpa e Bessone: o. cit., p. 23 e ss. e 121 e ss.; Marton: o. cit.,
p. 430 e ss.; Comporti: o. cit., p. 7 e ss. e 22 e st.; Weíll e Terré: o. cit., p.
644 e ss. e 647 e ss.; Alvim: o. cit., p. 279 e ss. e 327 e ss.; Chaves: o. cit.,
p. 35 e ss. e 42 e ss.; Serpa Lopes: o. cit., p. 197 e 199 e ss.; Varela: "Obri-
gações", cit., v. 1, p. 442 e ss. e 507 e ss.; Delestraint: o. cit., p. 49 e ss. e
60 e ss.; Alterini: o. ult., cit., p. 81 e ss. e 106 e ss.; Brun: o. cit., p. 5 e ss.
e 21 e ss. e 99 e ss. Fala-se em sistema misto: dentre outros, v. Starck, o. cit.,
p. 30 e ss.; Weill e Terré: o. cit., p. 650 e ss.

95. Sobre a matéria — que será desenvolvida adiante — v., dentre ou-
tros autores: Cozzí: o. cit., p. 29 e ss.; Benucci: o. cit., p. 195 e ss.; Bonvi-
cini: o, cit., t. I, p. 125 e ss,; e "La responsabilítà civile per fato altrui", Mi-
lano, Giuffrè, 1976, p. 376 e ss.; Marton: o. cit., p. 33; Comporti: o. cit., p.
122 e ss.; Alpa e Bessone: o. cit., p. 103 e ss.; D. Martino: o. cit., p. 32 e ss.;
Larenz: "Derecho de obligaciones", cit., p. 685 e ss.; Varella: o. cit., p. 568
e ss.; Santos Briz: "Responsabilidade civil", cit., p. 533 e ss.; Trimarchí: o.
cit., p. 133 e ss. e 152 e ss.; Pessoa Jorge: o. cit., p. 88; Alterini: o. ult., cit.,
p. 106 e ss.; Alsina: o. cit., p. 315 e ss. O texto é do Código Civil italiano,
já referido.
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Cumpre anotar, ainda, que, dentro das perigosas, ocupam posi-
ção singular as atividades nucleares que, em razão da exacerbação
infinita dos riscos, recebem regulamentação particular em leis espe-
ciais, inclusive com a ruptura de certos princípios fundamentais,
comuns às demais espécies N , como adiante discutiremos.

96. Sobre as atividades nucleares, dentre outros autores, a par dos cita-
dos: v, os Mazeaud: "Traíté", cít., t. II, p. 480 e ss.; Piérard: o. cít., p. 21
e ss.; Bonvicini: "La responsabilità civile", cit., t. I, p. 136 e ss. e t. II, p.
697 e ss.; Tourneau: o. cit., p. 662 e ss.; Dí Martino: o. cít., p, 188 e ss.;
Alpa e Bessone: o. cit., p. 458 e ss.; Santos Bríz: o. cit., p. 540 e ss.; Com-
porti; o. cit., p. 99 e ss.; Varela: o. cít., p. 568 e notas; Torino Biscarolasaga:
o. cit., p. 101 e ss.; Alvarez: "Curso", cit., p. 521 e ss.; Ruiz: o. cit., p. 503 e
ss., espec. p. 614 e ss.; Santos Lasúrtegui: o. cit., p. 33 e ss.; René Rodiére:
"Responsabílíté civile et risque atomíque", in "Aspects du droít de 1'energie",
cit., p. 5 e ss.



CAPÍTULO II

RESPONSABILIDADE CIVIL
NAS ATIVIDADES NÃO PERIGOSAS

6. Responsabilidade civil nas atividades não perigosas: noção e
caracterização.

A vida do homem em sociedade tem sido, ao longo dos tempos,
marcada por um contínuo aperfeiçoamento dos meios existentes para
o seu relacionamento, para a sua comunicação, para o seu desloca-
mento, para a produção de bens, para a prestação de serviços, para
o exercício de suas atividades no lar e no serviço, enfim, para a satis-
fação de todas as suas necessidades.

Assim é que, em sua natural atividade de pôr as coisas existentes
à sua disposição e de engendrar novos aparatos para a realização de
seus objetivos, o homem tem criado e utilizado bens, máquinas e veí-
culos de toda a ordem, em sua vida comum e nos locais de trabalho.

De outra parte, a complexidade da sociedade presente: a mul-
tiplicidade de relações que faz surgir; o empenho cada vez maior
que a toda pessoa se exige, enfim, todos os condicionamentos da cha-
mada "era tecnológica", fazem com que o homem moderno se des-
dobre em atividades as mais diferentes, sejam individuais, sociais,
econômicas, políticas e outras. Nos diferentes setores de produção —
agricultura e pecuária, indústria, comércio e serviços — a plêiade de
atividades desempenhadas ascende a números infinitos. Verdadeira-
mente multifária é a gama de atividades que o homem atual exercita.

Destaque especial merece, nessa evolução, a introdução de má-
quinas no processo industrial — hoje, até sofisticados engenhos e
robôs, comandados por computadores — e, em particular, nos trans-
portes e nas comunicações, encurtando as distâncias, facilitando os
negócios e os contatos, e multiplicando o volume do instrumental
posto à disposição dos homens.
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Mas, a par disso, criam-se novas fontes de perigo para o próprio
homem. Aumentam-se, sensivelmente, os riscos da existência. Estabe-
lecem-se desafios constantes à segurança pessoal e à grupai97.

Encontra-se a civilização moderna cercada de máquinas, uten-
sílios, ferramentas, veículos, robôs e aparatos técnicos de toda a es-
pécie, utilizados pelo homem em sua faina diária — comum e no
trabalho — que, ao mesmo tempo em que lhe trazem conforto e pro-
gresso material, põem em risco, a cada instante, a sua saúde, a sua
intimidade e a sua própria vida, muitas vezes porque utiliza forças
que nem sempre conhece, como ressalta Josserand M.

As estatísticas têm mostrado, nc correr dos tempos, a continuada
exacerbação dos índices de acidentes — principalmente produzidos
pelos veículos automotores — e em escalada verdadeiramente preo-
cupante, provocando candentes manifestações de protestos, a par da
adoção de providências de ordens as mais variadas, para o seu equa-
cionamento, ou, pelo menos, a minoração de suas conseqüências M. A
assistência e o amparo às vítimas — inclusive patrimonial — tem
inspirado movimentos doutrinários e práticos no sentido da chamada
"socialização" dos riscos100.

97. Sobre as vicissitudes da vida moderna, v. dentre outros autores, Sa-
vatier: "Les metamorphoses", cit., p. 332 e ss.; Cimbali: o. cit., p. 54 e ss.;
Abel Andrade: o. cit., p. 17 e ss.; Wilson Melo da Silva: "Da responsabili-
dade civil automobilística". S. Paulo, Saraiva, 1980 3.* ed., p. I a 9 (em que
enfatiza os problemas dos automóveis); Salvat: o. cit., p. 13 e 14; Carvalho
de Mendonça: o. cit., p. 291; Larenz: o. cit., p. 663; Josserand: o. cit., v. I,
t. II, p. 297 (em que fala dos acidentes "anônimos", de causas obscuras);
Gaudemet, o. cit., p. 298.

98. Josserand: o. cit., v. I, t. II, p. 297. Esse talvez seja o contraste
maior da sociedade contemporânea: quanto mais conforto apresenta, mais risco
para a existência há, e mais elevado se torna, em conseqüência, o número de
vítimas de acidentes. Os problemas da "automação" são referidos, dentre ou-
tros, por Santos Briz: "La contratación privada", cit., p. 30.

99. De todos os setores da sociedade e, desde os primeiros tempos, espe-
cialmente dos automóveis, vozes fervorosas tem condenado o chamado "de-
lírio da velocidade", que tantos acidentes provoca. No plano jurídico, dentre
outros, registrem-se, entre nós as de: Oliveira e Silva, já em 1940 ("Das inde-
nizações", S. Paulo, Saraiva, 1940, p. 7 a 12), e Melo da Silva: o. ult. cit.,
espec. p. 3 a 5. V. tb. Sourdat: o. cit., v. 1, p. IX; Facío: o. cit., p. 2, dentre
outros.

100. Com a denominada "socialização" da responsabilidade, tem ocor-
rido o declínio da responsabilidade individual, apontado em trabalho especí-
fico, por G. Viney: "Le déclín de Ia responsabílité individuelle", Paria, Li-
brairie Generate, 1965, v. tb. Savatier: "Traité", cit., v. 1, p. 2; Marton: o. cit.,
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De tal sorte a problemática do perigo (imanente, exposto ou
criado) ganhou vulto na época contemporânea — e mais precisamen-
te em nosso século — que tem exigido marcada atenção de governan-
tes, administradores, técnicos, estudiosos, enfim, de todos os que se
interessam pelas vicissitudes da sociedade atual, merecendo, no plano
jurídico, a elaboração de trabalhos científicos, a movimentação cons-
tante do aparato jurídico — em particular, no plano da responsabi-
lidade civil (e também penal) — e a edição de leis e de regulamentos
especiais sobre certas atividades carregadas de perigo101, com a ins-
tituição de mecanismos tendentes, se não a solver, pelo menos a mi-
norar os efeitos danosos produzidos. Tudo isso vem ocasionando a
denominada "hipertrofia da responsabilidade civil", no dizer de Sal-
vat102, com a sensível ampliação de seu campo de incidência, como
assinala Betti10S.

Em face disso e inobstante a existência de outras classificações
— que a doutrina tem elaborado sobre as atividades humanas, como

p. 18 e 426 e ss.; Torneau: o. cit., p. 7; Bonvicini: o. cit., t. III-l, p. 3 e ss.
e II1-2, p. 669 e ss.; Com port i: o. cit., p. 26; Varela: o ; cit., p. 512 e ss.; Ba-
rassi: o. e v. cit., p. 425 e ss.; Demogue: o. cit., v. 3,'p. 462 e ss.; Weill e
Terré: o. cit., p. 647 e ss.; Santos Briz: o. ult. cit., p. 28 e ss. (em que des-
taca a atuação do Estado na determinação dos meios para a responsabilização)
e "La responsabilidade cit., p. 12 e ss.; Alberto Montei: "Problemas de Ia
responsabilidad y dei dano", Valencia, Marfil, 1955, p. 185 e ss.; Chaves: o.
cit., p. 42; Elcir Castello Branco: "Do seguro obrigatório de responsabilidade
civil", Rio e São Paulo, Editora Jurídica e Universitária, 1971, p. 25; Luis
Roman Puerta Luis: "La solidariedad dei responsable civil y de su compania
frente ai prejudicado", Madrid, Montecorvo, 1977, p. 19 e ss. Para isso tem
colaborado, a par de outros fatores; a ânsia de ganho do homem moderno
(Salvat: o. loc. cit.); e a desproporção entre a situação da vítima e a das
grandes empresas que exploram essas atividades (Josserand: o. e loc. cit.).

101. Sobre as leis especiais, v. dentre outros autores: Savatier: "Traité".
cit., v. 1, p. 533 e ss.; Cimbali: o. cit., p. 61 e ss.; Soriano: o. cit., p. 577
e ss.; Alcína: o. cit., p. 365 e ss.; Weill e Terré: o. cit., p. 647 e ss.; os Ma-
ze aud: "Leçons", v. cit., p. 541 e ss.; e "Traité", v. cit., p. 436 e ss., p. 648
e ss.; Planiol e Ripert: o. cit., p. 996 e ss.; Varela: o. cit., p. 529 e ss.; Colin e
Capitant: o. cit., p. 278 e ss.; Serpa Lopes: o. ult. cit., p. 313 e ss.; Santos
Briz: o. ult. cit., p. 445, 631 e 675 e ss.; Giorgí: o. cit., v. 5, p. 414 e ss.;
Aguiar Dias: o. cit., v. H, p. 5 e ss., espec. p. 40 e ss.; von Tuhr: o. cit.,
p. 295 e ss.; Hedemann: o. cit., p. 516 a 518; Enneccerus, Kípp e Wolff: o.
cit., p. 1.188 e ss.; Larenz: o. cit., p. 669 e ss.; e Trimarchi: o. cit., p. 152 e ss.

102. Salvat: o. cit., p. 14.
103. Emílio Betti: "Système du Code Civil Allemand", Milano, Giuffrè,

1965, p. 96 e ss.
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a de Bonvicini1<M — distribuímo-las em dois grandes grupos, a saber:
a) atividades não perigosas e b) perigosas, com destaque especial para
as nucleares, para efeito de sistematização do respectivo tratamento
no campo da responsabilidade civil.

A distinção está exatamente no elemento "perigo", que, em al-
gumas atividades, por sua própria natureza ou pelos meios que em-
prega, está ínsito.

Assim, a atividade será perigosa ou não, consoante ofereça, em
seu desenvolvimento, por força de sua natureza ou dos meios ou ma-
teriais utilizados, riscos acentuados ao homem, à sua integridade ou
à sua própria vida.

Um tal posicionamento suscita, desde logo, a indagação de sa-
ber-se quais as atividades se devem inscrever dentre as perigosas e
em que grau o perigo serve para essa designação.

Em princípio, levando-se ao máximo as conseqüências, todas as
atividades postas em prática pelo homem apresentam certa dose de
perigo, mesmo no recôndito do lar, em afazeres puramente domés-
ticos.

Mas, algumas trazem em si o perigo, criam-no, ou se tornam pe-
rigosas quando exercitadas. Daí, a divisão proposta, que encontra,
no plano jurídico, uma formulação já consistente — como adiante
desenvolveremos — inclusive a nível jurisprudência!, especialmente
no direito comparado e, de modo particular na Itália, em que o con-
ceito ganhou foros de direito legislado.

Registre-se, desde logo, que, com base em intenso labor doutri-
nário, mas também jurisprudencial e, mesmo legislativo, já se encon-
tram definidas certas atividades como perigosas, dentre as quais
ocupam posição: as dos transportes, principalmente aéreo e terrestre,
com ênfase para o realizado por trens e automóveis; as atividades de
produção e de exploração de energia; de elementos químicos explo-
sivos e outrasm.

104. Bonvicini: o. cit., t. 1, p. 125 a 150 (em que divide as atividades
pelos objetivos em: a) de circulação e de transporte; b) de produção; c) ban-
cária e de seguros; d) de comércio e de troca; e) intelectual ou profissional;
0 de gestão; e g) de natureza vária, fixando, em cada qual, subdivisões, em
função da respectiva especificidade).

105. O complexo jurídico sobre os transportes forma verdadeiro "Direito
de circulação", ou "Direito automobilístico", como quer a doutrina italiana.
Dentre outros autores, v. De Cupis: "Teoria e prática del Diritto Civile", Mi-
lano, Giuffri, 1955, p. 391 e si, (em que vens exatamente esse Direito); Do*
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Em conseqüência, as não perigosas são detectadas por via de
exclusão, devendo-se assentar, por ora, que abrangem as atividades em
que inexiste risco maior à vida ou à higidez física do homem. Por
outras palavras, são todas as atividades exercidas pelo homem que
se não enquadrem dentre as contempladas em leis especiais, para
efeito de responsabilização particular, ou que, intrinsecamente, ou em
razão das matérias-primas ou dos meios empregados, revelem menor
periculosidade objetiva, como anotam, dentre outros, Comporti1M,
Bonvicini m, Benucci108, Alpa e Bessonelm e Di Martino "° .

Avulta, desde logo, o importante papel que, nesse passo, exerce
a jurisprudência, na identificação, em concreto, das atividades peri-
gosas n i , inobstante, em muitos casos, o próprio senso comum o evi-
dencie.

Nas atividades não perigosas, a responsabilidade civil decorre da
prática de ato ilícito, nos limites e nas condições que adiante expo-
remos, podendo consistir aquele em desobediência a dever jurídico
geral ou a obrigação assumida (responsabilidade extracontratual ou
contratual).

7. Regime jurídico geral.

Nas atividades não perigosas — que compreendem, portanto, em
face do exposto, a mais substancial parcela do universo de atuação
do homem, desde os lindes domésticos, às múltiplas formas de lazer
e de produção — a respectiva disciplina jurídica obedece ao regime
geral estabelecido nas grandes codificações de base romanística, de
que é modelo principal o Código Civil francês, promulgado em 1803.

meníco Ricardo Percttí Griva: "Le responsabilità civile nella circolazione",
Torino, Torinese, 4." ed., p. 13 e ss.; Roberto Rovelli: "II trasporto dí per-
sone", Torino, Torinese, 1970; Varela: o. cit., p. 529 e ss.; Melo da Silva:
o. ult. cit., p. 8; Gustavo Romanelli: "Damni da aeromobíle sulla superfície",
Milano, Giuffrè, 1970, p. 24 e ss.

106. Comporti; o. cit., espec, p. 200.
107. Bonvicini: o. cit., espec. t. II, p. 699 a 702.
108. Benucci: o. cit., esp. p. 197 a 198.
109. Alpa e Bessone: o. cit., p. 103 a 106.
110. Di Martino: o. cit., p. 80 a 83.
111. A jurisprudência tem, efetivamente, nesse passo, desempenhado im-

portante função, não só na Itália, como em outros países em que se vem pondo
esses problemas.
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Trata-se de regime de cunho privado interno, inspirado em prin-
cípios do liberalismo, em que se imiscuem pálidas concessões de
cunho social m . Os princípios que o embasam defluem do Direito
romano, mas são trabalhados pela obra dos glosadores e enriquecidos
pela experiência do direito anterior às codificações, estando as respec-
tivas normas inseridas nos próprios Códigos. De uns e de outros, ofe-
recemos, em seguida, visão global, nos limites necessários para o
posicionamento e a discussão posteriores do tema eleito.

Abarcando, no início, todas as hipóteses de responsabilidade pos-
síveis — eis que edificadas as grandes codificações à época em que o
denominado "maquinismo", ou inexistia, ou ainda dava seus primei-
ros passos — viu esse regime, mais tarde, desgarrar-se de seu con-
texto a derivada de acidentes do trabalho, inicialmente, pelo brado da
doutrina — com Saleilles e Josserand, em 1897 — logo depois aco-
lhido pela jurisprudência e, por fim, sancionado no direito legislado.

Dessa forma, a responsabilidade oriunda de infortúnios do tra-
balho veio a constituir-se — como até hoje — complexo normativo
apartado, com princípios e regras particulares m , que, em sua conse-
cução prática, conta com entidades e mecanismos especializados, em
todas as partes do mundo, sob o império da teoria denominada do
"risco profissional114 — que, aliás, abriu caminho para a objetivação

112. Ê o designado "direito comum" da responsabilidade, impregnado
pela exigência do elemento subjetivo para a imputação (v. dentre outros auto-
res: Josserand: o. cit.. v. 1, t. (I, p. 302; e Carbonnier: o. cit., p. 355), dentro
das concepções individualistas de então (dentre outros, v. Giorgi: o. cit., p.
205; Alpa e Bessone: o. cit., p. 11; Comporti: o. cit., p. 10; Demogue: o. cit.,
v. V, p. 13; os Mazeaud: "Traité", v. I, p. 30 a 65; Mar ton: o. cit., p. 7 e 8 e
426 e ss.; Lalou: o. cit., p. 1 a 7; Facio: o. cit., p. 97 e ss.; Brun: o. cit.,
p. 15 e ss.; Enneccerus, Kipp e Wolff: o. cit., p. 1.023; Colin e Capitant: o.
cit., p. 204).

113. A matéria de acidentes de trabalho é estudada no âmbito do "Di
reito do Trabalho" ou "Social"; dentre outros autores, v.: A. F. Cesarino
Junior: "Direito Social Brasileiro", Rio. Freitas Bastos, 1957, 4.' ed., v. 1, p.
404 e ss.; Orlando Comes e Elson Gottschalk: "Curso de Direito do Trabalho".
Rio, Forense, 1978, 7," ed., v. 1, p. 401 e ss. Sobre responsabilidade nos aci-
dentes de trabalho, v. ainda: Caudemet: o. cit., p. 338 e ss.; os Mazeaud:
"Traité", v. 1, p. 8; Ripert: o. cit., p. 650 e ss.; Baudry-Lacantínerie e Barde:
o. cit., p. 573 e ss.; Colin e Capitant; o. cit., p. 207 e ss.; Starck: o. cit., p.
23; Cunha Gonçalves: o. cit., p. 616 e ss.; Torneau: o. cit., p. 5.

114. Essa teoria consiste em reconhecer-se um risco especial do trabalho,
independente das demais causas (falta do empregador; falta de empregado;
falta de terceiro e outras), e que se baseia, principalmente, em imprudência
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da responsabilidade comum — e a inspiração da idéia de "socializa-
ção" dos riscos de acidentes.

Analisando, então, o regime das atividades não perigosas, pode-
mos extrair os seguintes princípios informadores: a) o princípio da
responsabilidade individual; b) o princípio da responsabilidade patri-
monial; c) o princípio da responsabilidade total; d) o princípio da
responsabilidade pela prática de delito; e e) o princípio da responsa-
bilidade por culpa m .

do empregado; fadiga; hábito; falta de aprendizado; e falta de condições de
saúde, como assinala H. Veiga de Carvalho: "Acidentes do Trabalho", S.
Paulo, Saraiva, 1959, 3.* ed., p. 13 a 17. Fatores outros atuam também, de
ordem externa, como a já referida falta de domínio das forças da natureza e
das máquinas, lembrada por Josserand (o. e loc. cit.).

Pioneira nessa matéria foi a doutrina francesa, que, de início, pugnou
pela substituição da culpa — fundamento primeiro da responsabilidade ainda
hoje — pela tese da culpa contratual, imita no contrato existente entre o
empregado e o empregador. Essa posição, defendida por Sauget, na França
(1883) e Sainctelette (1884), na Bélgica, presumia a culpa do empregador,
invertendo o ônus da prova, tendo sido aceita, neste último país, na jurispru-
dência. Mas não abrangia todas as hipóteses, deixando ao relento o fortuito,
de sorte que a doutrina acabou evoluindo — com a jurisprudência, especial-
mente na França — para a teoria denominada "do risco", partindo da noção
de que aquele que realiza uma ação, mesmo lícita, colhendo os respectivos
proveitos, da qual mesmo sem culpa, decorrem acidentes, deve suportar as
conseqüências danosas, em consonância com a máxima ubi commoda, ibi in-
commoda (Josserand: o. cit., p. 445 e ss., esp. p. 448).

Do campo dos acidentes do trabalho — em que foi, por vez primeira,
acolhida na Lei francesa de 9.4.1898 — a tese da objetivação da responsabi-
lidade penetrou no domínio de outras atividades privadas, passando a dividir,
com a teoria subjetiva, a respectiva regência.

Na evolução da matéria de acidentes do trabalho, chegou-se, mais tarde,
à "socialização dos riscos", com a instituição do seguro obrigatório em vários
países existentes, em um sentido de "responsabilidade coletiva".

No Brasil, a legislação especial sobre acidentes do trabalho acompanhou
a referida evolução, da teoria do "risco criado" (também chamada de "culpa
objetiva"), ao sancionamento do sistema de seguro, a cargo da previdência
social (cujos textos básicos são, ora, a Lei 6.367, de 19.10.76 e seu regula-
mento, o Dec. 79.037 de 24.12.76, e, no plano rural, a Lei 6.195, de 19.12.74
e o Dec. 73.617, de 12.2.74 (Sobre a legislação no Brasil e implicações com o
sistema anterior do Dec.-lei 7.036, de 10.11.44, v. Oswaldo e Silvia Opitz:
"Acidentes do trabalho". S. Paulo, Saraiva, 1977, p. 302 e ss.).

115. Trata-se de sístematização a que chegamos, em função das pesqui-
sas e reflexões. Alguns autores têm realçado um ou outro desses princípios,
embora sem a preocupação sistematizadora, aqui visada. Dentre outros escri-
tores, podem ser citados: Santos Briz: "LA responsabíljdad", cit., p. 12, 41 e



ATIVIDADES NÃO PERIGOSAS 4 3

Em consonância com o primeiro princípio, cada pessoa responde
por seus atos, dentro da noção de que há liberdade de escolha e de
discernimento ao homem. Corolário dessa liberdade é a responsabili-
dade, como exalça Savatier116, sem a qual "inconcebível" se torna-
ria, segundo Santos Briz, a vida humana117. Assim, a individualiza-
ção da sanção — a que corresponde a individualização da pena, no
Direito Penal — é idéia basilar da teoria em questão, especialmente
quando se tem em conta que foi da extrapolação da responsabilidade
a fato de terceiro que se alcançou a objetivação, como anota o autor
último citado, com base principalmente em J. Esser11S. Dessa forma,
causando alguém, por sua ação, dano a outrem, fica vinculado à sa-
tisfação dos direitos do lesado, desde que presentes os demais pres-
supostos. Deve, pois, por si, restabelecer o equilíbrio rompido, agindo
no sentido da reparação, salvo as hipóteses em que se admite — prin-
cipalmente, no plano da responsabilidade contratual — a intervenção

408 e ss. (em que realça as noções de individualização e de culpa e os prin-
cípios que informam a teoria do risco); Tandogan: o. cit., p. 50 a 54 (em
que discute o princípio da responsabilidade geral e ilimitada e suas exceções);
Marty e Raynaud: o. cit., p. 421 e as (em que estudam o princípio da indi-
vidualização); Baudry-Lacantinerie e Barde: o. cit., p. 597 (em que discutem
o da satisfação integral do ofendido).

Alguns autores preferem desenvolver a matéria pelo estudo do dever vio-
lado, versando, pois, as hipóteses de responsabilidade contratual e extracontra-
tual (dentre outros, v. espec: Gouveia: o. cit., Aguiar Dias: "Da responsabi-
lidade", cit.; Chironí: o. cit/, Alsina: o. cit.). Mas, a respeito, a maioria dos
escritores parte da análise do princípio da culpa, em confronto com o do
risco, v. espec: Josserand: o. cit., p. 303 e ss. e 443 e ss.; Demogue: o. cit.,
v. 3, p. 365 e 482 e ss.; Starck: o. cit., p. 21 e 25 e ss.; Barassi: o. cit., t. II,
p. 433 e ss.; Santos Briz: o. cit., p. 41 e ss. e 408 e ss. (em que especifica os
princípios da responsabilidade objetiva, p. 405 e 409); Larenz: o. cit., p. 562
e 663 e ss.; Alvino Lima: o. cit., p. 26 e 86 e ss.; Planitz: o. cit., p. 271 e
272; Cunha Gonçalves: o, cit., p. 566 e 569 e ss.; Serpa Lopes: o. cit., v. V,
p. 205 e 287 e ss. Por fim, outros autores partem da distinção de atividades,
mas sem a dedução dos princípios expostos (como Comportí e Dí Martino:
o. cit.).

116. Savatier: "La théorie", cit., p. 277 (em que ressalta que o homem
livre deve responder pelos seus atos). Sobre essa responsabilidade, v. dentre
outros, Serpa Lopes: o. cit., p. 256 e ss. (que a chama de "simples").

117. Santos Briz: o. cit., p. 12.
118. O. e loc. cit. (A obra de Esser é: "Grundlagen un Entwicklung der

gefahrdungshaftung", 1969, 2.' ed.) v. tb. Planiol e Ripert: o. cit., p. 885 e ss.
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de terceiro para tanto "'. Há casos, entretanto, em que a pessoa res-
ponde, por exceção e em face da lei — como realçam Planiol e Ri-
pert120 por dano causado em virtude de fato de terceiro, a quem
civilmente está vinculado, ou de animais ou de coisas sob sua guar-
da m . São, no entanto, extensões da responsabilidade pessoal e que
se refletem no próprio sujeito definido na lei.

O segundo princípio é o da responsabilidade patrimonial, em
conformidade com o qual a pessoa responde, com o seu patrimônio,
pelos danos provocados a terceiros, desde que reunidas — é intuitivo
— as demais condições. Trata-se de noção assente desde a referida
Lex Aquilia, que pôs de lado a anterior submissão da pessoa do
devedor ao cumprimento de suas obrigações122. A responsabilidade
recai, pois, sobre o patrimônio do agente, salvo os casos em que se
disponha a proceder, ou seja possível, a execução pessoal, bem como
os de interferência de terceiro para a realização da prestação devida
(especialmente no plano contratual, mas que, de qualquer sorte, acaba
naquele refletindo)12S.

De acordo com o terceiro princípio, a responsabilidade do agente
é ilimitada, quanto a valor, e geral, vinculando-se, pois, todo o seu

119. Como, entre nós, prevê o art. 930 do Código Civil. Dentre inúmeros
outros autores, v. Carvalho Santos: o. cit., v. XII, p. 41; Barros Monteiro: o.
cit., 1.' parte, p. 248 e ss.; Díez Picazo: o. cit., p. 616 e ss. Mas, no plano da
responsabilidade extracontratual, também se aceita essa intervenção, ficando
o solvens com direito de regresso (C. Civil brasileiro: art. 1.524).

120. Planiol e Ripert: o. cit., p. 885.
121. E a referida "responsabilidade indireta", ou "complexa", ou por

fato de terceiro, ou de coisas. V. a respeito, a par dos citados, dentre outros;
os Mazeaud: o. cit., v. I, p. 678 e ss.; Josserand: o. cit., p. 303 e 378 e ss.;
Giorgi: o. cit., p. 205, 285 e 376 e ss.; Demogue: o. cit., v. 3, p. 365 e ss. e
v. 5, p. 2 e ss.; Silvio Rodrigues: o. cit., p. 61 e ss.; Soriano: o. cit., p. 574
e ss.; Serpa Lopes: o. cit., p. 273 e ss.; Chevalier e Bach: o. cit., p. 365 e ss.;
Sour da t: o. cit., v. II, p. 128 e ss.; Marton: o. cit., p. 22 e ss.; Lalou: o. cit.,
p. 229; Facío: o. cit., p. 491 e ss.

122. Dentre outros autores, v. Barros Monteiro: o. cit., 1.* parte, p. 386;
Varela: o. cit., p. 113 e ss. O princípio está consagrado, entre nós, por ex-
presso (C. Civil, art. 1.518).

123. Com efeito, no campo da responsabilidade contratual, a par da re-
ferida intervenção de terceiro — admitida também, como assinalado, na extra-
contratual — pode haver a aceitação de prestação pessoal para a satisfação
do lesado, mas a regra é o cumprimento na forma ajustada (C. Civil brasileiro;
art. 1.056).
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patrimônio para a plena reparação dos direitos do lesado124. Assim,
nascendo a responsabilidade, todos os bens do devedor ficam, em
princípio, adstritos à realização do ressarcimento, em consonância
com os valores que forem fixados em concreto, para os quais não há
teto. O conjunto dos bens do patrimônio responde, portanto, pelo
ressarcimento, salvo os casos de vinculação de determinados bens ou
de exoneração ou de limitação contratual de responsabilidade, no
plano da responsabilidade contratual125. Ainda dentro desse princí-
pio, a satisfação dos direitos do lesado deve ser integral, como real-
çam Baudry-Lacantinerie e Barde m , mas sempre até onde suportem
as forças do patrimônio do devedor.

Pelo quarto princípio, somente a prática de ilícito faz nascer a
responsabilidade. Vale dizer: origem única da responsabilidade é a
violação de um dever jurídico preexistente, nas condições (expostas)
em que caracteriza o ato ilícito. Pode consistir, portanto, no descum-
primento de um dever geral da ordem jurídica (delito ou "ato ilícito"
stricto sensu) ou no inadimplemento de obrigação particular (inexe-
cução de obrigação ou de contrato) m . Mas, na evolução da teoria da
responsabilidade, chegou-se a nova fonte, ou seja, o exercício da ati-
vidade, com base na idéia de risco, em que se não cogita de ilícito,

124. Sobre esse princípio, v. Tandogan: o. cit., p. 50 e ss. (em que dis-
cute as hipóteses de exceções à regra geral); e Baudry-Lacantinerie e Barde:
o. cit., p. 599 e ss. (em que tratamos do princípio da responsabilidade integral).

125. A respeito das exceções, no plano contratual, v. o. citado Tando-
gan: p. 52 a 54 (em que as analisa).

Sobre a cláusula de irresponsabilidade —• versada entre nós, em trabalho
específico, por Aguiar Dias ("A cláusula de não indenizar", Rio, Forense,
1980, 4.* ed.) — muito se discute. Alguns autores a admitem; outros não;
terceiros, apenas a aceitam na responsabilidade contratual. V. Caio Mario:
o. cit., p. 570 (em que a admite, salvo os casos enumerados, com base em
De Page; Demogue e os Mazeaud; excetua a contraríedade à lei e a ordem
pública e exige a não íntencíonalidade no dano). O citado Aguiar Dias acolhe-a
mesmo na responsabilidade extracontratual, com as cautelas que prevê (o. cit.,
espec. p. 247 a 249, em que exclui, no entanto, o dolo). V. tb. Planíol e Rípert:
o. cit., p. 662 e ss., dentre outros escritores.

126. Baudry-Lacantinerie e Barde: o. cit., p. 599 e ss.
127. Sobre esse princípio, a par dos autores e textos referidos, V. Tava-

res: o. cit., p. 530 e 531; Trabucchi: o. cit., p. 207; Starck: o. cit., p. 639;
654 e 657; Baudry-Lacantinerie e Barde: o. cit., p. 527; Planíol e Ripert: o
cit., p. 663 e ss.; Savatier: "Traité", v. I, p. 7 e 8.
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mas, ao revés, a atividade é permitida128, apoiando-se a atribuição
do ônus no princípio da justiça distributiva, conforme adiante dis-
cutiremos.

Pelo último — e fundamental — princípio, deve estar presente,
para a caracterização da responsabilidade, o elemento subjetivo, a
culpa129. Deve o agente, ou atuar com animus, na direção do evento
(dolo), ou, pelo menos, operar com imprudência, imperícia ou negli-
gência (culpa stricto sensu), cabendo, pois, à vítima provar, em con-
creto, esses elementos, como enfatiza Starck1S0. Mas, mesmo no pró-
prio sistema do Código, introduzem-se certas exceções, em que a
culpa, ou é presumida — com inversão do ônus da prova — ou dis-
pensada, como realça Hedemannm, gerando a "responsabilidade
objetiva" de que fala Josserand m . Esse princípio tem, ademais, como
antinômico, o da responsabilidade sem culpa, que forma, entretanto,
sistema especial, ocupando seguidos espaços no direito moderno —
conforme anotamos — pelo processo de "nivelação dos danos", a que
se referem Enneccerus Kipp e Wolff133, em nome da justiça social134.

Com respeito, outrossim, às regras sobre a matéria, deve-se assi-
nalar quanto às atividades não perigosas, que, nas grandes codifica-
ções, as principais orientações são as seguintes: a) enunciação de nor-

128. Larenz: o. cit., t. II, p. 663 (em que realça que os danos são pro-
duzidos, muitas vezes, ou por fenômenos naturais ou efeitos mecânicos, sem
a interferência do responsável).

129. Conforme assinalado, o mais versado dos princípios, a culpa é o
fundamento "clássico" ou "tradicional" da responsabilidade. V. dentre outros
doutrinadores, a par dos citados: Marton: o. cit., p. 7; Larenz: o. cit., t. II,
p. 569; Brun: o. cit., p. II; Weill e Terré: o. cit., p. 147 e ss.; Silvio Rodri-
gues: o. cit., p. 147 e ss.; Bonvicini; o. cit., t. 1, p. 12 e 165 e ss.; Comporti:
o. cit., p. 10 e ss.; Salvat: o. cit., p. 126; Santos Briz: o. cit., p. 41 e ss.;
Munoz: o. cit., p. 401 e ss. e Alsina: o. cit., p. 75 e 240 e ss.

130. Starck: o. cit., p. 21.
131. Hedemann: o. cit., p. 515.
132. Josserand: o. cit., p. 380.
133. Enneccerus, Kipp e Wolff: o. cit., p. 1.024.
134. Sobre a responsabilidade sem culpa, ou no fault — que versaremos

adiante — V. dentre outros, a par dos citados: Di Martino: o. cit., p. 19 e
ss. Alpa e Bessone: o. cit., p. 11 e ts.; Bonvicini: o. cit., p. 445 e ss.; Piérard:
o. cit., p. 73 e ss. e 80 e ss.; Marton: o. cit., p. 33 e ss.; Tourneau: o. cit., p.
569 e ss.; Savatier: "Traíté", cit., v. I, p. 355 e ss.; Alteriní: "Responsabilidade
civil", cit., p. 81; Starck: o. cit., p. 28 e 29; von Tuhr: o. cit., p. 291; Santos
Briz: o. cit., p. 407 e ss.; Enneccerus, Kipp e Wolff; o. cit., p. 10, 34 e ss., e
Stefaro Rodatà: "II problema delia responsabilità civile", Mílano, Giuffrè,
1964, p. 16 e ss.
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ma geral sobre a responsabilidade extracontratual, por fato próprio,
fundada na culpa; b) especificação, no mesmo contexto, mas em tex-
tos apartados, das normas sobre responsabilidade por fatos de ter-
ceiro, de animais e de coisas, com duas posições básicas, quanto ao
fundamento: uma, com a presunção, outra com a dispensa da culpa;
c) regência, em outro passo, e em texto próprio, da responsabilidade
contratual, ma? também subordinada ao princípio da exigência do
elemento subjetivo; d) enumeração de regras complementares quanto
a particularidades nos dois campos (incluindo-se as hipóteses de ex-
clusão de responsabilidade).

Cingindo-nos ao Código francês — que serviu de base para os
demais, tendo procedido à sagração legislativa do princípio geral de
responsabilidade — observa-se que a norma central se encontra no
art. 1.382135, complementada pela do art. 1.383, nos quais se esta-
belece que o homem responde pelo fato pessoal, causador de dano a
outrem, não somente em decorrência de ação voluntária, mas também
em razão de negligência ou de imprudência. Nesse caso, pois, pres-
supõe o ilícito e impõe a prova de culpa ao lesado. Em seguida, o
mesmo Código cuida das hipóteses de extensão da responsabilidade,
compreendendo os fatos de pessoas pelas quais o imputado responde
e das coisas sob a sua guarda (arts. 1.384 a 1.386), cujas figuras bá-
sicas são: a responsabilidade do pai e da mãe, pelos filhos menores,

135. A matéria encarta-se no livro terceiro do Código, que se intitula
"Das diferentes maneiras pelas quais se adquire a propriedade", como título
IV, sob a epígrafe "Das obrigações que se formam sem convenção" (arts.
1.382 a 1.386, em seguida à "Dos Contratos ou das obrigações convencionais
em geral", título III).

Sobre a disciplinação do direito francês, v. dentre outros autores: Josse-
rand: o. cit., v. II, v. I, p. 302 (em que discute as diferentes hipóteses de
responsabilidade extracontratual e contratual, sistematizando-as pelo funda-
mento e sua prova); Demogue: o. cit., v. 3, p. 365 e ss. e v. 5, o. 1 e ss. (em
que trata da responsabilidade extracontratual e suas diferentes situações) Pla-
niol e Ripert: o. cit., p. 663 e ss.; 885 e ss. (idem, diferenciando-a da con-
tratual); Savatier: o. cit., v. I, p. 134 e ss.; os Mazeaud: "Lecons". cit., p.
340 e ss.; Colin e Capitant: o. cit., p. 212 e ss. e 281 e ss.; Gaudemet: o. cit.,
p. 296 e ss., e 377 e ss.; Brun: o. cit., p. 99 e ss.; Tourneau: o. cit., p. 351 e
499 e ss.; Starck: o. cit., p. 12 e ss.; Lalou: o. cit., p. 33 e ss.; Weill e Terré:
o. cit., p. 419 e ss. e 635 e ss.

Anote-se que a matéria tem sido sistematizada e burilada por doutrina e
jurisprudência, inclusive com a substituição legislativa posterior de hipóteses
antes contempladas (como a dos estabelecimentos de ensino — pela do Estado
— quanto a danos de alunos).
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sob sua guarda; a dos patrões ou comitentes, pelos seus empregados
ou prepostos, nas funções respectivas; a dos artesãos, pelos aprendi-
zes, sob sua vigilância; a do dono ou daquele que se serve de ani-
mais; e a do dono de coisas inanimadas (em que se destaca a da
ruína de edifício). Dessa forma, enquanto na imputação por ato pes-
soal, o Código pede a culpa, nas demais hipóteses presume-a, para
favorecer a vítima (com a inversão do ônus), admitindo prova con-
trária (como na responsabilidade dos pais) ou não (como na dos
patrões). Em outro passo, versa o Código a responsabilidade contra-
tual 13e, exigindo a mora ou incumprimento, total ou parcial da
obrigação, e a culpa do agente, nos artigos introdutórios (arts. 1.146
e 1.147). Regula, depois, os casos de exclusão e demais particulari-
dades dessa figura (arts. 1.148 a 1.155), a qual segue em termos
gerais a estruturação da responsabilidade extracontratual com culpa
(mas esta sempre requerida) m .

136. A matéria está incluída no título III, capítulo III ("Do efeito das
obrigações"), seção IV, sob a epígrafe "Dos danos e interesses resultantes da
inexecução da obrigação" (arts. 1.146 a 1.155).

137. Embora sob esquematízação global diversa — eis que nrlotn ?. divis.'o
tradicional, a que aderiu o Código Civil brasileiro — o Código alemão também
se insere na orientação apontada. Prevê a regra geral de responsabilidade, no
título XXV ("Dos fatos ilícitos") do Livro II ("Direito das relações obrigacio
nais"), com os condicionantes citados (§ 923), disciplinando a matéria de-
pois, de forma mais minuciosa, inclusive com as hipóteses clássicas dos fatos
de terceiros, de coisas e de animais (§§ 824 a 853). No mesmo contexto, mas
na seção I ("Do conteúdo das relações obrigacionais") com a epígrafe "Da
obrigação de prestar" (Título I), trata da responsabilidade contratual, com as
duas mesmas regras básicas (§§ 286 e 287) e regras complencntares espraia-
das por entre diferentes textos, dentro do mesmo título (que compreende os
§§ 241 a 292).

No mesmo sentido era o Código italiano de 1865, que, nos arts. 1.152 e
ss., cuidava da responsabilidade extracontratual e nos arts. 1.218 e ss., da con-
tratual, praticamente com tradução do texto francês, conforme anota Giorgi:
o. cit., v. V, p. 196 e v. II, p. 28. O atual (de 1942) segue a mcsnui diretriz
na disciplínaçio da responsabilidade — acima anotada — dispondo sobre a
por fatos ilícitos, nos arts. 2.043 e ss., e a por inadimplemento de obrigações,
nos arts. 2.043 e ss. Mais recentemente, na mesma esteira, o Código Civil
português, de 1966, cuida da matéria no "Direito das Obrigações", inserindo
dentre as "fontes das obrigações" os "fatos ilícitos", (art. 483 e ss) c enun-
ciando o referido princípio geral de responsabilidade (art. 483). Em outro
ponto, com o nome "falta de cumprimento e mora ímputáveis ao devedor",
disciplina a contratual (art». 798 e ss.).

Sobre o direito germânico, v. dentre outros autores: Enneccerus, Kipp e
Wolff: o. cit., p. 1.021 e ss.; Hedemann: o. cit., p. 512 e ss.; Planitz: o. cit.,
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Ora, o Código Civil brasileiro — que nele se abeberou — encar-
ta-se perfeitamente nessas diretrizes, inobstante tenha feito a distri-
buição das matérias de modo pouco sistemático13S.

Com efeito, examinando-se o regime instituído pelo Código Civil
brasileiro, verifica-se que a regra básica da responsabilidade se en-
contra em sua "Parte Geral, estampada no art. 159, segundo o qual
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou impru-
dência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a
reparar o dano" (responsabilidade extracontratual)1M. A par disso,
fixa o Código, em seguida, os casos de exclusão do ilícito (art. 160),
cuidando, em outro texto, no mesmo compartimento, da responsabi-
lidade de pessoa jurídica (art. 15). Mas, defere para o "Direito das
Obrigações" as normas sobre a verificação da culpa e a avaliação da
responsabilidade, em que se acham sob a epígrafe "obrigações por
atos ilícitos" (título VII: arts. 1.518 a 1.553). Nesse campo inscreve,
ao lado da regra geral de responsabilidade individual e patrimonial
por fato próprio (art. 1.518) e outras, os casos de responsabilidade
por fato de terceiro (arts. 1.521 a 1.523), de animais (art. 1.529) e
de coisas (arts. 1.528 e 1.529).

Ainda no "Direito das Obrigações", mas topograficamente dis-
tante140, insere o Código a norma central da responsabilidade con-
tratual, sob a epígrafe "Das conseqüências da inexecução das obri-
gações" (título II, capítulo XIII), em seu art. 1.056, em consonância

p. 71 e ss.; von Tuhr: o. cit., p. 275 e ss.; Larenz: o. cit., p. 567 e ss. Sobre
o direito italiano, dentre outros: Giorgi: o. cit., v. II, p. 7 e ss. e v. V, p. 195
e ss.; (em que discute as duas responsabilidades e suas conotações); Bonvi-
cini: o. cit., t. I, p. 12 e ss.; 283 e ss.; e 369 e ss.; De Cupis: o. cit., p. 137
e ss.; Trabucchi: o. cit., p. 203 e ss.; Bianca: o. cit., p. 11 e ss. Sobre o direito
português: Gouveia: o. cit., p. 172 e ss.; e 243 e ss.; Varela: o. cit., p. 403 e
ss., dentre outros escritores.

138. A doutrina critica, de um modo geral, a falta de sisternatização do
Código nessa matéria.

139. Conforme anotado, o Código não define ato ilícito, extraindo-se a
noção do conceito de "ato jurídico" (art. 81) — como o faz Beviláqua: "Có-
digo Civil", cit., p. 426 — e dos elementos contidos no citado art. 159.

140. A responsabilidade extracontratual difere-se, em certos pontos da
contratual, com os reflexos anotados quando das classificações. Os pontos
sobre os quais se assentam essa distinção são, conforme Savatier: a) a res-
ponsabilidade contratual é unitária (funda-se em um só princípio: o da culpa);
a extracontratual, não (baseia-se ou nesse, ou em outro fundamento, o risco);
b) a primeira advém da autonomia da vontade; a segunda dela independe,
extraindo-se daí os efeitos correspondentes (o. cit., v. I, p. 135 e ss,).
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com o qual "não cumprindo a obrigação ou deixando de cumpri-la,
pelo modo e no tempo devido, responde o devedor por perdas e
danos". Em seguida, traça os contornos dessa figura, os casos de ex-
clusão e a extensão das perdas e danos e dos juros incidentes (capí-
tulo citado: arts. 1.057 e 1.058; e mais: XIV: "Perdas e danos": arts.
1.059 e 1.061; e XV: "Dos juros legais": arts. 1.062 a 1.064).

Da análise desse textom — que realçaremos nos tópicos se-
guintes — cabe-nos assentar, desde logo, que, relativamente à respon-
sabilidade extracontratual, o Código exige, pois, o elemento subjetivo
na caracterização da por fato próprio (art. 159), incumbindo ao lesado
a prova, no caso concreto, de dolo ou de culpa do agente.

Na responsabilidade por fato de terceiro, contempla as seguintes
hipóteses: a dos "pais", "pelos filhos menores que estiverem sob seu
poder e em sua companhia"; do "tutor" e do "curador", pelos "pu-
pilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições"; do pa-
trão, amo ou comitente, por seus empregados serviçais e prepostos,
no exercício do trabalho que lhes competir, ou por ocasião dele",
abrangendo-se, dentre os responsáveis, as "pessoas jurídicas que exer-
cerem exploração industrial"; os "donos de hotéis, hospedadas, casas
ou estabelecimentos, onde se albergue, por dinheiro, mesmo para fins
de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos"; e os "que
gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a
concorrente quantia", (arts. 1.521 e 1.522). Nesses casos — à exce-

141. Sobre a matéria, no Direito brasileiro, v. dentre outros doutrinn-
dores: Beviláqua: "Direito das obrigações", cit., p. 17 e 147 e ES.; (sobre as
duas situações); Espínola: o. cit., p. 603 e &.\ Luís Alves: o. cit., p. 124, 709
e 710; Carvalho Santos: o. cit., v. XIV, p. 174 e ss. (contratual) e v. XX, p.
193 e ss. (extracontratual); Sílvio Rodrigues: o. cit., p. 294 e ss. (sobre as
duas responsabilidades); Serpa Lopes: o. cit., v. II, p. 407 e ss. (quanto à res-
ponsabilidade contratual); Carvalho de Mendonça: o. cit., p. 452 e ss.; Cunha
Gonçalves: "Princípios", cit., v. 2, p. 559 e ss. (sobre a extracontratual); Pontes
de Miranda: o. cit., p. 53 e ss.; Orlando Gomes: o. ult. cit., p. 309 e ss.; Barros
Monteiro: o. cit., 1.* parte, p. 329 e ss. (contratual) e, 2.* parte, p. 385 e ss.,
(extracontratual); Ruggiero: o. cit., p. 387 e ss.; e Alvim: o. cit., p. 18 e ss. e
259 e ss.

Ressalte-se que a jurisprudência tem sido constantemente chamada a de-
finir-se sobre diferentes pontos da responsabilidade civil, fixando posições
interessantes e contribuindo para a definição de seus contornos (nas obras
citadas encontram-se inúmeras situações). Algumas colocações serão discutidas
adiante.
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ção do dos participantes do produto do crime, em que é dispensada
— o Código presume a culpa (culpa in vigilando, como a do pai, e
in eligendo, como a do empregador), invertendo-se, pois, o ônus da
prova, de sorte que ao agente é que compete demonstrar a higidez
jurídica de sua conduta.

Na responsabilidade por fato de animais, em que prevalece tam-
bém a presunção de culpa, o Código inclui como responsáveis o
"dono" ou o "detentor* (art. 1.537).

Na responsabilidade por fato de coisas, prevê, outrossim, duas
situações: a do "dono do edifício ou construção" por danos resultan-
tes "de sua ruína" e se provier de "falta de reparos" de "necessidade
manifesta"; e a daquele que "habitar uma casa, ou parte dela", pelo
dano proveniente "das coisas" "que dela caírem ou forem lançadas
em lugar indevido" (arts. 1.528 e 1.529). O princípio norteador é o
da culpa presumida.

Na responsabilidade contratual, o Código limita-se, em sua ca-
racterização, à inscrição da fórmula geral enunciada, considerando-a,
portanto, existente, tanto no simples retardamento (mora), como no
descumprimento (total ou parcial). Mas, requer sempre a culpa, tra-
çando normas para a sua aferição em certas situações (arts. 1.056 a
1.058).

8. Definição dos responsáveis.

Em consonância com a estruturação delineada, responsável é, nas
atividades r*ão perigosas, a pessoa que desencadeia a ação violadora
(responsabilidade direta) ou, nas hipóteses definidas, a sob cuja égide
se encontra quem ou aquilo que a deflagra (responsabilidade indire-
ta). Tenha-se presente, no entanto, que, em qualquer caso, como
adverte Serpa Lopes us, a autoria é imputada sempre a uma pessoa
— pela lei indicada, ou de seus termos defluente — em razão do
vínculo jurídico mantido com o causador direto do dano (outra pes-
soa, um animal ou uma coisa inanimada).

Referentemente à responsabilidade por fato pessoal, o responsá-
vel pode ser pessoa física ou jurídica. Mas, enquanto nenhuma dúvida
paira quanto à da primeira, bem como quanto à responsabilidade
contratual de ambas, muito se tem discutido, ao revés, sobre a res-

142. Serpa Lopes: o. cit., p. 296.
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ponsabilidade das pessoas jurídicas e, em especial, das de direito
público, inclusive o Estado143, no plano extracontratual.

De início, com relação à pessoa jurídica de direito privado, sus-
tentou-se, a par da tese de irresponsabilidade geral, a de que escapa-
riam da incidência as de fins não lucrativos. Essa última posição —
anotada, aliás, no direito brasileiro — floresceu em função da inexis-
tência de regra própria no Código que, diferentemente, editara texto
específico para as de direito público (art. 15), apoiando-se nas teses
citadas, principalmente, nas antigas colocações da teoria da ficção e
da relevância dos fins das associações. Exerceu importante papel nes-
se ponto a jurisprudência, que, declarando, nos casos concretos, a
responsabilidade para todas as pessoas jurídicas, contribuiu para o
seu reconhecimento, hoje firmado, praticamente, em todos os países,
como realçam Planiol e Ripert144.

Assim, de um lado, pelo prevalecimento da tese da existência
real da pessoa jurídica no plano doutrinário e, de outro, especial-
mente pela necessidade de amparar-se as vítimas de infortúnios e pela
constatação de que inexiste razão para a diferenciação apontada, sa-
grou-se, pois, a tese afirmativa 145.

As discussões ganharam relevo entre nós à época da edição do
Código e, depois, quando da elaboração doutrinária sobre o seu texto,
em razão da orientação pouco sistemática por aquele adotada. Com
efeito, ao lado da regra geral enunciada, o Código inseriu dispositivo
expresso sobre as pessoas jurídicas de direito público, prevendo a sua
responsabilidade (art. 15), bem como engastou, na dos patrões e
comitentes, a das pessoas jurídicas exercentes de "exploração indus-
trial" (art. 1.522).

143. A discussão, ora mais tranqüila — com o assentamento de certas
diretrizes — movimentou, em particular, a doutrina, com diferentes formula-
ções ao longo dos tempos.

144. Planiol e Ripert: o. cit., p. 648 e nota 1 (em que se apoiam na
doutrina de Demogue, Aubry e Rau e Colin e Capitant — o. citadas — e em
extensa jurisprudência).

145. A esse respeito, v. ainda: Colin e Capitant: o. cit., p. 224; Ennecce-
rus, Kipp e Wolff, o. cit., p. 1.028 e 1.029; Demogue: o. cit., v. Ill, p. 541
e ss. (em que usa a expressão "pessoas morais"); Savatier: o. cit., v. I, p. 255
e ss. 556 e ss.; Silvio Rodrigues: "Curso", cit., v. I, p. 72 e 73 e v. 4, "Res-
ponsabilidade civil", p. 84; Benucci: o. cit., p. 255 e ss.; Henoch Aguiar: o.
cit., p. 420 e ss.; Lalou: o. cit., p. 381 e ss.; Cunha Gonçalves: o. cit., p. 640
e ss.; Alsina: o. cit., p. 365 e ss.; Chironi: o. cit., v. II, p. 64 e ss. (em que
acentua que qualquer pessoa jurídica responde civilmente).
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Com isso, excluía a doutrina, de seu contexto, com Beviláqua e
Luís Alves146, as entidades civis de cunho religioso, filantrópico, lite-
rário, artístico e científico, fazendo a responsabilidade recair sobre
as pessoas dos causadores, com base na letra do Código, ao proceder
ao encarte acima referido (das empresas industriais).

Mas, com a elaboração jurisprudencial e a evolução das idéias
modernas sobre responsabilidade, em especial a de justiça distributiva,
firmou-se, de forma indistinta, a responsabilidade de todas as pessoas
jurídicas, com o apoio da doutrina, como, entre nós, Sílvio Rodrigues,
que lembra — com razão — que o fundamento está exatamente no
princípio geral declarado no art. 159 do Código147. Inexiste, ademais,
base para a exclusão, que teria, aliás, em função da natureza da
matéria, de vir expressa.

De outro lado, sobre a responsabilidade civil do Estado, mais
tormentoso foi o Her percorrido até à sua admissão. Da irresponsa-
bilidade total — tese que prevaleceu à época das posições absolutistas
do Estado, sintetizadas na expressão The King can do no wrong —
à aceitação da responsabilidade, inúmeras teorias debateram-se em
sua fundamentação, de que a doutrina destaca as três centrais: a) a
da "culpa administrativa" b) a do "acidente administrativo" e c) a
do "risco administrativo"148.

146. Beviláqua: "Código Civil", cit., p. 670 (nos comentários ao art.
1.522); Luiz Alves: o. cit., p. 1.070.

147. Sílvio Rodrigues: o. cit., p. 73 (em que assinala que, nesse caso,
necessária é a prova da culpa, como na responsabilidade geral). Para as em-
presas de exploração industrial, prevalece a dos comi tentes, com a presunção
de culpa: o. cit., p. 72. V. tb. Cunha Gonçalves: o. cit., p. 641.

148. Sobre a responsabilidade civil do Estado, v. dentre outros autores:
Demogue: o. cit., v. V, p. 573 e ss.; Planiol e Ripert: o. cit., p. 1.012 e ss.;
Gíorgi: o. cit., v. V, p. 483 e ss.; Savatier: o. cit., v. I, p. 260 e ss.; Josserand:
o. cit., p. 390 e ss.; Pirson e Villé: o. cit., t. II, p. 322 e ss.; Chironí: o. cit.,
v. I, p. 481 e ss. e v. II, p. 2 a 45; Salvat: o. cit., p. 289 e ss.; Cozzi: o. cit.,
p. 227 e ss.; Carvalho de Mendonça: o. cit., p. 464 e ss.; Silvio Rodrigues:
"Responsabilidade", cit., p. 86; Aguiar Dias: o. cit., v. II, p. 160 e ss.; Varela:
o. cit., p. 522 e ss. (em que fala das "pessoas coletivas" públicas); Cunha
Gonçalves: o. cit., p. 642 e ss.; Henoch Aguiar: o. cit., p. 440 e ss.; Weill e
Terré: o. cit., p. 727 e ss.; Brasiello: o. cit., p. 53 e ss.; Caio Mario: o. cit.,
p. 576 e ss., bem como as obras específicas de: Luis Roger: "De la responsa-
bilité civile de 1'Etat", Paris, Arthur Rousseau, 1900: Robert Picot: "De la
responsabilité de l'Etat du fait de ses preposés", Paris, Arthur Rousseau, 1900;
Amaro Cavalcanti: "Responsabilidade civil do Estado", Rio, Laemmert, 1905;
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Em consonância com a primeira diretriz, a responsabilização do
Estado, necessária se fazia a investigação e a demonstração objetiva
da culpa do funcionário (teoria da culpa aplicada a esse campo).
Para a segunda posição, também conhecida por teoria da "falta im-
pessoal", bastava a falha objetiva do serviço, não se cogitando da
subjetividade do causador. Para a última — que vem prevalecendo
e, entre nós, com amparo na Constituição — a responsabilidade do
Estado decorre simplesmente do funcionamento do serviço, pela apli-
cação da teoria do risco e em consonância com a tese da igualdade
dos ônus e dos encargos sociais, segundo a qual, como o serviço apro-
veita à coletividade, todos devem suportar os ônus de sua atuação149.

Dessa forma, nos dias presentes é inconteste, à generalidade, a
responsabilidade civil do Estado e, no Brasil, sufragada legislativa-
mente em dois níveis — constitucional (art. 107) e ordinário (Código
civil: art. 15) — e burilada por intenso e positivo labor jurispruden-
cial e doutrinárioI50.

Renato Alessi: "L'illecito e Ia responsabilità civile degli enti publici", Milano,
Giuffrè, 1972; José Joaquim Comes Canotilho: "O problema da responsa-
bilidade do Estado por atos ilícitos", Coimbra, Almedina, 1974.

149. A evolução da matéria evidencia-se nas disposições em questão: de
um lado, o Código exigia que os representantes do Estado procedessem "de modo
contrário ao direito", ou que faltassem a "dever prescrito por lei"; de outro,
a Constituição atual apenas afirma a responsabilidade, verbis: "as pessoas
jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus funcionários, nessa
qualidade, causarem a terceiros", nada dispondo, pois, sobre a qualificação
da atuação do funcionário. Ambos os textos ressalvam, no entanto, o direito
de regresso da entidade pública, se se provar culpa ou dolo do causador. V,
além dos citados, dentre outros, Cavalcanti: o. cit., p. 493 e ss., em que estuda
sua evolução no Brasil, depois de discorrer sobre as várias teorias e regimes
legais então existentes; e Aguiar Dias: o. cit., v. II, p. 221 (em que apoia a
teoria do risco).

150. Em nossa jurisprudência — cujas resenhas estão plenas de ques-
tões sobre responsabilidade civil, principalmente quanto a problemas de aci-
dentes com veículos automotores — inúmeras são as decisões nesse sentido,
muitas acatando de frente a objetividade da responsabilidade do Estado. Aten-
do-nos às mais recentes, podemos citar, dentre outras, as inseridas: na RT
227/203; 251/414; 283/648; 234/410 e 268 (sobre acidentes de trânsito);
227/273; 262/200; 269/263; 247/490 (sobre responsabilidade objetiva); 238/162
(ainda sobre o alcance da responsabilidade da administração); 329/283 e
330/270 (sobre aplicação do risco no serviço público); 334/112 (também sobre
responsabilidade objetiva, em morte); 346/235 (sobre danos provocados por
chuvas); 357/469 (danos provocados por multidão); 404/420 (sobre espanca-
mento em preso); 404/360 (sobre mudança de nível de rua, com prejuízo para
particular); 407/166 (sobre queda de colegial do beirai do grupo Escolar);
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Anote-se, ainda, que essa orientação prospera também para as
demais entidades da estrutura do Estado, a saber: autarquias, empre-
sas públicas e de economia mista, as duas últimas subordinadas ao
mesmo regime obrígacional das empresas privadas, por mandamento
constitucional (art. 170, § 2.°). Na responsabilização, prevalece para
as autarquias — como extensão do poder estatal — a teoria referida,
enquanto que, para as empresas estatais ou mistas, a definição depen-
de da verificação em concreto, das condições do caso, a exemplo do
que ocorre com as pessoas jurídicas de direito privado.

Com efeito, para as últimas cumpre perquirír-se — pois seguem
o citado regime — as respectivas circunstâncias, para que se possa
alcançar o correspondente embasamento legal. Poderão, assim, res-
ponder — no mesmo sentido daquelas — por culpa, com presunção
desta e, mesmo sem culpa, conforme o caso l51 (como, por exemplo, em

403/167 (sobre empreitada de obra pública); 401/366 (sobre responsabilidade
de coisa: prédio do DER); 474/67, 477/81 (responsabilidade por morte);
491/193 (sobre atropelamento); 484/68 (sobre prejuízo em virtude de serviço
público); 494/93 (sobre queda de ambulância pública); 512/104 (responsa-
bilidade por morte); 501/76 (responsabilidade por chuvas); 504/79 (prejuízo
por buraco na rua); 499/98 (ferimento com fogos em festa); 534/209 (prejuízo
causado pela SURSAN); 534/206 (prejuízo por queda de árvore); 534/72 (dano
provocado por autarquia: DER). V. tb. decisões: in Rubens Limongi França:
"Jurisprudência da responsabilidade civil", SP, RT, 1981 e ss. (com interes-
santes questões, como: disparo em multidão, p. 205; lesões decorrentes de
prisão injusta, p. 209; retenção arbitrária de veículo, p. 211; morte, p. 214;
mau funcionamento do serviço, p. 217; explosão de tubulação de gás, p. 220;
acidente em valeta, p. 224). V. tb. a resenha "Jurisprudência Brasileira", Curi-
tiba, Juriá Editora, 1977, 2." ed., vol. I (sobre "Responsabilidade civil"), espec.
a p. 191, 243, 247, 249, 254, 300 e 302, com decisões em que se discutiu e se
acolheu a teoria do risco administrativo, em diferentes situações. V. ainda
Nivia Carvalho: "Responsabilidade civil", Porto Alegre, Síntese, 1979 (tam-
bém coletânea de julgados), espec. a p. 214, 215, 216 e 217. Por fim na RF,
dentre outras decisões, v. 245/243; 237/230; 247/146; 250/224, 246 e 309;
248/199; 240/151; 189/152; 194/170; 187/180; 194/140 e 224; 197/220; na
RTJ 47/378; 55/516 (com a adoção franca da responsabilidade sem culpa) e
52/43 (com a fixação dos posicionamentos — aqui enunciados — das autar-
quias e das empresas públicas).

151. Nesse sentido, dentre outros doutrinadores, v. Planiol e Ripert: o.
cit., p. 685 (em que falam do relacionamento da pessoa jurídica com o cau-
sador, se órgão ou comitente). Pelo instituto da representação, a responsabi-
lidade é da sociedade, que tem direito de regresso contra o representante, se
age contra a lei ou o estatuto, ou com abuso de poder. A propósito, a definição
das posições depende do tipo de sociedade ou de entidade (associação ou ou-
tra); a situação jurídica do responsável (se administrador, fiscal ou empre-
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se tratando do órgão que atua pela entidade e em seu interesse, neces-
sária é a existência de culpa do agente, que, no entanto, é presumida,
em se cuidando de preposto)152.

Estabelecidas, pois, as premissas básicas sobre a matéria, cum-
pre-nos acentuar que as pessoas físicas e jurídicas (inclusive o Es-
tado) podem responder, em consonância com o regime exposto, por
fato próprio, ou de terceiro (ou de coisas inanimadas ou de animais).

A responsabilidade pode ser, em ambas as hipóteses, de natureza
contratual (consistente, pois no incumprimento de obrigação assu-
mida, mediante vínculo anterior com terceiro) ou extracontratual
(consubstanciada, portanto, na prática de ilícito).

Para a caracterização da primeira, deve existir prévia vinculação
— e válida — entre as partes, rompida, ao depois, com prejuízo para
a outra, pelo responsável, ou quem por ele autorizado, nos diferentes
casos possíveis, conforme a seguir enunciaremos.

Para a existência da extracontratual por fato próprio, necessária
se faz a prática de ilícito pelo agente e, em sendo pessoa jurídica, por
quem em &eu nome atue (representante ou administrador), observadas
as condições que adiante serão anotadas.

Já para o implemento da responsabilidade por fato de terceiro,
deve ocorrer uma das situações descritas na lei15S, que examinare-

gado, por exemplo) e as condições do evento. V. ainda Cavalcanti: o. cit,
p. 271, 272; Aguiar Dias: o. cit., v. II, p. 220 e ss.; J. Cretella Ir.: "O Estado
e a obrigação de indenizar", S. Paulo, Saraiva, 1980.

152. Em nossa jurisprudência — com a diretriz retro-apontada — pros-
pera a tese da presunção da responsabilidade do comitente (já sumulada pelo
STF, sob n. 341). Assim, nessa hipótese, a pessoa jurídica, como patrão, res-
ponde por culpa presumida. Torrencíal jurisprudência antecedeu a súmula;
dentre as decisões, podemos citar, em RT 220/356 e 393; 219/427; 215/309
e 119; 286/302; 243/162; 249/155; 262/257; 266/254; 224/410; 227/239; 237/
479; 274/375; 248/289; 245/335; 278/295; 268/649; 226/199; 260/530; 276/
422; 290/432; 284/615; 281/741; 345/160; 335/313; 338/161; 357/311; 335/
151; 477/238; 410/378 e, mais recentemente, 519/260; 551/230 e 550/160.

Embora com a predominância de casos de presunção de culpa, em alguns
se provou o elemento subjetivo, como em RT 336/158 e 338/161. Ainda sobre
a matéria, V. Vicente Ráo: "Responsabilidade do amo, patrão e comitente",
in RT 214/3.

153. Sobre a responsabilidade por fato de terceiro, dentre outros, e a par
dos citados, v. Giorgi: o. cit., p. 371 e ss.; Chíroni: o. cit., p. 380 e ss.; Rossel:
c. cit., p. 89 e ss.; Enneccerus, Kipp e Wolff: o. cit., p. 1.116 e ss.; Demogue:
o. cit., v. V, p. 6 e ss.; os Mazeaud: "Leçons", cit., p. 442 e ss.;
Starck: o. cit., p. 219 e ss.; Gaudemet: o. cit., p. 323 e ss.; M. I. Carvalho de
Mendonça: o. cit., p. 455 e ss.; Serpa Lopes: o. cit., p. 273 e ss.; Clóvis: o.
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mos em seguida, em nosso direito positivo, apresentando assim o
quadro geral dos responsáveis nas atividades não perigosas, no qual
se evidencia a preocupação na precisão dos respectivos contornos.
Anote-se, desde logo, que algumas das situações previstas se aplicam
apenas a pessoas físicas (como, por exemplo, as duas primeiras hi-
póteses descritas no Código).

Dentre os casos de responsabilidade por fato de terceiro, o
primeiro é o da dos pais, em relação aos filhos menores (art. 1.521,
l\, pois, como lhes compete dirigir a sua educação, devem sobre eles
exercer vigilância. Fundamento dessa posição é, portanto, a falta de
vigilância (culpa in vigilandó), que se presume (com a inversão do
ônus da prova) (art. 1.523). Condições da responsabilidade, especi-
ficadas por Beviláqua, são: a) que o filho seja mencr; b) esteja sob
o seu poder; e, por fim, c) em sua companhia. A responsabilidade é
isolada, enquanto menor de dezesseis anos o filho e solidária ao de-
pois 154.

Também no mesmo motivo (negligência na vigilância) se funda
a segunda hipótese, a dos tutores e curadores (art. 1.521, II), enun-
ciada por nosso Código — ao contrário de outros, como o seu próprio
modelo — de forma expressa, obedecendo a sua estrutura aos con-
tornos acima expostos, inclusive quanto à presunção de culpa.

Já a responsabilidade dos patrões, amos e comitentes, (art. 1.521,
III) — tereeira situação (na qual se incluem pessoas jurídicas com
mais freqüência) — se esteia na denominada culpa in eligendo, ou
seja, na imprudência quanto à escolha de seus empregados, serviçais
ou prepostos, presumida também no Código. Condições da respon-
sabilidade são: a) que a pessoa tenha vínculo com patrão, amo ou
comi tente; e b) seja o ilícito praticado no trabalho, ou por ocasião
dele, ou, por outras palavras, que haja dependência e que o ato seja

cit., p. 667 e ss.; Benucci: o. cit., p. 157 c ss.; Cunha Gonçalves: o. cit., p.
582 e ss.; Marty e Raynaud: o. cit., p. 421 e ss.; Alsina: o. cit., p. 266 e ss.;
Salvat: o. cit., p. 145 e ss.; Planitz: o. cit., p. 273 e ss.; Weill e Terré: o. cit.,
p. 699 e ss.; Facio: o. cit., p. 491 e ss.; Sour da t: o. cit., v. II; Lalou: o. cit.,
p. 229 e ss.; Torneau: o. cit., p. 571 e ss.; Silvio Rodrigues: "Responsabilidade
cfril", o. cit., p. 61 e ss.; Aguiar Dias: o. cit., v. II, p. 128 e ss. Essa matéria tem
sido trabalhada pela jurisprudência, que inclusive tem estendido o seu alcance,
como na citada responsabilidade do patrão.

154. Beviláqua: o. ult. cit., p. 667 e 668. V. tb., Serpa Lopes: o cit., p.
273. Em nossa jurisprudência, sobre a matéria, RT 244/256; 286/213; 492/117.
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praticado no exercício das funções contratadas155. Baseia-se, pelo
Código, em presunção de culpa (art. 1.523).

A quarta situação — que compreende, na linguagem do Código,
a responsabilidade "dos danos de hotéis, hospedarias, casas ou esta-
belecimentos, onde se albergue, por dinheiro, mesmo para fins de
educação0, pelos seus "hóspedes, moradores e educandos" (art. 1.521,
IV) — funda-se na falta de vigilância (presumida) que lhes cumpre
exercer sobre seus servidores ou educandos. Condição é que o ato
seja praticado no contexto do estabelecimento. Fundamento é a culpa
presumida1W.

Na última hipótese — a dos que "gratuitamente houverem par-
ticipado nos produtos do crime" (art. 1.521, V) — tem-se como fun-
damento a vedação do enriquecimento ilícito, dispensando-se a culpa
(art. 1.523).

Outrossim, na responsabilidade pelo fato de animal (art. 1.527)
— que cabe ao dono ou ao detentor — tem-se outra situação apoiada
na falta de vigilância, também presumida a culpa. O proprietário, ou
quem detém a guarda do animal, é que responde, excluindo uma
responsabilidade à outra, salvo se se tratar de empregado157.

155. Dentre outros autores, a par dos citados, v. sobre essa figura; De-
mogue: o. cit., p. 73 e ss.; Giorgi: o. cit., p. 466 e ss.; Carbonnier: o. cit.,
p. 388 e ss.; Planiol e Ripert: o. cit,, p. 897 e ss.; Hedeman: o. cit., p. 546 e
ss.; Chironi: o. cit., v. I, p. 432 e ss.; Enneccerus, Kipp e Wolff: o. cit., p.
1.121 e ss.; Colin e Capitant: o. cit., p. 247 e ss.; os Mazeaud: o. cit., p. 451
e ss.; Carvalho de Mendonça: o. cit., p. 459 e ss.; Serpa Lopes: o. cit., p. 276
e ss.; Varela: o. cit., p. 513 e ss.

156. Sobre a posição, em nossa jurisprudência existem algum JS decisões
no sentido indicado, dentre as quais citamos: RT 250/396 (sobre furto de
bagagem). Sobre estabelecimento de ensino, v. RF 243/99 e 551/83 (do Estado);
sobre hospital: RF 244/101 e RT 522/90; sobre autoescola, RT 475/65 (dano
produzido por aluno).

157. A respeito da responsabilidade sobre fato de coisas, incluído o de
animais, v. dentre outros autores; Demogue: o. cit., p. 258 e ss.; Rossel: o. cit.,
p. 107 e ss.; Josserand; o. cit., p. 398 e ss.; Planiol e Ripert: o. cit., p. 833
e ss.; Savatier: o. cit., p. 421 e ss.; Enneccerus, Kipp e Wolff: o. cit., p. 1.176
e ss.; Benucci: o. cit., p. 177 e ss.; Colin e Capitant: o. cit., p. 258 e ss.; Car-
bonnier: o. cit,, p. 399 e ss.; Clovis: o. cit., p. 676 e ss.; Aguiar Dias: o. cit.,
v. II, p. 25 e ss.; Serpa Lopes: o. cit., p. 296 e ss.; os Mazeaud: o. cit., p.
485 e ss.; Cunha Gonçalves: o. cit., p. 591 e ss.; Marty e Raynaud: o. cit., p.
444 e ss.; Salvat: o. cit., p. 188 e ss.; Weill e Terré: o. cit., p. 731 e w,;
Facio: o. cit., p. 557 e ss.; Lalou: o. cit., p. 295 e ss,; Toumeau: o. cit., p.
615 e ss.; Cozzi: o. cit., p. 5 e ss.
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Na hipótese de ruína de edifício ou de construção (art. 1.528),
a imputação recai sobre o dono, também, em razão da vigilância que
sobre suas coisas deve exercer. Resulta da falta de realização dos
reparos necessários, mas quando manifesta158.

Na responsabilidade em razão de queda de coisas inanimadas
(effusis et dejectis) (art. 1.529), o ônus incide sobre o habitante da
casa ou de parte dela. Deflui de presunção (absoluta) de responsa-
bilidade da guarda da coisa 159, bastando, pois, a relação de cau-
sação.

9. Pressupostos da responsabilidade: a ação, o dano e o vínculo.

Para que haja responsabilidade civil, necessária se faz — em
qualquer de suas espécies — a conjugação de certos elementos. Cum-
pre se reúnam, em concreto, os seus pressupostos, que são: a) uma
ação; b) o dano e c) o vínculo entre ambos.

Muito se tem escrito sobre essa matéria, mas ainda não reina,
na doutrina, a desejada precisão terminológica e, mesmo conceituai,
mesclando-se, às vezes, a essa categoria, figuras que, em uma pers-
pectiva lógica, nela não se encartam16°. Entendemos, pois, que, como
tal, devem apenas ser considerados os componentes fático-juridicos

158. Sobre a matéria, em nossa jurisprudência, podemos referir: RT
260/319; 213/154; 276/406; 254/300; 263/541; 275/422.

159. Dentre outros autores, v. Silvio Rodrigues: o. ult. cit., p. 133; Serpa
Lopes: o. cit., p. 309.

160. Com efeito, verifica o analista que essa diversidade tem inclusive
dificultado o exato entendimento da matéria e sua aplicação prática. A pró-
pria palavra "culpa" é usada, por diversos autores, como sinônimo de "ilícito"
(faute, em francês) e, às vezes, como substitutiva de responsabilidade (como
na expressão "culpa extracontratual"). Até a "imputabilidade" — elemento
técnico do conceito de "ato ilícito" — é apresentada como pressuposto. Ora,
mesmo entre os grandes doutrinadores, esses problemas são observados. A res-
peito, dentre outros: v. Savatíer: "Traité", v. I, p. 5 e 205 e ss. "La theorie",
cit., p. 285 e 291 e ss. (em que exige apenas a culpa e a imputabilidade como
pressupostos); Trabucchi: o. cit., p. 208, 209 e 219 e ss. (em que se refere
a fato danoso; dano e antijuridicidade ou culpabilidade); Chironi: o. cit., p.
34 e 312 e ss. (em que discorre somente sobre a culpa e a imputabilidade);
Carvalho de Mendonça: o. cit., p. 438, 439 e 442 (em que disserta sobre "o
fato imputável", a "culpa" e o "dano", nesse cuidando do vínculo, p. 442 e ss.);
Baudry-Lacantínerie e Barde: o. cit., p. 556 e ss. (em que incluem a imputabi-
lidade, p. 563 e ss.).
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que antecedem à sua caracterização técnica e, nesse sentido, isolamos,
com apoio em firme doutrina, as categorias acima indicadas161. Al-
guns escritores têm, aliás, apontado e criticado esse estado de coisas,
como Serpa Lopes, salientando com relação à culpa e ao ato ilícito
— incluídos como pressupostos — que este último é "o próprio
organismo natural da responsabilidade civil", figurando nele a culpa
"como seu elemento anímico" 162.

Mas, o ilícito não esgota — embora tenha sido a força geratriz
da teoria — o elenco dos fatos geradores de responsabilidade civil,
que se completa, em verdade, com a inserção, em seu contexto, do
perigo contido no exercício de certas atividades (nas quais prospera
exatamente a licitude)163; daí porque nos referimos apenas, como
primeiro pressuposto, à existência de uma ação, qualificada pelo
direito.

161. Consultem-se, especialmente, dentre outros, os Mazeaud: o. cit., p.
364, 383 e 575 e ss. (em que falam do "prejuízo", do "ilícito" — e do "risco"
— e do "liame"); Starck: o. cit., p. 21, 85, 45 e 262 e ss. (em que discorre
sobre o "ilícito" — e o "ri3co" — o "dano reparável" e o "liame"); Benucci:
o. cit, p. 17 e ss. e Comporti: o. cit., p. 42 c ss. (em que falam cm "ele-
mentos constitutivos" "da responsabilidade civil"); Giorgi: o. cit., v. V, p. 205
e ss. (em que cuida do "fato", do "dano" e da "causa"); Gaudemet: o. cit.,
p. 306 e ss. (em que cuida da "ação ilícita" — e do "risco" — do "dano" e
do "liame"); Weill e Terrc: o. cit., p. 655 e ss. (cm que se reu-rem a í;:l.> da-
noso", "dano" e "liame de causalidade"); Santos Briz: o. cit., p. 23, 123 e 127
e ss. (em que dispõe sobre "ação e antijuridicidade", "dano" e "relação cau-
sai"); Bonvicini: o. cit., v. II, p. 19 e ss. (em que fala em "elementos essen-
ciais" da responsabilidade); Marty e Raynaud: o. cit., p. 352 (em que, como
condições da responsabilidade civil, cuidam do "fato danoso", do "prejuízo",
e do "liame", elementos esses que formam a denominada "estrutura comum"
da responsabilidade); Cunha Gonçalves: o. cit., p. 571 e ss. (em que discute o
"fato ilícito" — inclusive o "risco" — o "prejuízo" e o "nexo" entre ambos,
como "elementos da responsabilidade"). Sobre a ação, v. ainda Larenz: o. cit.,
v. II, p, 563 e ss. Já outros autores, como Pessoa Jorge, apresentam, a respeito,
posição pessoal (já referida: o. cit., p. 103 e ss.).

162. Serpa Lopes: o. cit., p. 207.
163. Ao lado da culpa como fundamento da responsabilidade (no ilícito),

temos, pois, o risco (no exercício de atividade), o qual recebe regulação apar-
tada, como assinalado, escapando ao que os Mazeaud — como Josserand (o.
cit., p. 290) — denominam "direito comum da responsabilidade" ("Leçons",
cit., p. 511). V. tb. Demogue: o cit., v. V, p. 524 e ss.: Lalou: o. cit., p. 33 e
ss.; Planiol e Ripert: o. cit., p. 649 e ss. e 996 e ss.; Giorgi: o. cit., v. II, p.
194 e ss,; Barassi: o. cit., p. 425 e ss.; Gaudemet: o. cit., p. 344 e ss.; Starck: o.
cit., p. 21 (em que realça, na teoria tradicional, a culpa como único funda-
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Nas atividades não perigosas, face ao já exposto, essa ação é,
de regra, ilícita, fundando-se na culpa, com as exceções apontadas,
em que acaba por tocar o extremo oposto, na referida "objetivação"
da noção de ilícito, apontada, dentre outros, por Marton164.

Consiste a ação, nessas atividades, em um impulso físico ou psí-
quico, plasmado no mundo exterior em um resultado, podendo con-
substanciar-se em um ato humano, ou em um fato de animal, ou de
uma coisa inanimada, nas condições assinaladas.

Recebe — como também assentado — o nome de "ato ilícito"
(a faute, dos franceses), quando contrária a dever geral previsto na
ordem jurídica — observados os demais condicionamentos técnicos
apontados — integrando-se, então, ao campo da responsabilidade ex-
tracontratual (C. Civil brasileiro: art. 159).

Quando expressa pela inobservância de obrigação assumida —
que se pode traduzir no atraso (retardamento) ou no descumprimen-
to, total ou parcial (cumprimento defeituoso) — é tratada pela desig-
nação geral de "inexecução" ou "inadimplemento" de obrigação

mento e o papel da doutrina e da jurisprudência na evolução para o risco, es-
pec. a p. 23 e ss.); Larenz: o. cit., p. 575 e ss. e 663 e ss.; Brun: o. cit., p. 90 e
ss.; Enneccerus, Kipp e Wolff: o. cit., p. 1.021 e ss.; Serpa Lopes: o. cit.,
p. 193 e 199 e ss.; Tourneau: o. cit., p. 5 a 8; De Gasperi: o. cit., p. 101 e ss.;
Pirson e Villé: o. cit., t. I p. I l l e ss. e t. II, p. 322 e ss.

Dentro da categoria dos atos ilícitos, insere ainda a doutrina o denomi-
nado "abuso de direito", a respeito do qual muito se discute. Configura-se pelo
excesso, no exercício de direito, "aos limites impostos pelos seus fins econô-
micos ou sociais, pela boa fé ou pelos bons costumes" (na redação do art. 185
do projeto de Código Civil brasileiro). Inspirada em princípios de moral, essa
teoria — inobstants as dissensões doutrinárias — tem sido aplicada pela juris-
prudência, inclusive entre nós. Sobre essa matéria, a par de outros textos, V.
Josscrand: o. cit., p. 313 e ss.; Demogue: o. cit., v. IV, p. 316 e ss.; Salvat: o.
cit., p. 89 e ss.; PJaniol e Ripert: o. cit., p. 798 e ss.; Ripert: "La regie", cit.,
p. 157 e ss.; Baudry-Lacantineríe e Barde: o. cit., p. 556 e ss.; Soriano: o. cit.,
p. 538 e ss.; Caio Mario: o. cit., p. 580 e ss.; Limongi França: verbete "Abuso
de Direito", em "Enciclopédia Saraiva do Direito", v. 2, p. 44 e ss.; Alexandre
Augusto de Castro Correia: "Abuso de direito" (direito romano), na mesma
enciclopédia vol. cit., p. 48 e ss.; Salvat: o. cit., p. 89 e ss.; Soriano: o. cit.,
p. 538 e ss.; Silvio Rodrigues: o. ult. cit., p. 45 e ss.; Arminjon, Nolde, Wolff:
o. cit., p. 58 e ss.

164. Marton: o. cit., p. 18 e ss.
Sobre a matéria, dentre outros, v. espec: Planíol e Ripert: o. cit., p. 642

e ss.; Savatier: o. cit., v. I, p. 5 e ss.; Colín e Capítant: o. cit., p. 218 e ss.
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(Código Civil brasileiro: art. 1.056)165, configurando também ilícito
e originando a responsabilidade denominada contratual1M.

A respeito dessa responsabilidade e a par das considerações ge-
rais — que lhe são aplicáveis — deve-se anotar que, em razão da
regulação própria, requer, para o seu implemento, a existência de
vínculo167 entre as partes, traduzido em obrigação validamente cons-
tituída 168. Para a sua caracterização prática, cumpre, pois, que haja
uma relação contratual entre as partes e que uma (ou ambas) — por
si ou por terceiros vinculados — desrespeite o ajuste estabelecido,
no todo ou em parte, como anotam os Mazeaud169 e Benucci 17°.

Tratando-se de pessoa jurídica, a ação deve ser desenvolvida por
quem a represente (administrador ou representante) ou por quem

165. Trata-se, aliás, de orientação universal; dentre outros textos, v. C.
C. francês: art. 1.146 e 1.147 (em que prevê as situações descritas); C.C. ale-
mão de 1896 (§ 286); C.C. italiano de 1942 (art. 1.218); C.C. português de
1966 (art. 798).

Sobre a caracterização do ilícito em diferentes situações concretas, v.
dentre outras decisões em nossa jurisprudência: RT 456/112 e 233; 481/187;
494/221; 474/92; 477/235; 400/164; 401/ ò4; 508/90 e 122; 517/128 e 125;
551/107; 507/122; 512/262 (muitas das quais a respeito da incidência de cor-
reção monetária no ressarcimento do ilícito) e 551/138 (contratual). Sobre o
plano contratual, v. tb. Limongi França: repertório cít., p. 69 a 132. Sobre
correção monetária, v. "Responsabilidade civil", repertório cít., p. 73; 101,
145, 151, 172, 181, 182; 200; 210; 222, 230, 260, 262; 283; 301; 306; 326 e 344.

166. V. a respeito, a par dos já citados, Planiol e Ripert: o. cit., p. 689
e ss.; Gouveia: o. cit., p. 41 e ss.; Morello: o. cit., p. 123; Bianca: o. e loc.
cit.; Giorgt: o. cit., v. II, p. 6 e ss.

167. Na responsabilidade extracontratual, o vínculo inexiste, de regra.
Pode nascer, no entanto, no curso de uma relação contratual e mesmo por
elementos estranhos ao vínculo (como, por exemplo, em uma agressão prati-
cada por um contratante contra o outro), gerando em certas circunstâncias
(quando interfere nos dois campos), o problema referido da acumulação ou
da opção, muito discutido em doutrina e mesmo na jurisprudência (principal-
mente quanto a acidentes de trabalho),

A respeito, v. dentre outros: Savatier: o. cít., p. 192 e ss.; os Mazeaud:
o. cit., p. 352 e ss.; Colin e Capitant: o. cít., p. 287 e ss.; Alpa e Bessone: o.
cit., p. 48 e 125 e ss.; Bonvicini: o. cít., v. I, p. 264 e ss.; Aguiar Dias: o. cit.,
p. 203 e ss.; Melo da Silva: "A responsabilidade civil automobilística", cit.,
p. 47 e ss.; Serpa Lopes; o. cit., p. 216 e ss.; Facio: o. cit., p. 90 e ss.

168. Sobre esse ponto, dentre outros, v. os Mazeaud: o. cít., p. 319; Sa-
vatier: o. cit., p. 135 e ss.; Planiol e Ripert: o. cít., p. 663 e ss.; Josserand: o.
cit.. p. 363 e ss.; Demogue: o. cit., v. V, p. 524 e ss.; Colin e Capitant: o. cit.,
p. 281 e ss.

169. Mazeaud: "Leçons", cit., p. 339 e 347 e ss.
170. Benucci: o. cit., p. 5.
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esteja a seu serviço (preposto ou empregado), ou seja, necessária se
faz a existência de relação vinculativa própria entre a pessoa que causa
o dano e a entidade.

Ora, em qualquer caso, para que a ação produza responsabilidade
em concreto, mister se faz que dela decorra dano. Deve, pois, a ação
ocasionar prejuízo a terceiro, pela invasão de sua órbita jurídica e a
lesão a componentes psicológicos ou materiais de seu complexo patri-
monial. Com isso, rompe o equilíbrio existente, materíalizando-se no
dano, que se constitui no segundo pressuposto (e universal) da obri-
gação de reparar.

Sobre o dano, definições várias podem ser encontradas na dou-
trina — em que estudos monográficos existem, como o de De Cupis171

— mas, como acentuam os Mazeaud m , o conceito jurídico identifi-
ca-se com o do senso comum m , não existindo, ademais, dissensões
quanto a seus componentes m .

171. De Cupis: o. cit.; v. espec. p. 7 e 10 e ss., (em que estuda o dano
como fenômeno e fato jurídico, denominando-o "dano antíjurídico", quando
qualificado). V. tb. Vitali: o. cit., p. 10 e ss. (em que discute o dano e suas
categorias, especialmente em função de sua liquidação).

172. Mazeaud: o. ult. cit., p. 364.
173. Não obstante, o Código Civil argentino define o dano (art. 1.068),

considerando-o, em síntese, como "prejuízo suscetível de apreciação econômica".
Sobre definições, v. Santos Briz: o. cit., p. 123 e ss.; Salvat: o. cit,, p.

75 (em que adota do Código Civil argentino: art. 1.068). Lalou e Marty e
Raynaud preferem falar em "prejuízo": o. cits., respec. p. 39 e 353.

174. Sobre o dano e suas características: Baudry-Lacantinerie e Barde:
o. cit., p. 578 e ss.; Trimarchi: o. cit., p. 19 e ss. (em que o exige como direta
e imediata conseqüência); De Cupis: o. cit., p. 43 e ss.; Savatier: o. cit., p. 95
e ss.; Planiol e Ripert: o. cit., p. 745 e ss.; Josserand: o. cit., p. 325 e ss.;
Demogue: o. cit., p. 23 e ss.; Mazeaud: o. cit., p. 366 e ss.; Colmo: o. cit.,
p. 105 e ss.; Larenz: o. cit., v, I, p. 193 e ss.; Enneccerus, Kipp e Wolff: o.
cit., p. 1.077 e ss.; Giorgi: o. cit., v. V, p. 234 e ss.; Hans Fisch: o. cit., p. 6
e ss.; Brasiello: o. cit., p. 339 e ss.; Weill e Terré: o. cit., p. 655 e ss.; Santos
Briz: o. cit., p. 123 e ss.; Colin e Capitant: o. cit., p. 712 e ss.; Salvat: o.
cit., p. 75 e ss.; Gaudemet: o. cit., p. 305 e ss.; Marty e Raynaud: o. cit.,
p. 352 e ss.; Carvalho de Mendonça: o. cit., p. 442 e ss.; Rossel: o. cit., p. 97
e si.; Cunha Gonçalves: o. cit., p. 573 e ss.; Delestraint: o. cit., p, 46 e ss.;
Gouveia: o. cit., p. 91 e ss.; Varela: o. cit., p. 478 e ss.; Aguiar Dias: o. cit.,
p. 310 e ss.; e a obra específica de Giuseppe Tucci: "II danno ingiusto", Na-
poli, Jovene, 1960.

Sobre a caracterização do dano, em concreto, v. dentre outras decisões,
em nossa jurisprudência: RT 497/112; 495/518; 495/219. V. tb. Limongí Fran-
ça: repertório cit., p. 2 e ss. (sobre caso fortuito). Ainda sobre dano não
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Considerado (e com razão) o núcleo da responsabilidade — que
sem ele inexiste, como realçam Trimarchi m e Gaudemetm — po-
demos, em breve noção, assentar que dano é o prejuízo ressarcível
experimentado pelo lesado m . Traduz-se, em concreto, pela diminui-
ção patrimonial — conforme exposto — que alguém sofre em virtude
da ação deflagrada pelo agente, atingindo tanto elementos de cunho
pecuniário, como de natureza moral (mas suscetível de expressão
econômica)178, enfim, qualquer dano possível m . Dessa forma o dano

provado, v. RT 481/82 e sobre dano não caracterizado, v. "Responsabilidade
civil", repertório, cit., p. 202. Sobre danos, no mesmo repertório, v. ainda p.
182, 217, 250 e 338.

175. Trimarchi: o. cit., p. 5.
176. Gaudemet: o. cit., p. 305. No mesmo sentido ainda: Aguiar Dias:

o. cit., p. 310.
177. Sobre a ressarcibilidade, v. Barassi: o. cit., p. 423 (em que exprime, ,.

com base na jurisprudência de seu país, que se constitui na diferença entre o |
estado de patrimônio do lesado antes e depois da lesão) e Starck: o. cit., p. 45 |
(em que fala em "reparável"). A par disso, em muitos textos, consta ainda a §
expressão "dano injusto" (em doutrina, especialmente, e em jurisprudência).

178. A respeito do dano moral, sobre o qual muito se discutiu, v. dentre
outros: Baudry-I.acantinerie e Barde: o. cit., p. 589 e ss.; Demogue: o. cit..
p. 43 e ss.; Planiol e Ripert: o. cit., p. 768 e ss.; Josserand: o. cit., p. 330 e
ss.; De Cupis: o. cit., p. 43 e ss.; Savatier: o. cit., p. 37 a 101 e ss.; Ciorgi:
o. cit., p. 235; Starck: o. cit., p. 56 e ss.; Larenz: o. u!t. cit., p. 194 e ss.; Alsi- \
na: o. cit., p. 179 e ss.; Mazeaud: o. ult. cit., p. 371 e ss.; Salvat: o. cit., p. 79 *
e ss.; Carvalho de Mendonça: o. cit., p. 442 a 450; Rossel: o. cit., p. 97 e ss.;
Aguiar Dias: o. cit., v. II, p. 314 e ss.; Cahali: o. cit., p. 3 e ss.; Carbonnier: o.
cit., p. 334; Weill e Terré: o. cit., p. 668 e ss.; Silvio Rodrigues: o. cit., p. 191 e
ss.; Brasiello, o. cit., p. 39 e ss.; Benucci: o. cit., p. 54 e ss.; Delestraint: o.
cit., p. 46; Soriano: o. cit., p. 530 e ss.; Gouveia: o. cit., p. I l l e ss.; Varela:
o. cit., p. 481 e ss.; Colmo: o. cit., p. 126 e ss.; Hans Fischer: o. cit., p. 221 e
ss. e Alfredo Minozzi: "Studio sul danno non patrimoniais ídanno morale)",
Milano, Società Editrice Librairie, 1901.

Nas legislações está consagrado, expressamente, dentre outros, no C.C.
alemão de 1896 (§ 253); no C.C. italiano, de 1942 (art. 2.059); no C.C.
português (art. 495). No C. C. brasileiro, insinua-se em vários textos (como nos
dos arts. 1.543, 1.547 e 1.548). Está, expresso, outrossim, no projeto de Código
Civil brasileiro de 1975 (art. 184) (em que os atos ilícitos estão previstos na
"Parte Geral" arts. 184 e ss. e a responsabilidade civil no "Direito das Obri-
gações", arts. 963 e ss.).

Sobre dano moral na jurisprudência brasileira, dentre outras decisões,
v. RT 490/215; 379/168; 385/134; 491/201; 494/70; 486/222; 469/61; 551/202.
V. tb. Limongi França: repertório citado, p. 78, 83, 110, 146, 147, 221, 252 e 315.

179. Como enfatizam, dentre outros: Gaudemet: o. cit., p. 305 e Weill
e Terré: o. cit., p. 656.
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pode referir-se à pessoa ou aos bens de terceiro (inclusive direitos),
nos dois sentidos enunciados, patrimonial e moral l80 — e em ambos
— mas, especialmente nessa última hipótese, deve ser determinado
consoante critério objetivo, como ressalta Barassi181, e provado em
concreto182.

Doutrina e jurisprudência exigem certos condicionamentos para
o dano. Assim, o dano deve ser: a) atual; b) certo (definido); c) pes-
soal (na pessoa do lesado); e d) direto (resultante da ação). Mas, não
são tão rígidos esses conceitos, de modo que admitem mesmo18S: a)
o dano futuro e a perda de uma oportunidade (desde que sejam con-
seqüências certas e previsíveis da ação, como uma incapacidade para
o trabalho); b) o denominado damnum infectum e a perda de um
prêmio por acidente; c) o dano a pessoas da família (como, por exem-
plo, a um pai, ou a um filho, como extensão); e d) o dano por
meio de reflexo (ou a título derivado, como no caso de privação de
subsídios ao filho pela morte do pai, referido por Weill e Terré184.

Cumpre, por fim, com respeito a esse elemento, anotar que alguns
autores distinguem dano "concreto" ou "real" e "matemático" —
como Larenz185 — ou "real" e "patrimonial" — como VarelaI86 —
referindo-se à lesão efetivamente produzida e à sua expressão pe-
cuniária, respectivamente, e abrangendo, em seu cômputo, também os
lucros cessantes187.

180. Dentre outros, V. os Mazeaud: o. cit., p. 364 e 365; Planiol e Ripert:
o. cit., p. 753 e ss. O C. C. alemão de 1896 enuncia, na regra geral, os bens
e direitos violáveis (§ 823).

181. Barassi: o. cit., p. 423.
182. Como realçam, dentre outros, Baudry-Lacantinerie e Barde: o. cit.,

p. 578 e Gaudemet: o. cit., p. 237.
183. Dentre outros autores, v. particularmente: Planiol e Ripert: o. cit.,

p. 749 e ss.; Weill e Terré: o. cit., p. 656 e ss.; Carvalho de Mendonça: o. cit.,
p. 442 e ss.; Marty e Raynaud: o. cit., p. 352 e ss.; Carbonnier: o. cit., p. 332
e 333; Santos Briz: o. cit., p. 140 e ss. (em que discutem inclusive as hipó-
teses em que se caracteriza cada uma das situações).

Na jurisprudência brasileira, sobre danos emergentes e sobre futuros, V.
dentre outros, o repertório "Responsabilidade Civil", cit., p. 168, 220 e 98.

184. Weill e Terré: o. cit., p. 667 (denominado, no direito francês, dom-
tnage par ricochet).

185. Larenz: o, cit., v. I, p. 193.
186. Varela: o. cit., p. 478.
187. Consoante a orientação geral, compreendem-se — como adiante dis-

cutiremos — na noção de dano: o que se perdeu (dano emergente) e o que
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Completa a relação dos pressupostos o vínculo entre a ação e o
dano, que se denomina "nexo causai" 188, em conformidade com o
qual o evento danoso deve ser resultante da ação, diretamente ou como
sua conseqüência previsível.

Essa matéria suscitou enormes debates na doutrina, quanto à
sua estruturação, sob os eflúvios de diferentes concepções filosóficas
a respeito da noção de causa, mas acabou por prevalecer, de um
modo geral, a denominada teoria da "equivalência das condições" 189,
em que se tem como causas as condições hábeis à produção do resul-
tado — a partir da qual se chegou a outras formulações doutrinárias
que têm contribuído para o esclarecimento desse problema.

Dessa forma, em consonância com a orientação prevalecente deve
o nexo representar, em concreto, uma relação certa e direta entre o
evento danoso e a ação desencadeada, de modo a que esta possa ser
considerada sua causa, como bem anotam Carbonnier 19° e Salvatm.

"se deixou razoavelmente de ganhar" ("lucro cessante"). Nesse sentido, o texto
do art. 1.059 do C.C. brasileiro.

188. Sobre a "relação causai" ou "de causalidade"; ou "liame de causa-
lidade" ou "nexo de causalidade", v. Josserand: o. cit., p. 336 e ss.; Demo-
gue: o. cit., v. IV, p. 2 e ss.; Savatier: "Traité", v. II, n. 4 e ss.; Planiol e
Ripert: o. cit., p. 773 e ss.; Starck: o. cit., p. 262 e ss.; Silvio Rodrigues: o.
ult. cit., p. 167 e ss.; Benucci: o. cit., p. 92 e ss.; Weill e Terré: o. cit., p. 807
e ss.; Mazeaud: o. cit., p. 573 e ss.; Carbonnier: o. cit., p. 344 e ss.; Santos Briz;
o. cit., p. 187 e ss.; Tourneau: o. cit., p. 187 e ss.; Salvat: o. cit., p. 84 e ss.;
Gaudemet: o. cit., p. 306; Marty e Raynaud: o. cit., p. 515 e ss.; Cunha Gon-
çalves: o. cit., p. 575 e ss.; Carbone: o. cit., p. 282 e ss.; Varela: o. cit., p.
437 e ss.; Alsina: o. cit., p. 187 e ss.; Serpa Lopes: o. cit., p. 251 e ss.

Interessante notar que, sob a influência do nexo, o Código Civil argen-
tino fala em "dano causado" (art. 1.067).

Etn nossa jurisprudência, dentre outras decisões, v. RT 493/210; 508/122;
517/122; 479/73 (em ambos os sentidos, ou seja, uns reconhecendo, outros
não); v. tb. Limongi França: repertório cit., p. 193 e 194. V. tb. "Responsa-
bilidade civil" (repertório), cit., p. 200, 210, 221 e 247.

189. A respeito da discussão sobre as causas, v. no plano penal: Basileu
Garcia: o. cit., v. II, p. 221 e ss., e no da responsabilidade civil: os Mazeaud:
o. cit., p. 573 e ss.; Serpa Lopes: o. cit., p. 254 e 255; Weill e Terré: o. cit., p.
815 e ss.; Cunha Gonçalves: o cit., p. 576 e ss.; Alsina: o. cit., p. 188 e ss.

O debate refletiu-se na jurisprudência, em que algumas decisões o con-
tam. Dentre outros, v. Martinho Garcez Neto: "Prática da responsabilidade
civil" Rio e S. Paulo, Edit. Jurídica e Universitária, 1970, p. 46 e ss. As prin-
cipais formulações são as das causas: adequada; necessária e eficiente apli-
cáveis aos casos de concorrência de várias.

190. Carbonnier: o. cit., p, 345.
191. Salvat: o. cit., p. 84.
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Assim sendo, tem-se por assente que a noção de vínculo causai
não se completa quando há a interferência de causas estranhas (como,
por exemplo, a ação da natureza ou de terceiro, interceptando ou
antepondo-se aos seus efeitos, conforme será adiante versado).

Deve o nexo ser verificado, em concreto, à luz das circunstân-
cias, como quaestio facti, como realça Serpa Lopes, apresentando in-
clusive as regras doutrinárias para a sua pesquisa m .

Essa pesquisa envolve, nas atividades não perigosas — com as
ressalvas anotadas — a perquirição do elemento subjetivo do agente,
reduzindo-se, no entanto, nas exceções particularizadas 1BS e nas ati-
vidades perigosas, à simples demonstração do referido vínculo. Na
primeira, cumpre verificar-se se o agente quis o resultado (dolo), ou se
atuou com negligência ou imperícia ou imprudência (culpa), para o
implemento da responsabilidade (causalidade interna, de que falam
Colin e Capitant)194; na segunda, simplesmente se se perfez a relação
causai, sem cogitar-se da subjetividade (causalidade externa) m .

10. Fundamentos da responsabilidade: a culpa e o risco.

Repousa a responsabilidade civil sobre duas ordens de funda-
mentos: a) a culpa e b) o risco; a primeira, sob a qual foi concebida
e, a segunda, resultante da evolução dos fatos.

Também nesse passo inúmeras dissenções doutrinárias existem,
que levaram Starck a afirmar que se trata da questão "mais contro-
vertida de todo o Direito Civil" 196. A par disso, imprecisões de inter-
pretação das principais posições existentes, bem como a ausência de
uniformidade terminológica quanto a certos conceitos básicos, tem
contribuído para dificultar a tarefa do analista, ao perscrutar as pro-
fundezas do tema em questão. Assim é que aparecem mescladas certas
noções, como as de "fonte", "fato gerador" e "fundamento" da res-

192. Serpa Lopes: o. cit., p. 254 e 255 (enunciadas, principalmente, por
De Page: o. cit.).

193. Nas hipóteses em que basta a simples causação (como, por ex., nas
responsabilidades do Estado e do comitente). Além das decisões referidas entre
nós. v. tb. Garcez Neto: o. cit., p. 153, 159 e 167 e ss.

194. Colin e Capitant: o. cit., p. 205.
195. Josserand: o. cit., p. 300 e 301 (em que fala, na última, da strict

liability do direito anglo-saxão.
196. Starck: o. cit., p. 20. Serpa Lopes limita a posição à de mais deba-

tida na teoria da responsabilidade: o. cit., p. 196.



6 8 RESPONSABILIDADE CIVIL NAS ATIVIDADES NUCLEARES

ponsabilidade, surgindo, outrossim, aplicada nessas três acepções, a
expressão "culpa" 197.

Há, no entanto, firmes diretrizes, na mesma doutrina, por onde
se alcança o exato posicionamento em tão complexo tema19S, a partir
da análise dos fatos que geram responsabilidade. Consoante o exposto,
advém esta do desenvolvimento de uma ação, podendo consubstan-
ciar-se na prática de ato ilícito, ou traduzir-se no exercício de uma
atividade carregada de perigo. Dessa constatação, chega-se então à
base (ou fundamento) da mesma responsabilidade: no primeiro caso,
é a culpa do agente (em que se tem a vontade como fonte de obri-
gação); no segundo, é o perigo, que a atividade por ela exercida traz
à coletividade (em que se tem o risco — por força de lei — como
fonte de obrigação). Assim, nas hipóteses possíveis, temos, de um
lado a culpa e, de outro, o risco, como fundamentos da responsabi-
lidade civil199.

Discute-se também na doutrina, a par de outros aspectos, a res-
peito da prevalência — como anotam Weill e Terré 20° e Serpa Lo-
pes 201 — e do alcance — como apontam Colin e Capitant202 — das

197. Marton realça o desacordo doutrinário existente sobre a noção de
culpa, que tem origem na diversidade de interpretação do vocábulo faute do
C.C. francês: o. cit., p. 41. O próprio Starck, dentre outros, fala em faute como
fundamento da responsabilidade: o. cit., p. 21.

198. Sobre os fundamentos da responsabilidade civil, a par dos textos
citados, v. dentre outros: Lalou: o. cit., p. 33 e ss.; Marton: o. cit., p. 7
e 41 e ss.; Brun: o. cit., p. 11, 21 e 99 e ss.; Ottolenghi: o. cit., p. 17
e ss.; De Page: o. cit., p. 825 e ss.; Dernburg: o. cit., p. 557 e ss.; Sourdat:
o. cit., v. I, p. 5 e ss.; Pogliani: o. cit., p. 6 e 213 e ss.; Lomonaco: o. cit.,
p. 266 e ss.; Larenz: o. cit., t. I, p. 190 e 193; Savatier: o. cit., v. I, p, 5 e
359 e ss.; Di Martino: o. cit., p. 6 e ss.; Tavares: o. cit., p. 529 e ss.; De
Cupis: o. cit., p. 139 e 143 e ss.; Baudry-Lacantinerie e Barde: o. cit., p. 516
e 716 e ss.; Hedemann: o. cit., p. 513 e 516 e ss.; Demogue: o. cit., v. III,
p. 301, 303, 408 e 482 e ss.; Arminjon, Noldc e Wolff: o. cit., p. 50 e 63 e
ss.; Soriano: o. cit., p. 493 e 517 e ss.; Carvalho de Mendonça: o. cit., p. 452
a 454; Santos Briz: o. cit., p. 40 e 407 e ss.; Alvino Lima: o. cit., p. 26 e 86
e ss.; Aguiar Dias: o. cit., v. I, p. 44 e 60 e ss.; Chaves: o. cit., p. 35 e 42;
Al vim: o. cit., p. 259 e 326 e ss.; Fado: o. cit., p. 132 e ss.; Melo da Silva:
"Responsabilidade sem culpa", cit., p. 36, 47 e 80 e ss.

199. Dentre outros, v. Savatier: "Traité", cit., II, p. 5; Baudry-Lacanti-
nerie e Barde: o. cit., p. 717; Gomaa: o. cit., p. 139 e 151 e ss.; Alvim: o. cit.,
p. 230, 259 e 326 e ss.; Weill e Terré: o. cit., p. 635 e »s.; Von Tuhr: o. cit.,
p. 275 e 291 e ss.; De Gasperí: o. cit., p. 105.

200. Weill e Terré: o. cit., p. 644.
201. Serpa Lopes: o. cit., p. 196.
202. Colin e Capitant: o. cit., p. 206 e ss.
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duas posições no âmbito da responsabilidade civil. Referentemente
ao primeiro problema, diferentes concepções se põem, exalçando a
predominância de uma ou outra (como a que observa, por exemplo,
que o risco é subsidiário de culpa) ou afirmando a dualidade (posi-
ção que nos parece mais consentânea com o estado atual da teoria,
cobrindo cada qual substanciosa parcela de atividades). Quanto ao
segundo, também, colocações díspares existem, umas inserindo todo
o quadro das presunções de culpa na teoria do risco e outras só admi-
tindo, em seu contexto, as hipóteses que decididamente correspondem
ao conceito de "responsabilidade sem culpa", ou "liberada de culpa",
como assinala Josserand 203. Nessa última, o diferencial é a existência
do perigo, como anotam Planiol e Ripert204 e Savatier205, dentre
outros escritores, abrangendo, em seu contexto, as empresas que ope-
ram, em proveito próprio, atividades dele geradoras, consoante acentua
Santos Briz206.

Assinale-se, a propósito, em conformidade com a sua evolução
(oferecida alhures), que a idéia de culpa como fundamento da res-
ponsabilidade atende a exigências do liberalismo, ingressando, pois,
nas codificações do século XIX, nas quais se galvanizou o princípio
geral de responsabilidade. Já a concepção do risco como seu esteio
está ligada à evolução fática (com a denominada "Revolução Indus-
triar e a introdução de máquinas, especialmente na produção de bens
em escala e na circulação de pessoas por meio de veículos automoto-
res) e doutrinária (com as idéias de proteção à pessoa humana, em
particular dos trabalhadores e das vítimas de acidentes)207, integran-
do-se ao direito por meio de leis especiais, nos fins do citado século
e no presente 208.

203. Josserand: o. cit., p. 443 e ss.
204. Planiol e Ripert: o. cit., p. 662.
205. Savatier: "Traité", cit., t. I, p. 361.
206. Santos Briz: o. cit., p. 407.
207. Sobre as concepções individuais e sociais, v. dentre outros autores:

Marton: o. cit., p. 426 e ss.; Weill e Terré: o. cit., p. 651 e ss.; Enneccerus,
Kipp e Wolff: o. cit., p. 1.023 e ss.; Colin e Capitant: o. cit., p. 204 e 210 e ss.

208. Sobre os dois campos, v. dentre outros: Gaudemet: o. cit., p. 298
e ss. (em que destaca atividades em que há intenção de prejudicar; as sem
intenção; e as em que existe simples causalidade); Planiol e Ripert: o. cit., p.
650 e 651; Bonvicini: o. cit., t. 1, p. 445 e ss.; Baudry-Lacantínerie e Barde:
o. cit.. p. 715 e ss.; Demogue: o. cit., v. III, p. 482 e ss.; Barassí: o. cit,, v. III,
p. 253, 298 e 303 e ss.; Aguiar Dias: o. cit., v. 1, p. 98 e ss.; Starck: o. cit.,
p. 152, e ss.; Torneau: o. cit., p. 569 e ss.; Marton: o. cit., p. 426 e ss.
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Essa última posição209 — amparada por diversas, mas canden-
tes, concepções doutrinárias, de que nos dão conta, dentre outros,
Ripert 21° e Alvino Lima 2 n — procurou libertar a responsabilidade
do dogma da culpa, concentrando-se na simples relação causai. Em
razão da desigualdade econômica entre a vítima dos acidentes — prin-
cipalmente no campo do trabalho assalariado, em que surgiu a pri-
meira lei — e o empresário, e também pela progressão assustadora
daqueles, logo se incorporou à consciência jurídica dos povos e tomou
assento, de vez, no direito legislado m .

Dessa forma, de uma exigência de vontade na ação contrária ao
direito — ou "desvio de conduta", como se tem definido a culpa —
passou-se a simples fundamentação da responsabilidade no risco que o
exercício de certas atividades acarreta para a coletividade. Objetivou-
se, portanto, a teoria da responsabilidade, como ressalta Marton218,
porque a ordem jurídica acabou não se contentando, para sua base,
com a simples conduta antijurídica e culposa, como anota Larenz 214,
admitindo a responsabilidade pelo simples "fato da exploração" de
empresas (Haftpflicht, para os alemães), consoante Gouveia215.

Com efeito, a idéia de culpa obriga à perquirição do elemento
subjetivo na ação, ou seja, da vontade do agente, encontrando, por-
tanto, em sua expressão volitiva, a base para a responsabilidade. Essa
conceituação traz em seu cerne conotações de cunho moral, inspiradas
no princípio do neminem laedere, onerando, pois, o lesado, em con-
creto, com a prova da culpa.

Ao revés, a noção de risco prescinde do citado elemento, con-
tentando-se com a simples causação. Não busca a causação interna;
apenas, a externa, como salientam Colin e Capitant21fl. Basta o exer-
cício da atividade, para que o dano nele ocasionado seja ressarcido.
O princípio orientador é o do ubi emolumentum, ibi ius (ou ibi onus),
em consonância com o qual a pessoa, que tira proveito dos riscos cria-
dos, deve também arcar com as suas conseqüências. Daí por que fica

209. Conforme Planíol e Ripert, o fenômeno existe em todos os países
do mundo: o. cit., p. 650.

210. Ripert: o. cit., p. 200 e ss.
211. Alvino Lima: o. cit., p. 89 e ss.
212. Colin e Capitant: o. cit., p. 23 e ss.:
213. Marton: o. cit., p. 18.
214. Larenz: o. cit., t. I, p. 191.
215. Gouveia: o. cit., p. 24.
216. Colin e Capitant: o. cit., p. 205.
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liberada a vítima da referida prova, bastando-lhe demonstrar o nexo
causai.

A posição que tem na culpa a sua base é conhecida como "teoria
subjetiva" ("clássica", "tradicional", ou "comum"); a do risco é de-
nominada "teoria objetiva" da responsabilidade (ou "causai", "do
risco criado", ou do "risco proveito")217.

Ora, nas atividades não perigosas prospera como princípio fun-
damental o da responsabilidade com culpa. Origina-se, portanto, so-
mente de ato ilícito (como, entre nós, consta dos textos dos arts. 159
e 1.057 do Código Civil)218.

Mas, conforme se assinalou, abrandamentos existem nos próprios
Códigos e em decorrência do trabalho da jurisprudência — que, nesse
passo, deu vazão a uma intensa atividade criadora — com total
abstração da idéia de culpa, em que se acaba chegando, em alguns
casos, ao limite oposto 219.

217. Sobre as teorias, dentre outros, a par dos citados, v. De Page: o.
cit., p. 817 e ss.; Josserand: o. cit., p. 301 e ss.; Larenz: o. cit., p. 569 e 663
e ss.; Savatier: "La théorie", cit., p. 277 a 279; Hedemann: o. cit., p. 513 e
ss.; Enneccerus, Kipp e Wolff, o. cit., p. 1.021 e 1.023 e ss.; Carbonnier: o.
cit., p. 321 e ss.; Marty e Raynaud: o. cit., p. 339 e 342 e 344; Colin e Capi-
tant: p. 204 e ss.; Com port i: o. cit., p. 19 e ss.; Carvalho de Mendonça: o. cit.,
p. 452 e ss.; Varela: o. cit., p. 442 e 507 e ss.; Barassi: o. cit., v. III, p. 452
c ss.; Gouveia: o. cit., p. 23 e 64 e ss.; Weill e Terré: o. cit., p. 644 e 647 e ss.

Alguns autores, como Serpa Lopes (o. cit., p. 200), distinguem entre
teoria do "risco criado" — mais ampla, abrangendo a reparação de todos os
fatos lesivos decorrentes — e do "risco proveito", na qual inserem os referentes
a acidentes do trabalho. Mas, para essa categoria, prevalece a noção de "risco
profissional", já referida em nota anterior. Alvino Lima, fundado nos Mazeaud,
fala na "teoria do ato anormal", de Ripert; e na do "risco proveito", de Josse-
rand, como as posições básicas nessa matéria: o. cit., p. 92, e ss. Há, ainda,
posições pessoais, como as de Lecierq e Starck (dentre outros, a respeito, v.:
Serpa Lopes: o. cit., p. 202 e 203).

218. A orientação é universal. Dentre outros textos, v. C.C. francês: art.
1.382, 1.146 e 1.147; C.C. alemão de 1896: §§ 823 e 286, entre outros; C.C.
italiano: arts. 2.043 e 2.118; C.C. português: arts. 483 e 799; C.C. argentino:
princ. arts. 1.067 e 1.068. No projeto de C.C. brasileiro: arts. 184 e 390 (em
que se ressalvam as exceções legais) e 963 (cujo parágrafo único fala da res-
ponsabilidade sem culpa).

219. Sobre culpa, em nossa jurisprudência, dentre inúmeras decisões, v.
as inseridas no Repertório "Responsabilidade Civil", a saber: p. 85, 92, 99,
110, 115; 155; 175. 186. 191. 201, 202, 205, 221. 229, 236, 240, 247, 254,
256, 265, 270. 274, 275, 287, 290, 294, 295. 296. 297, 298, 301, 302, 303, 304,
305, 310, 314, 318, 321, 326, 335, 336, 344 (sobre culpa plena); sobre culpa
presumida: p. 59 (súmula do STF, referida) e 300; sobre culpa in vigilando
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Nessas atividades, a regra é, portanto, a existência de culpa do
agente, dentro do princípio de que o homem deve responder por suas
ações — lembrado por Larenz — e, no campo em análise, quando
do caminho reto conscientemente se afasta220. Reside a responsabi-
lidade, pois, "no estado de ânimo do agente, ao lado do fato mate-
rial conseqüente", conforme anota De Cupis221, de modo que o fato
é imputado à subjetividade do autor, como assinala Tavares 222.

Com isso, necessária se faz, em concreto, a demonstração do
elemento subjetivo, para que haja a responsabilização do autor, en-
volvendo-se, pois, nessa operação, uma pesquisa psicológica — como
ressalta Carbonnier — na comprovação de que se originou de uma
vontade racional e livre 22S. Cumpre provar-se que o autor quis o re-
sultado, ou contribuiu, com negligência, para a sua realização.

Nesse passo, representam concessões de cunho social os meca-
nismos de presunção de culpa inseridos nos Códigos, mesmo para as
atividades não perigosas, mas — salvo as situações apontadas, como
as de responsabilidade do comitente e do Estado — continua nelas
embutida a idéia de culpa para a responsabilização, de sorte que ao
imputado se possibilita a desobriga, mediante demonstração da
higidez jurídica de sua conduta.

Entretanto, em razão desses mesmos mecanismos, alguns autores
chegam a confinar a responsabilidade subjetiva aos casos em que se
exige culpa provada, considerando fundadas no risco aquelas situa-
ções. Trata-se, todavia, de interpretação muito ampla, pois, em ver-
dade, a teoria do risco é reservada — por suas origens e por sua
natureza — às atividades perigosas, em que aparece franca e direta-
mente acolhida. Ademais, à época da codificação napoleônica — que

e in eligendo: p. 73, 88, 200 e 256. Sobre aplicações da teoria do risco, as
decisões principais são as citadas a respeito da responsabilidade do comitente
e do Estado.

220. Larenz: o. cit., p. 191.
221. De Cupís: o. cit., p. 140.
222. Tavares: o. cit., p. 534.
223. Carbonnier: o. cit., p. 321. Sobre prova, v. ainda; Savatier: "La

théorie" cit. p. 292 e ss.; De Cupis: o. cit., p. 557 e ss.; os Mazeaud: "Traité",
v. II, p. 803 e ss.

Nesse sentido, puís, ingressa, na responsabilidade extracontwtual, o con-
ceito de imputabilidade, cabendo na prática, verificar-se se o agente pode ou
não dele ser dotado. V. a respeito, a par dos textos já citados: Savatier: "La
théorie", cit., p. 291; Chironi: v. p. 312 e ss.; Baudry-Lacantínerie e Barde:
o. cit., p. 564 e ss.
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serviu de lastro para as demais — não se tinha, ainda, outro funda-
mento, senão a culpa, para a responsabilidade civil.

A distinção deve ser feita, pois, embora as duas teorias se en-
contrem quanto aos efeitos, a adoção de uma ou outra traz, em con-
creto, conseqüências diversas, especialmente com respeito à caracte-
rização da responsabilidade e a respectiva prova.

Com efeito, nas hipóteses de responsabilidade por risco — que
adiante versaremos — basta a demonstração da relação causai, ou
seja, a prova de que o evento decorreu do exercício da atividade, não
implicando, portanto, em qualquer juízo de valor. É suficiente a sim-
ples produção do resultado, como exalça Hedemann224, ou a sim-
ples ocorrência do fato prejudicial, conforme assinala Tavares225.

As ponderações acima prosperam, tanto com relação à respon-
sabilidade extracontratual, como à contratual. Nessa última — com-
preendendo-se as situações já apontadas — é mais acentuada a pre-
sença da culpa em sua sustentação, levando mesmo Gouveia a não
vislumbrar qualquer possibilidade de admissão de risco226. Existem,
no entanto, em verdade, casos em que se dispensa a culpa, como, por
exemplo, no das coisas trazidas a hospedaria e não confiadas ao titu-
lar, lembrado por Barassim. A objetivação, nesse campo, é admitida
também, dentre outros, por Morello228 e está presente, enfim, nas
hipóteses de guarda e de conservação de coisa alheia, como realça
Alvim, que insere, ainda, nesse contexto, a de destruição de coisa
alheia para remoção de perigo229.

Ora, essa objetivação vem crescendo progressivamente, como
apontam, dentre outros, Enneccerus, Kipp e Wolff230, e Melo da

224. Hedemann: o. cit., p. 514.
225. Tavares: o. cit., p. 534.
226. Gouveia: o. cit., p. 269 e 270.
227. Barassi: o. cit., v. III, p. 303 e 304. Sobre os riscos no contrato,

v. Gaudemet: o. cit., p. 370 e ss.
228. Morello: o. cit., p. 107.
229. Alvim: o. cit., p. 331.
Ainda sobre a matéria, dentre outros autores, v. Planíol e Ripert: o. cit.,

p. 706 e ss.; Juan Luís Miguel: "Resolution de los contratos por incumpli-
míento", Buenos Aires, Depalma, 1979, p. 66 e ss. e 124 e ss.; Anteo E. Ra-
mella: "La resolución por incumplimienío", Buenos Aires, Astrea, 1975, p. 51,
68, 115 e 122 e ss.; Rafael Alvarez V. Garay: "La resolución de los contratos
bilaterales por incumplímíento", Granada, Uníversídad de Granada, 1972, p.
64 e 133 e ss.

230. Enneccerus, Kipp e Wolff: o. cit., p. 1.024.
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Silva 2S1, de sorte que a teoria do risco ora ocupa espaços considerá-
veis dentro da responsabilidade civil, dividindo, com a da culpa, a
sua regência. Basta atentar-se para todas as leis especiais editadas
pós-codificação232 e, mesmo, para os Códigos do presente século,
que se terá, de imediato, noção de seu dimensionamento atual.

Esse fenômeno — anotado pelos autores, discutido nos textos
sobre a matéria e observado na jurisprudência, tanto no direito com-
parado, como no nacional — tem merecido, ao longo dos tempos,
estudos específicos, como, entre nós o de Alvino Lima (citado), em
razão de sua sensível penetração prática, inclusive nos domínios de
atividades não perigosas.

Assim, essa teoria — que, inclusive, forma sistema particular23S,
que adiante versaremos — vem estendendo-se a outras situações nas
quais se não apresenta o seu componente original, em especial pela
ação da jurisprudência, que, nesse passo, vem alterando o próprio
sentido das disposições dos Códigos, conforme assentamos.

11. Efeito da responsabilidade: a reparação do dano.

Caracterizada a responsabilidade em concreto, fica o agente obri-
gado à reparação do dano. Assim, a responsabilidade civil consiste
na obrigação de ressarcir o dano verificado, que a ordem jurídica
impõe ao agente. Daí, o caráter ressarcitivo de que se reveste, quando
observada sob o prisma do devedor. Para o credor, ao revés, repre-
senta uma compensação pelo prejuízo sofrido234.

231. Melo da Silva: o. ult. cit., p. 47 e ss. e p. 134 e ss.
232. V. a respeito, dentre outros: Demogue: o. cit., v. III, p. 482 e ss.;

Planiol e Ripert: o. cit., p. 650 e 996 e ss.; Josserand: o. cit., p. 443 e ss.;
Trabucchi: o. cit., p. 191 e ss.; Planitz: o. cit., p. 271 e ss.; Rossel: o. cit., p.
113 e ss.; Marty e Raynaud: o. cit., p. 340 e ss.; Brun: o. cit., p. 99 e 284
e ss.; Marton: o. cit., p. 33 e ss.; De Page: o. cit., p. 861; Sourdat: o. cit.,
v. II, p. 178 e ss.; Lalou: o. cit., p. 334 e ss.; Larenz: o. cit., t. II, p. 663 e
ss.; Al vim: o. cit., p. 316 e ss.; Orlando Gomes: p. 374 e 375; Santos Bríz:
"Derecho de danos", cit., p. 311 e ss. e 318 e ss.

233. Dentre outros, v. Carbonnier: o. cit., p. 322. A propósito, Colin e
Capitant criticam a teoria objetiva e seu avanço: o. cit., p. 208 e ss. Também
Gouveia a verbera: o. cit., p. 23 e ss.

A situação criada por esse avanço e as dificuldades na aplicação prática
tem provocado reações tendentes a modificar a regência legal da responsabi-
lidade, como apontam Weill e Terré: o. cit., p. 652 e ss., (em que se referem
ao projeto Tunc de simplificação nos casos de acidentes de circulação).

234. Sobre a reparação do dano, dentre outros, v. Demogue: o. cit., v.
IV, p. 114 e ss.; Larenz: o. cit., t. I, p. 190 e ss.; Starck: 0. cit., p, 313 e ss.;
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Corresponde, pois, a responsabilidade civil à reação da ordem
jurídica contra o dano produzido, mediante a transferência do res-
pectivo ônus ao responsável, como salienta De Cupis285. Por outro
lado, proporciona a recondução da esfera jurídica do lesado à situação
anterior à lesão, como, realça, dentre outros, Santos Briz230.

Com efeito, a ocorrência do dano rompe o equilíbrio patrimonial
existente, que se procura restabelecer, como acentua Larenz287, por
meio da responsabilidade civil. Objetivo precípuo desta é, pois, a
restauração da ordem violada, pela imposição, ao agente, de um mal
equivalente ao dano, dentro da noção de "pena privada" com que se
armou a sua ossatura.

Ora, essa restauração pode efetivar-se, mediante a simples re-
condução das coisas ao estado anterior (resíitutio in integrum) ou a
conversão da obrigação em dívida de valor, como acentua Morello ***.
Daí, surgem as duas formas de realização possíveis289 — dualidade
essa admitida, por expresso, em nosso Código (art. 1.534) — a espe-
cífica (ou in natura) e a jurídica (traduzida por pagamento do equi-
valente em dinheiro), assumindo, nessa última, em sua plenitude, o
referido caráter compensatório. Assim, pela forma específica, pro-
cura-se atingir uma "situação material correspondente", no dizer de
De Cupis240 (como, por exemplo, no caso de poluição, a remoção do
aparato causador de dano; nos delitos contra a honra, ou a reputação,
a publicação, pelo jornal, de desagravo, como na hipótese de concor-
rência desleal; nas relações contratuais, dentre outras, a realização,
pelo cantor, do espetáculo a que faltara, e assim por diante). Mas,
de regra, realiza-se pelo pagamento de uma soma em pecúnia, mesmo

Barassi: o. cit., v. I, p. 524; Marty e Raynaud: o. cit., n. 551 e ss.; Henoch
Aguiar: o. cit., p. 633 e ss.

235. De Cupis; o. cit., p. 14.
236. Santos Briz: "Responsabilidade civil", cit., p. 259.
237. Larenz: o. cit., p. 227.
238. Morello: o. cit., p. 135.
239. A respeito das formas de realização, v. dentre outros: Demogue:

o. ult. cit., p. 160 e 161; os Mazeaud: "Leçons", cit., p. 652 e ss.; Savatier:
"Traité", cit., t. II, p. 181 e ss.; Santos Briz: o. ult. cit., p. 260 e ss.; Larenz:
o. cit., p. 227 e ss.; Marty e Raynaud: o. cit., p. 555 e ss.; Planiol e Rípert:
o. e loc. cit.; De Cupis: o. cit., p. 26 e ss.; Giorgi: o. cit., t. V. p. 335; Pessoa
Jorge: o. cit., p. 377 e ss., espec. p. 420.; Orlando Gomes: o. cit., p. 364 e ss.;
Weíll e Terré: o. cit., p. 855; Alterini: o. ult. cit., p. 43 e is.

240. De Cupis: o. cit,, p. 305.
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no ressarcimento de danos morais (como, nos danos a componentes
da personalidade humana, os referentes à imagem; à honra; à vida
e outros). Nesses casos de conversão tem-se a denominada "execução
por equivalente", de que falam Marty e Raynaud241.

Outrossim, em consonância com os princípios já expostos, a re-
paração afeta o patrimônio do devedor, mas pode consistir também,
nas atividades não perigosas, em prestação pessoal do agente, quando
possível ou admitida (como, no campo contratual, na citada concre-
tização posterior do espetáculo).

Nessas atividades, a responsabilidade é individual, recaindo so-
bre o agente — ou seja, quem cometeu o dano — mas, pode apre-
sentar, sob certo aspecto, reflexos no patrimônio de terceiro, como
no caso de pessoa casada em comunhão de bens, lembrado, na esfera
contratual, por Tandogan m , que, ademais, versa sobre outras limi-
tações que nesse campo podem existir.

A reparação é, nessas atividades, integral, como, dentre outros
realça Demogue243, devendo atender plenamente à satisfação dos
direitos do lesado. A responsabilidade recai sobre a totalidade do pa-
trimônio do devedor, ficando os seus bens — exceto, é claro, os
absolutamente inalienáveis, e os gravados — vinculados à reparação,
enquanto e até não perfeitamente ressarcidos os danos experimenta-
dos pelo lesado.

No campo em análise, inexiste limitação de valor para a repa-
ração, devendo retirar-se do patrimônio do devedor numerário e bens
que possibilitem o ressarcimento total dos danos sofridos pelo lesado.
Não há, ainda, de regra, prefixação de valor, ressalvadas as hipóteses
de estipulação contratual, quando admitidas, como, por exemplo, a
previsão de cláusula penal; a delimitação por valor de seguro; a vin-
culação de certos bens e outras244.

Esses postulados — que inspiram tanto a reparação do dano pro-
duzido fora, como no campo contratual — estão consagrados, em

241. Marty e Raynaud: o. cit., p. 551.
242. Tandogan: o. cit., p. 50. Sobre limitações, v. ainda: Morello: o cit.,

p. 177 e 88.; Weill e Terré: o. cit., p. 836 e ss.; Gaudemet: o. cit., p. 377 e
ss.; Marty e Raynaud: o. cit., p. 589 e ss.

243. Demogue: o. cit.. p. 114. V. tb. Marty e Raynaud: o. cit., p. 560.
244. A par de cláusulas limitativas, existem as de exclusão responsa-

bilidade — já referidas — a respeito das quais muito se discute, especial-
mente no campo da responsabilidade extracontratual.

Outrossim, nesse campo prospera a regra do valor mais favorável ao
lesado (C. Civil: art. 948).
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algumas legislações, como em nosso Código Civil, que expressamente
prevê a substituição da prestação pelo vaior em moeda (art. 1.534);
vincula os bens do responsável; e, em caso de mais de um autor, de-
termina a solidariedade (art. 1.518), facultando, outrossim, ao solvens
o direito de regresso, salvo se descendente (art. 1.524)245.

A propósito, deve-se assinalar que, enquanto no plano contratual,
o Código tece várias regras quanto ao cumprimento das obrigações
(arts. 928 e ss.), inclusive, com a admissão da intervenção de terceiro
(arts. 930 e ss.), no delitual, a par das situações descritas e outras
poucas disposições, traça normas várias quanto à liquidação das obri-
gações, descendo, muitas vezes, a colocações pormenorizadas (arts.
1.537 a 1.553). Assim é que estabelece regras próprias para a fixação
da indenização em várias situações delituais — mas sem delimitação
de valor — como as de homicídio; ilícitos contra a honra, a saúde,
e a higidez física e outras, culminando com norma geral de determi-
nação do valor por arbitramento (art. 1.553)246, concentrando-se,
quanto às contratuais, nas estipulações gerais (arts. 1.056 a 1.058)
e seus desdobramentos (arts. 1.059 a 1.064), aplicáveis, aliás, àquelas,
de que se separam, portanto, apenas em alguns pontos dos respectivos
regimes legais247.

Outrossim, em consonância com posições universais, consubstan-
cia-se a reparação no pagamento de indenização ao titular do direito,
por "perdas e danos" 24S, compreendendo esta — consoante a fórmula
consagrada — a satisfação, tanto do dano emergente (damnum emer-
gem), como do lucro cessante (lucrum cessans). Assim, deve a inde-
nização trazer ao lesado, nas expressões de nosso Código, "além do

245. São princípios universais. Dentre outros textos, v. C.C. francês,
princ. arts. 1.382, 1.146 e 1.147; C.C. alemão de 1896; espec. §§ 286 e 823,
830, 840 e 842; C.C. italiano; arts. 1.218, 1.223, 2.043, 2.055, 2.740; C.C. por-
tuguês; arts. 483 e 798. No projeto de C.C. brasileiro: arts. 184, 387, 978,
979 e 983.

246. £ o sistema instituído pelo C.C. alemão de 1896: §§ 844 e ss.
247. Sobre as diferenças (algumas apontadas), v. dentre outros autores, a

par dos citados, Giorgi: o. cit., v. V, p. 343 e ss.; Starck: o. cit., p. 618 e ss.;
Vítalí: o. cit., p. 66 e ss.; Marty e Raynaud: o. cit., p. 582 e 592 e ss.; Car-
bonnier: o. cit., p. 437 e ss. (em que traça paralelo sobre a matéria); Larenz:
o. cit., p. 362 e 88.; Weill e Terré: o. cit., p. 822 e 855 e ss.

248. No direito francês, as dommages et intérêts (C.C. arts. 1.146 e 1.147,
dentre outros).
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que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar"
(art. 1.059), salvo exceções nele expressas249.

A diretriz assomada é a de que a indenização deve corresponder
ao prejuízo, fixando-se, portanto, em importância equivalente. Para
esse efeito, cumpre sejam provados em concreto os elementos citados,
definindo-se o respectivo alcance.

A apuração é feita em função das circunstâncias de cada caso,
prevendo algumas legislações — como o nosso Código (arts. 1.059 a
1.064) — regras sobre a definição das perdas e danos e dos respec-
tivos acréscimos250.

Presente o direito à reparação, com a demonstração do dano e a
definição de sua extensão, tem lugar a liquidação, ou seja, a operação
de concretização da indenização 251, que se constitui em "meio obje-
tivo de restaurar-se a situação anterior", no dizer de Serpa Lopes262.

A liquidação pode perfazer-se sob os três modos tradicionais
— convencional, legal e judicial — consoante Giorgi253. A liquida- ^
ção convencional consiste na realização, por consenso, da reparação. f
As partes estipulam o valor a ser pago e as respectivas condições, §
cumprindo-as, ao depois, até a conseqüente quitação. Diz-se, outros- |
sim, legal, a liquidação, quando a própria lei define os contornos e o í
meio de efetivação do pagamento (como, por exemplo, nos casos des- !

critos no Código Civil brasileiro e nos acidentes de trabalho). Por

249. Sobre indenização, a par de outros autores, v. os Mazeaud: o. cit.,
p. 652 e ss.; Gaudemet: o. cit., p. 377 e ss.; Planiol e Ripert: o. cit., p. 961 e
ss.; Silvio Rodrigues: o. cit., p. 191 e ss.; Santos Briz: o. ult. cit., p. 275 e
ss.; Giorgi: o. cit., v. II, p. 116 e ss.; Rossel: o. cit., p. 148 e ss.; Enneccerus,
Kipp e Wolff: o. cit., p. 1.145 e ss.; Soriano: o. cit., p. 528 e ss.

250. Existe, ainda, entre nós, a correção monetária, incidente sobre dife-
rentes situações, inclusive nos contratos e nos débitos resultantes de decisão
judicial (Leis 6.423, de 17.6.77 e 6.899, de 8.4.81; esta última, regulamentada
pelo Dec. 86.649, de 25.11.81.

251. Sobre liquidação, v. dentre outros autores: Savatier: o. ult. cit., p.
488 e ss.; Carvalho Santos: o. cit., v. XXI, p. 9 e ss.; Beviláqua: "Código Civil",
cit., v. II, p. 686 e ss.; Aguiar Dias: o. cit., v. II, p. 361 e ss.; Enneccerus,
Kipp e Wolff: o. cit., p. 1.153 e ss.; Orlando Gomes: o. ult. cit., p. 380 e ss.;
Tavares: o. cit., p. 558 e ss.; Carvalho de Mendonça: o. cit., p. 447 e ss.; Serpa
Lopes: o. cit., p. 385 e ss., espec. p. 398 e ss.; Luis Alves: o. cit. p. 1.080
e ss.; Barros Monteiro: o. cit. p. 405 e ss.; Giorgi: o. cit. v. II, p. 157 e ss.;
e v. V, p. 347, 348 e 351 e ss. (na judicial, inclui as diferentes situações espe-
ciais). V. tb. a obra específica de A. Lagostena Bassi e L. Rubini: "La liqui-
dazione dei danno", Milano, Giuffrè, 1974.

252. Serpa Lopes: o. cit., p. 385.
253. Giorgi: o. cit., v. V, p. 347 e ss.
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fim, judicial é a liquidação — e a mais acionada — que se perfaz
em juízo, mediante a atuação das autoridades judiciais, em processos
próprios.

Afora as hipóteses de solução convencional, para a satisfação
de seu direito cumpre ao interessado promover a ação cabível, entre
nós pela via ordinária (C.P.C.: arts. 274 e 282 e ss.), quanto às ati-
vidades não perigosas, com as poucas exceções expressas no campo
do procedimento sumaríssimo (art. 275, espec, incisos I e II, alí-
nea "d").

O direito à indenização compete ao lesado, admitindo-se, no en-
tanto, a transmissão por herança, inclusive da obrigação (C. Civil
brasileiro, art. 1.526). Na lesão por via indireta, ao sucessor (ou be-
neficiário) cabe a iniciativa. Na transmissão da obrigação, prospera,
entre nós, a limitação às forças da herança (art. 1.796). Em caso de
pluralidade de agentes, prevalecem as regras citadas da solidariedade
e do direito de regresso264.

Na fixação da indenização, diferentes fatores — apontados e
analisados por Serpa Lopes2M — são sopesados pelo julgador, cogi-
tando-se, em concreto, dentre outros: da influência das situações da
vítima e do agente (em que se cogita da "responsabilidade por eqüi-
dade", do direito alemão); a influência de acontecimentos externos
(como fatos naturais), verificada na apuração do nexo causal; a in-
fluência do lucro apurado pela vítima no ressarcimento (como, no
caso de receber veículo novo, em substituição ao danificado, já usa-
do); e, por fim, o discutido problema da indenização segundo o grau
de culpa256.

254. Sobre a ação, a legitimidade ativa e passiva, a prescrição e o res-
pectivo processo, dentre outros, v. Demogue: o. cit., p. 199 e ss.; Josserand:
o. cit., p. 351 e ss.; Savatier: o. ult. cit., p. 207 e ss.; Salvat: o. cit., p. 241 e
ss.; Mazeaud: o. ult. cit., p. 624 e ss.; e "Traité", v. II, p. 937 e ss.; Gau-
demet, o. cit., p. 306; Larenz: o. cit., t. II, p. 563 e ss.; Alsina: o. cit., p.
429 e ss.; Starck: o. cit., p. 315 e ss.; Hedemann: o. cit., p. 542 e ss.; Vi tali:
o. cit., p. 214 e ss.; von Tuhr: o. cit., p. 178 e ss; Rossel: o. cit., p. I l l ;
Carbonnier: o. cit., p. 437 e ss.; Benuccí: o. cit., p. 99 e ss.; Orlando Gomes:
o. cit., p. 366 e ss.; Serpa Lopes: o. cit., p. 375 e ss.; Montei: o. cit., p. 11 e
ss. (cm que analisa várias situações, em casos práticos); Delestraint: o. cit., p.
62 e ss.; Weill e Terré: o. cit., p. 8 e ss.; v. tb. a obra específica de Mário
Moacyr Porto: "Ação de responsabilidade civil e outros estudos", SP, RT, 1966.

255. Serpa Lopes: o. cit., p. 388 e ss. O poder do julgador na fixação
do "quantum" é enfatizado por Starck: o. cit., p. 321 e ss.

256. Estudado entre nós por Cahali: o. cit., p. 119 (em que discute
vários casos, principalmente na jurisprudência nacional).
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Mecanismos de garantia do pagamento da indenização existem
em diferentes países — inclusive o seguro — mas, nas atividades não
perigosas, ainda restritos ao plano do relacionamento contratual e
traduzidos, com mais freqüência, na utilização de cláusula pena!2".

12. Causas excludentes de responsabilidade.

Existem certas situações em que a responsabilidade civil é pre-
viamente elidida pela lei e outras em que. mesmo com o implemento
das condições conducentes, a ingerência de fatores exógenos produz,
em concreto, a sua descaracterização. Na primeira hipótese, incluem-
se as denominadas "imunidades", em que a lei obsta a realização do
fato gerador da responsabilidade, impedindo ab ovo a sua concretiza-
ção e, com isso, eximindo o agente de responsabilização (como, por
exemplo, nas injúrias irrogadas por parlamentares no exercício de
suas funções). Na segunda, há a concretização da conduta imputável,
mas a interferência i'e fatores externos afasta a incidência da respon-
sabilidade, para o imputado (como, por exemplo, na ação de terceiro
que se interpõe na causação do dano, antecipando-se aos efeitos da
do imputado). Esses fatores podem ser de ordem natural (como, por
exemplo, a força maior) ou voluntária (como, por exemplo, a ação
da própria vítima) e, uma vez sancionados no direito positivo, exone-
ram a pessoa de responsabilidade258.

Trata-se de matéria de grande importância para a teoria da res-
ponsabilidade, mas que não tem, com poucas exceções, encontrado a ne-
cessária sistematização — como também anotam Marty e Raynaud 2M

257. Sobre mecanismos de garantia, v. dentre outros autores: Demogue:
o. cit, p. 218 e ss.; Planíol e Ripert: o. cit., p. 977 e ss.; De Cupis: o. cit., p.
302 e ss.; Santos Briz: o. cit., p. 261 e ss.

Sobre cláusula penal, dentre outros, V. Marty e Raynaud: o. cit., p. 590
e ss.; Barros Monteiro: o. cit., 1.' parte, p. 196 e ss.; Silvio Rodrigues: "Cur-
so", cit., v. 2, p. 85 e ss.

258. Sobre causas excludentes, v. dentre outros: Marty e Raynaud: o. cit.,
p. 527 e ss.; Cunha Gonçalves: o. cit., p. 645 e ss.; Gouveia: o. cit., p. 441 e
ss.; Planiol e Ripert; o. cit., p. 259 e ss.; Pirson e Villé: o. cit., p. 188 e ss.;
Barassi: o. cit., p. 259 e ss.; Delestraint: o. cit., p. 62 e ss.; Pessoa Jorge, o. cit.,
p. 153 e ss.; Rossel: o. cit., p. 94 e ss.; Trabucchi: o. cit., p. 217 e ss.; Ennecce-
rus, Kipp e Wolff: o. cit., p. 1.037 e ss.; Carbonnier: o. cit., p. 407 e ss.; Weill
e Terré: o. cit., p. 787 e ss.

259. Marty e Raynaud: o. cit., p. 527, Esses autores adotam a seguinte
ordenação: de um lado, a) causas estranhas (p. 527 e ss.), compreendendo
força maior e caso fortuito; fato de terceiro e fato da vítima; e, de outro, b)
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— nem na doutrina, nem nas legislações, inclusive quanto à sua pró-
pria nomenclatura860.

Mas, podemos, pela análise de sua natureza — e com apoio,
principalmente, nos doutrinadores que a versaram — assentar alguns
princípios e noções básicas a respeito.

Assim, como causas excludentes de responsabilidade, devemos
considerar os fatores de ordem natural ou voluntária, previstos em
lei, que, interferindo no encadeamento causai, eximem o agente de
seu efeito. Apartam-se, pois, dessa noção, as referidas imunidades,
que se encartam, portanto, no plano da não existência de responsabi-
lidade em concreto, devendo apurar-se na ação própria. Importam
em escoimar a ação de antijuridicidade, pela demonstração da inter-
ferência dos fatores previstos.

Ora, princípios básicos nesse contexto são: a) o da necessidade
de previsão legal da excludente; b) o da necessidade de prova no
caso concreto; c) o da elisão, para o imputado, nesse caso, da reali-
zação do efeito da responsabilidade. De fato, como se cogita de ma-
téria excepcional, deve estar expressa em lei, cumprindo anotar-se,
no entanto, que, nesse passo, a jurisprudência, vem exercendo enorme
influência, em praticamente todos os países, eis que, à míngua de
previsão legal, a definição das hipóteses e dos respectivos contornos
tem sido obra dos tribunais. Outrossim, a excludente alegada deve
ser provada, em cada caso, pelo interessado, que, se a demonstrar,
ficará indene de reparação.

No plano normativo, poucas são as regras sobre excludentes e
inseridas de forma não ordenada nos Códigos. Basta que lembremos
as figuras da força maior e do caso fortuito, que são mencionadas
apenas no campo contratual, como, entre nós, no capítulo da inexe-
cução das obrigações. Mas, ao lado dessas causas, são reconhecidas
outras, na forma exposta. Quanto ao respectivo alcance, embora pre-
vistas em conjunto nos Códigos, apresentam a força maior e o caso

imunidades e fatos justificativos (p. 546 e ss.), com: a ordem legal ou de
autoridade legítima; a legítima defesa; o constrangimento e o estado de ne-
cessidade (com inúmeras referências jurísprudenciais).

260. Assim, dentre outros, Marty e Raynaud falam em "causas de exo-
neração"; Gouveia prefere "causas liberatórias'; Cunha Gonçalves usa a ex-
pressão "fatos extíntivos"; Deiestraint escreve "fatos exoneradores"; Carbonnier
refere-se a "causas determinantes de exoneração" (o. cit., p. 407 e ss.); Ar-
minjon, Nolde e Wolff e Bouíllenne também utilizam a expressão "causas exo-
nera ti vas" (o. cít., p. 60 e ss. e 25 e ss. respect.); e Henoch Aguiar fala em
"Motivos de isenção" (o. cit., p. 668 e ss.).
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fortuito significação diversa. A respeito, diferentes critérios têm sido
propostos, mas prosperam as noções de que a de força maior se prende
a fato da natureza, superior às forças humanas (como, por exemplo,
uma geada), enquanto que o caso fortuito diz respeito a obra do
acaso (como, por exemplo, a obstrução ou a quebra de peça de má-
quina em funcionamento). Ademais, tem sido inseridos nesse con-
texto: o exercício normal de um direito; a legítima defesa; o fato de
terceiro; e o fato da vítima 2 6 \ destacando-se, nessa última hipótese,
a questão da concorrência de culpa, com a repartição dos ônus cor-
respondentes 262. Anote-se, a propósito, que, em qualquer das situa-
ções, deve a excludente imperar de forma a anular (como no fato
Je terceiro), ou justificar (como na legítima defesa) a ação do im-
putado 263.

Em nosso direito, o Código Civil prevê, como excludentes, por
expresso, o caso fortuito e a força maior264 — ambas conceituadas
como "fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impe-
dir" (art. 1.058 e parágrafo único) — admitindo convenção a respeito,
salvo nos casos que excepciona (arts. 955, 956 e 957). De outro
lado, ressalva, na caracterização do ilícito, os atos "praticados em legí-
tima defesa" ou "no exercício regular de um direito reconhecido" e
"a deterioração ou destruição de coisa alheia" para remoção de "pe-

261. A maioria dos autores concentra-se na análise da força maior e do
caso fortuito, v. dentre outros: Savatier: "Traité", cit., v. I, p. 227 e ss.; Alvim:
o. cit., p. 348 e ss.; Espínola: o. cit., p. 608 e ss.; Beviláqua: o. cit., p. 173 e
174: Morello: o. cit., p. 211 e ss.; Trimarchi: o. cit., p. 153 e ss. Para o seu
implemento, são exigidas a imprevisibilidade e a irresistibilidade. V. tb., dentre
outros, sobre a matéria; Gouveia: o. cit., p. 463 e ss.; Silvio Rodrigues: o.
cit., p. 179 e ss.; Carbonnier: o. cit., p. 408; Planiol e Ripert: o. cit., p. 785
e ss.

262. Sobre concorrência de culpa, v. dentre outros autores: Hedemann:
o. cit., p. 542 e ss. Sobre problema, que é muito discutido em nossa jurispru-
dência, dentre outras decisões, v. RT 220/356; 226/181; 221/220; 273/212;
261/95; 251/261; 401/356.

263. Na jurisprudência brasileira, dentre outras, v. decisões em: "Res-
ponsabilidade civil", repertório cit., p. 202, 234, 235, 287, 301, 326, 335, 341
(sobre força maior e fortuito); 130 (sobre legítima defesa); 304, 316, 341, 363
'sobre fato de terceiro e estado de necessidade); 245 (sobre fato da vítima)
e Limongi Fiança: repertório cit., p . 9 (caso fortuito); 154 (culpa de ter-
ceiro); e 69 e ss. (várias situações no campo contratual). V. tb. Súmula 187
do STF (que, no caso de transportes, declara não elidida a responsabilidade
pela de terceiro, cabendo, no caso, só o regresso).

264. £ a orientação clássica da codificação francesa (art. 1.148).
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rígo iminente", nos limites descritos (art. 160 e parágrafo único). As
demais causas têm sido também trabalhadas na jurisprudência.

Ora, essas causas excludentes exercem enorme influência prática
nas atividades não perigosas, exatamente em função da perquiríção
e da prova da ilicitude da conduta e a conseqüente importância da
análise da subjetividade do agente. Com efeito, como nessas ativida-
des a responsabilidade se funda na culpa, a sua comprovação em cada
caso é condição — com as ressalvas feitas — para que ao agente se
imponha a reparação. Nas atividades não perigosas — como adiante
exporemos — as excludentes encontram campo mais restrito de apli-
cação, em relação, por exemplo, a admissão do fato de terceiro ou do
fortuito265. Mas, de qualquer sorte, dada a sua importância prática,
as excludentes devem ser examinadas com cuidado, eis que a sua
comprovação importa na liberação do agente e, conforme a hipótese,
em deixar a vítima sem indenização (como, por exemplo, nos casos
de força maior ou de caso fortuito).

Os princípios e as regras acima estendem-se, outrossim, às duas
áreas de responsabilidade, contratual e delitual — inobstante a refe-
rida disposição da matéria nos Códigos — porque representam orien-
tações de cunho geral em tema de responsabilidade civil. Mas, na
contratual, conta com espectro mais amplo, em virtude das perspec-
tivas que se abrem, principalmente, quanto à assunção, pelo devedor,
dos ônus da força maior ou do fortuito — nas hipóteses possíveis —
e da estipulação das já referidas cláusulas de irresponsabilidade266.
Com efeito, o nosso Código Civil admite, na esfera contratual, con-
venção sobre responsabilidade pelos prejuízos resultantes de força
maior ou de caso fortuito (com as ressalvas feitas: art. 1.058), con-
tendo, ademais, certas normas limitativas de responsabilidade em razão
do grau da culpa do agente (art, 1.057).

265. V. dentre outros, Caudemet: o. cit., p. 316 e 317.
266. Ainda, a respeito, a par dos textos citados, v. Demogue: o. cit.,

p. 424 e ss.; Gouveia: o. cit., p. 441 e ss.; Cunha Gonçalves: o. cit., p. 648 e ss.
e a obra específica de Aguiar Dias.

Na jurisprudência brasileira, dentre outras, v. decisões em "Responsabi-
lidade Civil", repertório cit., p. 261 e 276. V. tb. Súmula 161 do STF, que
declarou inoperante a cláusula no contrato de transporte.



CAPÍTULO III

RESPONSABILIDADE CIVIL
NAS ATIVIDADES PERIGOSAS

:• 13. Responsabilidade civil nas atividades perigosas: noção e carac-
1 terização.
i

• Dentre as atividades exercidas pelo homem267 umas envolvem
; acentuado grau de perigo à vida, à saúde e a outros bens (como as

citadas indústrias de explosivos; as que manipulam substâncias ve-
nenosas; as produtoras de energia elétrica e semelhantes), outras já

- não apresentam esses riscos (como, por exemplo, as empresas de pres-
tação de serviços técnicos ou administrativos em geral, dentre as

ii quais, as de assessoria, de consultoria, de auditoria, de agenciamento,
de turismo e outras).

Pode-se, no entanto, em uma flexibilização máxima de conceitos
— face à complexidade da vida moderna — salientar que o perigo
existe em qualquer atividade ora exercida, como lembra também Com-
porti268. Mas, com muito mais razão, pode-se sustentar que, em cer-
tas atividades; está ínsita essa noção, tanto por sua natureza (como
a das fábricas de explosivos), como pelos meios de que se utiliza
(como as que se servem de máquinas e de aparatos complexos).

Ora, com base nessa constatação, chega-se a classificação (já
, referida) das atividades perigosas269 e não perigosas, cuja evolução

percorreremos, na busca de subsídios para a sua exata compreensão.

267. Sobre atividades atuais e suas principais formas, v. Bonvicini: o.
cit., t. I, p. 125 e ss. (em que fala em um "direito especial de comportamen-
to", com referência às principais atividades, agrupando-as na forma exposta:
p. 130 e ss.).

268. Comporíi: o. cit., p. 291.
j.b9. Sobre as atividades perigosas em geral, v. Bonvicini: o. cit., t. I,

p. 252 e ss.; e t. II, p. 697 e ss.; Dí Martino: o. cit., p. 6 e ss., espec. p. 32 e
80 e ss.; Comporti: o. cit., espec. p. 136 e 291 e ss.; Betiucci: o. cit., p. 195 e
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Nessa análise, cumpre, de início, acentuar que a distinção come-
çou a despertar interesse para o Direito quando da introdução de
máquinas no processo de produção — na referida "Revolução In-
dustrial" — e da sucessão de acidentes que se seguiu, principalmente
com os trabalhadores, provocando mortes, lesões e danos de toda
sorte.

A partir daí, e impulsionada pela doutrina e pela jurisprudência,
começou a teoria da responsabilidade civil a sofrer os reflexos desse
novo estado de coisas — como assinalamos — com a exigência, prin-
cipalmente, de nova base de sustentação, já que o dogma da culpa
— pelas dificuldades de prova em concreto — não mais atendia às
dolorosas situações das vítimas dos infortúnios, ocasionados pelo pró-
prio progresso material, como lembra Carvalho de Mendonça 270. Re-
clamava-se nova base teórica para a sua caracterização, em que se
prescindisse desse elemento, para apoiar-se apenas na simples relação
causai, assumindo a responsabilidade civil um cunho objetivo, prá-
tico e de menos onerosa comprovação concreta.

Lembra Rossel27J que, inicialmente, a máquina a vapor, depois
as estradas de ferro e, nor fim, os complexos fabris introduziram na
vida do homem — até então circunscrita a atividades mais simples,
em especial a dos campos, do comércio e das confecções artesanais —
inúmeras fontes geradoras de perigo, mudando completamente a sua
feição e expondo-o, de modo sucessivo e acelerado, a riscos cada vez
mais intensos.

Com isso — e, inicialmente, com a comentada legislação sobre
acidentes do trabalho — introduziu-se, como vimos, ao lado da clás-
sica culpa, o risco como fundamento de responsabilidade. A no-
ção central era a da imposição de responsabilidade pela criação
ou pelo controle do risco pelo homem, que dele tirava proveito, aliada
ao princípio da justiça distributiva, segundo o qual quem aufere lucro
com uma atividade, deve suportar os ônus correspondentes. Assim,
sob a égide do risco, a responsabilidade civil representa, para o agente,
conforme Savatier, a obrigação de indenizar os fatos danosos "produ-
zidos por uma atividade que se exerce em seu próprio interesse e sob

ss.; Alpa e Bessone: o. cit., p. 433 e ss.; Chaves: o. cít., p. 40 a 42; Larenz:
o. cít., t. II, p. 663 e ss.; espec. 664 e 665; Alsína: o. cit., p. 315 e ss.; Tra-
buechi: o. cit., p. 215 a 217; e Enrico Jacchia: "II rischio da radiazzioni
nell'era nucleare", Mílano, Oíuffrè, 1963, p. 43 e ss.

270. Carvalho de Mendonça: o. cít., p. 452.
271. Rossel: o. cit, p. 114.
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seu controle"272. Assim, os riscos passaram a "pesar sobre o autor
; do ato", como anota Ripert273, operando-se a "extensão da respon-

sabilidade" de que fala Charmont274.
', Nessa ordem de idéias, logo se definiu o entendimento de que a
- pessoa que "empreende atividade permitida que pode criar ou man-
l ter uma fonte de perigo para outros", como diz Larenz, fica sujeita a

uma "responsabilidade especial" e, como conseqüência, "deve res-
i ponder pelo risco" 27S. Passou-se, portanto, de um ato ilícito para um
j lícito, mas gerador de perigo, como fundamento da responsabilidade.
1 Essa nova concepção plasmou-se, em seguida, no plano legisla-

tivo, pu -ndo a inspirar e a compor leis especiais, destacadas dos
Códigos — inclusive no Brasil — para a regência de situações em
que o caráter perigoso da atividade se evidenciava, inclusive com o
apoio de enorme caudal estatístico de acidentes verificados276. Dos
primeiros tempos, foram as leis sobre empresas que exploravam os
então denominados "caminhos de ferro" e os navios a vapor. Segui-
ram-se, em diferentes países, dentre outras, as sobre: exploração de
minas, de fios telefônicos, telegráficos, de trabalhos hidráulicos, pon-
tes e edificações, teleféricos, e transportes, aéreo, marítimo e terrestre,
com ênfase especial para os automóveis277.

272. Savatíer: "Traité", cit., t. I, p. 355. No mesmo sentido, J. Mosset
Iturraspe: "Responsabilidad por danos", Buenos Aires, Edias, 1971, p. 5 e ss.

273. Ripert: o. cit., p. 206.
274. Charmont: o. cit., p. 233 (em que a apresenta como uma das ten-

dências da sua época, ao lado da da repartição eqüitativa dos riscos).
275. Larenz: o. cit., t. II, p. 664.
276. Aliás, a observação e o volume dos acidentes produzidos tem sido

levados em conta na qualificação da atividade como perigosa. V. Renato Scog-
namiglio: "Responsabilità civile", em "Nuovíssimo Digesto Italiano", v. XV, p.
646 e ss.

277. Sobre a capitulação legal dessas atividades, v. dentre outros: na
França, Savatier: o. cit., p. 561 e ss.; Brun: o. cit., p. 21 e ss.; Sourdat: o.
cit., t. II, p. 178, 220 e 239 e ss.; Lalou: o. cit., p. 334 e ss.; Maze.iud: "Le-
çons", cit., p. 541; Colin e Capitam: o. cit., p. 280 e ss.; Baudry Lacantínerie
e Barde: o, cit., p. 716 e ss.; Marton: o. cit., p. 18 e ss,; Tourneau: o. cit.,
p. 641, 659 e ss.; Weill e Terré; o. cit., p. 647 e ss.; Demogue: o. cit., v. V,
p. 452 e ss.; Sourdat: o. cit., t. II, p. 220 e ss.; Josserand: o. cit., p. 443 e
ss.; na Itália: Giorgi: o. cit., v. V, p. 414 e ss.; Bonvicini: o. e loc. cit.; Di
Martino: o. e loc. cit.; Comporti: o. e loc. cit. e Alpa e Bessone: o. e loc.
cit.; na Alemanha: Larenz: o. e loc. ult. cit.; Von Tuhr: o. cit., p. 291 e ss.;
Enneccerus, Kipp e Wolff: o. cit., p. 1.176 e ss.; Betti: o. cit., p. 96 e ss.; na
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Verificou-se, pois, que um certo número de "atividades parti-
cularmente perigosas" no dizer de Enneccerus, Kipp e Wolff278, em-
bora legítimas, traziam em si riscos próprios, ocasionando danos com
freqüência, daí por que se deveria sujeitar os seus titulares à respon-
sabilidade "pela simples criação e pela introdução de coisas perigo-
sas na sociedade", como acentuam Baudry-Lacantinerie e Barde279.

Particularízada a noção e enfatizado o caráter objetivo de seu
fundamento, veio ela, mais tarde, a integrar também normas expressas
de alguns Códigos do presente século, com destaque para o Código
Civil italiano, segundo o qual quem ocasiona dano a outrem "no de-
senvolvimento de atividades perigosas", fica obrigado ao ressarci-
mento, "se não provar que adotou as medidas idôneas para evitá-lo"
(art. 2.050) 28°.

Suíça: Rossel: o. cit., p. 117 e ss.; na Bélgica: De Page: o. cit., p. 817 e 861
e ss; em Portugal: Varela: o. cit., p. 507 e ss.

No Brasil, dentre outros, v. Serpa Lopes: o. cit., p. 313 e ss. (sobre aci-
dentes do trabalho), p. 323 e ss. (sobre contrato de transporte e modalidades
especiais de transporte, como o benevolo e o aéreo); Al vim: o. cit., p. 333 e
ss. (em que cuida da responsabilidade que prescinde de culpa, acidentes do
trabalho e transportes pelas estradas e aéreo); Beviláqua: o. cit., p. 666 a
669; Silvio Rodrigues: o. cit., p. 247 e ss. (sobre transportes e outras situa-
ções); Barros Monteiro: o. cit., p. 388 a 392; Aguiar Dias: o. cit., v. I, p. 215 e
ss.; Melo da Silva: "Responsabilidade sem culpa", cit., p. 47 e ss.; Cunha
Gonçalves: o. cit., p. 595 e ss. (sobre acidentes de viação) e 616 e ss. (sobre
acidentes do trabalho) (em comparação com o direito português).

278. Enneccerus, Kipp e Wollf: o. cit., p. 1.024.
279. Baudry-Lacantinerie e Barde: o. cit., p. 716.
280. O Código Civil italiano, a par desse texto e das figuras tradicionais,

prevê ainda, apartada, a responsabilidade na "circulação de veículos" (art. 2.054),
Outros Códigos se referem a atividades perigosas. Assim, o mexicano

impõe ao agente responsabilidade pela utilização de "mecanismos, instrumen-
tos, aparelhos ou substâncias perigosas por si mesmas, pela velocidade que
desenvolvem, por sua natureza explosiva ou inflamavel, pela energia de corrente
elétrica que conduzem ou outras causas análogas", mesmo "que não obre ilici-
tamente", admitindo apenas a demonstração de que o prejuízo foi causado
por culpa da vítima (art. 1.913). Já o Código de Obrigações libanês, ao dispor
sobre a responsabilidade pelo fato de coisas, afirma-a mesmo quando se não
encontrem sob o controle do agente, como um automóvel em movimento, um
avião em vôo, um elevador em funcionamento", admitindo como excludentes
apenas a força maior ou a culpa da vítima (art. 131). Por sua vez, o Código
Civil português — que divide em capítulos diferentes a responsabilidade por
culpa e por risco — insere, a respeito, norma equivalente ao do sistema ita-
liano, referindo-se a "atividade perigosa por sua própria natureza ou pela
natureza dos meios empregados", exonerando o agente dos danos apenas se
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Ora, com essa inserção, estava reconhecida legislativamente a
distinção em pauta, completada, em seguida, pela ação da jurispru-
dência, que tem identificado o caráter perigoso de certas atividades
em diferentes situações práticas, especialmente naquele país.

Diante desse quadro, podemos então haurir o sentido da classi-
ficação em estudo. Assim, por intermédio de processos diretos, alcan-
ça-se a definição das atividades perigosas e, por via indireta (por
exclusão), a das não perigosas, podendo-se chegar às primeiras, ainda,
por meio de critérios naturais ou jurídicos. Dessa forma, com base
em elementos naturais, consideramos perigosa a atividade que, por
sua condição ou pelos meios empregados (substâncias, aparelhos, má-
quinas e instrumentos perigosos), apresenta-se carregada de perigo
(como as já citadas). Outrossim, em função de elementos jurídicos,
podemos qualificar como perigosas as atividades como tal consagra-
das na prática legislativa e, nos países em que se discutiu a respeito,
as assim reconhecidas pela jurisprudência. Em consonância com esse
critério, pela análise das leis e das decisões proferidas, pode o intér-
prete detectar, em concreto, aquelas atividades que a técnicu jurídica
vem aceitando nessa condição, considerando-se, então, por exclusão
as não abrangidas como não perigosas. Pode-se sustentar, com base
nesses elementos, por exemplo, que não subsiste dúvida quanto à
conceituação como perigosas das atividades relacionadas a transpor-
tes, seja por meio de automóveis, ou por trens, ou por aviões e as
outras já citadas.

A doutrina — especialmente italiana, em razão da disposição
de seu Código — tem oferecido importantes elementos para a defi-
nição, em concreto, do caráter perigoso da atividade.

Assim, Bonvicini acentua, a partir do texto citado, que a ativi-
dade deve ser considerada, ou não, perigosa, sob o prisma "substan-
cial", tendo-se em conta uma "objetiva periculosidade", ínsita em si
mesma (periculosidade "intrínseca") ou "posta em relação aos meios
empregados", com base em extensas referências, tanto doutrinárias,
como jurisprudenciais, de seu país281. No mesmo sentido, manifes-

mostrar "que empregou todas a» providências exigidas pelas circunstâncias com
o fim de os prevenir" (art. 493, n. 2). O projeto de Código Civil brasileiro
adota a diretriz do direito italiano, como anotaremos adiante.

281. Bonvicini: o. cit., t. II, p. 699 (em que se funda em inúmeros auto-
res e em várias decisões dos tribunais) e "La responsabilità civile per fato
altrui", cit., p. 384 e 410 e *$. As discussões doutrinárias que antecederam à
inserção no Código, quanto aos critérios (objetivo ou subjetivo) para a con-
ceituação, estão em Cozzí: o. cit., p. 29 e ss. e 33 e ss,
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tam-se: Pogliani282; Scognamiglio2M; Comporti284 e Geri285. E o
perigo deve decorrer do exercício da atividade e não da conduta do
autor, como realçam Bonvicini286 e Di Martino287.

Deve-se também anotar que, na conceituação de atividade peri-
gosa, ingressam, como meios hábeis, diferentes veículos, máquinas,
objetos e utensílios, mas tomados em um sentido dinâmico — postos
em ação, como meios, nas mãos do homem — diferente, pois, do
cunho estático dos bens que se inserem na já estudada responsabili-
dade pelo fato de coisas, como anotam Benucci288 e Alsina 289, não
havendo necessidade, pois, sequer da técnica da presunção de culpa
para a caracterização da responsabilidade.

Deve ser considerada perigosa, portanto, aquela atividade que
"contenha em si uma grave probabilidade, urna no'dvel potencia-
lidade danosa", em relação "ao critério da normalidade média" e
revelada "por meio de estatísticas e elementos técnicos e de experiên-
cia comum", consoante ressalta Comporti290.

Definida em concreto como perigosa a atividade, responderá o
agente pelo simples risco, ficando a vítima obrigada apenas à prova
do nexo causai, não se admitindo, outrossim, escusas subjetivas do
imputado, a par de outras notas diferenciais, que serão adiante
discutidas.

Verdade é, porém, que se pode defender a relatividade do con-
ceito — como observa Benucci29J — pois, em determinado momento,
ou sob certas condições, a atividade pode perder ou assumir esse
caráter — conforme o caso — dificultando uma posição precisa em
sua qualificação.

282. Pogliani: o. cit., p. 116.
283. Sconamiglio: o. cit., p. 645.
284. Comporti: o. cit., p. 255.
285. Geri: "Le attività perícolose e responsabilità", em "Diritto e pra-

tica nell'assecurazionne", 1961, n. 3, p. 288.
286. Bonvicini: o. cit., t. 2, p. 700 e nota 8; e t. 1, p. 252 e ss. (em que

desenvolve a teoria das atividades perigosas).
287. Di Martino: o. cit., p. 87.
288. Benucci: o. cit., p. 196, (em que se funda em Gentile: "La respon-

sabilità per esercizío di attività perícolose", em "Resp. civ. prev.", 1950, p. 97).
289. Alsina: o. cit., p. 316 (em que após aceitar a ubicação das ativida-

des nos dois sentidos, mostra que nas perigosas o risco é patente ou dinâmico,
enquanto nas demais é latente ou estático).

290. Comporti: o. cit., p. 291.
291. Benucci: o. cit., p. 197.
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Com efeito, não é tarefa fácil a determinação da periculosidade,
entendendo-se, no entanto, que se devem nessa noção incluir aquelas
que, pelo grau do risco, justifiquem "a aplicação de uma responsa-
bilidade particular", como acentua Di Martino. Isso significa, pois,
consoante o mesmo autor, que não somente as enumeradas em dis-
posições legais ou em leis especiais merecem essa qualificação — como
entendem alguns escritores — mas, enfim, aquelas que revelem "peri-
culosidade intrínseca ou relativa aos meios de trabalho empregados",
na fórmula consagrada pela Suprema Corte italiana292.

Com isso, naquele país se apartou a aplicação restrita, que se
fazia com fulcro em um elemento de interpretação — que pode, real-
mente, embasar a perquirição prática desse conceito — qual seja, a
relação das atividades declaradas perigosas pela entidade competente
(entre nós, o Ministério do Trabalho), para efeito do adicional de
periculosidade ao salário e demais conotações de natureza trabalhis*
ta 293. Acabou prevalecendo a orientação de que deve ela ser tomada
apenas como subsidiária nessa tarefa, pois na Itália — em que tam-
bém existe o referido rol e a matéria foi discutida na jurisprudência —
os tribunais vêm estendendo a conceituação a várias outras (não
constantes da relação).

Importantíssima é a distinção, pois, à míngua de capitulação nas
figuras tradicionais enunciadas, poderá o caráter perigoso da ativi-
dade embasar responsabilização do agente em concreto, independen-
temente de culpa e, mesmo, sem necessidade de apelo ao recurso da
presunção; e, nessa seara, os tribunais poderão prosseguir, em sua
ingente luta em prol das vítimas do progresso material, que, ao mes-
mo tempo e em contraponto, cada vez mais enriquece os poderosos
impérios financeiros existentes.

292. Di Martino: o. cit., p. 80 e 88 e nota 87. Em outra parte, realça
o caráter residual e receptivo do texto do Código italiano (p. 32 e ss.), que
permite abarcar outras atividades não explicitadas.

293. Em consonância com nossa legislação trabalhista, perigosa é a ati-
vidade cujas "condições, natureza ou método de trabalho" "exponham os em-
pregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados
em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição
aos seus efeitos" (CLT art. 189), cujo quadro é aprovado pelo referido Mi-
nistério. Dentre elas estão as referentes a utilização de inflamáveis ou explo-
sivos, "em condições de risco acentuado" (art. 193). Os textos básicos sobre a
matéria são, entre nós, as Portarias Ministeriais ns. 491, de 16.9.65 e 122, de
22.2.67.
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Mais se realça o valor dessa ponderação, quando se tem presen-
tes os efeitos da admissão, em juízo, desse caráter, com a conseqüente
exoneração do lesado da prova de culpa do agente — necessária no
sistema comum — abrindo-se, pois, enormes perspectivas de amparo
a vítimas de infortúnios por aquele fenômeno provocados. Com efeito,
enormes áreas de atrito existem e se ampliam, com a continuada
introdução, pela tecnologia, de atividades perigosas e incômodas, nos
agitados dias em que vivemos, com riscos cada vez maiores à vida,
à saúde, e a valores e a bens outros inerentes à pessoa humana.
Dentro dos limites estreitos das codificações subjetivistas — como a
nossa — poderiam ficar ao desamparo as vítimas, em razão das difi-
culdades de prova do elemento subjetivo do agente, as quais se exa-
cerbam em face — quase sempre — da condição financeira desfa-
vorável daquelas, em comparação com a do titular do risco produ-
zido. Dentre nós, apartando-se as situações já consagradas pela juris-
prudência — a da responsabilidade dos comitentes e das pessoas
jurídicas de direito público — as que se não encartarem nessas posi-
ções, poderão ser cobertas pelo critério enunciado, completando-se,
portanto, o quadro protecionista da responsabilidade civil ante a rea-
lidade presente, a qual o Direito deve, por natureza, acompanharm.

Nesse sentido a jurisprudência poderá, conforme se expressa
Demogue, além das atividades especificadas e "sem inconveniente",
alcançar outras, "onde a necessidade de indenizar aparecer"295.

294. O projeto de Código Civil abraça exatamente, essa orientação e na
linha exposta, refere-se, por expresso, à obrigação de reparação do dano, inde-
pendentemente de culpa, nio só — "nos casos especificados em lei", mas tam-
bém "quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, grande risco para os direitos de outrem", "salvo se
comprovado o emprego de medidas preventivas tecnicamente adequadas".
Esse texto, aliás, inspirado no Código da Itália, superou, no entanto, as
discussões havidas na doutrina daquele pafs (sobre se o legislador instalara
mais um caso de presunção de culpa ou se adotara o risco como fundamento,
reduzindo a defesa à comprovação apenas das medidas técnicas). Sobre os de-
bates, dentre outros, v. Bonvicíní: o. cít., p. 700 a 702 e notas 8 e ss. (nessa
discussão, a) são pela culpa: o próprio Bonviciní; Messíneo: "Manuale", cít.,
v. V, p. 595; Pogliani: o. cit., p, 116 e ss.; De Ruggero-Maroi e outros; e b)
pelo risco, que prevalece: De Cupis: o. cit., t. II, p. 172 e ss.; Geri: "Respon-
sabilità civile per damni da cose ed animalí", Milano, Giuffrè, 1967, p. 153
e ss.; Comporti: o. cít., p. 225 e ss.; Di Martino: o, cit., p. 32 e ss.; Alpa e
Bessone: o. cit., p. 287 e ss.).

A nossa jurisprudência vem, nas colocações citadas, aceitando o risco em
atividades perigosas.

295. Demogue: o, cit., p. 483.
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Com isso, responderá o agente pelo simples risco, pois, como en-
fatiza Gaudemet, colocando a discussão sobre quem deve "suportar
definitivamente a carga" das lesões produzidas, impõe-se a sua trans-
ferência ao autor, lembrando, com referência à evolução da teoria
objetiva, a célebre frase de Ihering: "a história da idéia de culpa
se resume em uma abolição constante"2M.

Assim, nessas situações, poder-se-á atender aos reclamos da cons-
ciência coletiva, nos dias presentes, deixando-se, de lado, nas expres-
sões de Melo da Silva, as "altas indagações de natureza psicológica
e interna" — que a perquirição da culpa envolve — em prol "da
justiça e da paz social" *•*.

14. Regime jurídico da espécie, suas particularidades e diferenças
em relação ao das atividades não perigosas.

O regime jurídico das atividades perigosas obedece a princípios
e a regras próprias, que formam sistema particular dentro do con-
texto da teoria geral da responsabilidade civil, inobstante a existência
de expressivo substrato comum. Impulsionado pela teoria objetiva,
compõe-se ora de numeroso caudal de atividades — em que o risco
figura como fundamento da responsabilidade — e obediente a regi-
me próprio.

Consubstancia-se esse regime em um complexo normativo, inspi-
rado por princípios firmados e imperantes a partir de fins do século
passado, e integrado, de um lado, p">r leis especiais internas, desgar-
radas dos Códigos e editadas em razão da especificidade de certas
atividades perigosas, bem como, de outro, de rico acervo jurispru-
dencial, tecido à luz das exigências práticas. Denota-se, em sua auréola,
a força das idéias do neoliberalismo, impregnadas de acentuado con-
teúdo social. Preocupação maior, nesse contexto, é a pessoa da vítima
— como anota Alvino Lima29S — que a problemática do perigo e as
desigualdades econômicas cada vez mais tornam indefesa, ante aos
inúmeros — e alguns imperceptíveis — focos geradores de riscos que
o progresso material acarreta.

296. Gaudemet: o, cít., p. 311.
297. Melo da Silva: o. cít, p. 198.
298. Alvino Lima: o. cít., p. 228 (em que salienta que a evolução desia

teoria se justifica pela maior proteção conferida às vítimas de acidentes).
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A filosofia que domina esse crescente setor — em que se aplica
o "fator risco", conforme aponta Alsina ZM — é a de que a vítima
não pode ficar sem reparação. Assim, as orientações básicas são as
de que deve haver uma "extensão" da área da responsabilidade civil
e uma "justa distribuição dos riscos" — como salienta CharmontSM

— que vem, de forma concreta, em algumas situações, chegando à
mencionada "socialização dos riscos*.

Não mais se cura de penetrar na esfera íntima do indivíduo para
a definição da responsabilidade, mas, ao revés, as exigências sociais
vem impondo a existência da simples causação para o ressarcimento,
liberando a responsabilidade da noção de culpa e fazendo-a instru-
mento de "defesa social", como realça Comporti *•*.

Dessa forma, sofrem os princípios básicos (já enunciados) mo-
dificações radicais ou, às vezes, sensíveis atenuações, amoldando-se
às condições atuais, como, em seguida, verificaremos, mediante o
assentamento de seus traços fundamentais.

De início, com relação ao princípio da responsabilidade indivi-
dual, deve-se anotar que, em que pese, ainda, a sua preponderância
em escala maior, vem ele sofrendo pressões do movimento de socia-
lização dos riscos, como realça Santos Briz m . Mais e mais vozes se
unem nesse sentido, para que o Estado assuma os riscos de todos os
acidentes, ficando com o direito de regresso contra o culpado, nos
casos de haver prova e de dispor ele de condições econômicassn.
Sistemas de seguros obrigatórios já existem, em praticamente todos
os países, bem como fundo de garantia (na França, formado para os
acidentes com veículos automotores), para pagamento das indeniza-
ções 304. Nessas colocações — inseridas dentro do princípio da cole-

299. Alsina: o. cit., p. 307.
300. Charmont: o. cit., p. 234.
301. Comporti: o. cit., p. 25.
302. Santos Briz: o. cit., p. 12.
303. Dentre outros, v. Varela: o. cit., p. 512 (em que se refere às posi-

ções existentes, inclusive a generalização do seguro de responsabilidade). V.
tb. Alpa e Bessone: o. cit., p. 11 e ss.

304. Sobre seguros, dentre outros: Marty e Raynaud: o. cit., p. 575 e
ss.; Henoch Aguiar: o. cit., p. 700 e ss.; Weill e Terré: o. cit., p. 802 e p .
848 e ss.; Melo da Silva: "Da responsabilidade civil automobilística", cit., p .
531 e ss.; Delestraínt: o. cit., p. 65 e ss.; Castelo Branco: o. cit., p. 15 e 37 e
ss.; Carvalho Santos: o. cit., v. XIX, p. 212 (em que informa que entre nós
existe seguro obrigatório desde 1928, a laber: para incêndio em edifícios de
mais de cinco andares e para mercadorias depositadas em armazéns gerais);
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tivização — a amortização do risco depende do corpo social, como
enfatiza Savatier305, integrando os denominados "sistemas de repa-
ração coletiva" de que falam Weill e Terré3*.

Referentemente ao princípio da responsabilidade total, já se in-
sinuam, tanto voluntária, como compulsoriamente, os mesmos seguros,
com a prevalência de limitação da responsabilidade a valores prede-
terminados nos contratos, criando problemas, para a vítima, de com*
plementação em ação própria S07. Com o sentido obrigatório, existe o
seguro em determinadas atividades, como o de responsabilidade civil,
fixado em razão dos valores dos veículos e, portanto, em consonân-
cia com o potencial econômico do titular, também com a predefini-
ção do quantum.

O princípio da responsabilidade pela prática de ilícito é substi-
tuído pelo da simples criação ou controle de risco, no exercício de
atividades perigosas (apartadas dessa noção, pelas razões explicadas,
os de acidentes do trabalho). Não se tem presente — como anota
Gaudemet30S — a conduta do agente; importa apenas o acionamento
e o desenvolvimento de atividades ou de empresas perigosas, rela-
cionados, é claro, às demais noções condicionantes da responsabili-
dade. Tem-se, pois, ao lado do ilícito, o risco, aliado ao manejo de
coisas perigosas, conforme salienta Santos Briz3**, como esteio de
responsabilidade. Com isso, é o exercício de atividade lícita, mas pe-
rigosa, guindado a fato gerador e o risco institucionalizado como
novo princípio de responsabilidade, em virtude do aproveitamento,
pelo empresário, de "forças perigosas", como enfatiza Savatier9i9.

Puerta Luis: o. cit., p. 24 e ss.; Poglianí: o. cit., p. 183 e ss., e a obra especí-
fica de Camillo Viterbo: "El seguro de Ia responsabilidad civil", Buenos Aires,
Depalma, 1944. Na aplicação judicial, entre nós, Walter Bloise: "Seguros obri-
gatórios e o Direito sumuíar", Rio, Forense, 1979.

305. Savatier: "Les Metamorphoses", cit., p. 345 (em que estuda toda
essa problemática, inclusive o monopólio do Estado: p. 359 e ss.), v. tb. "Traí-
té", t. II, p. 329 e ss.

306. Weil! e Terré: o. cit., p. 847 e ss. (em que cuidam dos seguros e
do fundo de garantia automobilístico). Ainda sobre sistemas de seguros, v.
Alpa e Bessone: o. cit., p. 433 e ss.; Santos Briz: o. cit., p. 15 e M. e 445 e ss,:
Demogue: o. cit., t. III, p. 430 e ss.

307. V. dentre outros: Marty e Raynaud: o. cit., p. 351; Santos Briz:
o. cit., p. 734 e ss.; Melo da Silva: o. cit., p. 520 e ss.

308. Gaudemet: o. cit., p. 313.
309. Santos Briz: o. cit., p. 10 e 12.
310. Savatier: "Traité", cit., t. I, p. 421. Enrecceros, Kípp e Wo'ff tam-

bém se referem a "explorações perigosas", o. cit., p. 1.188.
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Passa-se — conforme anotam Alpa e Bessone, referindo-se ao direito
anglo-norte-americano — do princípio do no liability without fault,
para o do strict liability911.

O princípio da responsabilidade por culpa é substituído pelo da
responsabilidade por risco. Não se cogita da subjetividade do lesante
ou de sua vontade na produção do evento, mas sim da relação causai
entre o desenvolvimento de sua atividade e o dano verificado. Instau-
ra-se o império da simples causação, para o ressarcimento do dano
produzido, liberando-se a vítima da prova da culpa.

No plano normativo, nas atividades perigosas, as regras vem
editadas — conforme exposto — em leis apartadas das codificações,
constituindo, portanto, direito especial. Nota-se, no entanto, a sua
inserção também nos Códigos mais modernos, que vem procedendo
à internação, em seu contexto, de alguns desses casos especiais de
responsabilidade, como o Código Civil italiano, o espanhol e o por-
tuguês, dentre outros. Ademais, os Códigos atuais vem formulando,
por expresso, o princípio geral de responsabilidade por risco — ine-
xistente até então, como assinala Bonvicini312 — incorporando-o,
conseqüentemente, ao direito legislado e firmando-o, de modo defi-
nitivo, na consciência jurídica dos povos.

Em nosso sistema, que acompanhou a referida evolução, as ati-
vidades perigosas vem também sendo regidas em leis especiais, des-
tacando-se, a par das de acidentes do trabalho, as sobre estradas de
ferro (Lei 2.681, de 7.12.12); o Código Brasileiro do Ar (desde o
Dec.-lei 483, de 8.6.38; hoje Dec.-lei 32, de 18.11.66); o Código
de Minas (atual: Dec.-lei 277, de 28.2.67, com as modificações do
Dec.-lei 318, de 14.3.67) e a sobre transporte marítimo (Dec.-lei
116, de 25.1.67), existindo, entre nós, seguro obrigatório de respon-
sabilidade civil para os proprietários de veículos automotores (Dec.-lei
73, de 21 .11.66) m . A jurisprudência vem caminhando, decidida-
mente, pelos sulcos produzidos pela mesma teoria e abandonando,
até em atividades não perigosas, a técnica da presunção (conforme
referido), para abraçar, de forma direta, a responsabilidade objetiva,

311. Alpa e Bessone: o. cit., p. 78. Sobre o sistema no fault, v. tb.
Di Martíno: o. cit., p. 19 e ss.

312. Bonvicini: o. cit., p. 445.
313. Os textos básicos citados recebem intensa regulamentação, como

nos transportes por estrada de ferro, cujo Regulamento Geral — Dec. 51.813,
de 8.3.63 — sofreu alterações várias, pelos Decretos, 59,809, de 19.12.66;
58.365, de 9.5.66; e 61.588, de 20.10.67.
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nas situações descritas (em especial, nas hipóteses de responsabilidade
do Estado e dos comitentes, em que insere, muitas vezes, o qualifica-
tivo da periculosidade no debate). Relativamente a atividades peri-
gosas, vem, mesmo sem texto expresso, acolhendo o risco como fun-
damento de responsabilidade, como ocorre na área de transportes 3U.

A nível positivo — e apenas nos limites necessários à consecução
do presente estudo — deve-se assinalar que, nas atividades perigosas,
imperam certas orientações específicas. Com efeito, em função do
exposto, a) recebe cada atividade tratamento jurídico especial, dentro
do regime de dirigismo estatal a que ficam submetidas; b) não se
editam regras — porque incabíveis — sobre os lineamentos da con-
duta antijurídica, constituindo suas destinatárias, quase que exclusi-
vamente, empresas exploradoras das atividades reguladas; c) não se
cuida de responsabilidade indireta, mas, ao revés, essa é direta da
empresa exploradora indicada na lei (regulando-se o seu relaciona-
mento com eventual responsável, em razão dos condicionantes já ex-
postos); d) finca-se no risco o fundamento da responsabilidade; e) não
se cogita do fortuito — ou se o aparta — como excludente de res-
ponsabilidade, como salienta Amoldo Medeiros da Fonseca315; f) res-
tringe-se a atividade probatória da vítima à simples demonstração do
nexo de causalidade, facilitando enormemente a sua tarefa; g) cogita-
se do seguro como garantia para o efetivo ressarcimento, tornando-o
obrigatório em certas situações; h) abre-se enorme campo para a re-
gulação administrativa, pelo poder fiscalizador e normativo dos órgãos
de controle; i) dirigem-se normas para as hipóteses de responsabili-
dade delitual ou contratual, nas condições de cada lei assentadas.

314. A par dos textos citados — inclusive a súmula — copiosa é ainda
a jurisprudência entre nós, em acidentes de trânsito e no campo dos trans-
portes. V. neste: "Responsabilidade civil", repertório cít., p. 65, 162, 192, 198,
240 (sobre transporte em geral); p. 64, 89, 179, 191 (aéreo); p. 144 e 146
(coletivo); p. 236 (de máquina rodoviária) p. 147, 335, 336 e 341 (de passa-
geiro); p. 187 (gratuito); p. 167, 175, 186, lfó, 300 (marítimo). Sobre aci-
dentes com automóvel — de que estão repletos os repertórios — existe o
trabalho de Oliveira e Silva: o. cit., p. 15 e ss. (em que fala dos com bondes,
o. cit., p. 165 e ss.; em estradas de ferro, p. 267 e ss.; e, por fim, com energia
elétrica, p. 354 e ss., em tempos menos agitados).

315. Amoldo Medeiros da Fonseca: "Caso fortuito e teoria da impre-
visão", Rio, Forense, 1958, 3.' ed., p. 182 e ss. (em que debate esse problema,
depois de conceituar e analisar o fortuito e a força maior). V. tb. Bonvicini:
o. cit., p. 247 e ss.
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Por essas razões, é que se sustenta que as atividades perigosas
formam categoria própria dentro da teoria em análise, constituindo
as denominadas "responsabilidades especiais" — consoante, dentre
outros, Planiol e Ripert m

f Larenz s", Lalou S18, Torneau »• e Serpa
Lopes **• — ou "excepcionais" — conforme Colin e Capitantm e
os Mazeaud ** — as quais se destacam do direito comum e vem, ou-
trossim, estendendo o campo da responsabilidade civil, como frisa
Rossel *».

316. Planiol e Ripert: o. cit., p. 9% e ss. (em que estudam os acidentes
do trabalho — que, no entanto, compõem matéria do Direito do trabalho, como
assinalado — transformados ora em "instituição de solidariedade social", p.
996; os danos na navegação aérea e em teleféricos: p. 1.004 e ss., os danos
causados pelos tropéis; p. 1.007 e ss.; a responsabilidade do Estado, das pes-
soas jurídicas de direito público e de seus agentes; p. 1.012 e ss.). No mesmo
sentido, dentre outros: Hedemann: o. cit., p. 516 e ss. (em que se refere, na
legislação alemã, às leis especiais sobre empresas ferroviárias, empresas fabris,
tráfego de veículos de motor, tráfego aéreo); Baudry-Lacantinerie e Barde: o.
cit., p. 716 e ss. (em que estudam a matéria nas leis francesas); Demogue:
o. cit., t. 3, p. 483 e ss. (em que discute essa problemática na França e em
vários países: Inglaterra, Áustria, Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, Suíça,
dentre outros, para mostrar a penetração de teoria do risco); von Tuhr: o.
cit., p. 291 e ss.; fosserand: o. cit., p. 444 e ss.; os Mazeaud: "Leçons", p.
194, 458, 477 e ss.; Soriano: o. cit.. p. 550 e ss. (em que analisa o direito me-
xicano, em comparação com outros sistemas, inclusive o espanhol, em que
destaca as normas sobre explosão de máquinas; inflamação de explosivos; fumo;
gases nocivos e emanações perturbadoras); Comportí: o. cit., p. 88 e ss. (em
que estuda a questão na Itáli?); Colin e Capitant: o. cit., p. 278 (em que
se referem a navegação aérea; às concessões de Minas; aos acidentes do tra-
balho e às administrações públicas); Alpa e Bessone: o. cit., p. 243 e ss.; Di
Martino: o. cit., p. 6 e ss.; Rossel: o. cit., p. 113 e ss. (em que discute: a
das estradas de ferro e navios a vapor; a dos fabricantes; a das indústrias de
explosivos; a de construções e edificações de grande porte; a de instalação de
fios elétricos, telefônicos e telegráficos; a de trabalhos hidráulicos e outras
semelhantes); Alvino Lima: o. cit., p. 209 e ss. (em que estuda a questão, em
nosso direito, em comparação com outros sistemas, referindo-se a estradas de
ferro, minas e acidentes do trabalho); Santos Briz: o. cit., p. 323 e ss. (em
que se detém no direito espanhol, com referência a automóveis, aeronaves, edi-
ficações e fabricação de produtos); Enneccerus, Kipp e Wolff: o. cit., p. 1.188
e ss. (sobre ferrovias; energia; tráfego terrestre e aéreo).

317. Larenz, o. cit., p. 664.
318. Lalou: o. cit., p. 334.
319. Tourneau: o. cit., p. 658.
320. Serpa Lopes: o. cit., p. 313.
321. Colin e Capitant: o. cit., p. 278.
322. Mazeaud: "Leçons", cit., p. 541.
323. Rossel: o. cit., p. 113.
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Com efeito, como observa Marton essas manifestações especiais,
escapando aos contornos do ilícito (Haftpflichtsgesetze), produziam
"no domínio das comunicações" e "no da produção da grande indús-
tria — desde a lei prussiana de 1838, sobre as estradas de ferro* —
um "verdadeiro sistema particular de responsabilidade excepcional
(objetiva)", em confronto com a responsabilidade comum*14.

Em face disso, não se pode deixar de reconhecer, nesse campo,
a existência — com Bonvicini — de duas categorias autônomas (a
subjetiva e a objetiva), em que cada qual explica e exerce uma fun-
ção própria da responsabilidadesss, com tendência a um crescente
alargamento do sistema objetivo91*, pelas razões expostas.

Realçando-se, à guisa de conclusão, os traços diferenciais básicos
dos dois sistemas, para assentamento das idéias principais, pode-se
observar que: a) nas atividades não perigosas, domina a noção de
ilícito, ou seja, de conduta juridicamente condenada, obrigando-se o
lesante — aquele que se afasta do conceito de bonus pater famílias —
a reparar o dano, em função da demonstração de participação voli-
tiva na ação (por dolo ou por culpa); nas atividades perigosas, ao
revés, a atividade é lícita, mas perigosa, sujeitando o exercente —
que se tem por obrigado a velar para que dela não resulte prejuízo,
como acentua Ripert ** — ao ressarcimento pelo simples implemento
do nexo causai; b) portanto, nas atividades não perigosas é a prática
do ilícito o fator gerador da responsabilidade e, nas perigosas, o exer-
cício da atividade carregada de risco; c) o fundamento, nas primeiras,
é a culpa; nas segundas, o risco; d) nas atividades não perigosas, a
responsabilidade é individual, podendo ser direta ou indireta nos ca-
sos e com os reflexos apontados; nas perigosas, a responsabilidade

324. Marton: o. cit., p. 33 e 34 (em que realça a existência desse siste-
ma particular, que nomes diferentes recebe, a saber: "Gefahrdungshaftung;
Kausalhaftung; Erfolgshaftung, Zufallshaftung": o. cit., p. 38). Também Ennec-
cerus, Kipp e Wolff apontam a citada lei como o início da caminhada em
direção à objetivação: o. cit., p. 1.188.

325. Bonvicini: o. cit., t. I, p. 446.
326. Com efeito, muito se discutiu e se debateu a respeito desse sistema

— que, inclusive, críticas contundentes recebeu — mas, conforme anotamos,
tem imperado em todas as leis que, extra-codificaçio, vêm sendo editadas sobre
responsabilidade e, ademais, vem recebendo guarida, nos próprios Códigos
atuais (inclusive em nosso projeto de Código). Sobre as discussões, dentre
outros: v. Gaudemet: o. cit., p. 311 e ss.; Marty e Raynaud: o. cit., p. 434
e ss.; Alvíno Lima: o. cit., p, 136 e ss,

327. Ripert: o. cit., p. 236.
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é da empresa exploradora, existindo tendência, concretizada em cer-
tas situações, de socialização dos riscos, não se cogitando, no entanto,
da responsabilidade indireta; e) enquanto nas primeiras, a vítima é
obrigada a demonstrar, em concreto, a existência da subjetividade do
lesante na produção do dano, nas segundas, deve simplesmente pro-
var o implemento do nexo causai; f) limita-se, ademais, para as últi-
mas, o campo de exonerações possíveis, com a absorção do fortuito.

Definidos, assim, satis quod sufficit, os contornos da teoria geral
da responsabilidade civil, com o destaque dos das atividades perigosas,
versaremos então a posição das atividades nucleares que, nesse con-
texto, representam o grau máximo de exacerbação de risco e, por isso,
se subordinam a estruturação jurídica própria, contado com regime
de responsabilidade peculiar.



PARTE III

Responsabilidade civil
nas atividades nucleares

CAPÍTULO I

POSICIONAMENTO DAS ATIVIDADES
NUCLEARES NA TEORIA GERAL

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15. Recepção das atividades nucleares na teoria geral da responsa-
bilidade: responsabilidade penal e responsabilidade civil.

Com efeito, as atividades nucleares ocupam posição singular no
contexto da teoria da responsabilidade, recebendo, ademais, regula-
mentação jurídica especial328, caracterizada por certos princípios e
por normas que destoam do direito comum, em razão de sua natureza
e das infinitas proporções do perigo que em si encerram.

328. A respeito desse posicionamento, v. dentre outros escritores: Píérard:
o. cit., p. 133 e St.; Ruiz: o. cít., p. 614 e •».; Martin-Retortillo Baqucr:
o. cit., p. 25 e ss.; os Mazeaud: "Traíté", cít., t. II, p. 480 e ss.; Santos
Lasúrtegui: o. cit., v. I, p. 44 e ss.; Bonvincíni: o. cít., t. I, p. 136 e 493 a
494; Alpa e Bessone: o. cit., p. 458 e ss,; Albi Rico: o. cít., p. 19; Jacchía:
o. cit., p. 48 e ss.; Strenger: o. cit., p. 242; Soares: "Direito Nuclear", cít., p.
380 a 382; Raynaud: o. cít,, p, 142; Alvarez: "Curso", cit., p. 483 e ss.; Tocino
Biscarolasaga: o. cit., p. 325 e ss.; Tomeau: o. cit., p, 6 e 641 e ss.; Conv
porti: o. cit., p. 99 e st. e 323; Di Martinc: o. cít., p. 188; Santos Briz: o.
cit., p, 540 e ss.; e "Derecho de danos", cit., p. 366 e w.; e Alterini: "Respon-
sabilidade civil", cit., p. Ill e M.
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Deflagradas na vida prática de forma hostil — com o bombar-
deio das cidades japonesas de Hiroshima e de Nagasaki, em 16 de
julho e 6 de agosto de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial —
depois do longo período experimentai em laboratórios e em testes
de campo, as atividades nucleares incorporaram-se logo à vida das
grandes nações, dominadas pelo homem como mais um importante
processo técnico para a obtenção de energia e de inúmeras outras uti-
lidades, que vem ocasionando sensíveis transformações na sociedade
atual.

Nesse sentido, passadas as primeiras cogitações de cunho político
e, mesmo, jurídico-bélico — provocadas pelo impacto das bombas —
começaram essas atividades a ser vistas mais como preciosas alterna-
tivas na produção de energia e na geração de diferentes utilidades
pacíficas (e em vários setores da vida humana, especialmente das
ciências, da medicina, dos transportes e das indústrias em geral). Daí
por que, a par de convenções e de tratados de não proliferação de
armas nucleares, a sua recepção deu-se no campo do Direito, sob o
signo desse aproveitamento pacífico, encerrando-se em leis próprias,
por sua vez inspiradas em princípios e em normas peculiares, de sa-
gração internacional, como ressaltam BonviciniSM e Santos Briz*80.
Essa vinculação deve-se a seu imensurável espectro, que pode desco-
nhecer fronteiras e continentes, e também atingir gerações inteiras,
como lembra Stronger"1, não só destruindo cidades e poluindo re-
giões inteiras, mas ainda provocando problemas graves a longo prazo,
pela influência lenta das emanações radioativas, conforme anotam os
MazeaudS32. |

Tem, pois, essas atividades a regulá-las, não só convenções e tra- f
tados internacionais, como também leis internas próprias — editadas |
pelas nações mais bem postadas tecnicamente — as quais vem sendo f
enriquecidas pelo intenso labor regulamentar, em cada qual desen- l
volvido, pelos organismos estatais de controle33*.

329. Bonvicini: o. cit., p. 136.
330. Santos Briz: o. cit., p. 540 (em que oferece os princípios definidos -

nas convenções, p. 541 a 544).
331. Stronger: o. cit., p. 242.
332. Mazeaud: o. ult. cit., p. 481.
333. Estudo analítico das legislações nacionais, no plano da responsa- '•

bilidade, é feito pela Agência para a Energia Nuclear da Organização de
Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE) — organização interna-
cional que congrega vários países — em trabalho publicado em 1976, sob o
título "Legislations Nucléaíres". Dentre outros, também estudam diferentes (j
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De índole intervencionista, essa legislação revela a imensa preo-
cupação com os riscos que decorrem do exercício das atividades
nucleares — sob cujo prisma desenvolveremos o presente trabalho
— sem descurar-se, no entanto, do relevo que estas apresentam no
atual cenário energético e industrial dos países de tecnologia mais
avançadaSM.

Mostra também a extraordinária sensibilidade do Direito ao
avanço tecnológico e a incessante luta para contê-lo em seus meca-
nismos e em suas fórmulas, como observa Santos Lasúrtegui "*, na
proteção dos valiosos bens que na pessoa humana e na sociedade se
inserem. Assim já ocorrera com a energia elétrica, como recorda
Torino Biscarolasaga3W e cuja eclosão provocou, logo depois, a ins-
tituição de controles próprios e a regulação específica no campo do
Direito, com o objetivo de enfrentar-se os problemas decorrentes, tanto
para as pessoas, como para os bens suscetíveis de envolvimento em
sua utilização.

A partir dessas colocações e em função da vivência prática di-
tada pelo desenvolvimento das atividades nucleares, tem-se manifes-
tado e sedimentado um novo ramo na Ciência Jurídica, que se deno-
mina, preferentemente, "Direito Nuclear" ou "Direito Atômico", re-
conhecido como tal pela doutrina especializadaW7.

direitos nacionais; Pierard: o. cit., p. 5? e ss. (oferecendo ampla bibliografia,
não só de autores de países ma» influenciados pelo direito francês, mas tam-
bém de escritores germânicos, ingleses e norte-americanos) e Di Martino: o.
cit., p. 236 e ss. Na obra coordenada por Henri Puget ("Aspects du droit de
1'Énergie atomique", cit.) encontram-se também estudos de vários sistemas
nacionais, t. 2, p. 3 e ss., com amplo material bibliográfico).

334. Trata-se de mais um campo em que o Estado veio a assumir o con-
trole, mas justificado pelas razões expostas e, especialmente, por questões
de segurança nacional,

335. Santos Lasúrtegui: o. cit., p. 33 (em que acentua que, na marcha
tecnológica, à descoberta de um novo princípio seguem-se transformações na
vida social e novos problemas, que o Direito procura equacionar, diretriz b
qual a energia nuclear nio poderia fazer exceção. Ampara-se também em
extensa bibliografia).

336. Torino Biscarolasaga: o. cit., p. 47 (em que, também com base em
extensa bibliografia, estuda a matéria em função do direito espanhol),

337. Dentre outros autores, v. Piérard: o. cit., p. 9 e ss.; Martín-Retortíllo
Baquer: o. cit., p. 28; Santos Bríz: o. cit., p. 540; Tocíno Biscarolasaga: o. cit.,
p. 64 e 66 e ss.; Santos Lasúrtegui: o. cit., p. 16; Strenger: o. cit., p. 238;
Soares: o. cit., p. 382 (em que também oferece ampla bibliografia sobre a
matéria: p. 383 a 386).
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Definido por Soares como "o conjunto de princípios e normas
que regem as atividades relacionadas à utilização da energia nuclear
com fins pacíficos*338, participa de elementos de direito internacio-
nal e de direito interno, estes abeberados em diferentes setores do
Direito, como anotam Martin-Retortillo Baquer SS9 e Strenger S4°, pro-
curando representar e realizar a síntese das posições jurídicas consa-
gradas pela humanidade nesse n~vel e já importante setor tecnológico.

De sua estrutura — cujo desdobramento é efetivado, entre nós,
por Alvarez 341 — interessam-nos as orientações traçadas no plano da
responsabilidade, que embora envolvam a de natureza penal, estão
voltadas principalmente para o campo civil, objeto do presente trabalho.

Nesse passo, ante ao alcance das atividades nucleares, logo se
sentiu a insuficiência dos esquemas tradicionais para a regência da

338. Soares: o. cit., p. 382. A respeito do Direito Nuclear, salienta, de
um lado, que se situa entre o Direito interno e o internacional, porque se os
interesses protegidos são de toda a humanidade, suas normas se destinam a |
aplicação no interior dos Estados e se dirigem a pessoas jurídicas ou a parti- •
culares que nele cuidam de assuntos nucleares; de outro lado, sustenta que o
Direito Nuclear faz a junção entre o direito público e o interno, pois se res-
peita a toda comunidade e suas normas não podem ser apartadas pela von-
tade das partes, a efetivação de várias operações se perfaz por contratos regi-
dos pela ordem particular dos envolvidos (p. 381).

339. Martin-Retortillo Baquer: o. cit., p. 28 e 30 (em que realça a im- ,
portância da matéria no contexto industrial moderno). í

340. Strenger: o. cit., p. 240 e 241 (em que destaca o relevo das ativi- '
dades nucleares e o caráter especial do Direito Nuclear, de cuja estrutura de-
fluem como elementos básicos: "o âmbito de aplicação da lei; a responsabi-
lidade pelo fato de coisas inanimadas; a responsabilidade da pessoa; a res-
ponsabilidade do construtor de centrais nucleares; a indenização a trabalhado-
res vítimas de radioatividade; a extensão da indenização em caso de acidente;
os seguros contra riscos atômicos; o transporte de materiais rad oativos; os
prazos para reclamação de indenização; as competências jurisdicionais; a pro-
va da responsabilidade civil nuclear", p. 242 e 243). Também Santos Lasúr-
tegui apresenta os pontos básicos de aplicação da legislação: o. cit., t. 1, p.
61 e 62.

341. Alvarez: o. cit., p. 484 e ss. (em que inclui no denominado "sistema
jurídico nuclear" — embora reconheça que ainda não alcançou uniformidade
estrutural — os seguintes elementos: a) teoria da elaboração e titularidade
nucleares, com a inserção do fato no Direito, com as suas matrizes normativas
e com a indicação e o estudo dos agentes das relações; b) teoria do fato
nuclear, com o estudo do objeto das relações, cor crcendendo a energia nu-
clear, os materiais e subprodutos e a tecnologia, com os reatores e outras insta-
lações; c) teoria das atividades nucleares, com o estudo das obrigações, des-
dobrado em: utilização da tecnologia nuclear e segurança e proteção, com os
estudos do risco nuclear, da responsabilidade e do seguro: p. 485 a 487).
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responsabilidade, como, dentre outros autores, anotam Piérard M2, Ro-
dière S4S, Strenger M4, Di Martino M5, Tocino Biscarolasaga **• e Ernst
Von Caemmerer *47, em razão de sua especificidade. Observou-se,
ademais, que não bastavam também as diretrizes definidas para as
outras atividades perigosas, pois, como acentua Rodière, mesmo na
utilização pacífica do átomo, os acidentes nucleares nos transportam
"a um mundo onde o espaço se encontra desmesuradamente aumen-
tado e o tempo extremamente distendido" s48.

Edificou-se, em conseqüência, um sistema que, moldado nas no-
ções básicas fixadas para as atividades perigosas, imprimiu-lhes, de
um lado, caráter mais rigoroso e, de outro, introduziu em seu con-
texto, modificações sensíveis e em pontos essenciais, de sorte que se
acabou por chegar a estruturação toda peculiar, a qual rompe, muitas
vezes, os compartimentos tradicionais da teoria da responsabilidade
civil, conforme anotam, dentre outros, Santos Briz M9 Alpa e Besso-
ne850 e Albi Rico381.

Com efeito, como enfatiza Strenger, as atividades nucleares im-
portam em "perigos tão grandes e conseqüências danosas tão impre-
visíveis", que as convenções e as legislações abandonaram por com-
pleto, na definição da responsabilidade, o dogma da culpa e, numa
demonstração da "correlação existente entre responsabilidade obje-

342. Piérard: o. cit., p. 105 e ss. (em que discute detidamente a matéria,
mostrando os seus pontos principais).

343. Rodière: o. cit., p. 7 e ss.
344. Strenger: o. cit., p. 242.
345. Di Martino: o. cit., p. 179.
346. Tocino Biscarolasaga: o. cit., p. 313.
347. Ernst Von Caemmerer: "La responsabilíté du fait des choses ina-

nimés et le risque atomique", in "Aspects du Droit de ITnergie atomíque"
(cit., t. I, p. 19 e ss.) (em que realça que a evolução da técnica favoreceu a
propagação do sistema da responsabilidade objetiva: p. 19).

348. Rodière: o. cit., p. 5.
349. Santos Briz: o. cit., p. 541 e 542.
350. Alpa e Bessone: o. cit., p. 458 e ss. Na Itália, no mesmo sentido

ainda: Grassetti: "Diritto delPenergia nuclear: 11 regime giuridíco deli res-
ponsabilità civile", in "Foro padano", 1960, v. 11, p. 54 a 56; M. Stolfi: "La
legge nucleare italiana", in "Assicurazioni", 1963, p. 231 a 234; Sacerdoti: "La
responsabilità per damni a terzi nell'utilizzazione pacifica dell'energia nuclea-
re", in "Foro italiano", 1958, IV, p. 233, dentre outros (sobre a doutrina ita-
liana v. Bonvicini: o. cit., p. 136, nota 7 e 494, nota 18 e Comporti: o. cit.,
p. 100 e 101 e 136).

351. Albi Rico: o. cit., p. 21,
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tiva e perigo", abraçaram esse sistema, com uma expressão ainda
mais rígida, não admitindo sequer a excludente da força maior Ki.

Impunha-se, ademais, um sistema jurídico especial para essas
atividades, em razão da necessidade de conjugação dos diferentes e
conflitantes interesses nascidos com a possibilidade de utilização pa-
cífica do átomo — inicialmente, como anota Di Martino353, nos EUA,
em que o problema por vez primeira se ofereceu — a saber: a) das
pessoas interessadas, das empresas privadas e do Estado, quanto ao
exercício da atividade, o respectivo controle e o seguro exigido e b) da
coletividade em geral, quanto à preservação dos respectivos bens e
valores. Daí por que, inobstante reações não intervencionistas —
apontadas por Georges Fisher naquele País, após a guerra ss4 — aca-
bou-se por instalar, de início, no setor, o monopólio estatal de explo-
ração, que depois se estendeu a outros países, bem como uma parti-
cipação decisiva do Estado em outros pontos dessas atividades, como
no sistema de garantia de indenização, que adiante se verificará.

No Brasil, em que se procurou acompanhar a evolução dessas
atividades e haurir-se a experiência alcançada no exterior, sua recep-
ção pelo Direito obedeceu à orientação assinalada, também porque
nosso País se vem conformando ao direito convencional delas de-
fluente, e a orientações definidas no direito comparado, tendo a res-
pectiva Lei básica sido promulgada em 17.10.77, sob n. 6.453. Pre-
sentemente, inúmeros outros diplomas legais e regulamentares inte-
gram o sistema do Direito Nuclear, conduzido, na prática, por um
complexo administrativo — técnico próprio955.

Referentemente à responsabilidade, definiram-se, na citada lei,
princípios e normas próprias, compreendendo-se uma "responsabilí-

352. Strenger: o. cit., p. 243 (em que acentua que, com base nessas pon-
derações, foram expedidas as leis nacionais e as convenções existentes).

353. Di Martino: o. cít., p. 188 e 189.
354. Georges Fischer: "L'energie atomique et les États-Unis — Droit in-

terne et droit international", Paris, Librairie Générale, 1957, p. 9 e ss. (em
que estuda o desenvolvimento das atividades nucleares nos EUA, mostrando
que, posteriormente a idéia de monopólio cedeu, tendo se estendido a empre-
sas interessadas a possibilidade de exploração que ora permanece).

355. Quanto à situação no Brasil, v. Alvarez: o. cit., p. 489 e ss.; e
Rocha: o. cit., p. 72 (em que salienta que a lei brasileira adota os princípios
das convenções, formando ordenamento jurídico peculiar; Melo da Silva: "Da-
nos Nucleares e a responsabilidade civil", cit.; Ninon Machado de Faria: "Res-
ponsabilidade civil por danos nucleares" (parecer), Rio, Instituto dos Advo-
gados Brasileiros, 1981, e Cretella Jr.: "O Estado e a obrigação de indenizar",
cit., p. 252 (em que cita texto de Josaphat Marinho).
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dade civil por danos nucleares" (capítulo II da citada lei: arts. 4 a
18) e uma "responsabilidade criminal" por certas ações nesse campo
tipificadas (capítulo III: arts. 19 a 27), que oportunamente serão
estudadas.

16. Atividades nucleares: noção, natureza e extensão.

Todas as coisas da natureza (inclusive o organismo humano) são
formadas de átomos, partículas diminutas, indivisíveis por meios quí-
micos, que em seu interior contem corpúsculos ainda menores, em
número igual, denominados "protons" e "elétrons" e carregados ele-
tricamente. Os primeiros são positivos e reúnem-se no núcleo do áto- ,
mo, região densa, em que existem ainda outras partículas, mas des-
pidas de carga elétrica os "neutrons", responsáveis por sua aproxima- .
ção. Os segundos são negativos e giram em torno do núcleo, na cha-
mada "coroa" do átomo (região muito menos densa), a distâncias |
várias, em função da força que os mantém. Como o número de pró- |
tons e de elétrons é igual em cada átomo, globalmente este se apre-
senta neutro*56. Outrossim, quando os átomos são idênticos, tem-se

356. Sobre noções básicas a respeito do átomo e da energia nuclca:, v.
dentre outros autores: Henry Semat e outros: "Atomic & Nuclear Physics",
London, Chapman and Hall, 1972; David A. Deese: "Nuclear power and
radioactive wast", Massachusets, Lexington Books, 1978; Bertrand Coldschmidt:
o. cit., p. 7 e 18; Jules Guéron: "L'energie nucléaire", Paris, Presses Universi-
taires de França, 1977, p. 3 e ss.; Dominique Pignon e outros: "Questions sur
la nucléaire", Paris, Christian Bourgois, 1975, p. 29 e ss.; C. Sanches Del Rio:
"Introducción a la teoria del átomo", Madrid, Alhambra, 1977; Joseph Etié-
vent: "L'energie thermonucleaire", Paris, Presses Universitaires de France,
1976; Walter C. Patterson: "A energia nuclear", trad., Lisboa, Publicações
Dom Quixote, 1979; John R. Lamarsh: "Introduction to nuclear engineering",
Massachusets, Addison-Wesley, 1977; J. Stein: "Isótopos radiactivos", Madrid,
Alhambra, 1973; Harald A. Enge e outros: "Introduction to Atomic Physics",
Massachusets, Addison-Wesley, 1972; Ronald Allen Knil: "Nuclear energy
technology", Washington, Hemisphere, 1972; W. M. Gibson: "Nuclear reac-
ting", Middleselk, Penguin Books, 1973; Ralph Kinney Bennett: "A energia
nuclear como ela é", in "Seleções", 1981, n. 124, p. 59 e ss.; L. Thiriet: "L'ener-
gie nucleaire", Paris, Dunod, 1976; e Aristides Pinto Coelho: "O que você
deve saber sobre a energia nuclear", Rio, Graphos, 1977, p. 2 e ss. (trabalho
patrocinado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear).

V. tb. sobre os dados técnicos e numéricos e a situação da energia nu-
clear no Brasil: o estudo especial "Brasil energia", publicado pelo jornal
"O Estado de S. Paulo", em 13.11.81; os verbc.e» "Átomo", "Fissio ou
fusão nuclear" e "Radioatividade: usos e riscos", inseridos em "Novo Conhe-
cer", respect, v, X, p. 34 a 39; VIII, p. 2,028 a 2.031 e IV, P- 794 a 796 (edí-
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os denominados "elementos químicos" (assim, por exemplo, o ele-
mento hidrogênio compõe-se de átomos de hidrogênio).

Cada átomo é identificado por dois números: um, o atômico,
indicativo do total de elétrons existente em sua coroa (ou de prótons
em seu núcleo); outro, o de massa, relativo à soma do número de
prótons com o de neutrons de cada átomo. Assim, por exemplo, a

235
representação gráfica do átomo de urânio é [ U.]

92
Com base no número atômico, chegou-se à disposição dos átomos

em um quadro denominado "Classificação periódica dos elementos"
de Mendelejew. ;

Em um mesmo elemento, o número de prótons é sempre cons-
tante, mas o de neutrons pode variar; alterando o seu número de .
massa e dando origem ao aparecimento dos isótopos (átomos de dife- \
rentes números de massa que ocupam o mesmo lugar no quadro pe- \
riódico) (por ex., conhecem-se três isótopos de hidrogênio: o comum
[1] 2

H —, com um próton e um elétron; e o deutério, — H, com um
[1] 1

elétron, um próton e um nêutron; e o trítio, — H, com um elétron,
1

um próton e dois neutrons). A estabilidade do núcleo reside na rela-
ção entre o número de neutrons e de prótons presentes e, quanto
maior a diferença, mais possibilidade de decomposição espontânea
apresenta. Daí por que se diz que são "radioativas" essas formas e
"radioisótopos" os átomos que por si se decompõem (por ex., no
C — 12 a estabilidade está presente, porque dispõe de 6 prótons e de
6 neutrons; já o 14 C é radioisótopo, eis que contém 6 prótons e 8
neutrons), emitindo 3 tipos de raios, diferentes por sua intensidade

tado em português por Abril Cultural e Industrial); e os livretos, editados por
Furnas Centrais Elétricas S.A.: "Saiba o que é uma usina nuclear"; "Como
funciona uma usina nuclear"; "O porquê das usinas nucleares"; "A segurança
das usinas nucleares"; "As usinas nucleares e a proteção do meio ambiente";
"As usinas nucleares e a energia elétrica"; "As radiações"; "Resíduos radioati-
vos"; e "Central nuclear de Angra" (inclusive com toda a estruturação do
complexo de Angra). Sobre o interior da usina, existem, entre nós, reporta-
gens nas revistas: "Manchete", de 27.3.82, p. 124 a 129; "Isto é", de 11.3.81,
p. 29 a 35; e "Veja", de 17.3.82, p. 86 a 96. V, ainda, sobre a matéria, o
livreto, editado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, "Conheça um
pouco de reatores nucleares".
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e conseqüente capacidade de penetração: "alfa", "beta" e "gama"
(os primeiros, com a mesma constituição do núcleo do átomo do
hélio, com carga positiva; os segundos, são elétrons, portanto, de
carga nefativa; os terceiros são de natureza eletromagnética, como os
raios X).

O processo de decomposição pode ocorrer na natureza (sob a
ação do sol, tem-se, por exemplo, os raios cósmicos) — embora rara-
mente — ou por meios técnicos (reatores nucleares e outros siste-
mas), podendo, pois, um elemento transformar-se em outro, pela
"transmutação" (por ex., com a desintegração, o 226 R transforma-se
em radônio 222), com a qual se modifica a sua estrutura (no exem-
plo, o rádio perde 4 unidades de peso). Pelo processo artificial, obti-
do inicialmente em 1921, por Rutherford, pode-se conseguir grandes
quantidades de radioisótopos (como carbono, fósforo, iodo e outros),
para aplicação em inúmeras atividades. O principal é o da reação em
cadeia, realizada com a fissão (cisão ou ruptura) do átomo de urâ-
nio-235 em dois outros, mais ligeiros.

Por esse processo, quando um nêutron lento é capturado pelo
átomo do urânio-235, dá-se a excitação de seu núcleo, que acaba por
desdobrar-se em dois núcleos menores, dividindo-se o nêutron em
dois ou três outros e desprendendo-se grande quantidade de energia,
sob forma de luz e de calor; os neutrons liberados são, por sua vez,
capturados por outros átomos de urânio, provocando reações em série
(a reação foi efetivada na prática, por vez primeira, por Fermi, em
1942, iniciando-se então a liberação controlada de energia nuclear)S57.

A energia liberada é de extraordinária expressão e de espectro
infinito, de modo que necessita de controle para o aproveitamento
pacífico. Essa energia é acumulada no núcleo do átomo por forças
de ligação e conhecida como "energia de empacotamento", liberan-
do-se com a fissão daquele, quando então se desencadeiam as ativi-
dades nucleares em seu processo agudo (que é o controle para pro-
dução de energia elétrica).

357. Nas reações, são produzidos núcleos mais ligeiros, geralmente de
estrôncio-94 e xenon-131 (a par de outros, corno o iodo e o césio, menos fre-
qüentes), que constituem os denominados "produtos de fissão" ou "rejeitos".
Esses núcleos, instáveis, desintegram-se, por sua vez, em núcleos estáveis, emi-
tindo radiações perigosa» para os organismos vivos. A fissão dos núcleos de
um grama de U-235 produz tanta energia quanto a combustão completa de
2,5 t de carbono puro.
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A reação — produzida livremente na primeira e bélica eclo-
são 35S — é ora efetivada e controlada no interior de reatores nuclea-
res, chamados também "pilhas atômicas", ou "centrais ou estações
de energia nuclear" (entre nós, do tipo "piscina", com água pressu-
rizada — Pressurized Water Reactor PWR — ou reator a água leve).
Em SÔU seio movimentam-se substâncias refrigerantes sob pressão
(água comum; água pesada; metais, como o bismuto e o sódio; e
gases líquidos).

No reator359, os refrigerantes (geralmente, água tratada) absor-
vem o calor gerado em seu contexto e aquecem uma caldeira — en-
quanto se processa a reação do combustível (normalmente, urânio) —
cujo vapor movimenta uma turbina que, por sua vez, aciona um ge-
rador elétrico, operando-se a conversão da energia atômica em mecâ-
nica (na turbina) e em elétrica (no gerador). Em síntese, o calor pro-
vém da reação nuclear controlada e é retirado, depois, pela refrige-
ração da água, sob cita pressão (a qual evita a sua vaporização, inobs-
tante atinja a água temperaturas de 291°C a 326°C), produzindo ele-
tricidade 36°.

358. Verificou-se que a desintegração de um átomo de urânio liberta
energia muitos milhões de vezes mais expressiva do que a proveniente da
queima de uma molécula inteira de um combustível convencional (a gasolina,
por exemplo). Daí nasceu a bomba atômica, que consiste no bombardeamento
incontrolado de grande massa de urânio por neutrons, irrompendo-se, com a
fissão dos núcleos, gigantesca reação em cadeia, que liberta, incontinenti, ex-
traordinária quantidade de energia. A temperatura local eleva-se a milhões de
graus e a massa de ar aquecida destrói tudo a seu redor, em um raio de
quilômetros.

A força explosiva dessa energia pode ser avaliada pelos danos causados
às cidades japonesas atingidas na guerra: foram suficientes 17K de U-235 em
Hiroshima e 7K de Pu-238 em Nagasaki, em que se usaram dois artefatos, de
4.000 e 11.000 libras, respectivamente, contendo 125 e 12 libras de material
explosivo (estimando-se, na primeira, uma força de aproximadamente 20.000 t
de TNT — trinitrotoluol).

359. Os reatores — hoje, de diferentes tipos — podem ser classificados
de várias formas, a saber: em função dos combustíveis utilizados (urânio en-
riquecido ou natural): dos tipos de moderadores (citados); do tipo de arrefe-
cedores (materiais que possibilitam o câmbio do calor pela energia, como a
água, leve ou pesada; o hélio; o gás carbônico e outros).

Ao que consta, a primeira "pilha atômica" entrou em funcionamento em
2.12.42, em uma quadra subterrânea de tênis da Universidade de Chicago.

360. Consoante as especificações técnicas, a água transporta o calor
liberado pelos elementos combustíveis, através de trocadores de calor, ao sis-
tema de circulação (de água e de vapor) que existe na instalação de geraçfio
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O combustível é introduzido no reator em barras cilíndricas
("revestimentos"), produzindo seu núcleo atômico, pelo fenômeno da
radiação, a reação nuclear. Essas barras são operadas eletronicamente,
a fim de graduar-se a intensidade da reação e, em conseqüência, a
quantidade de energia desprendida.

Ainda para efeito de controle da reação, são inseridas no reator
barras de cádmio (ou bório) junto à massa crítica de urânio para a
absorção de neutrons, sem a realização do fenômeno da fissão. Esses
neutrons são retirados, pois, do ciclo de reação, limitando-se o seu
aumento e permitindo-se a extensão da reação em cadeia por longos
períodos.

Os reatores integram o complexo das "usinas atômicas" — as
nossas, do tipo 1.300 MW 361 — existente para a geração de eletrici-
dade. Nessas usinas — que diferem das convencionais (termoelétricas)
pelo modo de produção de calor (fissão nuclear, em vez de queima
de combustível comum, óleo ou carvão) — o reator funciona em subs-
tituição à fornalha, seguindo-se, depois, na produção de eletricidade,
o processo comum: da movimentação das turbinas ao acionamento do

de vapor. A água passa por quatro circuitos idênticos (todos com uma bomba)
aos trocadores de calor — geradores de vapor — e volta ao reator. Este é o
chamado circuito primário, que se separa, através da tubulação do trocador
de calor, do sistema de circulação referido, a fim de evitar que matérias ra-
dioativas escoem para o último.

Do lado secundário dos quatro geradores de vapor, são gerados, à plena
carga, em cada segundo, 2.061 Kg de vapor saturado a 284°C e 64 bar. Este
movimenta a turbina e ingressa nos condensadores. Quando saí, é bombeado
como água e aquecido por vapor retirado das turbinas, em diferentes sangrias.

A turbina compõe-se de parte de alta pressão e de duas ou três de baixa
pressão e, na passagem de uma a outra, o vapor é secado e sobreaquecido com
vapor vivo a 240°C.

O gerador (írifásico) é excitado por um retificador rotativo com diodos,
apresentando, para uma potência aparente de 1.700 MVA um fator de potência
igual a 0,8. Os enrolamentos são refrigerados a égua.

Dois sistemas de refrigeração existem, a saber: o por refluxo ou o por
água fresca retirada diretamente de rios ou mares: no primeiro, a água aque-
cida transfere calor à atmosfera e volta depois aos condensadores; no segundo,
é reposta diretamente ao rio ou ao mar, ou antes resinada em torre de re-
frigeração.

361. As usinas desse tipo são as geradoras a vapor, que funcionam com
reator de água prewurizada como fonte de calor, apresentando potência tér-
mica máxima de 193 elementos combustíveis, com urânio em seu interior (com
o total de 103 t de U levemente enriquecido) e de 61 elementos de comando,
que se movem no sentido axial. Com eisei elementos e o bório dissolvido no
meio de refrigeração, é regulada a potência do reator.

1
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gerador e deste à obtenção da energia. Dessa forma, é pelo funciona-
mento, em razão da força expansiva do calor da água — o mesmo
princípio das termoelétricas — que operam as nucleares, as quais,
por isso, recebem ainda o nome de "usinas termonucleares".

A matéria-prima utilizada nos reatores denomina-se "combustí-
vel nuclear" (material físsil), empregando-se ora o U-235 e o Pu-239.
O primeiro encontra-se na natureza (o único nela cujo núcleo se fissio-
na). Aparece na massa de urânio em pequena proporção (0,694%),
ao lado de dois outros isótopos (o U-238, urânio natural, com 993%;
e o U-234, com 0,006%). O segundo provém do U-238, mediante a
absorção de um neutron, com o qual se torna instável, emitindo um
elétron e transformando-se em netúnio (Np-239) que, por sua vez,
também expede um elétron, transmudando-se em plutônio (Pu-239)Mt.

Nas usinas usa-se uma mistura de material físsil (como o U-235)
e de material fértil (que pode ser transformado em físsil pela captura
Je um nêutron — fenômeno que se chama de breeding, ou "refrige-
ração" — como o U-238 e o tório, Th-232) *•.

O processamento nuclear obedece a diferentes etapas — desde
a prospecção do combustível até a produção da energia e o tratamento
e estocagem dos rejeitos — no denominado "ciclo do combustível
nuclear".

Parte-se, portanto, após a prévia identificação das áreas favorá-
veis, da extração do minério de urânio, do qual este se desprende,
por processos químicos, em várias fases, até a formação de um con-
centrado de minério (denominado yellow cake: "bolo amarelo", em
razão do aspecto e da cor), que é, depois, em sucessivas operações,
purificado, enriquecido e revestido, para a inserção nos reatores.

Com efeito, o urânio aparece em quantidades mínimas em rela-
ção às rochas em que se encontra e mesclado a outros minérios, exi-
gindo longos processos de avaliação e de extração, que consomem
cerca de oito anos. Da prospecção e da mineração, passa-se à con-
centração referida, a qual é depois transformada em hexafluoreto de

362. Nas centrais, como o U-238 absorve os neutrons com a colisão (sem
fissão), o moderador (água) controla a velocidade destes, para que possam
ser capturados pelo U-235 e produzir a cisão. Nessa reação, um grama de
U-235 oferece aproximadamente 22 milhões de watts/hora, ou 18 milhões e
920 mil quilocalorias. A água adquire tonalidade azul, na chamada "reação
de Serenkov".

363. A primeira carga do reator envolve cerca de 50 t de combustível,
que é reaproveitado a cada paralisação anual do reator. Substitui-se, então,
um terço do combustível (que sofreu maior "queima") por material novo.
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urânio, na fase denominada de conversão (por fluoração, o urânio
antes transmudado em nitrato de uranila, converte-se em hexafluoreto
de urânio — UF-6, gás verde com flúor, que se usa nos processos de
enriquecimento desse minério). Segue-se o enriquecimento, que im-
porta no aumento do teor de urânio fissil no natural (o PWR usa o
U-235 enriquecido a 3%). O hexafluoreto é enriquecido, retornando
depois, por meios químicos, à forma sólida, quando é transformado
em pastilhas de UOz (dióxido de urânio enriquecido^ e acondidonado
em varetas apropriadas (com material resistente, como o zircaloy). A
etapa seguinte é, pois, a fabricação dos elementos combustíveis (o
conjunto das varetas em que se acham as pastilhas). Esses elementos
são, posteriormente, dispostos no reator para a "queima" (processa-
mento da fissão). Segue-se a irradiação do urânio no reator. Após as
fissões, com a consumação de cerca de 10 a 15% dos átomos de
U-235, são retiradas as barras, para reprocessamento (para novo tra-
tamento, eis que se acumulam elementos de fissão nos combustíveis,
dificultando as reações). Nesse tratamento, por processos químicos,
extraem-se do urânio "queimado" o plutônio e o urânio fissil. Por
fim, vem a estocagem dos rejeitos radioativos (ou "lixo atômico", ou
"nuclear") — ou seja, das sobras da extração referiu?. — que são
depositados em locais que não possam afetar nem os seres vivos, nem
o meio ambiente (como as minas de sal desativadas, que são consi-
deradas o mais adequado depósito de rejeitos).

Em todas as fases desse processamento são tomadas cautelas, em
razão da periculosidade que oferecem, não só os componentes, como
também a complexa engrenagem dessas atividades, a fim de evitar-se
danos a pessoas e a bens.

Efetivamente, a partir da extração do minério ao seu enriqueci-
mento; e daí ao carregamento dos reatores; de sua operação à produ-
ção de energia; do tratamento dos rejeitos à sua conservação, enfim,
em todas as atividades são observados cuidados especiais — em função
dos princípios de "defesa em profundidade" sobre os quais repou-
sam — definidos em rígidos manuais técnicos e em severas e minu-
ciosas normas de controle ***, a nível internacional e interno, envol-
vendo pessoal altamente treinado. A par disso, equipes especiais de
controle e de fiscalização existem, nos dois planos, sob a égide de

364. Dentre eles, os denominados "programas de vigilância radiológíca
ambiental", em que se definem os limites suportáveis nas centrais, testes e mé-
todos de interpretação dos resultados.
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uma organização internacional, a AIEA (Agência Internacional de
Energia Atômica).

Todo o sistema se encontra, no âmbito interno, sob o império do
Estado, que às vezes monopoliza a produção da energia (como no
Brasil), atuando, outrossim, no licenciamento das instalações e na
fiscalização das atividades nucleares (produção, comércio e armaze-
namento do material nuclear; registro das empresas concessionárias
de mineração; controle da tecnologia; controle do pessoal que mani-
pula esse material e que trabalha nas instalações, dentre outras) e
na definição, na regência e na execução de sua política (no Brasil,
por meio da Comissão Nacional de Energia Nuclear). Essa matéria
compõe a denominada "teoria das atividades nucleares", referida e
estudada entre nós, por Alvarez365.

As cautelas são expressas em inúmeras barreiras, ativas e pas-
sivas, que, desde a criação e em todo o seu funcionamento, dominam
esse sistema, em especial as que separam os centros de atuação do
mundo exterior, com ênfase para as usinas nucleares3M. Também os
transportes são cercados de toda segurança e os deslocamentos de
veículos, embarcações e materiais recebem tratamentos diferenciados
— inclusive no plano jurídico — em que a tônica é a preservação do
mundo ao seu redor.

Mas, mesmo assim, riscos enormes e infinitos advêm dessas ati-
vidades e que podem provocar danos incalculáveis (alguns já apon-
tados), em razão do elevado potencial explosivo e do extraordinário |
poder de contaminação que os materiais radioativos apresentam.

365. Alvarez: "Curso", cit., p. 521 e ss. (em que insere o sistema de
controle e a teoria do risco nuclear).

366. Assim, na usina, as varetas de zircônio, que contêm as pastilhas de
oxido de urânio são resistentes ao calor, à corrosão e à radiação e ficam
imersas na água, no sistema de refrigeração do núcleo do reator, que, por sua
vez, é envolto por um vaso de pressão com parede de aço de 23cm de espes-
sura. Este conjunto, por seu turno, insere-se em uma cobertura hermética de
aço, cercada por uma cúpula exterior de concreto, com cerca de 6m de es-
pessura, e de ação, com cerca de 1 20m de espessura.

Quanto às operações na usina, sistemas de detectação de alterações, de
escape de radiação e de controle automático de falhas existem, inclusive para,
se necessária, a interrupção das reações, e para refrigeração de emergência, no
controle de excesso de calor (sistema ECCS de emergência de refrigeração
do núcleo). Sistemas próprios existem para o tratamento, transporte e depó-
sito de materiais nucleares e de resíduos, extensíveis aos veículos, ao empa-
cotamento e à etiquetagem dos produtos.
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Some-se a isso a observação de que, a par da fissão, outras rea-
ções nucleares ocorrem e vem sendo desenvolvidas pelo homem, com
o mesmo grau de periculosidade anotado, alargando-se, assim, o cam-
po de aplicação nuclear w .

Além disso, apesar de ter na produção de energia sua mais im-
portante utilização, essas atividades — que têm contribuído para o
desenvolvimento econômico dos países em que se desenvolvem espe-
cialmente com a extração e o enriquecimento do material, a fabrica-
ção de usinas, reatores e equipamentos — espraiam-se por diferentes
setores de ação humana, alcançando, atualmente, extensa área do
complexo administrativo, técnico e industrial dos Estados mais bem
dotados tecnologicaroente.

Restringindo-nos à utilização pacífica — desde que a militar
refoge ao tema proposto — podemos acentuar que inúmeras aplica-
ções oferecem presentemente seus produtos e derivados, tanto indus-
triais, como científicas, medicinais, técnicas e várias outras, analisa-

367. Consoante síntese feita por Soares, ao lado da fissão existem a "fu-
são" e a "desintegração radioativa". Na primeira, como exposto, há o rompi-
mento do núcleo, com a liberação de energia; na fusão, há a constituição de
núcleo mais pesado, a partir de outros mais leves, como a reunião do deutério
para a formação do hélio, na bomba de hidrogênio (princípio desenvolvido
por Edward Telder) — muitas vezes mais potente do que a bomba A, pela
conversão de massa em energia na razão de 0,7% contra 0,1%, daquela, e na
desintegraç'.j radioativa opera-se a transmudação espontânea de um nuclideo
rm outro diferente ou em um estado de energia diverso — "decaimento ra-
dioativo" — com tendência para um estado mais estável (o. cit., p. 379).

A respeito da fusão — tratada especificamente por Daniel Blanc: "Fu-
sion thermonucléarie controle", Paris, Masson, 1978 — deve-se anotar que
tem sido considerada a grande esperança para a solução definitiva dos proble-
mas da energia fóssil, eis que um grania de hidrogênio eqüivale a 98.750 qui-
lowatts/hora. No momento, a operacionalização da fusão encontra na difi-
culdade de seu controle a barreira ainda não transposta, mas acredita-se que,
em meados do próximo século, já estarão funcionando os reatores de fusão
(de átomos leves, como o hidrogênio, inicialmente com energia de raios laser.
Já se obteve a fusão contida por horas apenas, na máquina Negation, com o
soviético Píotr Kapitsa.

Ainda em termos de projeção, cogita-se, para a fissão, de desenvolvi-
mento de reatores com materiais férteis — como, entre nós, o Th-232, pelas
jazidas existentes — bem como de novos tipos de reatores sem moderadores
(os breeders), que utilizarão o Pu-239, tendo como refrigerante o sódio ou o
hélio. Fala-se ainda na substituição dos atuais reatores térmicos por supercon-
versores rápidos (os fat breeders).
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das, em toda a sua extensão, pela Organização Internacional de Ener-
gia Atômica s w .

Na identificação dessas utilizações e tomando por base as reações
produzidas, ressalta Soares que: a) a fissão é usada em explosões
pacíficas e militares e nos reatores; b) a fusão, somente para opera-
ções militares (bombas de hidrogênio e termonucleares); c) a desin-
tegração, pela utilização de isótopos na medicina (na medicina nuclear,
pela injeção de materiais nucleares nos doentes, e na radiologia, pelo
aproveitamento como fontes de radiações); na agricultura (como os
rastreadores da interação entre insetos e plantas; os inibidores de
crescimento de vegetais; os conservadores de alimentos; os esterili-
zadores de insetos nocivos e outros); na engenharia civil (gamografia
de grandes estruturas metálicas); rastreamento de circuitos hidráulicos
minúsculos; e análises não destrutivas, pelo aproveitamento das van-
tagens radioativas dos isótopos ou pela grande penetração dos raios
gama)M9.

Nas aplicações industriais, destaca Coelho: a) a possibilidade de
medição de líquido corrosivo de um recipiente, sem contato com os
aparelhos (que são colocados na parede externa do sistema); b) a
técnica de traçagem de plantas na agricultura, por meio da qual se

368. Organização Internacional de Energia Atômica: "Los isótopos en
Ia vida cotidiana", Viena, 1978, edição própria (em que aponta, dentre outras,
a ação dos traçadores: p, 6 e ss.; a utilização em hidrologia, para verificação de
recursos, p. 7; em saúde, para diagnóstico de doenças, p. 8; na alimentação,
p. 22; em medicina, p. 31 e ss.; no estudo do meio ambiente, p. 40 e ss.; na
indústria, p. 42 e ss. e na investigação científica, p, 48 e ss.

Outrossim, sobre os problemas da utilização, v. dentre outros autores a
par dos citados: Ruiz: o. cit., p. 503 e ss., e o verbete "Energia Nucleare",
in "Nuovissimo Digesto Italiano", VI, p. 533; Coldschmídt: o. cit., p. 13 e ss.;
Raynaud: o. cit., p. 5; Patterson: o. cit., p. 23; Pierre Galois: o. cit.; Pessoa:
o. cit., p. 167 e ss. (em que discute as suas conseqüências no plano do "Di-
reito de Guerra"); Furet: o. cit.; Danon: o. cit.; Alvarez "Curso", cit., p.
541 e 542; e Georges Fischer: "La non proliferation des armes nucléaíres",
Paris, Librairie Générale, 1969; Valenzuela: "Work paper", cit. (em que apre-
senta os atos internacionais existentes sobre a não proliferação de armas nu-
cleares, dentre os quais se destaca o de Salt, acordo entre EUA e URSS, de
26.5.72).

Nesse campo, existem, além de outros aparatos, os mísseis autoguiados
("bombas inteligentes"), os "satélites da morte" e os "anti-satélites", temíveis
armas de alcance infinito. De outro lado, o denominado "impasse nuclear"
vem produzindo o desenvolvimento de outros mecanismos químicos de guerra,
como as bíotoxínas (T-2).

369. Soares, o. cit., p. 379 e 380.
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verifica a natureza química das substâncias por elas preferidas; c) o
aproveitamento de doses elevadas de radiações ionizantes para a
esterilização de alimentos; d) o uso de radioiodos no estudo e
no diagnóstico das disfunções da glândula tireóide (com o qual se
detetarn doenças como o bócio, a tireoidite e o câncer da tireóide);
e) a utilização das radiações elevadas para a destruição de tecidos
cancerosos (a radioterapia, com bombas de cobalto de potências
diversas)wo.

São lembradas, ainda, dentre outras utilizações: a) a do sódio
radioativo, no estudo das doenças do coração e dos defeitos da cir- j
culação; b) a aplicação de radiações nas sementes, para a melhoria !
da qualidade das plantas; c) os motores atômicos para a impulsão de |
navios e de submarinos (em que o reator substitui a fornalha, aque- \
cendo fluído a temperaturas elevadíssimas, o qual se converte em |
vapor, em gerador próprio, para o acionamento das máquinas —
como no famoso submarino "Nautilus" — podendo operar meses com
poucos quilos de urânio e proporcionando economia de espaço e di-
minuição de peso às embarcações); d) a aplicação em oleodutos, para
o acompanhamento das remessas de combustíveis (medição); e) nas
fundições, para radiografia de peças metálicas (em substituição aos
raios X).

Por fim, referindo-se a aplicações comuns e exalçando a sua
condição de precisos instrumentos práticos de medida, de controle
e de investigação, aponta Jacchia, dentre outros, os seguintes usos
para os isótopos: a) a aferição do êxito da fusão de qualquer metal; f
b) o controle da espessura de lâminas, pneus e outros produtos; c) o i
controle de aterrissagem de aviões sem visibilidade; d) o controle do
peso do tabaco em um cigarro *71.

No Brasil — em que ora existe uma programação energética defi-
nida 372 e se desenvolvem, em diferentes campos, medidas para o seu

370. Coelho, o. cit., p. 24 e 25.
371. Jacchia, o. cit., p. 39 e 40. V. ainda sobre aplicações, Tocíno Bis-

carolasaga: o. cit., p. 37 e ss, e Comissão Nacional de Energia Nuclear: "Apli-
cações clínicas da cíntiligrafia", editada em 1977 (sobre utilização na medicina).

372. Nesse campo, as tendências são o aumento da produção de pe-
tróleo e a diminuição de consumo de seus derivados: a meta, entre nós, 6 a
de 500 mil barris diários em 1985. Quanto ao álcool (que dispõe do programa
especial, o "Proálcool"), o objetivo central é a produção de 10,7 bilhões de
titros em quatro ano». Ademais, nova» atina» de eletricidade e»tik> em cons-
trução, como as gigantescas unidades de Itaípu e de Tucuruí (prevendo-se
para 1983 o funcionamento das três unidades geradoras da primeira). A ener-
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suprimento e a expansão de sua produção — encontram-se em pleno
desenvolvimento as atividades nucleares (com sistema próprio373, a
começar com a extração do minério, em diversos pólos, dos quais
o principal é o de Poços de Caldas, com 56.600 t). Objetivos básicos
do acionamento dessas atividades são, de um lado, a construção e a
operação de usinas e, de outro, a absorção da tecnologia avançada do
setor, consoante o recém-divulgado "Plano 2000" de energia, cm que
se prevê a construção de oito usinas nucleares.

No presente momento, em que as atividades nucleares ganham
sucessivas manchetes de jornais e de revistas, pelo ingresso histórico
do país na fase ativa do reator da Angra I, em 11.3.82, e o alcance
normal, das fissões em 13.3.82, prosseguem os testes e as obras na-
quela unidade, ao mesmo tempo em que se constrói também a de
Angra II (prevista a conclusão para 1987). O rol se completará com
Angra III e mais cinco outras unidades que, conforme previsão, es-
tarão em funcionamento até 1995 m .

Começará a atuar, em breve, em Resende, a fábrica de elemen-
tos combustíveis para a usina de Angra I (que estará totalmente pronta

gía solar também vem sendo utilizada industrialmente (como na movimen-
tação de equipamentos para a produção de cervejas e em outras aplicações),
existindo, a respeito, no exterior, extensa literatura técnica. A meta para a
energia é a produção de 10 milhões de Kw até 1990.

A problemática da energia vem interessando, sobremaneira, o mundo
jurídico, tendo sido discutida amplamente no referido X Congresso Mundial,
com a apresentação de vários trabalhos, como, a par dos citados, os sobre:
álcool, de Renato Guimarães Jr. e Bruce B. Johnson ("Legal implications of
biomass energy: the case of Brasil's Alcohol Program"); petróleo, de Franklin
Hoet-Linares ("El petróleo: causa de guerra o instrumento para Ia paz") e
Direito da energia, de Walter T. Alvarez ("Uma introdução ao Direito da
energia em seu embasamento tecnelógico e econômico").

373. O programa nuclear brasileiro — cujo custo global estava previsto,
em 1981, para USf 18 bilhões a preços médios — alcançará, com a soma dos
custos indiretos no país, o total de USJ 24,8 bilhões (a saber: US$ 19,3
bilhões para as instalações e US$ 5,5 para o "ciei do combustível" e a infra-
estrutura tecnológica).

O orçamento nuclear para 1982 prevê a expressiva soma de 138 bilhões
de cruzeiros.

374. A carga deu-se em setembro de '981 (de 20 a 22) — em razão de
inúmeros adiamentos por problemas detectados em reatores semelhantes —
quando o Brasil passou a pertencer ao quadro das nações nuclearmente ativas.
Anexo especial receberá por dez anos o "lixo", até que se construa a central
própria, prevista para Vera Cruz, ES,

A primeira fissão foi registrada a 20h30 de 13.3.82. O reator de Angra I
opera, por precaução, com baixa potência, a nível de teste, até que se en-
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em 1984, tornando-se a primeira a concretizar-se, entre nós). O com-
plexo atômico de Resende será formado por uma usina de conversão;
uma de enriquecimento (em que se adotará o sistema do jato centrí-
fugo, o jet-nozzle) e uma fábrica de combustíveis, que utilizará o con-
centrado produzido na mina de Poços de Caldas, com conclusão pre-
vista para 1988 e capacidade para atender a duas recargas anuais de
reator do tipo Angra I. As demais usinas atômicas planejadas são
as de Peruíbe e Iguape (para operação de 1989 e 1990) e as restantes
ainda não definidas quanto a localização (para entrar em produção
entre 1991 e 1995). Além disso, outros projetos e pesquisas vêm
sendo desenvolvidos em vários pólos (como em Itatiaia, CE; Lagoa
Real, BA; Figueira, PR, e inúmeros outros), inclusive para a expor-
tação de urânio S75.

Ainda no plano de utilização industrial, está em fase final de
teste a irradiação para a conservação de alimentos (no Centro de
Energia Nuclear da USP, em Piracicaba), que será posta em prática
com a conclusão dos estudos para a edição da necessária legislação
reguladora.

A par disso, pessoal especializado tem sido preparado no exte-
rior e mesmo no país, para o trabalho nessas atividades, que já con-
tam com centros especiais de estudos e de formação de técnicos e de
mão de obra especializada, exigidos pelo setor.

Por esse breve panorama, pode-se verificar como já é amplo o
universo das atividades nucleares e, conseqüentemente, dos riscos que
trazem, exacerbados por falhas suscetíveis de ocorrer — como nus
acidentes havidos — tanto em função de deficiências humanas, u>mo
das máquinas e dos materiais empregados. Isso enseja, pois, o trata-
mento jurídico especial que lhe é imposto, sob a formulação de teoria
própria.

contre solução para o defeito apresentado por seus congêneres (no pré-aque-
cedor do gerador de vapor). Atuará nessa fase inicial de criticalidade com
5% de sua potência, sendo depois ligado o seu tubo gerador à rede elétrica,
com o aumento progressivo da geração, até alcançar aproximadamente 30%
de sua capacidade.

375. O Brasil possui diferentes reservas de urânio, que poderão alimen-
tar 35 reatores do tipo Angra I, por 30 anos, operando com fator de carga de
60%. Além da citada, as de maior vulto são as do "Quadrilátero ferrífero"
(de Minas); Itatiaia (Ceará); Lagoa Real (Bahia); Espinhares (Paraíba);
Figueiras (Paraná) e Amarinópolis (Goiás).

De monazíta (de que se extrai o Th-232), as principais jazidas são as
de: Cumuraxatiba (BA); Guarapari; Praia do Diogo; Meiape, Mãe-Bá (ES)
e Tipiti (RJ).
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Mas, para efeito de responsabilização por acidentes nucleares
— e desde que, em sua seqüência e, mesmo, para a sua concretiza-
ção, intercalam-se operações outras, inseridas no domínio das ativi-
dades convencionais (como a fabricação de peças e de equipamentos
e o seu transporte) — recebem as atividades nucleares e as operações
nelas desenvolvidas as necessárias definições legais, com a exata enun-
ciação dos responsáveis e a delimitação de seus contornos, tanto a
nível internacional, como interno, conforme adiante se discutir», com
os respectivos princípios e fundamentos. Fica, desde já, realçado que,
para fins jurídicos, a matéria recebe a necessária delimitação, restrin-
gindo-se, pois, o seu alcance aos termos constantes da respectiva re-
gulamentação. Com isso, em seu rígido e severo teor se inscrevem
apenas as matérias estritamente nucleares, assim entendidas as que
apresentam os contingenciamentos próprios do setor nela definidos.

De outro lado, deve-se assinalar que as utilizações referidas — e
mesmo os projetos nucleares, sua avaliação e seu dimensionamento —
têm sido sempre discutidas, em praticamente todos os países (como,
entre nós, ainda no presente momento), pontilhados os debates pelos
acidentes de percurso verificados em algumas partes, como na Suécia,
em que o programa recebeu uma reestruturação, pelas falhas verifi-
cadas em seus equipamentos. Efetivamente, essas atividades estão,
ainda, marcadas pelo estigma da primeira e fatídica utilização prá-
tica, questionando-se sempre — especialmente porque a sua prolife-
ração, pela natureza da reação e do instrumento usado, pode dar-se
nos dois sentidos (para uso civil ou militar) — se se constituem em
meio de destruição, pela dizimação das pessoas e da própria natu-
reza, ou de salvação da humanidade (para suprimento da energia que
se rarefaz) e de progresso econômico, científico e tecnológico (pelos
usos anotados)tn. f

:i'
•í

í

376. Sobre as discussões a respeito das atividades nucleares, principal- '
mente quanto ao seu desenvolvimento, seus efeitos econômicos, seus aspectos
políticos, v. dentre outros autores: Philippe Kahn e outros (em que se de-
batem, dentre outros aspectos: a eclosão nuclear, p. 19 e ss.; o mercado de
centrais nucleares, p, 37 e ss.; "o ciclo do combustível", p. 73 e ss.); Claude
Delmas: "La ítratégie nucléaire", Paris, Presses Universitaires de France, 1978;
Ducrot: o. cit. (em que analisa a situação em vários países); Robert Jungk:
"L'Etat atomique", Paris, Lafont, 1977; Zylstra Kees: "L'economie de 1'éner-
gie dans la communauté européenne", Paris, Centre National de la Recherche
Scientífique, 1978; Pierre Mailet: "L'energie", Paris, Presses Universitaires de
France, 1954; Lioubomir Mihailovitch e Jean-Jacque» Pluchart: "Énergíe Mon- ;
diale: les nouvelles strategies", Paris, Armand Collin, 1978 (em que se dedi- ,\

'I
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Seja como for, a sua existência e a sua expansão representam,
atualmente, uma realidade viva e operante, com resultados positivos,
em inúmeros países, que possuem diferentes usinas em funcionamento,
em construção ou em projeção, sempre sob a égide de adequada estra-
tégia e de eficaz planejamento, fatores fundamentais, aliás, para qual-
quer atividade econômica S77.

A verdade é que as atividades nucleares vêm trazendo inúmeras
transformações à sociedade e à disposição das organizações interna-
cionais, dos Estados, de várias empresas e das pessoas, que se justi-
fica a expressão "era atômica" com que é designada a presente qua-
dra da existência da humanidade. Não é sem razão, portanto, que,
com freqüência, o mundo científico traz à baila as palavras do Prc-
mio Nobel de Química Linus Pauling, segundo o qual "a libertação
controlada de energia atômica é a descoberta mais importante do
homem desde que conseguiu o uso controlado do fogo".

17. Breve evolução histórica.

A história das atividades nucleares — que se inicia, em termos
concretos, a partir de meados do presente século — encontra raízes re-

catn, a p. 96 e ss., à nuclear); Lionel Taccoen: "La guèrre de 1'énergie est
commence", Paris, Flammarion, 1979; Spencer Weart: "La grande aventure
des atomistes français", Paris, Fayard, 1979 (sobre o debate na França);
Pignon e outros: o. cit. (idem); Goídschmidt: o. cit. (sobre o debate político);
Galois: o. cit.; e Patterson: o. cit.; Guéron: o. cit. (espec. p. 118 e ss., em
que cuida de seu desenvolvimento).

No Brasil, dentre outros autores, v. Goldenberg e outros: o. cit. p. 9
e ss. (em que cuidam das fontes de energia e, em particular, da energia nu-
clear, p. 34 e ss.; inclusive do fenômeno da fusão, p. 135 e ss.); Peixoto: o. ei..
e ss. (em que versa sobre o plano energético, p. 62 e ss. e a energia nuclear,
p. 41 e 110 e ss., a par de outros aspectos da denominada "crise energética");
Chagas: o. cit.; Prado: "Por que aceitar a energia nuclear", cit.

Manifestações acaloradas têm acompanhado os debates e as rediscussões
sobre a matéria, inclusive com a formação de entidades de protesto e a rea-
lização de passeatas e de movimentos públicos de desagrado, contra a sua
existência e a sua expansão. Prosperam, no entanto, inclusive em consultas
oficiais, as opiniões favoráveis e em índices expressivos.

Ademais, a literatura, o jornalismo e a cinematografia têm explorado, com
freqüência, essa temática, dado o seu relevo.

377. Conforme estatísticas recentes, estão em funcionamento nos EUA
72 usinas, que produzem 13% da energia do país e, na França, 18 centrais,
com 10% da produção total de energia. No total gera], são ora 230 em atua-
ção (em 22 países) e 237 em construção e em planejamento (elevando-se para
29 os países integrados ao sistema).
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motas na antigüidade clássica, desenvolvendo-se por etapas bem defi-
nidas da evolução filosófica, científica e tecnológica da humanidade,
a saber: a da dedução do princípio da constituição da matéria por
átomos; a da comprovação experimental desse princípio; a da identi-
ficação do fenômeno da radioatividade; a da realização da fissão
artificial; a da explosão da bomba atômica; e a da utilização do áto-
mo para a produção de energia e de outras utilidades S7S.

Com efeito, já na antigüidade, os filósofos se preocuparam com
a formação do universo e, na Grécia, na China e na índia, formula-
ram teorias sobre a constituição das coisas da natureza. Ao mesmo
tempo, os povos primitivos — com ênfase para os egípcios e suas pi-
râmides — conheceram e aproveitaram diferentes propriedades dos
metais.

Mas deve-se ao grego Demócrito (460-370 a.C.) a enunciação do
princípio de que as coisas da natureza são compostas de partículas
diminutas, a que chamou "átomos" ("que se não podem dividir"),

Essa noção da divisibilidade da matéria até o limite do átomo
permaneceu, no entanto, sem comprovação experimental por muitos
séculos. Somente em 1661, o inglês Robert Boyle veio a lançar a tese
de que, na composição das coisas, inclusive o ar, combinam-se cor-
pos simples, denominados "elementos químicos", permitindo que,
mais tarde, outro inglês, J. Dalton, imprimisse a esses componentes
a sua definição moderna, com a realização de experiências compro-
batórias, que se constituíram nos alicerces da teoria atômica.

Mais adiante, em 1865, o francês Jean Perrin descobriu que o
átomo, por sua vez, também se forma de vários corpúsculos, como
um núcleo por eles circundado. Seguiu-se a classificação periódica
dos elementos de Mendelejew (1869).

Em 1896, outro francês, Henri Becquerel, constatou o fenômeno
da radioatividade de certos metais — logo após a detectação dos

378. Sobre a evolução histórica ou de alguns de seus aspectos, v. dentre
outros, particularmente: Goldschmidt: o. cit., p. 13 e ss.; Pessoa: o. cit., p.
165 e ss.; Guéron: o. cit., p. 118 e ss.; Dannon: o. cit., Fischer: o, cit.; Patter-
son: o. cit., p. 115 e ss.; Pignon: o cit., p. 13 e ss.; Raynaud: o. cit., p. 5
e ss.; Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI): "Saffeguards
against Nuclear proliferation", Stockholm, Gõteborgs offsettyckeri, 1975, p. 2
a 7; Coelho: o. cit., p. 7 e ss. e 15 e ss. V. o estudo especial "Brasil energia",
cit., p. 4; os verbetes "Átomo": cit., p. 34 e ss.; e "Fissão ou fusão nuclear",
cit., p. 2.030 e ss.; c "Kadiatividade: usos e riscos", cit., p. 794 e ss.
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raios X por Roentgen (1895)S79 — pela impressão de uma placa
fotográfica, no escuro, por sais de urânio, desenvolvendo depois estu-
dos sobre os raios emitidos pelos "corpos fluorescentes". Atingiu, com
isso, o princípio do desaparecimento contínuo (decomposição) de
átomos instáveis.

Mas coube a Maria Curie (com seu marido Pierre) aprofundar-se
nessa matéria e esclarecer, de modo definitivo, a radioatividade —
como propriedade atômica — abrindo espaço para essa nova ciência.
Fazendo experiências de 1898 a 1902, conseguiu isolar dois novos
elementos e radioativos (o polônio e o rádio), extraindo de uma tone-
lada de ganga 0,1 g de R-226 ***.

Mais tarde, em 1905, Einstein sustentou a teoria da relatividade,
revolucionando a concepção que vinha de Lavoisier (de que nada se
transforma, salientando que poderia haver câmbio de massa e ener-
gia881, provada, depois, de forma definitiva, em 1939, por Benê e
Frederico Juliot-Curie.

Em 1911, V. Hess constatou a existência de enorme quantidade j
de radiações ("raios cósmicos"), com o uso de balões de sonda, afir- l
mando a sua origem extraterrestre. Com base nessas experiências, l
verificou-se depois que o sol contribui para a sua formação, com a I
emissão de protons de alto teor energético e, mais tarde, que a Terra J
é circundada por um cinturão (designado Van Allen, do nome de ]
seu descobridor). '

Com base nos conhecimentos sobre radioatividade, pôde Ruther-
ford obter artificialmente, em 1921, a transmutação, com a fissão do
átomo de U-235, identificando o seu núcleo e as duas partículas elé-
tricas (os protons e os elétrons). Em suas experiências, construiu o
denominado "canhão", com o qual disparava as partículas alfa para
a reação.

Na seqüência dessas atividades, observou-se a possibilidade de
novas transformações entre os metais e chegou-se à identificação das
partículas neutras do átomo (os neutrons) em 1931, com o bombar-
deio do núcleo de verflio (que se transmudou em carbono, emitindo
o corpúsculo até então não observado).

379. Os raios X constituem radiação eletromagnética de alta energia,
cuja natureza ondulatóría foi estabelecida por Von Laue (1911).

380. Por homenagem ao casal, deu-se o nome de "curie" à unidade de
medida de radioatividade ("Ci").

381. Demonstrou Einstein que massa também é energia, com a célebre
fórmula E = m c* (na qual "c" é a velocidade de luz no vácuo).
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A partir daí, foram postos de lado os "canhões" e deu-se ênfase
ao processo de obtenção de energia, em que se destacou Otto Hahn
(que antes operara com Rutherford). Conseguiu ele a fissão (com o
auxílio de Fritz Strassman), bombardeando, com neutrons, núcleos
de átomos de urânio e, com isso, provando que se podia obter energia
sem maior dispêndio (ao contrário do que sustentara Rutherford).

A comprovação de que a fissão levava a reação em cadeia coube
a Lise Meitner (que pesquisara antes com Hahn), cujas conclusões
vieram à luz em 1939 (em trabalho apresentado com Otto Frisch).

Daí, vários cientistas prosseguiram na linha de atuação das rea-
ções, tornando realidade a utilização do átomo para os diferentes fins
citados.

Mas, foi pela bomba atômica, com os EUA, que se concretizou
a primeira manifestação externa desses usos — depois do teste diri-
gido por J. R. Oppenheimer, em 16.7.45, na base de Alamogordo
— nas referidas cidades japonesas, com o objetivo (alcançado) de
precipitar-se o fim da Segunda Guerra Mundial, provocando vultosos
danos pessoais e materiais e reações as mais desencontradas, em uma
das mais — senão a mais — graves decisões políticas de todos os
tempos382. Esses experimentos prosseguiram com duas explosões no
atol de Bikini (julho de 1946) e três nas ilhas Marshall (abril de
1948), ainda com os EUA. No ano seguinte, a União Soviética explo-
diu a sua primeira bomba, e assim, sucessivamente, foram outros paí-
ses ingressando no quadro das potências atômicas (em 1952, a Ingla-
terra; em 1960, a França; em 1964, a China; em 1974, a índia) SM.

Em 8.12.53, apresentou o presidente norte-americano Dwight
Eisenhower à Assembléia das Nações Unidas um programa de utili-
zação pacífica do átomo, denominado Atoms for Peace Plan, dentro

382. A matéria 6 discutida, amplamente, em sei» lances principais, por
Goldschmídt: o. cit., p. 15 e ss. (em que narra a que denomina "História po-
lítica da energia nuclear", com a decisão da explosão, o lançamento, suas con-
seqüências, detonações posteriores, a renuncia, e a competição industrial).

383. Sobre detonações, inúmeros países são hoje capazes de construir a
bomba atômica e outros dela poderão dispor em poucos anos (incluído no
último rol o Brasil) por transferência de tecnologia. Sobre provas nucleares,
v. Patterson: o. cit., p. 125 e ss., espec. p, 134 e ss. (em que apresenta quadro
das explosões atmosférica e subterrânea realizadas de 1945 a 1973), Valen-
zueia: "El caso de pruebas nucleares ante Ia Corte International de Justicia",
cit., dentre outros.

Os países que dispõe do segredo integram o chamado "Clube Atômico"
(as cinco grandes potências e a índia).
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de uma perspectiva que já se acenava possível, não só naquele país,
como em outros que vinham penetrando nessa nova tecnologia. Assim,
acalentada — dentre outros fatores — pela verdadeira comoção uni-
versal que se seguiu ao impacto japonês e pelo acesso a novas ativi-
dades econômicas, especialmente a de obtenção de energia e de outros
bens de consumo, foi essa utilização tornada realidade, em breve es-
paço, e na extensão exposta, operando-se, assim a "requalificação"
do uso da energia atômica, a que se refere Rainaud384.

Mas, a história das atividades nucleares ainda não se encontra
definitivamente escrita. Novos caminhos e novas perspectivas abrem-
se para o seu futuro. Desenvolvem-se, atualmente, a par da prospec-
ção e da extração de minerais, da construção de usinas e de equipa- .:,
mentos, da produção de energia e de outras utilidades (citadas), estu-
dos e pesquisas tendentes à obtenção de controle permanente da
fusão (união de núcleos, com a utilização de hidrogênio), mediante
aparatos que permitam a conservação do plasma. Também se estuda
o uso do laser na produção de energia; procura-se aperfeiçoar o rea-
tor, enfim novas técnicas surgem para o aprimoramento geral do setor,
que procura acompanhar, pois, a própria evolução da humanidade e
definir-lhe rumos885.

No Brasil, as atividades nucleares — apartadas a extração de
minérios, sua utilização e sua exportação, que vem de tempos ante-
riores, embora sem o cunho de especificidade — encontram seu ger-

384. Rainaud: o. cit., p. 8. 1
A comoção provocou inúmeros movimentos de não proliferação de armas %

nucleares, gerando, dentre outros, vários acordos e resoluções internacionais, |
como o Tratado de Tlatelolco (1967: na América Latina), que criou as cha-
madas "zonas livres de armas nucleares" (sobre esse tratado, v. Ninon Guerra
Machado de Faria e Maria Denise de Góes Fischer: "Algumas considerações
sobre o Tratado de Tlatelolco" ("work paper" apresentado no citado Con-
gresso Mundial).

Sobre proscrição de armas nucleares, v. ainda: Carlos Alberto Dunshee
de Abranches: "Proscrição das armas nucleares", Rio, Freitas Bastos, 1964.

385. Tão grande é o progresso científico no campo da física nuclear, que
estão adiantadas as pesquisas na busca do último elemento constitutivo da
matéria, mediante a utilização de aceleradores de partículas. A respeito, já se
descobriram partículas diminutas, que foram denominadas quark» (existem
três: up, down e strange, distintas entre si, por uma propriedade denominada
flavor; esses corpúsculos combinam-se para formar partículas subnucleares,
existindo também antipartículas com cargas elétricas opostas, os "mesons").
Os quarks apresentam, pois, desdobramentos e foram identificados por Guell-
mann e Zweig.
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me nos entendimentos mantidos com os EUA na Conferência sobre
Problemas de Guerra e de Paz, no México (fevereiro e março de
1945), em que se interessava aquele país pelas reservas de materiais
físseis existentes em nosso território, para desenvolvimnto de sua
ação atômica.

Seguiu-se a participação na primeira reunião da Comissão de
Energia Atômica da ONU, em 1946, quando se começou a tomar
consciência da problemática que advinha e nessa primeira fase — em
que o objetivo maior era a busca de reservas minerais pelos detento-
res da tecnologia — formou-se movimento para a exploração, pelo
país, de suas próprias riquezas, inclusive atômicas.

Mas, somente com a definição de uma estrutura adequada e de
uma política própria, é que pode o Brasil ingressar, realmente, nesse
sistema.

A criação do Conselho Nacional de Pesquisas em 1951 foi o
passo inicial e, já no ano seguinte, começaram os serviços de pros-
pecção e de pesquisa de urânio com objetivos nucleares, após três anos
de levantamentos aerogeofísicos. Nesse sentido, foram firmados con-
vênios pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN, então
órgão do Conselho Nacional de Pesquisas, CNPq), primeiramente com
os EUA (1956) e depois com a França (1961), detectando-se, nesse
primeiro período, as reservas de Poços de Caldas, do "Quadrilátero
de Ferro", de Figueira e outras. Em 1970, deu-se a constituição da
Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais, com a reformulação
do Ministério de Minas e Energia (entidade de cúpula do setor, que
cuida do planejamento, execução e controle da respectiva política),
para efeito de execução dos projetos e programas da CNEN. Em 1972,
foi instituída a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear, para a
preparação da infra-estrutura tendente à exploração de urânio em
Poços de Caldas. Mas, com o II Programa Nacional de Desenvolvi-
mento (PND), que definiu diretrizes próprias para o setor, suas fun-
ções foram absorvidas pela Nuclebrás (Empresas Nucleares Brasileiras
S.A.)m, formada em fins de 1974 (por força da Lei 6.189, de

386. Resultante da execução do 11 Plano Nacional de Desenvolvimento
(Lei 6.151, de 4.12.74) — que instituiu política própria para as atividades
nucleares — a criação da Nuclebrás representou a desvinculação da execução
desses serviços dos de cunho energético geral (que cabem à Eletrobrás —
Centrais Elétricas Brasileiras S.A., constituída pela Lei 3.890-A, de 25.4.61, e
suas concessionárias, a qual, no campo nuclear ainda atua no assessoramento
e no financiamento de construção e de operação de usinas). Sobre a política
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16.12.74), à qual se atribuiu, ademais, a execução do monopólio an-
tes conferido à União no setor (pela Lei 4.118, de 27.8.62, que de-
finiu a política nacional de energia nuclear e instituiu a Comissão
Nacional de Energia Nuclear como autarquia, para supervisionar e
fiscalizar o sistema, inclusive com poderes normativos). Dessa se-
gunda fase, são a implantação das usinas de Angra (1971) e a defi-
nição das atividades e programas enunciados387. Em 27.6.75, o Bra-
sil firmou acordo com a República Federal da Alemanha, o denomi-
nado "Acordo sobre Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da

brasileira, v. a tese (cit.) de Soares (espec. p. 207 e ss.) e os livretos oficiais:
"Alguns aspectos da política nuclear", editado pela Secretaria de Comunica»
ção da Presidência da República, e "Programa Nuclear Brasileiro", da mesma
entidade. Além disso, o programa nacional está inserido em opúsculo, sob o
título "O programa nuclear brasileiro", editado pelo governo em março de
1977.

A Nuclebrás é sediada em Brasília, mas com administração no Rio de
Janeiro. Atua como holding na gestão do complexo nuclear brasileiro, possuin-
do as seguintes subsidiárias (das quais quatro estão associadas a capitais
alemães): Nuclemon (Nuclebrás de Monazita e Associados Ltda.), para pro-
dução e exploração de monazita, nicônia, ilmenita, rutilo e terras raras (não
atua na área do acordo com a Alemanha); Nuclam (Nuclebrás Auxiliar de
Mineração S.A.), para prospecção (parte), pesquisas, desenvolvimento e lavra
de depósitos de urânio, bem como beneficiamento e produção de concentrado;
Nuclen (Nuclebrás Engenharia S.A.), para a consecução de projetos, e cons-
trução e montagens de usinas nucleoelétricas; Nuclei (Nublebrás Enriqueci-
mento Isotópico S.A.), para construção de usina, produção de urânio enri-
quecido e sua operação; Nuclep (Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.), para |
projeto, fabricação e venda de componentes pesados destinados às usinas; '.
Nucon (Nuclebrás Construtora de Centrais Elétricas S.A.). para (fora do
referido acordo) administração da construção e da montagem de usinas e do
suprimento de equipamentos. Além disso, a Nuclebrás participa na "Nustep",
em associação paritária com a empresa alemã "Steag" (constituída aquela na
Alemanha e que detém a patente do jato centrífugo). A criação das referidas
subsidiárias foi autorizada, em diferentes textos, a saber: Decs. 76.802, 76.803,
76.804, 76.805, todos de 16.12.75; e Dec. 85.290, de 23.10.80, respectiva-
mente de: Nuclam, Nuclen, Nuclei, Nuclep e Nucon (a Nuclemon nasceu de
alteração contratual, em escritura pública de 22.3.76, de Mibra-Míneradora
Brasileira Ltda.).

387. Ressalte-se que, na operação de Angra I, atua a empresa Furnas
Centrais Elétricas S.A., subsidiária da Eletrobrás, eis que iniciada a construção
antes da constituição da Eletrobrás (que, com respeito a essa unidade, terá a
sua ação restrita ao fornecimento futuro de combustível nuclear).

As demais usinas passaram, a partir de 1981, à responsabilidade da Nu-
clebrás, por força do Dec.-leí 1.810, de 23.10.80, que lhe outorgou exclusivi-
dade na construção de usinas, para cuja efetivação foi autorizada a criar a , .
Nucon (cujos estatutos foram aprovados pelo Dec, 85,456, de 4.12.80). >j
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Energia Nuclear", compreendendo todos os setores dessas atividades
desde a mineração à construção de usinas — que vêm sendo executa-
das entre nós, pela Nuclebrás e suas subsidiárias, em associação com
entidades nacionais públicas e particulares e empresas privadas
alemãs M8.

18. Regime jurídico especial de responsabilidade civil: elementos e
princípios identificadores.

Em razão das condições expostas e nos termos já enunciados, as
atividades nucleares contam com regime especial de responsabilidade
civil»».

Trata-se de sistema deduzido recentemente — pois nascido e
desenvolvido a partir da segunda metade deste século — à luz da
problemática da utilização pacífica do átomo e da concepção da deno-
minada "teoria do risco nuclear". Ê dominado pela idéia de sociali-
zação dos riscos, com a intensa e decisiva participação do Estado no
processo, em que a vítima representa o centro das preocupações.
Inspirado em princípios e em normas de cunho internacional, realiza,

388. Sobre o acordo com a Alemanha, origens, sentido, alcance e dis-
cussões, v. Cuido Soares: "O Acordo de Cooperação Nuclear Brasil-Alemanha
Federal", in RF 253/12. Sobre os debates, v. o livreto "O acordo nuclear no
Senado", editado no Rio, pela Nuclebrás.

O acordo foi promulgado, entre nós, pelo Dec. 76.695, d? 1.12.75.
389. Sobre o regime especial, a teoria do "risco nuclear" — que será

desenvolvida adiante — e a identificação dos princípios informativos, v. dentre
outros: os Mazeaud: "Traité", cit., p. 480 e ss. e "Leçros", cit., p. 550 e 551;
Piérard: o. cit., p. 37 e ss. e 356 e ss.; Di Martino: o. cit., p. 118 e ss., espec.
p. 192 e ss. e 240 e ss.; Bonvicini: o. cit., p. 136 e 493 e ss.; Tourneau: o. cit.,
p. 6 e ss. e 662 e ss.; Santos Briz: "La responsabilidad civil", cit., p. 541 e
542; Rico: o. cit., p. 21 e ss.; Trabucchi: o. cit., p. 215 e 216; Rainaud: o. cit.,
p. 142 e ss.; Alvarez: "Curso", cit., p. 561 e ss.; Faria: "Responsabilidade",
cit., p. 2 e ss.; Alpa e Bessone: o. cit., p. 458 e ss.; Varella: o. cit., p. 568;
Grassetti: o. e loc. cit.; Stolfi: o. e loc. cit.; Comporti: o. cit., p. 99 e ss.;
Santos Lasurtegui: o. cit., p. 44 e ss.; Stronger: o. cit., p. 242 e ss.; Tocíno
Biscarolasaga: o. cit., p. 333 e ss.; Martin-Retortillo Baquer: o. cit., p. 45 e
ss.; Ruiz: o. cit., p. 614 e ss. (em que enfoca a matéria no plano internacional,
acentuando a responsabilidade dos Estados, p. 624 e ss.); René Gautron: "Le-
gislations national» sur les risques nucléaíres", in "Aspects du Droit de 1'Enér-
gie atomique*, t. I, p. 41 e ss.; Maurice Lagorce: "Êtude comparative des
conventions O.C.D.E. et A.I.E.A. sur Ia responsabilité civile dans Ie domaine
de 1'énergie nucléaire", in "Aspects", cit., p. 93 e ss.; Reinhart Bauer: "Les
projets de 1'O.E.C.E. et de l'Euratom relatifs a une convention sur Ia respon-
sabilité civile dans le domaine de 1'énergie atomique", mesma obra, p. 81 e ss.



128 RESPONSABILIDADE CIVIL NAS ATIVIDADES NUCLEARES

em sua internação, a conjugação dos interesses dos Estados nacionais
em promover o desenvolvimento tecnológico com os de defesa da so-
ciedade contra os perigos decorrentes de sua aplicação — inclusive,
em última análise, da própria humanidade, por seu espectro infinito
— dispondo, em sua consecução, de numerosas e complexas organi-
zações, nos dois níveis, sob ação direta das supranacionais, dentro de
um sistema de "cooperação internacional" estabelecido390.

O regime é informado por princípios próprios, cristalizados na
Convenção de Paris de 12.7.60 (sobre responsabilidade civil no
campo nuclear) e, como anota Di Martino, "profundamente inovado*
res das regras gerais, em tema de responsabilidade civil", formando,
em seu entender, "um novo e harmônico sistema de responsabilida-
de" 301. Esses princípios — construídos, pois, sob as noções de ne-
cessidade do risco nuclear para a sociedade e de imprescindibilidade
de sua proteção, consoante ressalta Albi Rico — rompem com os
moldes clássicos de responsabilidade civil592. São os seguintes os
princípios: o princípio da "canalização" da responsabilidade; o da
limitação da responsabilidade; o da responsabilização pelo exercício
da atividade; o da fundamentação no risco; o da obrigatoriedade de
garantia prévia; o da vinculação (direta ou subsidiária) do Estado ao
pagamento da indenização.

Em consonância com o princípio da "canalização" Sfl3, a respon-
sabilidade civil é concentrada em uma pessoa, o explorador da ativi-
dade nuclear. Responde ele por qualquer dano a pessoa ou a coisa
que de seu desenvolvimento resulte, nas condições fixadas na legis-

390. Esse sistema — de que falaremos adiante — é estudado, em toda
a sua extensão por Jacchia: o. cit., p. 53 e ss.

391. Di Martino: o. cit., p. 194 (em que assinala que alguns desses prin-
cípios já eram conhecidos e se encontravam aceitos em certos campos, mas
não conjugados no sistema referido. A esse respeito, pode-se lembrar que o
da limitação da responsabilidade já estava consagrado em outras atividades
perigosas, como na exploração da aviação e da energia elétrica, em leis espe-
ciais e até em Códigos, como no português atual. A propósito, dentre outros,
v. Larenz: o. cit., p. 685 e 686; Ennecerus, Kipp e Wolff: o. cit., p. 1.197;
Varela: o. cit., p. 568 e nota 2 — em que se refere também à responsabilidade
nuclear — e 570).

392. Albi Rico: o. cit., p. 21. V. tb. os Mazeaud: o. ult. cit., p. 489;
Comporti: o. cit., p. 101 e 102.

393. Sobre o princípio da "canalização" (que vem do direito norte-ame-
ricano, de channeling): Tocino Bíscarolasaga: o. cit., p. 339 e ss.; Di Martino:
o. cit., p. 195 e ss. e 215 e ss.; Piérard: o. cit., p. 38 e ss., 356 e ss, e 461 e ss.;
Mazeaud: "Traíté", cit., p. 483 e 484 e "Leçons", cit., p, 550; Alpa e Bessone:
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lação especial. Dessa forma, ocorrido, por exemplo, o evento danoso
por falha humana, não se cogita, para a indenização da vítima, da
existência de nexo causai ou de intenção do explorador da atividade,
o qual arcará com o ônus — com direito depois a regresso, se for o
caso — mesmo se se tratar de atitude dolosa do agente, como assi-
nalam os Mazeaud, ou de ilícito (não intencional) da vítima 394. Dessa
forma, é indiferente o modo pelo qual se produz o acidente, segundo
assinala Santos Briz 395. Patenteia-se, pois, nesse campo, a existência
de uma "responsabilidade nuclear automática", como diz Piérard*96,
ou de uma verdadeira "obrigação legal de indenizar", como salienta
Tocino Biscarolasaga 397. Daí o nome de "canalização da responsabi-
lidade", distinguindo-se a "canalização econômica", em que o orga-
nismo estatal central assume, por meio de contrato, as eventuais inde-
nizações (regime iniciado pela legislação dos EUA a que aderiu a
Alemanha) e a "canalização jurídica", em que se determina na legis-
lação o responsável (sistema dos demais países europeus, adotado
pelo Brasil)398.

A definição desse princípio deve-se a razões ditadas pela orien-
tação protecionista da vítima, que vem imperando na matéria, exa-
cerbada pela gravidade dos danos nucleares, para, segundo Santos

o. cit., p. 465; Grassetí: o. e loc. cit.; Stolfi: o. e loc. cit.; Santos Lasurtegui:
o. cit.., p. 45 e 46; Strenger: o. cit., p. 244; Rico: o. cit., p. 25 e ss.; Alva-
rez: o. cit., p. 563 e ss.; Briz: o. cit., p. 541 e 545; Gautron: o. cit., p. 51 e
ss.; Lagorce: o. cit., p. 97 e ss.; Trabucchi: o. cit., p. 215; Rainaud: o. cit.,
p. 146.

394. Mazeaud: "Traité", p. 483.
395. Santos Briz: o. cit., p. 543.
396. Piérard: o. cit., p. 118.
397. Tocino Biscarolasaga: o. cit., p. 340.
398. A canalização econômica — denominação que advém da doutrina

alemã — foi instituída pela Emenda Price Anderson (de 1957) ao Atomic
Energy Act dos EUA (seção 170). O seu organismo central, a Atomic Energy
Commission (AEC), assume a obrigação, ante aos eventuais responsáveis, de
arcar com os ônus dos acidentes, eximindo-os frente a terceiros. Para esse
efeito, a Comissão exige cobertura a quem solicita autorização para exercício
de atividade nuclear, além de sua própria. A responsabilidade e a constitui-
ção da garantia constituem a economia do sistema: daí, o nome recebido. A
canalização jurídica — que encontra na lei a sua especificação e a identifi-
cação do responsável — faz com que somente o explorador venha a ser acio-
nado, nos acidentes compreendidos no campo de aplicação das convenções e
das leis, os quais, depois do pagamento, poderão exercitar, quando for o caso,
o direito de regresso contra o agente. V, Tocino Biscarolasaga: o. cít., p. 339 e
340. V. tb. Alvarez: o. cit., p. 563 e 564.
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Lasurtegui, evitar-se dificuldades na identificação do responsável e,
de outro lado, facilitar-se a contratação de seguro m . Além disso, con-
soante os Mazeaud, permite aos exploradores da atividade maior faci-
lidade no trato com seus fornecedores e transportadores, que ficam
apartados da responsabilidade, salvo recurso por ilícito intencional *".

De acordo com o princípio da limitação491, a responsabilidade
nuclear sofre balizamentos, seja com referência à enunciação de seus
contornos, seja com respeito ao tempo, seja com relação ao valor glo-
bal. Assim, de início, são cuidadosamente definidos, na legislação es-
pecial, os termos e o alcance das atividades nucleares, descrevendo-se,
de forma rígida, as suas balizas. Em consonância com essa orientação,
nem todos os danos ocorridos se encartam no sistema; ao revés, so-
mente ingressam no âmbito da legislação especial os que se ajustem
aos parâmetros traçados. Além disso, a responsabilidade é limitada
no tempo, fixando-se um prazo (em princípio, de dez anos), a contar
da data do evento danoso. Por fim, estabelece-se um teto máximo de
indenização, ou seja, determina-se a priori um valor até o qual res-
ponderá o explorador da atividade.

As limitações são decorrentes de, um lado, da própria natureza
das atividades — quanto às especificações — e, de outro, advém da
necessidade de viabilizar o seu exercício, atraindo a atenção das pes-
soas e das empresas interessadas, já oneradas com a responsabilidade
objetiva, razão porque funcionam como "elementos eqüitativos" no
sistema, como aponta Tocino Biscarolasaga *•*.

Em consonância com o princípio da necessidade de garantia, im-
põe-se ao explorador da atividade nuclear a cobertura dos riscos que
se possam produzir, por meio de seguro ou outra garantia financeira

399. Lasurtegui: o. cit., p. 61 e 62. V. tb. Santos Briz: o. cit., p. 541; e
Albi Rico: o. cit., p. 22.

400. Mazeaud: "Traité", p. 483.
401. Sobre o princípio da limitação, v. dentre outros: Piérard: o. cit.,

p. 37 e ss. e 361 e ss. e 462; Tocino Biscarolasaga: o. cit., p. 355 e ss.; Ma-
zeaud: "Traité", cit., p. 487 e 488 e "Leçons", p. 550 e 551; Tourneau: o. cit.,
p. 6 e 662; Alpa e Bessone: o. cit., p. 462, 464 e 466; Di Martino: o. cit., p.
196 e ss. e 215; Grasseti: o. e loc. cit.; Alvarez: o. cit., p. 565 e 568 e ss.;
Stolfi: o. e loc. cit.; Rico: o. cit., p. 22 e ss.; Santos Lasurtegui: o. cit., p.
47 e ss.; Santos Briz: o. cit., p. 541 e 544; Gautron: o. cit., p. 51 e ss.;
Lagorce: o. cit., p. 99 e ss.

402. Tocino Biscarolasaga: o. cit., p. 355.
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(como caução e fiança bancária)40S. Reveste-se de obrigatoriedade o
oferecimento da garantia, que se põe como condição para o exercício
da atividade nuclear. Para esse efeito, constitui-se regime próprio de
seguro de responsabilidade civil nuclear, em que se tem formado o
denominado pool de empresas para a sua sustentação, em razão da
expressão do seguro, cujo valor é definido em cada contratação.

Situa-se o princípio na linha de defesa da vítima, subtraindo-lhe
a preocupação com eventual insolvência do responsável, como anota
Piérard404, mas, de outro lado, possibilita a disseminação da carga
da responsabilidade, conforme registra Alvarez405.

O princípio da vinculação do Estado ao sistema importa em
fazê-lo responsável direto ou subsidiário pelo pagamento de indeni-
zações devidas por danos nucleares, conforme explore ou não, frontal-
mente, as atividades406. Em consonância, com esse princípio, parti-
cipa o Estado do regime de indenização às vítimas de acidentes nu-
cleares, arcando com os ônus correspondentes (quando for o explo-
rador) ou com a quantia que ultrapassar o limite do explorador, obe-
decido o fixado na legislação especial (quando não).

Essa orientação foi determinada no sentido de conferir-se maior
segurança à efetivação do pagamento da indenização, inspirada na
noção de que, se da atividade decorrem bem-estar e utilidades para o
grupo, tem a sociedade a obrigação de assegurar a reparação dos da-
nos dela advindos, segundo observa Albi Rico407. Aliás, o Estado se
acha tão vinculado ao sistema que, em havendo problemas (como o
de insolvência do explorador), será chamado a responder pelo dano
verificado — no tudo ou em parte, conforme o caso — mesmo que

403. Sobre a garantia, dentre outros, v. Mazeaud: "Traité", cit., p. 487;
Piérard: o. cit., p. 41 e ss. e 366 e ss. e 462 e 463; Tourneau: o. cit., p. 7;
Santos Lasúrtegui: o. cit., r/. 55 e ss.; Comporti: o. cit., p. 104; Rico: o. cit.,
p. 27 e ss.; Santos Briz: o. cit., p. 542 e 544; Di Martino: o. cit., p. 197 e ss.
e 217; Alvares: o. cit., p. 568 e n.; Gautron: o. cit., p. 49 e ss.; Bauer: o.
cit., p. 86 e ss.; Lagorce: o. cit., p. 100 e 101; Tocino Biscarolasaga: o. cit.,
p. 366 e ss.

404. Piérard: o. cit., p. 443.
405. Alvarez: o. cit., p. 568.
406. Sobre a vinculação, dentre outros, v. Mazeaud: "Traité", 402;

Piérard: o. cit., p. 41 e ss. e 463 e ss.; Tocino Biscarolasaga: o. cit., p. 358 e
ss.; Santos Lasúrtegui: o. cit., p. 64 e 65; Santos Briz: o. cit., p. 541 e 545;
Albi Rico: o. cit., p. 22; Dí Martino: o. cit., p. 197 e ss. e 216.

407. Albi Rico: o. cit., p. 22.
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isso não venha disposto, por expresso, em lei, como acentuam os
Mazeaud408.

Pelo princípio da responsabilização em função do exercício, a
simples exploração da atividade nuclear justifica a atribuição legal do
ônus que, nesse passo, é levada às suas últimas conseqüências, apar-
tando-se de qualquer conotação de ilicitude ou de ingerência subje-
tiva na ação danosa. O explorador responde civilmente, em razão da
periculosidade imanente, pelo simples e puro acionamento das ativi-
dades e por seu desenvolvimento e, em caso de acidente, mesmo sendo
aquela plenamente lícita e sua conduta obediente a todas as pres-
crições legais, regulamentares e técnicas, suporta a respectiva indeni-
zação e nas condições retro-expostas. A teoria objetiva alcança, pois,
nessas atividades, a sua expressão mais ampla, não existindo, ademais,
a técnica de presunções discutida. Ê nela abraçada direta e fron-
talmente.

Por fim, o fundamento da responsabilidade reside na teoria do
risco, ou seja, na tese de que o explorador da atividade deve suportar
os encargos dela oriundos 4M. Mas, em razão do grau de perigo que
encerram as atividades nucleares, o risco é tomado, em concreto, em
sentido mais rigoroso, operando-se uma extensão de sua área normal,
como acentuam Comporti410 e Alpa e Bessone411, para abranger o
caso fortuito e a força maior, somente se admitindo como exonera-
dores de responsabilidade fatos de excepcional gravidade (como con-
flito armado, guerra civil, cataclisma natural extremado e outros).
Reduz-se, portanto, o campo das excludentes, ampliando-se, em con-
seqüência, o do risco suportado.

Observa-se, pela comparação desses princípios com os do siste-
ma tradicional — e mesmo com o das atividades perigosas — que se
cogita de formulação peculiar, diversa, em muitos passos, dos mo-
delos existentes.

408. Mazeaud: o. cit., p. 484.
409. Sobre o fato gerador e o fundamento da responsabilidade, v. dentre

outros: Di Martíno: o. cit., p. 194 e ss.; 236 e ss., em que fala da extensão
do risco e 291 e ss.; Piérard: o. cit., p. 37, 38 e 461 e ss.; Alpa e Bessone:
o. cit., p. 458 e 463; Comporti: o. cit., p. 100 e 101; Stronger: o. cit., p. 243;
Albi Rico: o. cit., p. 21; Santos Lasurtegui: o. cit., p. 44; Santos Briz: o. cit.,
p. 541; Raynaud: o. cit., p. 145 e ss.; Gautron: o. cit., p. 51; Bauer, o. cit., p.
85; Alvarez: o. cit., p. 568 e ss.; e Trabucchí: o. cit., p. 215.

410. Comporti: o. cit., p. 102 e 103.
411. Alpa e Bessone: o. cit., p. 463.
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Assim, de início, não se pode cogitar, nessa área, de responsa*
bilidade individual. À noção de individualização da sanção antepõe-se
a canalização, que pode abranger em suas malhas — como anotado —
um explorador em nada relacionado com o evento danoso, não se
cuidando, pois, da conexão do resultado com a ação por ele desenvol*
vida, imprescindível naquela. Ademais, nessa extrapolação, pode-se
abarcar ação de pessoa em nada vinculada com o responsável (ter-
ceiro, em seu sentido mais amplo), de sorte que não há, nessa hipó-
tese, similitude com a situação clássica da responsabilidade por fato
de outrem (em que o vínculo estreito é basilar para o reflexo).

Também não prosperam, para as atividades nucleares, as noções
que embalam o princípio da responsabilidade patrimonial direta, pois,
de um lado, existe o destaque de valor e o seguro obrigatório desloca
necessariamente o ônus para a empresa (ou entidade) asseguradora (e
não todo o patrimônio e a vinculação em razão da vontade das partes,
como no esquema normal) e, de outro, há a inserção obrigatória do
Estado no sistema de pagamento, nas condições expostas.

Quebra-se, outrossim, o princípio da ilimitação da responsabili-
dade, e sob vários aspectos. Assim, inicialmente, nem todos os danos
são suscetíveis de integrar-se ao regime especial (só os que preenche-
rem os requisitos legais). Além disso, não há a sujeição do patrimônio
em sua totalidade (ao revés, impera a limitação). Define-se, necessa-
riamente, um valor-limite para a indenização que, ademais, poderá
não ser integral, vale dizer, não cobrir todos os danos ou a respec-
tiva extensão.

Outrossim, não se pensa em ato ilícito para a responsabilização
civil. Ao revés, a atividade é perfeitamente lícita e regulada, nascendo
a responsabilidade do seu simples exercício.

Por fim, não se cuida também de culpa do agente, que é, ao
revés, indiferente para o sistema, descansando a responsabilidade,
nesse último, na noção de risco.

De outro lado, o elenco de princípios em causa, considerado
globalmente e em aplicações práticas, faz com que o sistema se dis-
tinga do das demais atividades perigosas.

Com efeito, de um lado, a noção de canalização, associada à da
garantia prévia obrigatória e à da intervenção necessária do Estado
na efetivação da indenização — inseridas na temática da responsa-
bilidade pela teoria em discussão — e, de outro, a exacerbação da
noção de responsabilidade pelo simples exercício da atividade e a
extensão prática da idéia de risco — tomadas, em sua pureza, da
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teoria das atividades perigosas — conferem ao regime das atividades
nucleares posição particular dentro do contexto do das carregadas de
perigo.

Pode-se, pois, em conclusão, acentuar que o regime em discussão
está bem distante do tradicional, desfrutando, outrossim, de situação
peculiar no das atividades perigosas412.

19. Sistemas normativos e entidades de fiscalização e de controle
existentes.

Os princípios retro-enunciados foram, de um lado, consagrados
em convenções e em normas internacionais e, de outro, absorvidos
pelo direito interno dos países que ingressaram no campo nuclear,
estratificando-se em normas de leis especiais (denominadas "leis atô-
micas"), com certas particularidades de adaptação em cada qual —
como natural, aliás, nessa sistemática — de sorte que imperam uni-
versalmente, respeitadas as colorações nacionais recebidas413.

Dessa forma, o conjunto normativo sobre responsabilidade civil,
em matéria nuclear, possui componentes de duas ordens: de ordem
internacional e de ordem interna. Os primeiros consubstanciam-se em
convenções, tratados e em normas ditadas pelas organizações inter-
nacionais exsurgidas no processo. Os segundos traduzem-se por leis,
regulamentos e normas de execução baixadas pelas entidades que

412. As observações ora feitas cingem-se às grandes linhas dos sistemas,
sem a consideração, pois, das diferentes peculiaridades que as normas postas
apresentam, especialmente quanto: a delimitação do campo; a prazos de pres-
crição; a especificação de responsabilidade penal; a causas de exclusão; a
competência para julgamento e a outras posições próprias, que adiante serão
discutidas.

413. Sobre os sistemas, dentre outros, v. Píérard: o. cit., p. 133 e ss.;
Torino Biscarolasaga: o. cit., p. 73 e ss.; Martin-Retortillo Baquer, o. cit., p.
28 e ss.; Di Martino: o. cit., p. 188 e ss.; Raynaud: o. cit., p. 142 e ss.; Ro-
dière: o. ult. cit., p. 10 e ss.; Caemmerer: o. cit., p. 19 e ss.; Albi Rico: o. cit.,
p. 21 e ss.; Mazeaud: "Traité", p. 480 e ss. e "Leçons", p. 550 e 551; Bauer:
o. cit., p. 81 e ss.; Lagorce: o. cit., p. 93 e ss.; Alvarez: o. cit., p. 565 e ss.;
Briz: o. cit., p. 540 e ss.; Gautron: o. cit., p. 41 e ss,; Alpa e Bessone: o. cit.,
p. 458 e ss.; Strenger: o. cit., p. 238 e ss.; Comportí: o. cit., p. 99 e ss.; Bon-
vicini: o. cit., p. 136 e 493 e 494; Torneau: o. cit., p. 6 e 662 e ss.; Ruiz:
o. cit., p. 511 e ss. e 614 e ss. e 625 e ss.; Santos Lasurtegui: o. cit., v. I, P- 44
e v. III, p. 9 e ss.



POSICIONAMENTO TEORIA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL 135

controlam o sistema, em cada país. Tem-se, portanto, uma estrutura-
ção jurídica bem complexa, como ressalta Rainaud414.

De início, o desenvolvimento e a importância das atividades nu-
cleares fizeram surgir entidades de controle e de fiscalização, a nível
internacional e a nível interno 415.

Com efeito, no plano internacional, a própria efetivação das
atividades nucleares nasceu de um esforço de cooperação entre EUA,
Grã-Bretanha e Canadá, definido no acordo de Quebec (1943), como
assinala Szasz416.

Mas, as entidades internacionais ingressam nesse cenário somente
após as explosões e por iniciativa dos norte-americanos, que sentiram
a necessidade de um acordo para a utilização pacífica da energia
nuclear, como sublinha Rainaud. Assim, em 26.1.46, criou-se a
Comissão de Energia Atômica das Nações Unidas, tendo, no entanto,
a proposta de submissão, formulada pelo representante dos EUA, Ber-
nard Baruch, sido recusada pelos russos, que também se lançaram à
fabricação de bombas, estabelecendo-se o relacionamento conhecido
como "equilíbrio do terror" 417.

Na evolução dos fatos e baseados em proposição de Eisenhower,
sugeriram os EUA que se confiasse a fiscalização a uma agência in-
ternacional para, em um sistema de colaboração, viabilizar-se a con-
secução do programa de uso pacífico da energia atômica. Foi assim
que, após reuniões e discussões, surgiu a Agência Internacional de
Energia Atômica (A.I.E.A.)418, organização à qual se conferiram po-
deres de inspeção e de controle na matéria, com a aprovação geral dos
países interessados, como exalça Goldschmidt *19. Constituída na Con-

414. Rainaud: o. cit., p, 143.
415. Sobre o controle internacional, v. Rainaud: o. cit., p. 5 e ss.; Gold-

schmidt: o. cit., p. 292 e ss.; Sipri: o. cit., p. 2 e ss.; Jacchia: o. cit., p. 53
e ss.; Alvarez: o. cit., p. 522 e 535 e ss.; Tocino Biscarolasaga: o. cit., p. 74 e
ss.; Ruiz: o. cit., p. 511 e ss.; Santos Lasurtegui: o. cit., v. III, p. 2 e ss.

416. Szasz: o. cit., p. 1.
417. Rainaud: o. cit., p. 6 a 8.
418. A respeito da criação da AIEA e suas funções v. dentre outros:

Rainaud: o. e loc. cit., espec. p. 129 e 158 e ss. (em que discute a criação; a
condição jurídica; a estruturação e o funcionamento da AIEA); Goldschmidt:
o. cit., p. 294 e ss.; Jacchia: o. cit., p. 57 e ss.; Píérard: o. cit., p. 419 e ss.;
Tocino Biscarolasaga: o. cit., p. 75 e 76; Sipri: o. e loc. cit,

419. Goldschmidt: o. cit., p. 295.
Salienta que, na reunião preparatória, compareceram representantes de

treze países, detentores da tecnologia e da matéria-prima, dentre os quais o
Brasil, tendo se realizado em Washington, em fevereiro de 1956: o. cit., p. 294,
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ferência de New York, pelo Tratado firmado em 26.10.56 (com a
participação de 82 nações), tem sede em Viena, sendo a entidade
específica central do sistema, e a única das organizações internacio-
nais que desenvolve toda a sua atividade no terreno da energia atô-
mica, consoante salienta Jacchia 42°. Dotada de situação jurídica espe-
cial, dentre os organismos que integram a ONU (que dispõe, ainda,
de Comissão especial para o setor) — por acordo feito (de 10.8.59)
— goza de maior autonomia no desempenho de suas funções de fa-
vorecer a paz e a cooperação internacionais, as quais compreendem:
a) a prestação de assistência aos membros; b) o incremento das ati-
vidades nucleares; c) a sua difusão e, d) em termos de fiscalização
(direta por seus funcionários) de seu exercício pacífico, a instituição
e a aplicação de medidas para garantir os fins visados, inclusive cor-
retivas, e sanções (que podem chegar à exclusão do país faltoso) (arts.
3.° e 12 de seu estatuto).

A seu lado, existem, atualmente, inúmeras outras entidades inter-
nacionais, formando um extenso aglomerado, com funções as mais
variadas, destacando-se — a par da fiscalização — as de desenvolvi-
mento, consulta, assistência e pesquisa nucleares. Dessas organizações
— de que emanam orientações e normas (resoluções, recomendações
e outras formas) — algumas são de cunho universal, atuando indis-
tintamente em todos os continentes — em consonância com a inte-
gração dos interessados — outras são regionais, abrangendo, po:.s,
países de u'a mesrua região, ou, no caso dos países socialistas, de
mesma ideologia (como o Instituto Central de Investigações Nucleares,
criado em 26.3.56). Dentre as primeiras, além da ONU, insere-se a
citada Agência (AIEA) ou também Organismo Internacional de
Energia Atômica (OIEA) — de mais amplo espectro — e, dentre as
segundas, a Comunidade Européia de Energia Atômica (EURATOM),
instituída pelo Tratado de Roma, 25.3.57 (do Mercado Comum) e
que tem poderes normativos e judicantes, com esfera mais ampla de
ação sobre as empresas de sua jurisdição; a Agência Européia para a
Energia Nuclear (AEEN, ou ENE, em inglês) organização subsidiá-
ria da de cooperação, a O.E.C.E. — instituída em 16.4.48 e, depois,
transformada, pela Convenção de Paris, de 14.12.60, em Organiza-
ção para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (a OECD) e, nas
Américas, a Comissão Interamerícana de Energia Nuclear (CIEN)4M.

420. Jacchia: o. cit., p. 57.
421. Sobre as organizações internacionais no setor, v. dentre outros;

Jacchia: o. cit., p. 53 e ss. (em que cuida das universais, p. 56 e ss.; e das
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Outrossim, em cada Estado existem entidades nacionais de con-
trole (públicas, ligadas à estrutura do Executivo central e que ditam
a respectiva política e, mesmo, normas para o setor) e particulares,
especialmente de estudos, de pesquisa e de desenvolvimento dessas
atividades422.

Por fim, mecanismos de controle defluem ainda de tratados (bi-
laterais ou multilaterais) entre os Estados envolvidos (e a própria
AIEA, como inúmeros já existentes).

Esse controle internacional tem por escopo central o de garantir
que materiais destinados a utilização pacífica não sejam aplicados para
objetivos militares, consubstanciando-se nas denominadas "salvaguar-
das" (Safeguards System). Essas medidas, existentes desde que se ini-
ciou c intercâmbio de informações sobre tecnologia nuclear e se inte-
ressaram os Estados fornecedores de material e de equipamentos nu-
cleares em assegurar-se quanto à utilização na forma ajustada —
como assinala a SIPRI — foram consagradas no Three Nation Agread
Declaration on international atomic energy policy de novembro de
1945, firmado entre EUA, Grã-Bretanha e Canadá, incorporando-se
depois ao texto que instituiu a United Nations Atomic Energy Co-
mission (UNAEC). Constituem-se, pois, em regras e em instrumentos
destinados a prevenir a proliferação de armas nucleares42S.

regionais — européias — p. 80 e ss., que atuam na proteção radio'ogica, des-
tacando, ainda, as Comissões não governativas: como a Comissão Internacional I
para a Proteção Radiológica — ICRP — a Comissão Internacional para a '
Unidade e Medida Radiológica — ICRU e a Organização Internacional de
Normalização — ISO: o. cit., p. 76 e ss.); Tocino Bíscarolasaga: o. cit., p. 74
e ss.; e Stronger: o. cit., p. 239 e 240.

Existem organizações privadas também para discussão de outros aspec-
tos (inclusive gerais): como o FORATOM ("Fórum Atômico") e a SIPRI
(já referida).

422. No Brasil, a par da Comissão Nacional de Energia Nuclear (que
é a entidade máxima do sistema) e das enumeradas, existem também organis-
mos de estudo, como a Associação Nacional de Direito Nuclear; e de pes-
quisa e de aplicação científica, como o Instituto de Energia Atômica (IEA),
de S. Paulo; o Instituto de Pesquisas Radioativas (IRP), de B. Horizonte; o
Instituto de Energia Nuclear (IEN), do Rio de Janeiro; e o citado CENA,
de Piracicaba.

Aliás, do IEA de São Paulo é o primeiro reator nuclear da América do
Sul, inaugurado em 25.1,58.

423. SIPRI: o. cit., p. 5.
Sobre as salvaguardas, dentre outros, v. SIPRI: o. e loc. ult. cit. e p.

25 e 48 e ss. (em que são estudadas a origem, as funções, as aplicações e as
normas da AIEA); Guido Soares: "As salvaguardas e os acordos nucleares",
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Mas, em termos normativos, o primeiro diploma sistemático424

sobre energia nuclear é constituído pelo Atomic Energy Act, expedido
pelos EUA em 30.7.1946, como resultado dos trabalhos desenvolvi-
dos pela United States Atomic Energy Comission (Comissão indepen-
dente, com poder regulamentar, moldada em outros precedentes, do
mesmo país), consoante ressalta Martin-Retortillo Baquer425. O texto
inicial sofreu a citada "Emenda Price", de 2.9.57.

Alguns anos depois, e à medida em que se integravam às ativi-
dades nucleares, outros países foram editando as suas "leis atômicas",
a par da internação, por formas próprias (leis ou decretos do Executi-
vo, após a aprovação do Legislativo) das Convenções. Em alguns,

S. Paulo, Bushatsky, 1977, espec. p. 41 e ss. e 73 e ss. (em que discute o
mecanismo e as regras da AIEA); Alvarez: o. cít., p. 536 e ss. Entre nós, esse
mecanismo foi internado pelo Dec. 71207/72.

A AIEA conta com uma rede de computadores e de câmaras de tele-
visão instalado nos reatores em funcionamento, a qual é ligada ao seu centro
de comando, para efeito de fiscalizar o respectivo uso. A par disso, possui
técnicos para visitas de inspeção (que são programadas e realizadas periodi-
camente) .

Objetiva-se evitar a utilização para fins diversos dos pacíficos; verificar
a existência de tecnologia mais sofisticada; acompanhar os respectivos estoques
de combustível nuclear e demais providências para apurar-se eventuais des-
vios e operações clandestinas.

O Brasil foi integrado ao Comitê Permanente de Representantes de 15
Estados, constituído pelo Conselho de Governadores da AIEA (conforme sua
resolução de 18.9.63) — o qual tem por finalidade a revisão periódica dos
problemas postos pela aplicação da Convenção de Viena — pois o nosso país
promulgou o Tratado que criou a entidade (pelo Dec. 42.155/57) e o que
lhe concedeu privilégios e imunidades (pelo Dec. 59.309/66).

Outrossím, o Brasil integra, ainda, a Organização Latino-Americana de
Energia (OLADE) (Dec. 75.103/74).

424. Quanto a evolução histórica dos sistemas, dentre outros, v. Pié-
rard: o. cít., p. 135 e ss.; Di Martino: o. cít., p. 188 e ss.; Rainaud: o. cít., p,
142 e ss.; Martin-Retortillo Baquer: o. cít., p. 54 e ss.; Fischer: "L'Energie",
cít., p. 9 e ss.; Gautron: o. cít., p. 41 e ss.; Bauer: o. cít., p. 82 e ss.; Ruiz:
o. cít., p. 625 e ss.

425. Martin-Retortillo Baquer: o. cít.; p. 56 (em que discute as origens
dessas comissões nos EUA, a primeira instituída para os problemas criados
pelas empresas ferrocarris). Salienta que o modelo inspirou depois entidades
congêneres nos diferentes países que ingressaram no mundo atômico, assim:
a Comissão de Energia Atômica do Japão, de 1955; a Comissão Nacional para
a Pesquisa Nuclear da Itália, de 1953; a Atomic Energy Authority, da Ingla-
terra, de 1954 e o Comissariado para a Energia Atômica, da França, de 1945;
o. cít., p. 67. V. tb. Tocino Biscarolasaga: o. cít., p. 79.
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apenas se expediu a lei básica sobre responsabilidade civil nesse
campo e, em outros, sobrevieram ainda textos separados para certos
aspectos (como para a exploração de navios nucleares). Destaquem-se,
nesse contexto, dentre outras, as leis básicas de: Grã-Bretanha, o Nu-
clear Installations Licensing and Insurance Act, de 9.7.59; Alema-
nha, a Atomgesetz, de 23.12.59 (com as modificações posteriores, es-
pecialmente de 15.7.75); Suíça, Lei federal de 23.12.59; Suécia,
Lei de 3.6.60 (com modificações posteriores); Itália, Lei de 31.12.
62 (modificada pelo Decreto presidencial de 10.5.75); Espanha, Lei
de 29.4.64 (e Regulamento, de 22.7.67, modificado posteriormente);
Bélgica, Lei de 18.7.65; e França: Leis de 12.11.65 (modificadas
em 30.10.68 e 29.11.68) m .

Ao mesmo tempo e sedimentadas algumas orientações básicas,
feriram-se diversas convenções internacionais sobre energia atômica
e, em especial, sobre responsabilidade civil no setor 4S7, a começar pela
referida Convenção de Paris de 1960, (assinada por 16 países) e
promovida pela então OECE, depois de estudos que vinham desde
1956 (a Convenção entrou em vigor em 1.4.68).

Em 25.5.62, sob a égide da AIEA, foi assinada em Bruxelas
Convenção relativa à responsabilidade dos exploradores de navios nu-
cleares (por 17 países).

Logo depois, Convenção complementar à de Paris foi firmada,
na mesma cidade, em 31.1.63 (por 13 países), baseada em projeto
advindo da EURATOM.

Em seguida, por iniciativa da A.I.E.A. — e com fulcro em traba-
lhos desenvolvidos desde 1958 — celebrou-se a "Convenção Interna-
cional para a responsabilidade em matéria de danos nucleares",
adotada em Viena, em 19.5.63 (com a participação de 58 Estados-
-membros da Agência e inúmeros observadores de outras organiza-
ções internacionais).

426. Os textos citados são os das leis básicas, existindo, nos diferentes
países, outros diplomas legais sobre a matéria e extensa regulamentação.

Nesse contexto, ocupa posição singular a Argentina, pois, ínobstante
tenha sido o primeiro país sul-americano a operar um reator de potência, não
dispõe de lei própria no setor, tendo, no entanto, internado a Convenção de
Viena (Lei de 2.12.66).

427. Sobre as convenções, dentre outros, v. Piérard: o. cít., p. 338 e ss.;
Rainaud: o. cít., p. 143 e 145; Dí Martino: o. cít., p. 192 e ss. (com exten-
sas referências bibliográficas sobre a de Paris, à nota 3, p. 192). Os textos
foram reunidos, pela IAEA (sigla inglesa da AIEA), em volume editado em
Viena, em 1976, sob o título: International Conventions on Civil Liability for
Nuclear Damage.
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Mais tarde, adveio a Convenção de Bruxelas, de 17.12.71, sobre
responsabilidade civil derivada do transporte marítimo de substâncias
nucleares (com a participação de 38 países), sob os auspícios, prin-
cipalmente, a AIEA e da ENEA (em vigor desde 15.7.75)428.

Além disso — e nesse elenco das principais convenções — cum-
pre, ainda, apontar-se os atos de conciliação entre os textos das
convenções de Viena, Paris e Bruxelas, denominados "Protocolos Adi-
cionais" de Paris, firmados nessa cidade em 28.1.64.

Nessas convenções, em que são traçadas as linhas fundamentais
do regime, os textos se iniciam pelas definições — consoante a técnica
do direito norte-americano, com o balizamento do respectivo âmbito
— passando-se depois à enunciação dos princípios e das regras pró-
prias, com as orientações já referidas.

Na internação, processada como se assinalou, deve-se realçar o
alto grau de uniformidade legislativa alcançado — em função, prin-
cipalmente, da necessidade de coesão, que a gravidade exige — o qual
imprime à matéria o cunho especial de universalidade dificilmente
encontrado em outros setores em que o mesmo fenômeno se identifica
(como, por exemplo, no do Direito do Autor em que, apesar da sen-
sível uniformização, imperam diferenças marcantes, como na proble-
mática do registro da obra, em que se separam os países de inspi-
ração anglo-norte-amerícana dos demais, pela obrigatoriedade por eles
imposta à adoção daquela formalidade).

Ademais, na estruturação legislativa nacional, até a técnica é a
das convenções, iniciando-se os textos com as definições — para a
delimitação do campo nuclear — e inserindo-se depois, ao lado de
outras, as regras sobre responsabilidade civil. Algumas leis também
tipificam figuras penais nesse setor — como a norte-americana, a
inglesa, a alemã, a espanhola e a brasileira — face à gravidade das
ações descritas429.

Notam-se, ouírossím, em algumas leis, certas (poucas) exceções
aos princípios gerais, sem quebra, no entanto, da sistemática geral,
como, por exemplo, dentre outras, nas leis francesa e italiana, a da
possibilidade de substituição, na responsabilidade, do transportador

428. O evento contou com a promoção da organização especializada de-
nominada Inter-Governamental Maritime Consultive Organizations (I.M.C.O.).

429. Sobre as figuras penais, dentre outros, v. Alvarez: o. cit., p. 574 e
575 (em que cuida da posição nas leis norte-americanas, alemã e brasileira,
inserida, respectivamente no cap. XVIII do Atomic Act; no § 52 da lei especial;
e nos arts. 19 a 27 de nossa lei).
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pelo explorador (obedecidas as garantias impostas). Em outras, veri-
fica-se a inserção de regras próprias quanto à extensão de certos con-
ceitos, como o de força maior (com dimensionamento diverso, por
exemplo, dentre outras, nas leis italiana e espanhola).

Em termos de regras especiais — consagradas, nesse passo, de
modo geral — devem ser acentuadas, a par de outras, a da especifi-
cação de prazo especial para a prescrição (dez anos) — que se aparta,
pois, do regime do direito comum — e a da unidade da competência
(do país da instalação) para o julgamento das questões referentes à
matéria 43°, que serão estudadas adiante.

20. O sistema brasileiro.

O sistema nuclear brasileiro segue a orientação já definida4S1.
Trata-se, portanto, de regime inspirado pelas idéias dominantes

sobre responsabilidade civil no setor, em que se destaca a participa-
ção ativa do Estado, por si ou por empresas constituídas especial-
mente para nele atuar. Governado pela teoria da socialização dos
riscos, manifesta, tanto sob o prisma da estruturação administrativa,
quanto o da esquematização legislativa, a mesma preocupação com a
gravidade da problemática em causa e com a situação de suas even-
tuais vítimas.

430. Quanto as posições particulares no direito nacional de diferentes
países, v. dentre outros: a) nos EUA: Fischer: o. ult. cit., e Piérard: o. cit.,
p. 263 e ss.; b) na França: os Mazeaud: o. e loc. cit.; Piérard: o. cit., p. 331
(quando havia apenas projeto de lei); Rainaud: o. e loc. cit.; c) na Itália,
dentre outros: Di Martino; Alpa e Bessone; Comporti; Bonvicini; obras e
loc. citados; d) na Alemanha: Piérard: o. cit., p. 135 e ss.; e) na Suíça: idem:
p. 186 e ss.; f) na Suécia: idem: p. 222 e ss.; g) na Bélgica: idem: p. 237 e
ss.; h) na Inglaterra: idem: p. 251 e ss.; i) no Japão: idem: p. 309 e ss.; j)
na Espanha: Tocino Biscarolasaga: o. cit., espec. p. 51 e ss.; Santos Briz: o.
cit., Albi Rico: o. cit.; Santos Lasúrtegui: o. cit. e 1) no Brasil: Alvarez: o. cit.,
espec. p. 567 e ss.; Faria: o. cit. e Melo Silva: "Danos nucleares e a respon-
sabilidade civil", cit. Sobre diferentes países, v. Di Martino: o. cit., p. 270 e
ss. (em que analisa vários sistemas).

Sobre a legislação brasileira, há publicação da Associação Brasileira de
Direito Nuclear (ABDN), sob o título de "Legislação Nuclear", que reúne os
principais textos expedidos.

431. Sobre o nosso direito, inexiste trabalho sistemático específico no
plano da responsabilidade civil nuclear. Referências e discussões sobre certos
aspectos podem ser encontradas nos autores já citados (com mais desenvolvi-
mento, especialmente em Alvarez: o. e loc. referidos).
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Recebe, nessa linha de orientação, o influxo das posições básicas
fixadas internacionalmente, tendo, a propósito, acolhido, de modo in-
tegral, os princípios definidos nas principais convenções, em razão de
sua condição tradicional de país integrado à comunidade universal —
que, nesse campo, como assinalado, está mais estreitamente vinculada
— e, em particular, pela sua participação, como detentor de maté-
rias-primas, nos eventos em que se ditaram as referidas diretrizes.

De construção bem recente43S, esse sistema já conta, no entanto,
com extenso e complexo arsenal normativo, nos moldes referidos.

Nessa formulação, imperam, pois, todos os princípios básicos as-
sinalados. Assim é que prosperam em sua plenitude e consagrados em
normas legais os princípios da canalização (no operador — e exclu-
sivamente — da instalação nuclear) e da limitação da responsabilidade
(a 1 milhão e 500 mil ORTN). A responsabilidade concretiza-se pelo í
simples exercício da atividade e funda-se no risco. Por fim, é obri- j
gatória a constituição prévia de garantia (seguro ou outra garantia
financeira), participando, como garante, a União Federal (que mo-
nopoliza as atividades nucleares no Brasil).

Em termos de normatização, conta o país também com uma lei
básica sobre responsabilidade civil nessa área (a Lei 6.453, de 17.
10.77) e com normas regulamentares expedidas pelos poderes com-
petentes. A par disso, existem inúmeros diplomas legais específicos,
referentes à internação de convenções e de tratados internacionais e
à regência de outros aspectos dessas atividades. Completa o elenco
a inserção de normas em textos sobre outras matérias4*8.

432. Conforme anotamos, o Brasil engajou-se nas atividades nucleares,
de forma sistemática e efetiva e com programa determinado, somente após a
aprovação do II Plano Nacional de Desenvolvimento.

Marcos importantes na evolução dessas atividades no país — ora colo-
cadas dentre as prioritárias — são, também, dentre outros, a criação da CNEN
(1956); o convênio por ela firmado com a Eletrobrás para a construção da
primeira usina (1968) e o início de sua realização (1974).

433. Dentre os principais textos, podemos destacar: a) os de definição
da política do setor, criação da CNEN e da Nuclebrás (Lei 4.118, de 27.8.62;
Dec. 51.726, de 19.2.63 e Lei 6.189, de 16.12.74); b) o da aprovação do II
PND (Lei 6.151, de 4.12.74); c) os de definição da estrutura básica da
CNEN e do regime de seu pessoal (Decs. 75.569, de 7.4.75 e 84.411, de 22.
1.80; Lei 6.571, de 30.9.78; Dec. 82.829, de 11.12.78); d) o de fixação do
programa de recursos humanos para o setor (Dec. 77.977, de 7.7.76); e) o
de atribuição de vantagens para os que operam com materiais radioativos (Lei
1.234, de 14.11.50); f) o de estabelecimento de reservas de minérios nuclea-
res, concentrados ou compostos químicos de elementos nucleares e estoque de
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A lei — base — que entrou em vigor na data de sua publicação
(18.10.77) — segue também a orientação tradicional nesse campo,
dividindo-se em três capítulos, distribuídos por entre 29 artigos, em
que se estabelecem, respectivamente: a) as definições (I); b) a res-
ponsabilidade civil por danos nucleares (II) e c) a responsabilidade
criminal (III).

De outro lado, a estruturação do setor obedece também a com-
plexa esquematização, em que interferem diferentes organismos, en-
tidades e empresas especializadas, algumas das quais já enunciadas 434.
Assim é que da Presidência da República parte a definição da respec-
tiva política, com assessoramento do Conselho de Segurança Nacional.
O planejamento, a execução e o controle dessa política compete ao
Ministério das Minas e Energia (MME), que dispõe de três entidades,
vinculadas à sua própria estrutura, para a consecução do respectivo
programa: a) a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)4M;

material físsíl e fértil (Dec. 80.266, de 31.8.77); g) os de criação do sistema
de proteção ao programa (Dec.-lei 1.809, de 7.10.80 e Dec. 85.565, de 21.12.
80); h) os de destinação de verbas do imposto único sobre lubrificantes e
combustíveis para o programa (Decs.-leis 1.091, de 12.3.70 e 1.417, de 2.9.
75); i) os de instituição de incentivos fiscais ao programa (Decs.-leis 1.630,
de 17.7.78 e 1.726, de 7.12.79).

Dentre os textos de internação de normas internacionais, já promulga-
dos, citem-se: o Dec. 42.155, de 1.9.48, sobre o Tratado de constituição da
AIEA; o Dec. 59.309, de 23.9.66, relativo ao acordo sobre privilégios e imu-
ntdades da AIEA; o Dec. 58.256, de 26.4.66, referente ao Tratado de pros-
crição das experiências com armas nucleares na atmosfera, no espaço cósmico
e sob a água (Tratado de Moscou, de 1963); o Dec. 63.705, de 29.11.68,
sobre Acordo para a aplicação de salvaguardas entre o Brasil, os EUA e a
AIEA. Além disso, o Brasil assinou inúmeras convenções e tratados multila-
terais c bilaterais, muitos ainda não promulgados, ou mesmo, ratificados. O
Tratado para a proscrição de armas nucleares na América Latina (de 1967)
foi aprovado, por ora, apenas pelo Dec. legislativo 50/67.

Quanto a normas em textos gerais, pode-se referir à do Dec.-lei 1.001,
de 21.10.69, ou Código Penal Militar (sobre o crime de explosão ou de
tentativa em local sujeito a administração militar, por meio de material nuclear:
art. 269, § 3.°).

434. Sobre a estruturação jurfdíco-admínistrativa do setor, v. especial-
mente: Lei 4.118, de 27.8.62 (e seu Regulamento, Dec. 51.726, de 19.2.63;
Lei 5.740, de 1.12.71; Lei 6.189, de 16.12.74; Lei 6.571, de 30.9.78; e De-
cretos 75.569, de 7.4.75; e 84.411, de 22.1.80; Dec.-lei 1.810, de 23.10.80);
Dec.-lei 1.809, de 7.10.80 (que estabeleceu o "Sistema de Proteção ao Pro-
grama Nuclear" — SIPRON — e seu Regulamento, Dec. 85.565, de 18.12.80,
que criou uma Comissão de Coordenação do Sistema).

435. No exercício de suas funções, cabem à CNEN — que elabora pro-
gramas anuais sobre os diferentes campos de sua atuação — dentre outras
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b) a Nuclebrás (Empresas Nucleares Brasileiras SA.) e suas subsi-
diárias e c) a Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras SA.) e suas
concessionárias436. A Comissão Nacional de Energia Nuclear cabe,
principalmente: a supervisão e a fiscalização das atividades nucleares
entre nós; a pesquisa científica no setor; a formação de pesquisadores,
cientistas e engenheiros para o setor; a expedição de normas e de
autorização para licenciamento de instalações nucleares; e a emissão
de normas sobre segurança e proteção na construção e na operação
de instalações nucleares e no uso de materiais nucleares. À Nuclebrás
estão confiados, dentre outros: o monopólio da prospecção, pesquisa
e lavra de minérios nucleares; o monopólio da produção de concen-
trados de urânio; o monopólio da construção e da operação de usinas
nucleares; o monopólio de comercialização de materiais nucleares; a

missões, as de: assessorar o MME na formulação e no planejamento da exe- ,
cução da política nuclear; incentivar a utilização pacifica da energia e pes- |
quisas no setor; manifestar-se sobre projetos de acordos ou convênios interna- \
cionais sobre energia nuclear; opinar sobre concessão de patentes e licenças )
relativas a energia nuclear; expedir normas, licenças materiais nucleares e ao -
tratamento e à eliminação de rejeitos nucleares; controlar a produção, oco - i
mércio e o armazenamento ue material nuclear; manter o registro de empresas J
de mineração; autorizar a exportação e a importação e propor o estabelecimento |
de estoques estratégicos desses materiais; controlar o pessoal que manipula i
material radioativo e que presta serviços em instalações nucleares; disseminar
informações sobre a área nuclear (em que dispõe do chamado "Sistema de
Disseminação Seletiva de Informações" — SDI).

436. Há, como se verifica, três entidades em um mesmo plano hierár-
quico: a CNEN, a Nuclebrás e a Eletrobrás e a interpolação de funções entre
as duas últimas, posições essas que vêm suscitando discussões na prática. Já
se tem proposto, na primeira, a vinculação direta da CNEN à Presidência da
República, em reforço de sua condução política e administrativa e a absorção
total, pela Nuclebrás, da parte de operação do sistema, que vem ocorrendo
gradualmente, em razão de questões de ordem financeira e política, ficando
a de Angra I com Fumas (resolução CNEN 10/81). Frise-se que, a partir do
Dec. 1.810/80, a Nuclebrás recebeu o monopólio de construção de usinas, em
que vem atuando por sua citada subsidiária, desde o início de 1981.

Outrossim, na presente conjuntura, a Nuclebrás — a quem compete pro-
mover a assimilação da tecnologia do setor, inclusive em função do acordo
com a Alemanha — vem desenvolvendo ação tendente a obter: por conta pró-
pria, a produção de concentrados de urânio e a comercialização de materiais
nucleares; em associação com os alemães, a prospecção, pesquisa e lavra de
minérios nucleares; no regime de assistência técnica com os alemães, a fabri-
cação de elemento combustível, reprocessamento de urânio e de plutônio, ope-
ração de institutos e de centros de pesquisa e de tecnologia nucleares; e, nas
duas últimas formas, o enriquecimento de urânio, a fabricação de reatores
nucleares e a engenharia de construção e de montagens de centrais nucleares.
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fabricação de reatores nucleares; a integração da empresa privada na
produção de componentes para as instalações nucleares; a engenharia
de projetos construção e montagem de usinas nucleares. À Eletrobrás
compete: a programação de localização e de construção de centrais
nucleares; o financiamento da construção de usinas nucleares, inclu-
sive por concessionárias; e a construção e a operação de centrais nu-
cleares. Por fim, cada qual dispõe de diferentes órgãos e setores espe-
cializados, para o desempenho de suas atribuições.

Verifica-se, pois, que o controle e a fiscalização dessas atividades
se acham afetos diretamente à CNEN, vinculando-se o Brasil, por
convenções (AIEA) e tratados (principalmente com os EUA), aos me-
canismos de salvaguardas.



CAPÍTULO II

REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA DA MATÉRIA

21. Responsabilidade civil nuclear: nomenclatura do setor

A regulamentação jurídica da responsabilidade civil nas atividades
nucleares — que versaremos em nosso direito positivo e em conso-
nância com as orientações traçadas no direito convencional e no di-
reito comparado — tem como ponto de partida a definição de certas
categorias que a Ciência jurídica absorve da técnica nuclear, impri-
mindo-lhes o cunho próprio4S7.

Essa integração — a exemplo do que ocorre em toda normati-
zação no campo tecnológico — opera-se pela admissão do conceito
em seu sentido próprio, mas cerca-se também, quando necessário, de
condicionantes de ordem jurídica (assim, por exemplo, nas definições
de "matéria nuclear", de "reator nuclear", de "dano nuclear" e
outras)458.

437. Sobre definições e sua absorção pelo Direito, no campo em debate,
v. Santos Lasúrtegui: o. cit., p. 33 e ss.; Torino Biscarolasaga: o. cit., p. 20
e ss.

Assinale-se que os textos, que serão adiante discutidos, vêm em tradução
direta do original, em que procuramos observar, tanto quanto possível, a
respectiva redação. Outrossim, as citações referem-se às normas vigentes em
cada país.

Outrossim, nos conceitos oferecidos, seguimos as disposições de leis,
salvo os casos de decretos modificadores (como o da Itália), lembrando que,
em regulamentos, existem também definições sobre a matéria (como no es»
panhol).

438. Importantes efeitos decorrem dessa observação no domínio da in-
terpretação. Assim, o intérprete deverá entender o conceito — quando defi-
nido nessa área — no sentido em que o legislador o acolheu, valendo-se do
significado puramente técnico quando não sufragado normativamente (dentro,
é claro, do respectivo sistema).

Sobre termos técnicos, alguns autores oferecem glossários em suas obras,
ou discutem os conceitos básicos, como Píérard: o. cit., p. 11 e ss.; Soares: em
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A exteriorização dessas noções relaciona-se com o próprio caráter
especial da regulamentação jurídica nessa matéria, cuja gravidade
exige uma prévia delimitação de seus contornos. Dessa forma, editadas
à guisa de definições, essas noções introdutórias consubstanciam ver-
dadeiras linhas divisórias entre os espaços que devem ser ocupados
pela responsabilidade comum e pela responsabilidade agravada. Fun-
cionam, portanto, como regras de circunscrição do terreno da respon-
sabilidade civil nuclear.

Outrossim, essa absorção opera-se apenas com relação a certos
conceitos básicos, considerados necessários à formulação da teoria
da responsabilidade civil nuclear. Nesse sentido, têm as convenções
internacionais e as leis internas de diferentes países definido as noções
de "instalação nuclear", "matéria nuclear", "produtos ou rejeitos ra-
dioativos", "substâncias nucleares", "acidente nuclear", "dano nu-
clear", "explorador" e outras tantas.

Justifica-se essa orientação à luz da especificidade e da intensi-
dade dos riscos das atividades nucleares, de cujo contexto se apartam
as operações comuns que aquelas envolvem. Com efeito, nem todas
as operações processadas no campo nuclear assumem esse caráter, pois,
como assinalamos, embora denominado por tecnologia especializada,
muito de convencional ainda nele se verifica (como, por exemplo, na
engenharia de construção de usinas, na fabricação de certas peças, no
transporte normal de mercadorias — como o de material de constru-
ção — e assim por diante). Há, portanto, nessa diretriz, como que uma
depuração de conceitos, para a atuação do esquema protetivo da res-
ponsabilidade civil.

Com isso, essas noções acabam ingressando no âmbito do direito
positivo, nos planos internacional e nacional, por intermédio, de um
lado, de convenções e de tratados, e, de outro, de leis e de outras
normas nacionais, cujos textos — mesmo os de convenções não pro-
mulgadas pelo Brasil — oferecem subsídios valiosos, dada a mencio-
nada integração, para o exato entendimento da matéria. Daí por que,
na presente análise, partiremos — sempre que necessário — dos
textos convencionais, que vêm exercendo sensível influência nos
direitos nacionais, especialmente dos países que expediram suas legis-
lações após a respectiva edição.

sua obra sobre política nuclear, p. 242 e ss.; Pinto Coelho: o. cit., p. 29 e ss.;
Tocino Bíscarolasaga: o. cit., p. 27 e ss.; Alvarez: o. cit., p. 504 e ss.; Patter-
son: o. cit., p. 273 e ss.
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Inserem-se no citado contexto — com referência à teoria da
responsabilidade civil — tanto noções de cunho geral (como as de
"instalação nuclear" e "matéria nuclear" e outras), quanto conceitos
particulares (como os de "explorador", "acidente nuclear" e outros).
Discutiremos, no presente tópico, as primeiras — e na medida do
interesse para os objetivos do presente trabalho — preocupando-nos
com os demais às ocasiões próprias (assim, por exemplo, os conceitos
de "explorador", de "acidente nuclear" e de "dano nuclear" serão
estudados adiante, nos itens correspondentes). Assim é que ora exa-
minaremos os conceitos de "instalação nuclear", "reator nuclear";
"combustível nuclear", "produtos ou rejeitos radioativos" e "matéria
nuclear" ou "substâncias nucleares" — cujos contornos técnicos já
apresentamos — e, na coroação desse mister, teremos determinado os
componentes básicos das atividades nucleares (espaço, meios, maté-
ria-prima e certos produtos finais carregados de perigo) e o conse-
qüente universo físico em que atua a teoria da responsabilidade
nuclear.

De início, nos termos da Convenção específica de Paris (de 1960),
a expressão "instalação nuclear" compreende "os reatores, à exceção
dos que fazem parte de um meio de transporte; as usinas de prepa-
ração ou de fabricação de substâncias nucleares; as usinas de sepa-
ração dos isótopos de combustíveis nucleares; as usinas de tratamento
de combustíveis nucleares irradiados; as instalações de armazenagem
de substâncias nucleares, à exclusão da armazenagem dessas substân-
cias no curso de transporte, assim como qualquer outra instalação na
qual os combustíveis nucleares ou produtos ou rejeitos radioativos
sejam guardados" (cuja designação cabe ao Comitê de Direção da
Agência Européia para Energia Nuclear: art. 1.°, letra "a", "ií").

A Convenção específica de Viena (de 1963) adota, praticamente,
o mesmo conteúdo conceituai para instalação nuclear, considerando-a
como "todo reator nuclear, à exclusão dos que são utilizados por um
meio de transporte marítimo ou aéreo como fonte de energia, seja
para propulsão ou qualquer outro fim; toda usina que utiliza com-
bustível nuclear para produção de matérias nucleares e toda usina
de tratamento de matérias nucleares, compreendidas as usinas de tra-
tamento de combustível nuclear irradiado; toda armazenagem em
curso de transporte" (art. I, "j"). Acrescenta, ademais, que o Estado
em que se encontrar a instalação poderá considerar como uma só
diversas instalações nucleares que se achem em um mesmo local e sob
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a responsabilidade de um mesmo explorador (idem), em razão do
princípio da canalização.

Essa conceituação tem sido seguida pelas legislações nacionais —
que em sua grande maioria têm adotado a técnica de definições, com
base em uma ou em outra Convenção — mediante fórmulas consis-
tentes em: ou simples internação do texto convencional (como as leis
especiais da Bélgica: art. 2.° e da França: art. 2.°), ou em enunciação
expressa das definições, em que abraçam (muitas vezes, quase que
literalmente) as disposições citadas (nessa orientação, dentre outras,
as leis da Alemanha — nisso mais próxima da Convenção de Paris —
em seu anexo 1, n. 2; da Itália — mais próxima à de Paris — em
seu art. I.°, "b"; da Espanha, em seu art. 2.°, n. 12; da Grã-Bre-
tanha de 1965, seção 1; da Suécia, em sua seção I, letra "y"; da
Noruega, em sua seção 1, "e"; da Finlândia, em sua seção 1, "e";
da Dinamarca, em sua seção 1; dos EUA, no capítulo II, com nume-
rosas e minuciosas definições; e do Canadá, na seção 2, "f").

A última corrente filiou-se a nossa lei-base, cujo texto muito se
aproxima do da Convenção de Viena, como, de resto, todo c seu
teor. Com efeito, em consonância com a Lei 6.453/77, considera-se
instalação nuclear: "a) o reator nuclear, salvo o utilizado como fonte
de energia em meio de transporte, tanto para sua propulsão, como
para outros fins; b) a fábrica que utilize combustível nuclear para
a produção de materiais nucleares, ou na qual se proceda a trata-
mento de materiais nucleares, incluídas as instalações de reprocessa-
mento de combustível nuclear irradiado; c) o local de armazena-
mento de materiais nucleares, exceto aquele ocasionalmente usado
durante seu transporte" (art. 1.°, VI).

Verifica-se, portanto, por esses posicionamentos, que a locução
"instalações nucleares" designa todo o complexo em que se desen-
volvem as atividades nucleares, abrangendo locais de produção, usi-
nas, espaços em que se guardam materiais nucleares e os próprios
reatores. Excluem-se, quanto a estes, os que respeitam aos meios de
transportes e, com relação à armazenagem de substâncias nucleares,
a efetivada para efeito e no curso de seu transporte, exceções que
se justificam por escapar aos limites das instalações (e, portanto, ao
controle do titular).

Pode-se, por outras palavras, assinalar que a noção abarca todo
o aparato fabril, compreendendo-se o de produção e o de guarda de
material, e respectivos locais e mecanismos em que se processam as
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operações nucleares. Define, portanto, o espaço físico em que se
realizam as atividades nucleares.

Com relação a essa noção e na esteira da Convenção de Viena,
algumas leis nacionais (como a norueguesa: seção 3; a sueca: seção
2; a finlandesa: seção 3, e a nossa) têm permitido que várias insta-
lações, situadas em um mesmo local e com um único operador, pos-
sam ser consideradas uma só instalação nuclear, a critério, entre
nós, da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Lei 6.453/77:
art. 2.°).

Outrossim, consoante a mesma Convenção, considera-se "rea-
tor nuclear" "toda estrutura que contenha combustível nuclear dis-
posto de tal sorte que uma reação em cadeia de fissão nuclear possa
ser produzida sem a adição de uma fonte de neutrons" (art. l.°, "i").

Esse conceito — não especificado na Convenção de Paris (que,
ademais, contém menos definições que a de Viena) — também se
acha acolhido em algumas leis nacionais (como, dentre outras, a
espanhola, art. 2.°, n. 10; a norueguesa, seção 1, "d"; a sueca, se-
ção 1, "iv"; a canadense, seção 2, "i"; e a dinamarquesa, seção 1,
"d"). Reflete o meio pelo qual as operações se realizam ou, por ou-
tras palavras, o seu instrumento principal de realização.

Entre nós, foi ele integral — e quase literalmente — absorvido,
eis que a Lei 6.453/77 entende o reator nuclear como "qualquer
estrutura que contenha combustível nuclear, disposto de tal maneira
que, dentro dele, possa ocorrer processo de fissão nuclear, sem neces-
sidade de fonte adicional de neutrons" (art. l.°, V).

De outro lado, ainda em consonância com a Convenção de Vie-
na, a noção "combustível nuclear" compreende "toda matéria que
permite produzir energia por uma reação em cadeia de fissão nu-
clear" (art. 1.°, n. 1, "f").

Trata-se, pois, de conceituaçâo genérica e abrangente, que pode
alcançar futuras e eventuais descobertas no setor. Abrange essa no-
ção, outrossim, a matéria-prima das atividades nucleares.

Já a Convenção de Paris especifica o seu conteúdo — com os
reativos conhecidos — salientando que "combustíveis nucleares" são
as "matérias físseis, que compreendem o urânio sob forma de metal,
liga ou composto químico" (aí compreendido o urânio natural), e "o
plutônio sob forma de metal, liga ou composto químico". Termina
a noção com a cláusula geral "e toda outra matéria físsil", que vier
a ser designada pelo citado Comitê (art. 1.°, "a", "í, íí"), a qual
permitirá também eventuais inserções que a realidade exigir.
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Assim, por ora, são comprendidas nessa noção os metais indi-
cados, que, nas leis nacionais, ou recebem menção e definição ex-
pressas (como na lei alemã, seção 2, n. 1), ou vêm embutidos na
absorção do texto convencional (como nas citadas leis francesa e
belga), ou, ainda, enunciados nas leis nacionais em termos aproxi-
mados aos das citadas convenções (como nos sistemas já rela-
cionados).

No direito brasileiro, em que prevalece a última posição, a Lei
6.453/77 conceitua combustível nuclear, em termos amplos, como
"o material capaz de produzir energia mediante processo auto-susten-
tado de fissão nuclear" (art. 1.°, II), possibilitando, pois, a inte-
gração de futuras descobertas científicas nesse passo.

De outro lado, com relação ao conceito de "produto ou rejeito
radioativo", a Convenção de Viena fala em "toda matéria radioativa
obtida no curso do processo de produção ou de utilização de um
combustível nuclear, ou toda matéria tornada radioativa por exposi-
ção aos raios emitidos nesse processo, à exclusão dos radioisótopos
atingidos no último estágio de fabricação e suscetíveis de ser utili-
zados em fins científicos, medicinais, agrícolas, comerciais ou indus-
triais" (art. l.°, "g").

A Convenção de Paris, por sua vez, mais explícita, entende
como produtos ou rejeitos radioativos "as matérias radioativas pro-
duzidas ou tornadas radioativas por exposição às irradiações resul-
tantes das operações de produção ou de utilização de combustíveis
nucleares, à exclusão, de um lado, dos combustíveis nucleares e, de
outro, dos radioisótopos, que, fora de uma instalação nuclear, sejam
utilizados ou destinados à utilização em fins industriais, comerciais,
agrícolas, medicinais ou científicos" (art. 1.°, "a", "iv"). As exce-
jões respeitam aos radioisótopos considerados como produtos finais,
para as diferentes aplicações pacíficas que já comentamos.

Assim, trata-se de matéria obtida ou tornada radioativa, nos
processos de produção ou de utilização de combustível nuclear, ex-
cluídos os próprios, e os radioisótopos para os fins expostos, desde
que a utilização se opere fora das instalações (nos meios já indica-
dos). Por outras palavras, são resultados finais das reações nuclea-
res de efeitos radioativos.

As leis nacionais vêm acolhendo essas definições, na orienta-
ção já enunciada e em conceituações quase idênticas às das conven-
ções (como as leis: italiana, art. 1.°, "d"; espanhola, art. 2°, n. 8,
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"ii"; norte-americana: seção 11, n. 2 e "a a"; finlandesa: seção 1,
"b"; dinamarquesa, seção 1, "b"; e alemã: anexo 1, n. 4).

Na trilha da Convenção de Viena — e no diapasâo citado —
a lei brasileira define como produtos ou rejeitos radioativos "os mate-
riais radioativos obtidos durante o processo de produção ou de utili-
zação de combustíveis nucleares, ou cuja radioatividade se tenha
originado de exposição às radiações inerentes a tal processo, salvo
os radioisótopos que tenham alcançado o estágio final de elabora-
ção e já se possam utilizar para fins científicos, médicos, agrícolas,
comerciais ou industriais" (art. l.°, III).

Por sua vez, os combustíveis, os produtos e os rejeitos nuclea-
res constituem as denominadas "substâncias nucleares" (Convenção
de Paris) ou "matéria nuclear" (Convenção de Viena). Em confor-
midade com os textos convencionais, incluem-se nessa noção "os
combustíveis nucleares (à exclusão do urânio natural e do urânio
empobrecido, e os produtos ou rejeitos radioativos" (Convenção de
Paris: art. 1.°, "a", "v"), considerando-se, no primeiro conceito, todo
aquele que "permite a produção de energia por uma reação em
cadeia fora de um reator nuclear, por si ou por combinação com
outras matérias" (Convenção de Viena: art. I, "h", "i").

No mesmo sentido pronuncia-se a nossa lei, citando como maté-
ria nuclear o "combustível nuclear" e os "produtos ou rejeitos ra-
dioativos" (art. 1, IV), a exemplo de outras (como as leis: alemã:
anexo 1, n. 5; espanhola: art. 2.°, n. 8, " i " e "ii"; dinamarquesa:
seção 1, "c"; finlandesa: seção 1, "c"; canadense: seção 2. "g"; e
norueguesa: seção 1, "c").

Ante ao exposto, conceituadas as figuras básicas, podemos deli-
near o contexto em que se desenrolam as atividades nucleares no
plano terrestre. Temos, pois, que essas se desenvolvem em instala-
ções próprias (usinas, seu espaço e seus complementos), com maté-
ria-prima especial (combustíveis nucleares), por meio próprio (rea-
tor nuclear ou atômico), resultando de sua atuação certos produtos
ou rejeitos (substâncias ou materiais radioativos) perigosos. A esse
cenário básico é que se aplicam as normas sobre responsabilidade
civil nuclear que, em seguida, analisaremos.

Pode haver, no entanto, projeção dessas atividades para o exte-
rior das instalações, no que respeita, por ora, face à regulamenta-
ção existente, ao transporte (terrestre ou marítimo) de materiais
nucleares — incluída a armazenagem para esse fim — e à explora-
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ção de embarcações providas de reator nuclear (navios ou submari-
nos nucleares).

O transporte terrestre de materiais nucleares — a respeito do
qual inexistem definições — insere-se no contexto das citadas Con-
venções, submetendo-se ao regime básico de responsabilidade nuclear
nas leis nacionais (inclusive a nossa), de sorte que será discutido
no contexto desse trabalho.

O transporte marítimo (internacional) de matérias nucleares
está sujeito à Convenção de Bruxelas, de 1971, mas seu regime —
ao qual se sujeitam os países aderentes em que se desenvolve a
atividade — se inspira nos princípios e nas regras das Convenções
referidas, tendo sido editado especialmente para afastar no seu curso
a responsabilidade do Direito marítimo comum (em que se atribui
o ônus ao armador), canalizandoa na forma indicada.

A exploração de navios nucleares — definidos estes como "to-
dos os providos de uma fonte de energia nuclear" — submete-se, por
sua vez, ao sistema da Convenção de Bruxelas de 1962, que se funda
nas mesmas noções, princípios e regras do regime das instalações
terrestres.

Como, no entanto, o Brasil ainda se não inclui nesses últimos
contextos — em que poucos países ora se inserem (os exportadores
de tecnologia) — a matéria não será aqui versada. Com isso, pode-se
observar que no plano das atividades terrestres — ao nível, pois, do
interesse da matéria em nosso país — é que será conduzido o pre-
sente estudo.

22. Configuração da responsabilidade nuclear.

A par das noções expostas e por meio de outras normas —
inclusive, dentro da técnica conceituai — as Convenções internacio-
nais e as leis nacionais assentam o âmbito de aplicação da teoria da
responsabilidade civil nuclear, traçando-lhe contornos rígidos, sem-
pre pela referida delimitação objetiva do alcance das atividades nu-
cleares439. Destacam de seu universo — apartando, em conseqüên-
cia, as demais — um determinado conjunto de atividades para com-
por a matéria específica da responsabilidade em causa, a qual passa
a ficar sob a égide de seu sistema agravado. Assim, partindo dos

439. Essa observação é crucial na identificação e na compreensão do
alcance do sistema em causa, permitindo ao intérprete a penetração em seus
complexos meandros.
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elementos expostos, tanto os convencionais, como os legisladores
nacionais, estreitam e demarcam o campo de incidência da respon-
sabilidade civil nuclear, isolando-o da responsabilidade civil em geral.

Desse modo, a configuração da responsabilidade em análise está
sujeita à efetiva conjugação prática desses vários elementos, que o
hermeneuta deve perquirir, cuidadosamente, em concreto, para o
seu reconhecimento, em função dos respectivos efeitos. Mais realce
ainda ganha essa anotação, quando se tem presente que se trata de
direito especial e que, à inexistência dos elementos básicos ou à
falta de implemento de algum dos dados fixados, deslocar-se-á a
responsabilidade para o sistema do direito comum, ou do de ativi-
dades perigosas, conforme o caso.

Assume, pois, enorme realce o estudo desses elementos, que se
constituem em premissas obrigatórias para o exato entendimento da
matéria; daí por que analisaremos os textos convencionais (pratica-
mente uniformes nessa parte) e os de leis nacionais que interessam
à determinação do campo da responsabilidade civil nuclear (que, ao
revés, mostram diferentes tendências), para discutir, ao final, a dire-
triz assumida por nossa lei, oferecendo as sugestões que nos parecem
pertinentes para o respectivo aperfeiçoamento440.

Cumpre, a propósito, salientar que, afora a enunciação das defi-
nições, nem sempre os dados em questão se acham sistematizados,
encontrando-se entremeados a noções outras, conforme se verificará
na exposição, na qual procuraremos ordenar a matéria de forma a
servir aos objetivos propostos.

Passando à sua perquiriçâo, observamos que na Convenção de
Paris — seguida muito de perto pela de Viena — já se acham defi-
nidos os dois pólos principais da problemática nuclear terrestre: a
instalação nuclear e o transporte de substâncias nucleares. Assim,
nas regras que edita a respeito — embora para a fixação de seu
âmbito territorial, para a determinação do responsável e para a
fixação dos seus limites — a referida Convenção permite alcançar-se
os dados básicos para a definição do perfil jurídico das atividades

440. Trata-se de investigação original, em que procuramos oferecer nos-
sa contribuição para o aprimoramento da legislação em causa, voltados espe-
cialmente para o alcance de um nível satisfatório de proteção às eventuais ví-
timas, dadas as condições especiais dessa responsabilidade.

Os autores consultados têm, em geral, centrado seus trabalhos na enun-
ciação e na discussão dos princípios básicos citados, ou em seus desdobra-
mentos.
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nucleares, para efeito de incidência da teoria da responsabilida-
de civil.

Com efeito, na cnunciação do seu alcance e na identificação
do responsável — aqui, com regras minuciosas — acaba a Conven-
ção por delinear o circuito básico em que atua referida teoria. De
início fala em "território" em que está "situada a instalação" (art. 2.°)
e, depois, em acidente ocorrido "na instalação" e que "envolva, seja
combustíveis nucleares, produtos ou rejeitos radioativos guardados
nessa instalação, seja substâncias nucleares que provenham dessa ins-
talação" (art. 3.°, "a"), sob as reservas referentes ao transporte
dessas substâncias. Quanto a esse transporte, em que considera "com-
preendida a armazenagem em curso de transporte", a Convenção
refere-se a acidente "acontecido fora da instalação" e que "envolva
substâncias nucleares transportadas, procedentes dessa instalação, à
condição de que sobrevenha: i) antes que a responsabilidade pelos
acidentes nucleares causados pelas substâncias nucleares tenha sido
assumida, nos termos de um contrato escrito, pelo explorador de
outra instalação nuclear; ií) à falta de disposições expressas de um
tal contrato: antes que o explorador de outra instalação nuclear tenha
assumido o encargo das substâncias nucleares; iii) se as substâncias
nucleares se destinam a um reator que faça parte de um meio de
transporte: antes que a pessoa devidamente autorizada a explorar
esse reator tenha assumido o encargo das substâncias nucleares; iv)
se as substâncias nucleares forem enviadas a uma pessoa que se
encontre sobre o território de um Estado não contratante: antes que
elas tenham sido descarregadas do meio de transporte pelo qual che-
garam ao território desse Estado não contratante". Ademais, man-
tém o mesmo responsável, se o acidente envolver "substâncias nuclea-
res no curso do transporte destinado a essa instalação, à condição
de que o acidente sobrevenha: í) depois que a responsabilidade pelos
acidentes nucleares causados pelas substâncias nucleares lhe tenha
sido transferida, nos termos de um contrato escrito pelo explorador
de outra instalação nuclear; ii) à falta de disposições expressas de
um contrato escrito: depois que tenha assumido o encargo das subs-
tâncias nucleares; iií) após haver assumido o encargo das substân-
cias nucleares: que provenha da pessoa que explore um reator que
faça parte de um meio de transporte; iv) se as substâncias nuclea-
res foram enviadas, com o consentimento por escrito do explorador,
por uma pessoa que se encontre em território de um Estado não
contratante: depois que elas tiverem sido carregadas sobre o meio
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de transporte pelo qual devam deixar o território desse Estado não
contratante" (art. 4.°).

Na diretriz enunciada — e que acompanha bem de perto —
a Convenção de Viena refere-se também a acidente nas instalações
nucleares e em curso de transporte, com a mesma esquematização
normativa. Mas oferece, de outro lado, importantes dados para o
delineamento do campo em estudo.

Com efeito, refere-se, também, ao definir o responsável, a aci-
dente: a) "acontecido na instalação nuclear" e que envolva, b) "ma-
téria nuclear que provenha ou emane dessa instalação" e tenha
sobrevindo: i) antes que a responsabilidade dos acidentes nucleares
causados por essa matéria tenha sido assumida, nos termos de um
contrato escrito, pelo explorador de outra instalação nuclear; ii) à
falta de disposições expressas de um tal contrato: antes que o explo-
rador de uma outra instalação nuclear tenha assumido o encargo
nessa matéria; iii) se essa matéria é destinada a um reator nuclear
utilizada por um meio de transporte como fonte de energia, seja
para propulsão ou para outro fim: antes que a pessoa devidamente
autorizada a explorar esse reator tenha assumido o encargo de ma-
téria nuclear; iv) se essa matéria foi enviada a uma pessoa que se
encontre em território de um Estado não contratante: antes que tenha
sido descarregada do meio de transporte pelo qual chegou ao terri-
tório desse Estado não contratante; c) "matéria nuclear enviada a
essa instalação" e sobrevinda: i) depois que a responsabilidade dos
acidentes nucleares causados por essa matéria lhe tenha sido trans-
ferida, nos termos de contrato escrito, pelo explorador de outra ins-
talação nuclear; ii) à falta de disposições expressas de um contrato
escrito: depois que tenha se encarregado dessa matéria; iii) depois
que tenha assumido o encargo dessa matéria provinda da pessoa que
explore um reator nuclear utilizada por um meio de transporte como
fonte de energia, seja para propulsão ou para outro fim; iv) se e ŝa
matéria foi enviada, com o consentimento por escrito do explora-
dor, por uma pessoa que se encontre sobre o território de um Estado
não contratante: somente depois que ela tenha sido carregada no
meio de transporte pelo qual deve deixar o território desse Estado
não contratante. Acrescenta, por fim, que, em acidente ocorrido
na instalação, com materiais nucleares que aí estejam armazenados
em curso de transporte, não se aplicam as disposições da alínea "a",
se outro explorador ou outra pessoa é o único responsável, em virtu-
de das demais disposições (art. II, item 1).



REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA DA MATÉRIA 157

A mesma Convenção, ao conceituar "dano nuclear", em outro
textc, considera como tal aquele que resulta de determinadas pro-
priedades — que serão discutidas em outro passo — de combustí-
veis nucleares e de produtos ou rejeitos nucleares que se "encontrem
em uma instalação nuclear, ou dela provenham ou a ela sejam envia-
dos" (art. I, n.° 1, letra "k", in fine), cerrando, pois, o respectivo
circuito.

Analisando esses textos, constatamos que os convencionais con-
cebem as atividades nucleares terrestres, para efeito da aplicação da
responsabilidade agravada, como sendo aquelas que se desenrolam
no interior das instalações nucleares — com o sentido e o alcance
indicados no tópico precedente — projetando-se para o universo
exterior apenas quando do transporte de materiais nucleares (excluí-
da a armazenagem em curso de transporte), de uma para outra
instalação.

Dentro dessas balizas é que se põe, para as Convenções, a área
da abrangência dessas atividades, para o fim exposto. Escapam, por
conseqüência, de seu alcance, desdobramentos outros dessas ativi-
dades, em razão da natureza esp> Jal desse Direito e a prevalência,
pois, nesse caso, do princípio da interpretação estrita441.

Isso faz com que se restrinja muito o campo das atividades
nucleares, deixando descobertas do sistema eventuais vítimas em
acidentes ocorridos em seus outros desdobramentos (como, por exem-
plo, em atividades em que se utilizem, fora das instalações, materiais
nucleares)442.

441. V. o nosso trabalho "A interpretação no Direito em geral", in RT
439/24 e a bibliografia ali enunciada (em que discutimos essa questão, mos-
trando a prevalência da citada orientação no campo dos "direitos especiais")'

442. Anote-se, ainda, que a Convenção de Paris permite — deferindo a
decisão ao citado Comitê — que certas categorias de instalações, combustíveis
ou substâncias nucleares, sejam, em razão dos riscos reduzidos que compor-
tem, excluídas de seu campo de aplicação (art. 1", "b") .

No mesmo sentido pronuncia-se a Convenção de Viena, que reconhece ao
Estado em que se encontre a instalação a faculdade de subtrair pequenas quan-
tidades de matérias nucleares da aplicação de suas normas, sob reserva da
subsunção aos limites máximos fixados (e revistos) pelo Conselho de gover-
nadores da Al EA, os quais devem ser respeitados em todas as exclusões (art.
I, n. 2).

Com base nesses textos inicialmente o citado Conselho baixou resolução
(de 11.9.64), em que exclui da Convenção de Viena as matérias nucleares
enviadas por explorador a destinatário para utilização enquanto fora das ins-
talações nucleares, desde que o remetente obedeça às condições fixadas e os
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Já isso não ocorre no plano dos direitos nacionais, pois, de um
lado, ante a amplitude e a generalidade características dos textos
convencionais e, de outro, face a particularidades próprias de cada
país, têm eles assumido posições diferentes a respeito, inclusive com
um pronunciado alargamento, em alguns, da área em questão.

Assim, de início, alguns países restringem-se, mesmo com pou-
cas adições, à internação das disposições convencionais; outros, por
sua vez, embora editando leis próprias, adotam a mesma orientação
das convenções; outros, ainda, aumentam o espectro das ativida-
des nucleares, projetando-o para diferentes manifestações além das
enunciadas.

Na primeira diretriz está a lei belga, que procede — como já assi-
nalamos — à simples internação do direito convencional (art. 2.°).
Na mesma linha, situa-se a lei francesa que, a par disso, dispõe sobre
danos "provenientes de radiações ionizantes emitidas por uma fonte
qualquer de raios que se encontre na instalação", salientando que
essa responsabilidade se estende aos "causados pelos meios de trans-
porte sobre os quais as substâncias se encontrem no momento do
acidente" (art. 3.°).

Com a edição de textos especiais, mas sob orientação semelhante
à das convenções, encontram-se as leis: dinamarquesa, que se refere
aos acidentes nas instalações (seção 7) e no curso de transporte (se-
ções 8 a 11), inclusive quanto a Estado não participante do sistema
convencional (seção 9); a finlandesa, que também cuida dos aci-
dentes na instalação (seção 6) e no transporte (seções 6 a 11); a
sueca, que se refere ao sobrevindo na instalação (seção 5) e ao no
transporte (seções 6 a 10), inclusive quanto a Estado não contratante.

Sob a mesma diretriz, embora com esquematização normativa
diversa, encontra-se a lei suíça, que se refere a acidente em instala-
ção — definida sinteticamente como a "que serve para produzir
energia atômica ou para obter, tratar ou tornar inofensivos combus-
tíveis nucleares ou resíduos radioativos" (art. 1.°, n. 2) — "por seus
efeitos radioativos, tóxicos, explosivos ou outros" (art. 12, n. 1).

valores definidos — conforme a atividade — em tabela a ela anexa (não po-
dendo nas atividades totais ultrapassar de 500 "curies").

No mesmo sentido, o Comitê da Agência Européia excluiu da Conven-
ção de Paris (decisão de 26.11.64) também as substâncias nucleares transpor-
tadas para utilização, enquanto fora das instalações nos termos e nos limites
nela enunciados,

Nossa legislação não contém, no entanto, norma equivalente.
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Dispõe também sobre os "causados por processos nucleares que se
produzam no seio de combustíveis nucleares e de resíduos radioati-
vos que provenham de sua instalação" (n. 2) e sobre o transporte
de materiais destinados a instalação nuclear (ns. 3 e 4). A lei japo-
nesa fala, por sua vez, em acidente em reator em atividade (art. 3.°,
n. 1) e no transporte de substâncias nucleares (n. 2).

Embora nessa mesma orientação, quando analisada globalmente,
a lei norueguesa esboça um certo avanço na matéria. Assim é que,
de início, dispõe sobre os acidentes verificados na instalação (seção
20) e no curso de transporte (seção 21). Mas, em seguida, prevê
ainda a responsabilidade em "outros casos", ocorridos com substân-
cia nuclear "nem localizada em uma instalação nuclear, nem sendo
transportada". Com isso, refoge um pouco aos limites tradicionais
enunciados, mas ainda ligada à sistemática instituída nas Convenções.

Sob a última das linhas diretivas apontadas, encontram-se as
leis italiana, austríaca (de 29.4.64), alemã e espanhola, que am-
pliam, efetivamente, o âmbito de aplicação da teoria da responsa-
bilidade nuclear, estendendo pois o espectro das atividades do setor.

De início, a lei alemã, depois de afirmar a aplicação da Con-
venção de Pans, com ateumas restrições, completa o seu regime com
disposições sobre instalações e transporte (seção 25) — inclusive
quanto a navios nucleares (seção 25, "a") e prevê a responsabili-
dade em outras situações (seção 26), como na manipulação de maté-
rias físseis.

Assim, assenta, de início, que rege os acidentes ocorridos na
instalação nuclear, estendendo o seu âmbito ao dano resultante de
radiações ionizantes emitidas por qualquer outra fonte de radiação
"existente em seu interior" (seção 25, n. 1). Cuida, em seguida, do
transporte, permitindo a transferência da responsabilidade, por con-
trato, ao transportador, nas condições fixadas (n. 2).

Por fim, prevê a responsabilidade nuclear nos "danos causados
pelos efeitos de qualquer processo nuclear de fissão ou de radiação
de substâncias radioativas ou efeitos que se originem de um acele-
rador", atribuindo-a ao "mantenedor das substâncias radioativas ou
do acelerador", mas trazendo-lhe limites e atenuantes (seção 26).
Estende essa responsabilidade ainda à pessoa "que perdeu a posse
das substâncias" sem transferi-la a quem de direito (idem).

Observa-se, pois, que a lei alemã, ao lado das colocações clás-
sicas na matéria, cuida também de abarcar outras situações, refe-
rentes a danos não oriundos de atividades nas instalações nucleares
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ou nos transportes de combustíveis ou rejeitos, embora ainda nào
com a amplitude correspondente, como se verificada oportunamente.

Saliente-se, por ora, que, a par do plano normal, abrange todas
as atividades que importem em fissão ou em radiação de substân-
cias radioativas, excluídas as aplicações realizadas por médicos e
dentistas ou sob sua orientação (seção 26, n. 4, 1).

A lei austríaca segue a diretriz acima, eis que, depois de cuidar
dos danos nas instalações (art. 3) e nos transportes (art. 4), trata da
responsabilidade do detentor de radioisótopos e seu envolvimento
com terceiros (arts. 24 a 27), também sem a extensão e a regulação
desejáveis.

Mais expressiva é, a respeito, a lei italiana que, do início, com-
preende o dano resultante, tanto de acidente "acontecido na insta-
lação nuclear", quanto "em conexo", considerando como tal o "cau-
sado diretamente por combustíveis nucleares ou produto ou resíduos
radioativos armazenados, abandonados, subtraídos ou perdidos". Sa-
lienta, depois, que a responsabilidade se "inicia no momento em que
presentes na instalação nuclear as substâncias nucleares supra-indi-
cadas, e cessa quando ditas substâncias são tomadas em custódia
por outra pessoa responsável no sentido da lei" (art. 15).

De outro lado, referindo-se aos transportes de combustíveis nu-
cleares, de produtos ou resíduos radioativos, para definir os limites
da responsabilidade do exercente das atividades, alcança-os: a) quan-
do "provenham da instalação nuclear por ele explorada, a menos
que sejam tomadas em custódia por outro responsável" no sentido
em que prevê; b) que "sejam destinadas a instalação por ele explo-
rada e provenham de um exercente de país estrangeiro que, com
base em sua lei nacional ou em convenção internacional, não seja
obrigado a assumir a responsabilidade em limite pelo menos igual"
ao que fixa. Mas, libera o exercente, no entanto, quando realizado
por transportador a quem essa responsabilidade seja transferida por
lei (art. 16).

Verifica-se, pois, que a lei italiana — a par das situações tradi-
cionais na teoria em análise — especifica melhor os limites das ativi-
dades nucleares, cobrindo, de um lado, tanto o complexo em que se
desenvolvem, como os respectivos conexos, e, de outro, traça com
mais precisão a responsabilidade no trajeto compreendido nos trans-
portes de entrega e de remessa de combustíveis e de produto. Mas,
o dado mais importante é a extensão, por projeção, que confere à
área de exercício das atividades, para alcançar qualquer local em
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que existam combustíveis ou produtos "armazenados, abandonados,
subtraídos ou perdidos". Infla, pois, os limites em questão, demons-
trando preocupação maior com as eventuais vítimas, que ficam res-
guardadas em eventos ocorridos fora das instalações ou do trajeto
normal de transporte de uma para outra.

Mas é a lei espanhola que contém posicionamento mais bem
definido e mais corajoso a propósito da demarcação das atividades
nucleares, para os fins em debate.

Com efeito, em disposições apartadas e incisivas, a lei espa-
nhola insere no contexto do sistema em análise os danos produzidos
por a) "acidente em instalação nuclear" e b) "no resto das ativi-
dades que empreguem materiais radioativos ou dispositivos que
possam produzir radiações ionizantes" (art. 46) (nas instalações ra-
dioativas, definidas como "as instalações de qualquer classe que
contenham uma fonte de radiação ionizante", os aparatos produtores
de radiações ionizantes; e "os locais, laboratórios, fábricas e instala-
ções que produzam, manipulem, ou armazenem materiais radioati-
vos": art. 2.°, n.° 13). Cuida também dos sobrevindos "no trans-
porte de substâncias nucleares pelo território nacional a outro país
ou de um ponto a outro do dito território" (art. 47), ou "remetidas
do estrangeiro e destinadas a instalação radicada no território nacio-
nal" (art. 48). Abarca também, em seu contexto, qualquer outro
"acidente que sobrevenha fora da instalação nuclear" (art. 49), cogi-
tando, nas condições definidas, da "responsabilidade do transporta-
dor de substâncias nucleares" ou de "pessoa que manipule rejeitos
radioativos" (art. 50).

Verifica-se, portanto, u'a maximização na definição do campo
de abrangência das atividades nucleares, em consonância com o ele-
vado grau de proteção que procura proporcionar às vítimas, pondo-
•as sob o regime especial em, praticamente, todas as situações possí-
veis de utilização de substâncias ou produtos nucleares.

Assim, em seu entender, devem compreender-se como atividades
nucleares, não só as desenvolvidas em instalações nucleares, mas tam-
bém todas as que utilizem materiais radioativos ou dispositivos ca-
pazes de produzir radiações ionizantes, alcançando acidentes ocor-
ridos mesmo fora do contexto das instalações atômicas.

Essa posição conforma-se à orientação protecionista citada, que
prevalece, praticamente, em todo o universo, no plano da responsa-
bilidade civil, inspirando-se no alto espírito de humanidade e no
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senso de respeito aos valores básicos do homem e da coletividade
que embasam a existência à vida em sociedade.

Mais se realça o significado desse posicionamento, quando se
atenta para a seqüência definidora adotada pelas Convenções e leis
nacionais, especialmente nos conceitos de "acidente" e de "dano"
nucleares — que veremos em seguida — em que mais se aperta o
estreito campo de incidência da responsabilidade agravada.

Passando-se, por fim, à análise de nossa lei-base, verifica-se
que, na trilha das convenções, ao cuidar da definição do responsá-
vel, fala em acidente nuclear "I — ocorrido na instalação nuclear;
II — provocado por material nuclear procedente de instalação nu-
clear, quando o acidente ocorrer: a) antes que o operador da insta-
lação nuclear a que se destina tenha assumido, por contrato escrito,
a responsabilidade por acidentes nucleares causados pelo material;
b) na falta de contrato, antes que o operador da outra instalação
nuclear haja assumido efetivamente o encargo do material; III —
provocado por material nuclear, quando o acidente ocorrer: a) depois
que a responsabilidade por acidente provocado pelo material, lhe
houver sido transferida, por contrato escrito, pelo operador da outra
instalação nuclear; b) na falta de contrato, depois que o operador
da instalação nuclear houver assumido efetivamente o encargo de
material a ele enviado" (art. 4.°).

Em outro texto, ao conceituar dano nuclear, considera como
tal o que envolva materiais nucleares "que se encontrem em insta-
lação nuclear" — definida nos termos já referidos "ou dela proce-
dentes ou a ela enviados" (art. l.°, VII).

Observa-se, assim, infelizmente, que a nossa lei opta pelo sis-
tema fechado de delimitação das atividades nucleares, circunscre-
vendo-as, apenas e expressamente, às realizadas nas instalações nu-
cleares — nos termos indicados no tópico anterior — com projeção
externa apenas em relação ao transporte de substâncias nucleares
de uma para outra instalação. Traça, pois, linhas bem restritas para
as atividades nucleares, inclinando-se, em conseqüência, por um
sistema mínimo de proteção às eventuais vítimas.

Com efeito, face à citada orientação e em consonância com a
diretriz interpretativa anotada, escapam de seu contexto as demais
atividades nucleares que se não enquadram no circuito enunciado
— e, portanto, sem as suas garantias especiais — ficando subordi-
nadas aos princípios e regras da teoria geral da responsabilidade civil
e, quando muito, conforme o caso, aos das atividades perigosas, se
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possível o encarte, em função dos parâmetros à ocasião expostos
(assim, por exemplo, as aplicações feitas nos diferentes campos possí-
veis, como industriais, em laboratórios, em institutos e outros locais
em que se empregam substâncias radioativas).

Não nos parece tenha o nosso legislador acolhido o posiciona-
mento mais adequado — expresso, em nosso entender, na lei espa-
nhola — pois, conforme salientamos, se, por uma parte, devem ser
incrementadas essas atividades — face ao extenso leque de novas
utilidades proporcionado — há que se garantir, como valores maio-
res na sociedade, a vida e a saúde das pessoas que nela se integram,
as quais ficam à mercê dos infinitos riscos defluentes de qualquer
atividade relacionada à utilização de materiais nucleares. Ressalte-se
ainda que o próprio sistema agravado contém temperamentos —
que debateremos oportunamente — que viabilizam plenamente os
empreendimentos no setor.

Nesse sentido, sugerimos, para o aperfeiçoamento da lei nacio-
nal básica — aliás, sintética e coerente com a linha geral traçada
na matéria — que se estendam os seus efeitos às atividades em que
se empreguem materiais nucleares — sujeitando-as, com isso, ao
respectivo sistema de controle. Com isso, poderá a legislação espe-
cial abranger inclusive os novos desdobramentos que, com certeza,
no futuro, advirão, com a intensificação das referidas atividades, em
razão do espírito inovador e dinâmico do homem e de seu multifá-
rio gênio empresarial, que logo descartarão novas aplicações para as
substâncias nucleares ou novas utilidades para servir às atividades
nucleares, como a da lavanderia da Califórnia — lembrada por
Jacchia443 — que se constituiu para a lavagem das roupas especiais
usadas pelos trabalhadores nas usinas nucleares.

Com isso se alcançaria o equilíbrio indispensável nas relações
em causa, em razão de ditames de justiça.

A insuficiência do esquema atual ressalta, ainda, quando se de-
tém o intérprete no conceito de instalação nuclear — já discutido —
que, ínobstante alcance as unidades em que se processam a prepara-
ção e a fabricação de substâncias nucleares irradiadas — mesmo,
pois, com a contemplação de reatores de fraco poder, como assinala

443. Jacchia: o. cít., p. 38 (em que salienta que nessa atividade a pes-
soa fica em contato com as partículas radioativas existentes nas roupas, com os
perigos que se podem imaginar).
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Pierard444 — não pode, no entanto, abarcar outras ramificações des-
sas atividades, umas já existentes e outras fatalmente por advir. Com
efeito, como lembra Di Martino. não se pode cogitar, nessa matéria,
de "extensão analógica ou de interpretação", cingindo-se, ao revés,
o intérprete ao âmbito expressamente reservado pelo legislador à
temática em debate445.

De acentuar-se ainda que o perigo — justificador da diretriz
assumida nesse campo — reside, não só na instalação, mas também
— e principalmente — nas próprias substâncias nucleares, em razão
das propriedades que oferecem, como bem se aperceberam os legis-
ladores nacionais na Itália, na Alemanha e, em ênfase maior, na
Espanha. Daí a necessidade de abrigar-se, sob o manto da legisla-
ção especial, toda a trajetória por elas tomada, nas utilizações em
que esse perigo assuma grau considerável.

Isso em nada alterará o sentido da responsabilidade em causa,
ajustando-se, ao revés, ao seu espírito protetivo, se alcançar as deno-
minadas "instalações radioativas", a exemplo da citada lei.

Deve-se excluir, desse contexto, no entanto, a utilização de
radioisótopos em medicina, na indústria alimentícia, na agricultura
e em fins nos quais os riscos não assumam a gravidade justificado-
ra da aplicação da responsabilidade nuclear, em consonância, aliás,
com os textos citados, como entendem também Piérard446 e Di
Martino447.

Mas, de qualquer sorte, deverão sempre ser observados os me-
canismos de segurança necessários, operando-se, ademais, os respec-
tivos aparatos por técnicos habilitados. Regras adequadas nesse sen-
tido cumpre, pois, sejam editadas, em obediência aos motivos e
princípios enunciados. Nesse sentido, aliás, a lei austríaca disciplina
o uso de radioisótopos, fixando, como assinalado, responsabilidade
inclusive para o detentor.

444. Piérard: o. cit., p. 461. Em sua obra — em que realça aspectos
satisfatórios e insuficientes do sistema atual — oferece também sugestões para
o seu aperfeiçoamento, para suprir as que considera "lacunas" do regime: p.
467 e ss.

Também Rainaud enfatiza a inadequação do regime vigente, propondo
inclusive a celebração de nova Convenção: o. cit., p. 142.

445. Di Martino: o. cit., p. 219.
446. Piérard: o. e loc. cit.
447. Di Martino: o. cit., p. 224 (em que salienta que devem ser os uti-

lizados fora da instalação nuclear e determinantes de danos não conexos com
as propriedades radioativas das substâncias naquela empregadas).



REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA DA MATÉRIA 165

23. Fato gerador: o acidente nuclear.

Ainda sob a orientação citada e a técnica das definições, as
Convenções internacionais e as leis nacionais delineiam — sob as
denominações de "acidente" ou "incidente" nuclear — os contornos
do fato gerador da responsabilidade civil nuclear, que repousa no
próprio exercício das atividades nucleares (tomada essa noção no
sentido técnico-jurídico).

Nessa matéria — em que, impera, nos dois níveis, a sempre
desejada uniformidade normativa, de que fala Lasurtegui448 e, tam-
bém, a terminológica — os convencionais e os legisladores nacio-
nais adotam fórmulas genéricas e abrangentes para a conceituação,
possibilitando, de um lado, a absorção de todos os fatos possíveis de
provocar danos, mas deixando, de outra parte, ao intérprete, longa
margem de discrição no reconhecimento prático da existência de
acidente. Mas, de qualquer sorte, o fato deve ser analisado em co-
nexão com os demais elementos identificadores previstos na legisla-
ção especial — inclusive os já discutidos no presente trabalho —
para uma tomada definitiva de posição a respeito, em função das
premissas expostas.

Examinando-se, inicialmente, os textos convencionais, observa-se
a adoção de duas fórmulas, uma analítica (a de Paris) e outra sin-
tética (a de Viena), que se plasmam nas leis nacionais e pratica-
mente com os mesmos termos.

Em consonância com a de Paris, acidente nuclear "significa
todo fato ou sucessão de fatos da mesma origem que cause danos,
desde que esse fato ou esses fatos ou certos danos causados prove-
nham ou resultem das propriedades radioativas, ou ao mesmo tempo
das propriedades radioativas e das propriedades tóxicas, explosivas
ou outras propriedades perigosas dos combustíveis nucleares ou pro-
dutos ou rejeitos radioativos" (art. 1, "a", "i").

A de Viena é bem sintética, resumindo a noção a "todo fato
ou toda sucessão de fatos da mesma origem que cause um dano
nuclear" (art. 1, "1").

Como se observa, contenta-se com uma definição mais genéri-
ca, mas isso não significa que não exija a interrelação — deixada
implícita nesse conceito — entre o fato e as propriedades perigosas
das substâncias em questão.

448. Santos Lasurtegui: o. cít., p. 279.
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Esse aspecto é posto em relevo em outro passo — na conceitua-
ção de "dano nuclear" — de cujo teor, pois, se extraem os elemen-
tos que completam a noção em causa.

Com efeito, ao conceituar "dano nuclear" — noção que será
integralmente discutida depois — a Convenção de Viena explicita
a citada relação, considerando como tal aquele "proveniente ou re-
sultante de propriedades radioativas ou de uma combinação dessas
propriedades e das propriedades tóxicas, explosivas ou outras pro-
priedades perigosas de um combustível nuclear, de produtos ou
rejeitos radioativos que se encontrem em uma instalação nuclear ou
de matérias nucleares que provenham de uma instalação nuclear, ou
dela procedentes ou a ela enviados" (art. I, "k", "i")449.

Desse modo, unem-se os dados enunciados (os fatos e as pro-
priedades perigosas) para a integração da definição de acidente
nuclear.

As leis nacionais amoldam-se a uma ou a outra conceituação.
Na primeira diretriz, estão, dentre outras, as leis italiana e alemã.

Para a lei italiana — que prefere a expressão "incidente" nu-
clear — esse é "qualquer fato ou sucessão de fatos da mesma ori-
gem que cause um dano sempre que este fato ou sucessão de fatos
ou qualquer dano por ele causado provenha ou resulte de proprie-
dade radioativa ou da união de propriedade radioativa com proprie-
dade tóxica ou explosiva, ou outra propriedade dos combustíveis
nucleares ou dos produtos ou dos rejeitos radioativos" (art. l.°, "a").

De acordo com a lei alemã — que também prefere a mesma
expressão — incidente nuclear é "qualquer ocorrência ou sucessão
de ocorrências com a mesma origem que cause dano, desde que essa
ocorrência ou sucessão de ocorrências ou qualquer dano causado,
provenha ou resulte de propriedades radioativas, ou da combinação
de propriedades radioativas com tóxicas, explosivas ou outras pro-
priedades perigosas de substâncias nucleares ou de produtos radioati-
vos" (Anexo 1, n. 2).

Nas duas leis, observa-se, pois, o cunho analítico impresso à
noção, a par da ênfase à instalação, já apontada.

449. A Convenção de Bruxelas «obre navios nucleares adota também a
fórmula resumida para conceituar acidente (art. I, 8), definindo, outrossim,
dano nuclear (art. I, 7) como o "que provém ou resulta das propriedades ra-
dioativas ou de uma combinação dessas propriedades e das propriedades tóxi-
cas, explosivas ou outras propriedades perigosas do combustível nuclear ou
dos produtos ou rejeitos radioativos".
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Mas, a maioria dos textos inclina-se para a orientação da Con-
venção de Viena, quase que repetindo literalmente a respectiva fór-
mula, com poucas exceções, como as da lei norte-americana (que se
ajusta, porém, ao respectivo espírito) — e a canadense (que insere
elementos outros no conceito, em posição singular).

Assim, a lei norte-americana considera como incidente nuclear
"qualquer ocorrência" — inclusive o denominado "acontecimento
nuclear extraordinário" — "proveniente ou resultante de proprieda-
des radioativas, tóxicas, explosivas ou outras propriedades perigosas
de fonte especial nuclear ou de produto radioativo" (seção 11, "q").
Conceitua, outrossim, o acontecimento extraordinário como "qual-
quer evento que cause descarga ou dispersão de fonte especial nu-
clear ou de produto nuclear ("j"), com a produção de radiações que
sejam consideradas substanciais por sua Comissão de Energia Ato*
mica, à qual confere poderes decisivos na matéria, pois a sua deter-
minação não poderá ser revista, nem mesmo em juízo (idem). Deve
a Comissão, nessa análise, verificar se houve rejeição ou evacuação
considerável de matérias radioativas ao redor do local ou dos níveis
particulares de irradiação a seu redor, tomados a certa distância da
instalação, determinando se se produziram danos e em que extensão.

Assume, pois, essa lei o mesmo posicionamento quanto à con-
ceituação, mas confere à referida entidade a definição objetiva
do evento.

Mais particular ainda é a diretriz da lei canadense, para a
qual incidente nuclear é o "fato de que resultem injúrias ou danos
atribuíveis a uma violação de obrigação imposta" ao responsável
(seção 2, "e").

Assim, embora aceite a conceituação genérica, relaciona-a à
noção de violação de obrigação legal, imprimindo, pois, conotação
peculiar ao regime respectivo, em que põem em realce o debate
sobre a existência ou inexistência do dever e a respectiva inob-
servância.

Outrossim, no nível citado — e que nos interessa mais de perto
— a lei espanhola conceitua acidente nuclear como "qualquer fato
ou sucessão de fatos que tenham a mesma origem e causem danos
nucleares" (art. 17). Em outro texto, considera "nuclear" o dano
que seja resultado direto ou indireto das propriedades radioativas
ou de sua combinação com as propriedades tóxicas, explosivas, ou
outras perigosas dos combustíveis nucleares ou dos produtos ou
rejeitos radioativos que se encontrem em uma instalação nuclear ou
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de substâncias nucleares que procedam ou se originem ou se enviem
a ela" (art. 16, "i"); o declarado como tal pelo tribunal competente
("ii"); e o "resultado direto ou indireto de radiações ionizantes que
emanem de qualquer outra fonte de radiação" ("iii").

A lei norueguesa — que opta pela expressão "incidente" —
define-o como a "ocorrência que cause dano nuclear ou uma série
de ocorrências com a mesma origem que cause dano nuclear (art.
1.°, "i"). Em outro passo, conceitua "dano nuclear" como o "resul-
tante de propriedades radioativas, ou da combinação de proprieda-
des radioativas com tfxicas, explosivas ou outras propriedades peri-
gosas de material físsil ou produtos radioativos, bem como os danos
resultantes de radiações ionizantes emitidas por qualquer outra fonte
que uma instalação nuclear" (seção 1, "h").

No mesmo sentido pronunciam-se as leis: dinamarquesa (seção
1, "i" e "h"); finlandesa (seção 1, "i" e wh") e sueca (seção t,
"ix" e "viii").

Contemplam-se, portanto, nessas leis, noções sintéticas, mas, de
outro lado, também amplas e genéricas que, só em concreto e à luz
dos demais condicionantes jurídicos e técnicos, poderão adquirir sen-
tido efetivo e direcionado.

A esse posicionamento filia-se a nossa lei-base, que se inclina
pela expressão "acidente nuclear", conceituando-o como "o fato ou
sucessão de fatos da mesma origem, que cause dano nuclear" (art.
1.°, VIII).

Outrossim, na definição de "dano nuclear", vislumbra-o como
"resultado direto ou indireto das propriedades radioativas, da sua
combinação com as propriedades tóxicas ou com outras caracterís-
ticas dos materiais nucleares" (art. 1.°, VII), enfatizando, no final,
o aspecto citado da localização das substâncias.

Em outro passo, exclui de seu campo os danos causados "por
emissão de radiação ionizante" — definida como "a emissão de par-
tículas alfa, beta, neutrons, ions acelerados ou raios X ou gama, ca-
pazes de provocar a formação de ions no tecido humano" (art. l.°,
IX) — "quando o fato não constituir acidente nuclear" (art. 16).

Deixa a nossa lei — como as demais citadas, à exceção da
norte-americana — o preenchimento do conceito a cargo do intér-
prete, ou do aplicador, exigindo-lhes, em conseqüência, a perscru-
tação de noções técnicas que envolvem a eclosão e a disseminação
do acidente nuclear, para a determinação do respectivo espectro.
Isso suscita dúvidas e indagações várias em concreto, dadas a diver-
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sidade de causas e a de conseqüências dos acidentes nucleares —
apontadas por Jacchia *50 — que acarretam, de um lado, a impossi-
bilidade de indicação exaustiva da gama de fatos suscetíveis de pro-
vocá-los e, de outro lado, a plena enunciação de seus efeitos nas
pessoas e nos bens protegidos juridicamente. Some-se a isso a certa
relatividade imperante quanto ao grau de dominação — que se não
pode afirmar seja plena — das diferentes propriedades das substân-
cias nucleares, inobstante as explosões e provas realizadas.

Esse quadro acaba, portanto, justificando a orientação aberta
adotada, eis que se afigura praticamente impossível a enunciação
de fórmula única que possa exprimir o extenso universo contido
na noção em debate.

Podemos, no entanto, face às diretrizes assinaladas, salientar,
sem preocupação definidora, que por acidente nuclear se entende
qualquer situação que, no exercício das atividades nucleares, e obser-
vados os condicionamentos expostos, produza um evento danoso, em
razão de propriedades perigosas das substâncias perigosas.

Assim, à ocorrência de qualquer fato que se considere apto a
desencadear danos nucleares — que se pode resumir na exposição
de pessoa a radiações ou na liberação à atmosfera de combustíveis
e de rejeitos radioativos (como: ruptura de estrutura da usina; vaza-
mento de combustível; dispersão de rejeitos radioativos e outros) —
caberá ao intérprete examinar a respectiva origem, os efeitos e a
extensão alcançada, sempre sob segura orientação técnica especiali-
zada e em função das propriedades conhecidas das substâncias
nucleares.

Assinale-se, por fim, que, face aos condicionantes já enuncia-
dos, em nosso sistema, os acidentes suscetíveis de ingressar no con-
ceito em estudo — ao contrário, do espanhol e dos que o acompa-
nham — são os ocorridos intra muros (no interior das instalações,
na amplitude apontada) ou in itinere (no transporte de substâncias
nucleares, tanto na remessa, quanto na recepção). Excluem-se, pois,
as radiações ionízantes não suscetíveis de integrar-se à noção de
acidente nuclear.

Com isso, a nossa lei leva em conta apenas o perigo oferecido
nas instalações e nos transportes, quando o deveria conjugar com
o existente nas substâncias em si, como nos textos citados.

450. Jacchia: c. cit., p, 27.
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Analisando-se, outrossim, os conceitos em questão, deve-se assi-
nalar, de início, que neles não se dimensiona o espectro do fato
ou da sucessão de fatos causadores do dano. Ingressa o fato na defi-
nição independentemente do respectivo vulto. Assim, quer se trate
de fato de enorme ou de pequena gravidade — dentre estes, o deno-
minado maximum credible accident (risco de criticalidade, seguido
de contaminação total da central), desde que ocorra a interação assi-
nalada, poderá ocasionar o acidente nuclear.

Nesse sentido, consoante Di Martino — ao comentar a lei ita-
liana — compreendem-se na noção os "vícios conexos à utilização
pacífica da energia nuclear, abrangendo-se "tanto o evento extraor-
dinário e excepcional", como o "perigo a longo prazo", eis que os
condicionantes legais são quanto aos fatos, a identidade de origem,
e, quanto às substâncias nucleares, a união das propriedades conhe-
cidas como perigosas"451.

Outrossim, os acidentes podem originar-se de causas as mais
diversas. Com efeito, no elenco causai dos acidentes, podem situar-se
fatores externos, como as forças da natureza ou do homem (provo-
cadas ou não), ou do próprio sistema (em razão de problemas téc-
nicos, acidentais ou humanos). Esses fatores podem, por sua vez,
combinar-se entre si, ou com outras causas, de modo a não possibi-
litar a distinção quanto aos efeitos.

Por essa razão e em função do espírito protetivo reinante, as
Convenções e as leis especiais nacionais contêm normas a respeito
da conjugação de causas, integrando ao respectivo sistema as hipó-
teses em que se não possa distinguir se o dano é devido a acidente
nuclerr ou a outra causa.

Assim, a Convenção de Paris assenta que, quando os danos
"são causados conjuntamente por um acidente nuclear e um aci-
dente outro que não um nuclear, o dano causado pelo segundo aci-
dente, na medida em que não possa ser separado com certeza do
dano causado pelo acidente nuclear", será considerado como causa-
do pelo acidente nuclear (art. 3, "b"). Mas, em consonância com o
mesmo texto, quando provocado "conjuntamente por um acidente
nuclear e por uma emissão de raios ionizantes" que não esteja pre-

451. Di Martino: o. cit., p. 232.
Sobre contornos de acidente nuclear e suas conseqüências, v. o trabalho

de Allan Kanner (cít.); interessante, ainda, é a "decisão" proferida pela "Corte
de Justiça" nesse caso (no referido X Congresso Mundial de Direito, em que
se simulou a ocorrência de um acidente e iç debateu e s? "julgou" o caso).
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vista pela Convenção, nenhuma disposição sua limita ou afeta
a responsabilidade "no que concerne a essa emissão de radiações
ionizantes".

No mesmo sentido, a Convenção de Viena dispõe que, quando
"um dano nuclear e um dano não nuclear são causados por um
acidente nuclear ou conjuntamente por um acidente nuclear e um
ou mais outros acontecimentos, esse outro dano, na medida em que
não se possa separar com certeza do dano nuclear", é considerado,
para os seus fins, "como dano nuclear causado por acidente nuclear"
(art. IV, n. 4). Mas, adota o mesmo posicionamento quando provo-
cado conjuntamente por acidente nuclear alcançado por seu texto e
por emissão de radiações ionizantes não contempladas.

Na mesma trilha das Convenções, algumas leis nacionais inse-
rem as normas em questão, como, dentre outras, as leis francesa e
belga (com as internações referidas), a italiana (art. 15); a dinamar-
quesa (seção 20) e a finlandesa (seção 17, em que se refere à exten-
são do dano em comparação ao nuclear).

Acompanhando a orientação acima, a lei brasileira considera
também como nuclear o dano "resultante de acidente nuclear com-
binado com outras causas, quando não se puderem distinguir os
danos não nucleares" (art. 3.°).

Assim, na impossibilidade de distinguir-se os danos não nuclea-
res, prospera a diretriz protecionista, inserindo-se a situação sob a
égide da legislação especial.

Avulta a importância desse posicionamento quando se tem pre-
sentes, principalmente, as observações feitas quanto ao conhecimento
alcançado na matéria e, mais, ao elevado elenco de riscos que en-
volvem as atividades nucleares e a respectiva gravidade; a freqüente
combinação de causas nos acidentes nucleares ocorridos e a dificul-
dade prática de identificação, em muitos casos, de seus efeitos.

De fato, riscos vários e graves cercam as atividades nucleares
em todas as suas manifestações — com a produção já de inúmeros
acidentes — e a profunda e complexa esquematização de medidas
de segurança para a sua elisão452.

452. Sobre acidentes, riscos e medidas de segurança, v. Piérard: o. cit.,
p. 21 e »s., espec. p. 25 e ss. (em que formula hipóteses de acidentes); Di
Martino: o. cit., p. 231 e ss.; Jacchia: o. cit., p. 21 e ss; Santos Lasúrtegui: o.
cit., p. 33 e ss.; Tocino Biscarolasaga: o. cit., p. 101 e ss., espec., p. 115 e ss.
(em que estuda longamente os riscos nucleares); Alvarez: o. cit., p. 549 e ss.
(idem); Rodière: o. e loc. cit.; Caemmerer: o. e loc. cit.; Chenu: o. e loc.
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Alguns autores têm discutido esses riscos — que põem em
perigo, principalmente, as cercanias das instalações nucleares e as
pessoas envolvidas, formulando inclusive diferentes classificações pa-
ra uma completa compreensão de seu alcance.

Assim, Pignon e outros distinguem duas categorias principais
de riscos: os crônicos de funcionamento e os acidentais. Dentre os
riscos crônicos de funcionamento, compreendem: a) a poluição ra-
dioativa produzida pelos efluentes gasosos, pelos efluentes líquidos
e pelos rejeitos sólidos e b) a poluição térmica, com a perda de
energia produzida sob forma de calor. Dentre os riscos acidentais,
inserem: o denominado "fogo de sódio", a reação sódio-água no tro-
cador e o acidente no nível do núcleo 4M.

Por sua vez, Alvarez classifica os riscos quanto à origem e à
manifestação. Quanto a) à origem, insere os provenientes dos rea-
tores e os das instalações, cuidando, depois, b) dos riscos de resul-
tados (ou industriais); c) dos de produtos nucleares; d) dos de com-
bustíveis nucleares e e) dos de resíduos nucleares. Quanto à mani-
festação, prevê: a) os riscos de função (inerentes): radiação; b) os de
operação (ocasionais) e c) o acidente de supercriticalidade (quando
incontroladas as reações). Mas não descarta — como natural — as
diferentes combinações possíveis454.

Ora, mostram essas classificações o extenso e grave leque de
riscos inerentes às atividades em questão, em razão dos seus meca-
nismos e, em especial, das propriedades perigosas das substâncias
nucleares, cujas radiações podem atingir — em razão da densidade,
da distância e de outros fatores — níveis perigosos para a vida ani-
mal e a vegetal. A gravidade dos riscos é de tal ordem, que a
própria descobridora do fenômeno da radioatividade faleceu em con-
seqüência da exposição continuada às radiações, assim, como, depois,
inúmeros outros cientistas e pesquisadores455.

cit.; Pignon e outros: o. cit., p. 49 e ss,, 217 e s». e espec. 221 e ss. (em que
cuidam dos riscos acidentais); Guéron: o. cit,; p. 110 e ss.; Patterson: o. cit.,
p. 116 e ss.; Bennett: o. e loc. cit.; Prado: "Porque aceitar a energia nuclear",
cit. (em que discute os riscos de acidentes e refuta as hipóteses alarmistas
aventadas, em toda parte, nos debates sobre a matéria).

453. Pignon e outros: o. cit., p. 220 e 221.
454. Alvarez: o. cit., p. 550 e 551,
455. V. Patterson: o. cit., p. 117 e ss. Sobre radiação, v. tb. Alvarez:

o. cit., p. 552 e u.
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Podem as radiações advir de origens diversas, mesmo naturais,
como da natureza, dos raios X, dos raios cósmicos e outros, mas
atingem a sua concentração maior e com mais perigo nessas ati-
vidades.

Por essa razão é que, nos estudos a respeito, se chegou à iden-
tificação das doses suportáveis ou não pelo homem, hoje previstas
em normas reguladoras de ordem internacional e nacional, como,
entre nós, as da CNEN, que especificam o tipo e as doses permi-
tidas, para efeito de observância na produção, no processamento, no
manuseio, no uso, no armazenamento, no transporte, na eliminação
de material radioativo e em operações de outras fontes de radiação
(resolução n. 6/73), a par de outros textos sobre proteção contra
radiação450.

456. Dentre as resoluções da CNEN, quanto à proteção, destaquem-se
as de ns.: 06/73 (citada, sobre normas básicas de proteção radiológica) (pu-
blicada em 19.9.73 e com regras e quadros minuciosos a respeito); 03/74
(sobre credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para supervisão e apli-
cação das medidas de proteção (29.3.74); 01/75 (sobre proteção no ciclo de
produção do urânio e do tório); 02/75 (sobre licenciamento de pessoas físicas
para o uso de radioisótopos em medicina) (ambas em 19.8.75); 12/79 (sobre
licenciamento de operadores de reatores nucleares) (26.9.79); 03/80 (sobre
requisitos de saúde para operadores de reatores) (25.5.80); 10/80 (sobre au-
torização a pessoas físicas para o preparo e o uso de fontes radioativas não
seladas) (21.1.81).

A par disso, o nosso órgão normativo tem baixado resoluções sobre di-
ferentes aspectos da implantação das atividades nucleares, como as de ns.:
9/69 (sobre escolha de locais para instalação de reatores nucleares de potência:
DOU de 31.7.69); 6/72 (sobre licenciamento de reatores nucleares de po-
tência) (18.2.72) (com extensa especificação de normas a respeito); 09/77
(em que adota as normas da AIEA sobre transporte de materiais radioativos)
(29.9.77); 01/79 (com normas complementares sobre licenciamento de reato-
res); 02/79 (idem) (ambas em 27.3.74); 05/80 (sobre autorização de fun-
cionamento de instalações para irradiação de alimentos (26.9.80) e 08/80
(em que adota as normas da AIEA sobre proteção contra incêndios em usi-
nas nucleares).

Por sua vez, verdadeiros manuais de instruções de segurança, cuidadosa-
mente elaborados, são as resoluções de ns. 3-A/79 (que estabelece critérios
gerais de projeto para usinas de reprocessamento de combustíveis nucleares)
(DOU de 27.6.79); 16/79 (sobre modelo-padrão para relatório de análise de
segurança de usinas de reprocessamento de combustíveis nucleares) (de 20.
12.79); 07/80 (sobre segurança de sistemas de barragem de rejeitos contendo
radionuclídeos) (de 10.11.80) e 07/81 (sobre proteção física de usinas ope*
racionais da área nuclear) (de 27.7.81).
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Assumem caráter especialmente perigoso nesse contexto os resí-
duos nucleares — advindos da exploração industrial — constituídos
por gases radioativos, água residual e produtos de fissão das rea-
ções em cadeia (o denominado "lixo atômico"), todos suscetíveis de
provocar, a certas condições, acidentes fatais, dado o alto grau de
contaminação que possuem.

Os riscos apontados podem traduzir-se sob diferentes manifes-
tações, mas em especial por: liberação substancial de produtos de
fissão; falta de circulação do refrigerante; liberação excessiva de
calor; reações químicas descontroladas e assim por diante.

Esses fenômenos — e quase sempre ao lado de falhas humanas
— estão presentes nos acidentes (alguns graves) até agora ocorridos,
como, em seguida, verificaremos.

Com efeito, tomando-se por base os mais graves, podem ser
lembrados os de: "Chalk River", no Canadá, em 12.12.52; "Winds-
cale", na Inglaterra, em 17.10.57; "Sverdlovsk", na União Soviéti-
ca, em fevereiro de 1958; "Idaho Falls", nos EUA, em 3.2.61; do
reator "Fermi", nos EUA, em 4.10.66; do reator "Lucens", na
Suíça, em 21.1.69; o "R.A.F.", na Alemanha, de 18.12.71; o
edifício de preparação de combustíveis, na Inglaterra, em 26.9.73;
o do submarino Mutsu, do Japão, no mar, em setembro de 1974;
Chevtchenko, na URSS, em 19.2.74; "Ringhals-3", na Suécia;
"Three Miles Island", nos EUA, em 28.3.79 e, mais recentemente,
"Central Ginna", nos EUA, em 25.1.82.

Desses acidentes, houve: em "Chalk River", abertura por en-
gano de válvula, que fez subir barras do reator e sua potência, com
danificação do núcleo e vazamento de água radioativa; em "Winds-
cale", fogo no reator e a conseqüente queima de urânio e desprendi-
mento de partículas radioativas; em "Idaho", explosão no reator
em virtude de falha humana no acionamento, com as conseqüências
acima; no "Fermi", paralisação do reator; no R.A.F., abertura de
válvula de descarga de pressão; no edifício inglês, escape de gás no
meio de acionamento à entrada na câmara do recipiente; no subma-
rino, fuga de radiação; no "Three Miles", grande perda do fluído
refrigerante (a "LOCA'*: loss of coolant accident), com ruptura
parcial das paredes e vazamento de produtos de fissão; no "Chevt-
chenko", reação sodio-água no trocador; no "Rínghals", falhas tio
projeto civil, que ocasionaram rachaduras na tubulação do gerador
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a vapor; no "Ginna", vazamento de água radioativa no gerador a
vapor 457.

Desses acidentes advieram conseqüências várias, inclusive mor-
te de pessoas atingidas, danificação e perda total de reatores e equi-
pamentos das instalações, com a desativação posterior, dentro, aliás,
do também extenso e complexo elenco de efeitos, diretos e indiretos,
produzidos pelas radiações, e que serão debatidos oportunamente.

Mas, a bem da verdade, deve-se assinalar que esses riscos não
são de molde a alcançar o nível exacerbado que, em certas situações,
foi aventado. Assim, conforme têm os técnicos e estudiosos propa-
gado, para desfazer-se eventuais dúvidas: a) não têm as instalações
o mesmo potencial explosivo da bomba atômica; b) não são susce-
tíveis de explodir em abalos sísmicos; c) não poluem o ambiente em
níveis exagerados; d) não produzem lixo em quantidade insupor-
tável; e) não propiciam a deflagração de reações incontroladas, em
circunstâncias normais (como, ademais, com respeito a qualquer
máquina ou aparato técnico).

Com efeito, de início, os princípios básicos das centrais nuclea-
res são: o da utilização de urânio levemente enriquecido e o da sua
dispersão física na água, portanto, em posição diametralmente oposta
à da bomba atômica (em que se usa urânio enriquecido e concen-
trado). Afasta-se, outrossim, a segunda possibilidade, pela escolha
cuidadosa do local da instalação, com estudos especializados do solo
e de sua formação. Além disso, a introdução de resíduos industriais
na atmosfera alcança níveis bem inferiores aos dos sistemas con-
vencionais, muito mais poluídores (gases, fumaças, resíduos de car-
vão e outros). Ademais, o lixo produzido é, ou liberado cuidadosa-
mente em proporções suportáveis ou, em sua maior parte, tratado
e encerrado em recipientes resistentes, de pequeno porte, para arma-
zenamento. Por fim, em circunstâncias normais, todas as operações
processadas nas instalações são controladas tecnológica e manual-
mente, sob rigorosos mecanismos de segurança, de alarme e de

457. Sobre os acidentes principais, dentre outros, v. Piérard: o. cit., p. 22
e ss.; Patterson: o. cit., p. 155 e ss.; Tocino Bíscarolasaga: o. cit., p. 115 e 116.

Sobre o "Three Miles", o mais comentado de todos, v. Prado: "Um
acidente nuclear...", cit., p. 5 e ss.; Goldschmidt: o. cit., p. 463 e ss; Manuel
J. Palmeirím, na obra de Patterson: cit., p. 267 e ss.
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solução imediatas. Todo o sistema é, em verdade, subordinado a
rígidas medidas de segurança458.

Com efeito, inobstante não se possa descartar — como, de resto,
em qualquer atividade perigosa — a ocorrência de acidentes, a pro-
dução industrial de energia nuclear está sujeita a um complexo,
minucioso e rigoroso regime de prevenção de acidentes e de proteção
contra as radiações e emanações, resultantes.

Essas medidas de segurança que envolvem as atividades nuclea-
res podem, com respeito às instalações nucleares, segundo Tocino
Biscarolasaga, ser divididas em duas grandes categorias: "os fa-
tores técnicos" e os "instrumentos jurídicos" de prevenção de aci-
dentes e de proteção às vítimas. Dentre os fatores técnicos de pre-
venção de acidentes, insere os para: segurança estrutural da insta-
lação, do reator e do equipamento; a codificação de normas técni-
cas; a prevenção a nível pessoal (instruções, roupas e aparatos ade-
quados para os trabalhadores). Dentre os instrumentos jurídicos des-
taca: a autorização administrativa para instalação e funcionamento
das centrais; e o contrato civil com a garantia exigida459.

Dessa forma, os cuidados de segurança começam pela escolha
do local das instalações, a fim de evitar-se a sujeição a abalos sísmi-
cos e outros fenômenos naturais desfavoráveis e, mesmo em sua ocor-
rência, conta com aparatos de controle e processos automáticos de
desligamento do reator. Seguem-sc o exame do projeto, a análise dos
requisitos e o acompanhamento na construção.

Todo o processo de construção das usinas está também coberto
de segurança, contando com a instalação de mecanismos de detecção
e de controle de problemas, inclusive e principalmente, eletrônicos.

A respeito, salienta Gautron — que estuda a responsabilidade
do construtor — que as precauções se sucedem nas diferentes fases,
a saber, na montagem da central; na presença dos elementos com-
bustíveis sobre o "canteiro" de obras; no funcionamento do reator
e na transferência do reator ao explorador460.

458. Sobre essas discussões v., dentre outros: Benett; o. e loc. cít. e, 8
par dos citados, quanto a poluição ambiental: Prado: "Centrais Nucleares...",
cít., p. 17 e tt.

459. Tocino Biscarolasaga: o. cít., p. 143 e ss. e 179 e ss.
460. René Gautron: "La responsabilité du constructeur de centrales nu-

cléaires", in "Aspects...", cít., p. 106 e ss.
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Dentre os mecanismos de proteção, cumpre realçar-se, a par
dos referidos, os de contenção no reator da sua capacidade de irra-
diação e os sistemas de ventilação e de filtração do ar.

Quanto aos rejeitos, depois de tratados, são encerrados em
vidro de borossilicato e colocados em latas especiais de liga de
titânio, que são enterradas a grande profundidade, especialmente
em locais de grandes jazidas de. sal, onde perdem gradativamente a
radioatividade.

A par das medidas técnicas, diferentes mecanismos jurídicos
integram o sistema, para a proteção de seu pessoal, do público em
geral, dos componentes das instalações e do meio ambiente (que, em
seu próprio contexto, insere a lei especial espanhola: arts. 36 e ss.).

Forma-se assim uma verdadeira "disciplina jurídica da proteção
contra as radiações" — conforme Jacchia — a par das providências
físicas tendentes à redução das radiações indesejáveis e à utilização
obrigatória de protetores pelos trabalhadores. Normas jurídicas in-
ternacionais e nacionais inscrevem-se nesse contexto, a começar das
que fixam as doses máximas de radiações permitidas às referentes
à proteção dos trabalhadores e à população em geral, inclusive nos
planos sanitário e genético461.

Entidades internacionais e nacionais controlam e fiscalizam o
desenvolvimento dessas atividades, inclusive com poder normativo,
como acentuamos, interferindo em toda a longa seqüência, desde o
pedido de autorização para operação até — e enquanto — o de
funcionamento, entre nós, sob a égide da referida Comissão Nacio-
nal de Energia Nuclear (CNEN), a quem cabem o licenciamento e
a fiscalização das instalações nucleares e respectivos materiais e
equipamentos46í.

461. Jacchia: o. cit., p. 107. As diferentes situações são examinadas a p.
127 e ss., e 153 e ss., e 189 e ss., respectivamente.

O coeficiente utilizado para a medição dos efeitos da radiação sobre os
tecidos humanos é o "rem" (roentgen equivalent man), correspondendo o
roentgen à unidade de radiação emitida. Assim, a exposição a 600 rems ou mais
é considerada fatal; a 200, ocasiona a doença das radiações (que atinge a
capacidade de produzir glóbulos vermelhos).

462. Sobre o desenvolvimento do pedido de autorização — universal*
mente adotado — e suas implicações, v. Yoná Moreira: paper, cit. Em conso-
nância com os seus termos, a seqüência procedimental começa, entre nós, com
a licença de operação, mediante demonstração de que se preenchem todos os itens
de segurança exigidos (saliente-se, aliás que no Brasil somente se pode habi-
litar para tanto a concessionária de serviços públicos de energia elétrica, que
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Mas, não somente nas instalações nucleares podem ocorrer aci-
dentes. São suscetíveis de incidência também nos transportes de
substâncias nucleares, em níveis e em perspectivas altamente preo-
cupantes, daí por que os mesmos mecanismos técnicos e jurídicos
interferem em sua realização.

Aliás, a respeito do quadro possível de acidentes, Piérard des-
taca, como os de maior vulto, os de incidência nos reatores; os de
menor, as irradiações; os de espectro especial, os relativos aos rejei-
tos, tratando também, en apartado, os dos transportes de substân-
cias radioativas483.

Nessa atividade complementar — regulamentada também nos
dois níveis — o perigo alcança dimensões amplas, eis que podem
as substâncias nucleares ser levadas pelos diferentes meios possíveis.

Assim, nesses transportes envolvem-se duas ordens de perigo:
os referentes à manipulação dos produtos e os suplementares do
próprio transporte, como anota Yves Duvaux, que destaca os riscos
de irradiação externa (em função da natureza dos raios emitidos);
os de contaminação por irradiação interna (em razão da radioativi-
dade e do estado físico das matérias transportadas); os de criticali-
dade (por interação neutrônica das matérias físseis) e outros ine-
rentes às substâncias, em razão de sua toxicidade, inflamabilidade e
outras propriedades perigosas464.

depende de decreto de autorização do Presidente da República, ouvido o
Ministério de Minas e Energia (MME) e, quanto ao aspecto técnico, a Ele-
trobrás. A CNEN compete pronunciar-se sobre o preenchimento dos requisitos
legais e regulamentares pela interessada. O pronunciamento final é do DNAEE
(Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica), após cuja manifestação
o Ministério de Minas e Energia encaminha o processo ao Presidente da
República, para a expedição do decreto, com a respectiva exposição de motivos.

Depois de autorizada, deve ser obtida a anuência da entidade de con-
trole da poluição, que expede a licença prévia para instalação, se preenchi-
dos os requisitos existentes.

Segue-se a licença para construção, iniciada com o pedido à CNEN e
depois com a aprovação do local e do projeto pelo DNAEE. Ingressando no
setor, fica a empresa obrigada a respeitar as normas do "SIPRON" — "Sistema
de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro".

Por fim, vem o pedido de operação, submetido à CNEN, que, se con-
corde, expede a licença respectiva, cabendo à interessada obter a autorização
para operação comercial junto ao DNAEE.

463. Piérard: o. cit., p. 21 e M., espec. 25 e w.
464. Yves Duvaux: "Le transport des matières radioactives", em "As-

pects;...", cit., p. 186 e ss.
Sobre a regulação internacional dos transportes, v. Claude Salleron: "La
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Daí, também a extensa, minuciosa e rígida regulação exis-
tente4*5, bem como as precauções técnicas, tanto em relação à em-
balagem (com material adequado e etiqueta) como ao transporte
(escolha de itinerário, do horário, do pessoal e outros), exigindose
ao expedidor a assinatura de "declaração de expedição", para efeito
de responsabilização, a par de inúmeras providências especiais.

Resta, ainda, no entanto, frente ao exposto, considerável faixa
de riscos não compreendida no contexto normativo vigente, razão
pela qual se justifica a sugestão feita, para u'a mais perfeita proteção
das vítimas.

Anote-se, por fim, que os acidentes ocorridos no trabalho de
manuseio de material nuclear e nas instalações está subordinado ao
regime próprio da legislação acidentaria, entre nós, por texto expres-
so (lei brasileira: art. 17).

Dessa ordem, aliás, foram — na quase totalidade — os aciden-
tes com vítimas pessoais verificados até agora, resolvendo-se as
indenizações pelos mecanismos correspondentes.

No mais, aos acidentes ocorridos tem o sistema respondido
positivamente, satisfazendo, de modo direto, os pagamentos exigidos.

24. Determinação dos responsáveis.

A determinação dos responsáveis por danos causados em aci-
dentes nucleares — que representa um dos pontos distintivos da
teoria do risco nuclear — é feita de modo explícito e incisivo, tanto
pelas convenções internacionais, quanto pelas leis nacionais460.

règlementatíon internacional du transport des matières radioactives — Tendan-
ces actuelles", na mesma obra, p. 200 e ss. (em que analisa as Convenções e
os atos internacionais sobre a matéria); James-Paul Govare: "Le Droit mari-
time en matière nucléaire", idem, p. 220 e ss.; e Peider Kõnz: "L<* responsa-
bilité des exploítants de navires nucléaries", idem, p. 224 e ss.

465. Jacchia: o. cit., p. 331 e ss. e 381 e ss. (em que estuda a matéria,
incluindo os textos principais, internacionais e nacionais, de seu país). V. tb.
Tocíno Biscarolasaga: o. cit., p. 131 e ss. e Piérard: o. cit., p. 35 e ss.

466. Sobre responsáveis, v. dentre outros: Di Martino: o. cit., p. 220 e
ss.; Tocino Bisccrolasaga: o. cit., p. 346 e ss.; os Mazeaud: "Leçons", cit., p.
483 e ss.; Piérard: o. cit., espec. p, 38 e 39 e 461 e 462; Gautron: "La res-
ponsabilíté du construeteur", cit.; Rico: o. cit,, p. 25 e 26; Alvarez: o. cit.,
p. 565 e ss.; Bauer: o. e loc. cit.; Lagorce: o. e loc. cit.; Salleron: o. e loc.
cit.; Duvaux: o. e loc. cit.
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Traçada, em geral, para os acidentes ocorridos nas instalações
e no transporte de substâncias nucleares de uma para outra unidade,
encontra maior alcance em poucas — mas expressivas — legislações,
em que a proteção às vítimas alcança, pois, nível mais elevado.

Prospera, na matéria, o princípio da canalização jurídica, inci-
dindo a responsabilidade sobre o explorador (ou operador) da ati-
vidade nuclear (que recebe definições nos dois planos), em resposta
à exigência pragmática de facilitar-se a ação da vítima. Permite-se,
quanto ao transporte de substâncias nucleares — em que se fixam
os limites já enunciados — que a operação fique, em toda a sua
extensão, coberta pela responsabilidade em causa, em função do
princípio da "continuidade", como salienta Di Martino467, por meio
do qual subsiste a de um explorador, enquanto outro a não assumir.

A responsabilidade do explorador (ou operador) é exclusiva e
a ninguém mais se estende468, tendo como única exceção a do di-
reito norte-americano, em que floresce apenas a referida "canaliza-
ção econômica". Mas, quanto ao transporte — e, em algumas leis,
ao manuseio — de substâncias nucleares, possibilita-se a substitui-
ção — mediante contratos próprios — pelo transportador (ou pessoa
que manipula substâncias radioativas), respeitados os mesmos requi-
sitos fixados para o explorador e preservada a canalização.

Prevê-se, quando mais de um explorador, a responsabilidade
solidária e cumulativa.

Por fim, inobstante a exigência de autorização para atuação no
setor, algumas leis mantêm, expressamente, a responsabilidade, mes-
mo que o explorador não disponha de licença (exercente de fato).

De início, consoante a Convenção de Paris, a responsabilidade
cabe ao "explorador de uma instalação nuclear" (art. 3), expressão
que indica a "pessoa designada ou reconhecida pela autoridade
pública competente como o explorador dessa instalação nuclear"
(art. 1, "a", "vi").

A responsabilidade diz respeito — conforme já discutido —
aos acidentes verificados na instalação e no transporte de substân-

467. Di Martino: o. cit., p. 220.
468. Nesse sentido, quando não coincidente com o explorador, fica o

construtor de usinas (ou do reator, ou de suas peças) apartado do sistema,
constando, inclusive, nos contratos, em toda a parte, cláusulas especiais desse
teor. V, a respeito, espec: Píérard: o. cit., p. 462 e Gautron: o. ult. cit.
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cias nucleares — compreendida a armazenagem em curso de trans-
porte de uma para outra unidade, com os condicionantes espaciais
determinados (art. 4).

A idéia inspiradora do posicionamento quanto ao transporte
é a da "continuidade", de modo a que a responsabilidade de um
explorador persista até que outro a assuma e nas diretrizes enuncia-
das, conforme haja ou não contrato escrito.

Estabelece a Convenção, depois, que, quando o acidente nu-
clear implicar a responsabilidade de vários exploradores, será essa
"solidária e cumulativa" (art. 5.°, "d").

Outrossim, a Convenção permite à legislação nacional dos Es-
tadoi contratantes prever a substituição da responsabilidade, com
respeito a acidentes ocorridos no curso do transporte de substâncias
nucleares, mediante acordo entre o explorador e o transportador,
fazendo com que esse último passe a ser considerado explorador
(art. 4.°, "d").

Dispõe, ademais, quanto a substâncias nucleares que passaram
por diferentes instalações, mas estavam em uma instalação no mo-
mento do acidente, que nenhum dos exploradores anteriores será
responsável, além do dessa última (art. 5.°, "a"). Mas, na hipótese
citada, se o material não estiver em instalação nuclear, nenhum dos
exploradores responderá, além do da última por que ele passou
antes da superveniência do acidente, ou, se for o caso, do explo-
rador que assumiu o encargo ulteriormente ("c"). Se o acidente
ocorrer em uma instalação com substância nuclear aí armazenada
em curso de transporte, não será o seu explorador responsável, se
outro estiver incurso na responsabilidade, na forma citada (já refe-
rida e descrita no art. 4.°).

Essas orientações foram acolhidas, com algumas particularida-
des, também na Convenção de Viena.

De acordo com seus termos, responsável civil é o "explorador
da instalação nuclear", observados os limites espaciais também
fixados para os materiais em curso de transporte (parte II, n.° 1)
(já enunciados)4W.

469. A título de ilustração, assinale-se que explorador é, na Convenção
de Bruxelas (sobre navios nucleares), a "pessoa autorizada pelo Estado donde
emana a licença para explorar um navio nuclear, ou o Estado contratante que
explore um navio nuclear" (dadas a natureza e o vulto dessa problemática).
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Permite a Convenção, outrossim, que o Estado onde se encontre
a instalação disponha em sua legislação que, nas condições por ele
especificadas, "um transportador de materiais nucleares, ou uma
pessoa que manipule rejeitos radioativos possa a seu pedido e com
o consentimento do explorador interessado, ser designado ou reco-
nhecido como o explorador, em seu lugar, naquilo que concerne
respectivamente às matérias nucleares ou aos rejeitos radioativos".
Nesse caso, esse transportador (ou essa pessoa) será considerado
como o "explorador da instalação nuclear" no território do respec-
tivo Estado (item 2).

Dessa forma, a Convenção possibilita a substituição do res-
ponsável — com os requisitos necessários — ampliando, no entanto,
essa figura, para alcançar as pessoas que manuseiam rejeitos ra-
dioativos.

Adiante estabelece que "quando um dano nuclear envolva a
responsabilidade de vários exploradores, serão eles solidários e
cumulativamente responsáveis, na medida em que seja impossível
determinar-se com certeza qual a parte do dano atribuível a cada
um" (n.° 3, "a").

Desse modo, acolhe também a solidariedade e a cumulativi-
dade, mas com a cláusula condicionante mencionada.

Em outro passo, prescreve que, salvo disposição expressa de
seu contexto, "nenhuma pessoa além do explorador é responsável
por um dano nuclear", ficando, no entanto, sem efeito a disposição
frente a convenção internacional sobre transporte existente ou aber-
ta a assinatura à época em que estava sob esse procedimento (n.° 6).

Realça, pois, a exclusividade da responsabilidade do explora-
dor, em consonância com o princípio da canalização jurídica.

As leis nacionais, por sua vez, seguem, de um modo geral, as
diretrizes apontadas. Pode-se mesmo dizer que são universais os
posicionamentos em questão, com pouquíssimas peculiaridades, de
que se destacam o maior alcance das leis espanholas, alemã e
austríaca e a canalização econômica adotada na legislação norte-
americana (efetivamente, a única exceção ao sistema da exclusivi-
dade, mas que, na prática, acaba também canalizando o ônus).

Assim, a lei espanhola considera como responsável o "explo-
rador de uma instalação nuclear, ou de qualquer outra que produza
ou trabalhe com materiais radioativos ou que conte com dispositi-
vos que possam produzir radiações ionizantes" (art, 45). Explorador
é a "pessoa natural ou jurídica titular de autorização necessária para
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exercício de qualquer das ditas atividades" (art. 2.°, n. 14). Rela-
tivamente ao transporte de substâncias nucleares, vincula a respon-
sabilidade ao explorador, enquanto outro a não assumir; no aci-
dente ocorrido fora das instalações nucleares, o último explorador
que possui o material; no caso de material vindo do exterior, o
destinatário (respectivamente: arts. 47, 49 e 48). Permite a trans-
ferência da responsabilidade ao transportador e, também, à pessoa
que manipule rejeitos radioativos, com relação aos respectivos ma-
teriais, quando, em qualquer caso, haja autorização da entidade
competente (art. 50), prevendo, também, a solidariedade quando
vários os exploradores (art. 52).

A lei alemã faz recair a responsabilidade sobre o operador,
conceituando como tal "a pessoa designada ou reconhecida pela
autoridade pública competente" (anexo 1, n. 6). Trata dos acidentes
nas instalações e nos transportes, adotando o sistema da Convenção
de Paris (art. 25), e cuidando, ainda, da responsabilidade na de-
tenção de substância nuclear, embora atenuada (art. 26), e do
princípio de solidariedade (art. 33).

A lei austríaca — que vincula também o explorador (art. 3.°)
— fere a problemática das instalações (idem) e a dos transportes
(art, 4); fixa a solidariedade (art. 6), e estende a responsabilidade
ao detentor de radioisótopos (art. 24).

A lei italiana — mais próxima dos sistemas das Convenções
— atribui, da mesma forma, ao explorador da instalação nuclear
(art. 15), a responsabilidade, definindo o exercente como a "pessoa
física ou jurídica designada ou reconhecida pela autoridade pública
competente" como tal (art. l.°, "f"). Segue os limites indicados,
admitindo, ademais, a transferência da responsabilidade para o
transportador (art. 16, in fine).

No mesmo sentido das Convenções — e de modo explícito —
são as leis: dinamarquesa (seções: 1, "g", em que fala em "pessoa
reconhecida ou que opera a instalação"; e 7 a 12); sueca (seções:
1, "vii"; e 5 a 10); finlandesa (seções: 1, "g"; e 6 a 11); e no-
rueguesa (seções: 11, "g"; 20 a 24). Acompanham as Convenções,
pela fórmula da internação, as leis: francesa, que também determina
como responsável o explorador, falando da incidência nos meios
de transporte e na transferência (arts. 1.° a 3.°); e belga, que con-
sidera explorador a pessoa reconhecida pela autoridade (art. 4.°).

Adotam a responsabilidade exclusiva, por fim, as leis: japonesa
(arts. 3.° a 5.°), que define os diferentes operadores (art. 2.°, n.° 3);
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inglesa (lei de 1965; art. 12) e canadense (seções: 3 a 6, que con-
ceitua a figura do operador seção 2, "h").

A única exceção ao regime de exclusividade repousa no direito
norte-americano.

Com efeito, a lei norte-americana, mais minuciosa nas defini-
ções (seção 11, "r", "i", "s"), não contém, no entanto, um princípio
geral de responsabilidade exclusiva, deferindo à legislação dos Es-
tados a fixação, de modo que pessoa outra que interfira no setor,
além do explorador, pode vir a ser responsável (como, por exemplo,
o construtor da usina; o fabricante de componentes para o reator;
o transportador de substâncias nucleares). Prevê, no entanto, os
mecanismos de garantia, admitindo a "canalização de fato", ou
"econômica" da responsabilidade: assim, qualquer que seja o causa-
dor do acidente, a vítima poderá apresentar a ação contra o explo-
rador, que movimentará, por sua vez, o referido aparato financeiro.

A lei brasileira obedece à diretriz geral, aproximando-se mais
das fórmulas da Convenção de Viena.

Com efeito, dispõe a lei brasileira que a responsabilidade é
"exclusiva do operador da instalação nuclear" (art. 4.°), definindo-
-lhe, também, a extensão, os limites e as causas exoneradoras (arts.
6.° a 18), elementos esses que serão discutidos adiante. Na concei-
tuação de operador, consider*) como tal a "pessoa jurídica devida-
mente autorizada para operar instalação nuclear" (art. 1.°, I), ou
seja, o exercente de direito.

Apega-se, pois, à exigência da autorização, desde que a erige
como condição para o exercício das atividades nucleares.

Enunciando, depois, a extensão do vínculo — já versada — de-
clara o operador responsável pelo "dano nuclear causado por aci-
dente nuclear", acontecido na instalação ou provocado por material
dela procedente ou a ela enviado (art. 4.°, I a III). Quando ocasio-
nado por material procedente da instalação, a lei fixa os citados
limites espaciais, ou seja, se o acidente ocorrer antes que o desti-
natário tenha assumido, por contrato escrito a responsabilidade por
acidentes causados pelo matei i ai e, na falta de contrato, antes que
aquele haja assumido efetivamente o encargo do material. Quando
provocado por material enviado à instalação, específica também os
limites referidos, a saber, se o acidente aconteceu depois que houve
transferência de responsabilidade, por contrato escrito, pelo reme-
tente e, na falta daquele, depois que o operador assumiu efetivamente
o encargo do material.
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Verifica-se, pois, que se conforma integralmente ao regime pre-
valecente.

Em outro passo, prescreve a lei que, quando se tratar de mais
de um explorador, a responsabilidade será solidária, "se impossível
apurar-se a parte dos danos atribuível a cada um" (art. 6.°) — na
linha convencional vienense — observados os limites, condições e
garantias fixadas (arts. 9 a 13).

Por fim, estabelece que, na hipótese de ''acidente provocado
por material nuclear ilicitamente possuído ou utilizado e não rela-
cionado a qualquer operador, os danos serão suportados pela União",
observados o limite legal e o direito de regresso contra o causador
(art. 9.°).

Trata-se de norma peculiar — contrária as dos direitos italiano
e espanhol — em que a nossa lei retira do regime canalizado a res-
ponsabilidade, mas sob as premissas da ilicitude da posse ou da
utilização e da inexistência de relacionamento do material com qual-
quer operador.

Delineados, assim, os contornos jurídicos da matéria, cabe-nos
perquirir quem é em concreto o responsável, nos diferentes regimes
dos países integrantes do contingente nuclear.

Duas orientações básicas — a par dos países que mudaram
de diretriz na matéria, como os EUA — existem nos vários Estados:
a) a dos que conferem monopólio de exploração ao Estado; b) a dos
que permitem a inserção da iniciativa privada no contexto (obede-
cido, no entanto, o mecanismo da licença prévia). Assim, as legisla-
ções nacionais amoldam-se a um ou a outro posicionamento, inserindo,
ora nas leis nacionais específicas sobre responsabilidade civil nuclear,
ora em outras leis editadas para o setor, normas indicadoras dos
responsáveis.

Na diretriz monopolística, inclui-se o Brasil, por força de lei
expressa (Lei 4.118, de 27.8 .62: art. 1.°). Outros países ínscrevem-
-se, no entanto, no regime de abertura da atividade aos interessados,
como os EUA (que iniciaram no sistema oposto) e o Japão, que espe-
cífica, na própria lei-base sobre responsabilidade nuclear, as pessoas
que podem ser exploradoras de atividades nucleares (art. 2°, n, 3,
em que se encontram entidades oficiais). Contudo, a maioria dos
países não relaciona as pessoas responsáveis, limitando-se às defini-
ções expostas. No Brasil, a identificação perfaz-sc em outros textos
sobre a matéria, já antes citados.
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De outro lado, na maioria dos Estados podem, tanto as pessoas
físicas, quanto as jurídicas, ser exploradoras de atividades nucleares
(como, por exemplo, na Itália, na Espanha, nos EUA, na Alemanha
e outros), enquanto no Brasil somente as últimas em razão de texto
explícito (no da definição de responsável: Lei 6.453/77, art. 1.°, I).

Com efeito, em nosso país, o regime é de monopólio do Estado
federal e, após a evolução já assinalada, o seu exercício compete ora
a CNEN e à Nuclebrás — Empresas Nucleares Brasileiras S.A. (Lei
5.189, de 6.12.74) nos níveis referidos, cabendo à última, com as
suas subsidiárias, a operação propriamente dita do sistema nuclear
nacional, com monopólio inclusive para construção de usinas e de
reatores, e respectiva exploração nos termos expostos.

Mas, anteriormente, apenas à Eletrobrás, por meio de sua sub-
sidiária Furnas, estavam afetas a construção e a operação de usinas,
de sorte que Angra I — iniciada antes da criação da Nuclebrás —
está presentemente sob a égide daquela concessionária de energia
elétrica, passando, como referimos, as demais centrais em constru-
ção e já projetadas para o âmbito operacional da ora executora do
monopólio da União.

Ambas são sociedades de economia mista (Dec.-lei 200, de
25.2.67: art. 5.°, Ill, com a redação do Dec.-lei 900, de 29.9.69)
e, nesse sentido, de um lado dotadas de personalidade jurídica de
direito privado e regidas pelo direito obrigacional comum, por força
da Constituição Federal (art. 170, § 2.°) e, de outro, no plano nu-
clear, subordinados os respectivos patrimônios à responsabilidade
canalizada, nos termos enunciados, e consoante limites e contornos
que serão discutidos oportunamente.

Assinale-se, ainda, que a própria União se sujeita, diretamente,
à responsabilidade agravada nas hipóteses de ilícito comentadas (art.
15) e — como se verificará adiante — de modo complementar, quan-
do insuficientes as garantias existentes (art. 14).

Pcntofinalizando, cabe-nos sugerir, na linha diretiva defendida,
que, de iure condendo, seja alargado o âmbito da noção de operador,
para abarcar — com as balizas traçadas — as diferentes utilizações
pacíficas suscetíveis de oferecer riscos consideráveis, aperfeiçoando-
-se, assim, a sistemática em análise, na defesa dos altos valores
indicados.
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25. Pressupostos da responsabilidade civil nuclear.

Os pressupostos da responsabilidade civil nuclear — que se
deduzem também a partir da análise sistemática das Convenções in-
ternacionais e das leis nacionais — podem, em face de noções já
enunciadas, resumir-se, em essência, a) ao exercício da atividade em
que se produz o acidente nuclear e b) a existência do dano nuclear.
Despe-se o vínculo causai do sentido assumido no direito comum da
responsabilidade, em posição que empresta à matéria o cunho ex-
traordinário de que se reveste 47° — considerada inclusive a das ativi-
dades perigosas — justificando a sua denominação de "responsabili-
dade agravada".

Inspiram essa formulação, conforme anotamos, a excepcional
gravidade do perigo das atividades nucleares e a necessidade de asse-
gurar-se proteção eficaz às eventuais vítimas, em trdos os acidentes
verificados.

Das orientações existentes quanto ao âmbito das atividades, al-
gumas oferecem um campo maior de incidência, revestindo-se, pois,
de maior amplitude a proteção, que tem como complemento a limi-
tação das causas de exoneração, conforme adiante se verificará.

Relativamente ao dano, denominado "nuclear", algumas leis
conferem-lhe definições expressas, outras apenas fórmulas genéricas,
mas a diretriz geral é no sentido de considerar-se abrangidos pelo
sistema todos os danos pessoais e materiais verificados, mesmo por-
que se não tem noção plena e acabada dos efeitos possíveis das ra-
diações e das contaminações nucleares. Mas, lesões várias a pessoas
e bens são conhecidas e observadas em concreto, conforme assi-
nalado.

A relação causai é tão tênue, que se pode reduzir à simples
ocorrência do evento danoso, enquanto que a satisfação da indeni-
zação pode, em concreto, envolver ente nem sequer inserido no
contexto fático, como na responsabilidade complementar do Estado,
enfatizada por Albi Rico471.

Mas, em função da necessidade de conciliação da posição pro*
tecíonista com os interesses econômicos e estratégicos que essas ati-
vidades representam, as próprias Convenções e leis estabelecem certos

470. Sobre esse aspecto, v. principalmente Di Niartíno: o. cit., p. 242.
V. tb. os Mazeaud: o. cit., p. 483; Briz: o. cit., p. 543; Comporti: o. cit., p.
102; Piérard: o. cit., cspec. p. 462 e 469; e Tocino BiscaraloMga: o. cit., p. 386.

471. Albi Rico: o. cit., p. 22.
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temperamentos, como as citadas exonerativas, e as limitações de valor
e de tempo que serão estudadas adiante.

O exercício de atividade é, pois, o pressuposto primeiro para a
responsabilização, em consonância com textos convencionais já dis-
cutidos.

Com efeito, a Convenção de Paris insere em seu contexto —
em função das normas estudadas — a exploração da instalação nu-
clear, nela incluindo o transporte de substâncias nucleares de uma
para outra unidade (art. 3.°, "a" e art. 4.°), devendo o explorador
ser designado ou reconhecido como tal pela autoridade competente
(art. 1.°, "a", "vi"). Reconhece, pois, a responsabilidade civil no
exercício de direito das atividades em questão.

No mesmo sentido é a sistemática da Convenção de Viena, que
centraliza a ação, de que se origina o dano, na exploração da insta-
lação nuclear, com a extensão indicada (art. II), exigindo ao explo-
rador as mesmas condições (art. I, I, "c").

Por seu turno, as leis nacionais obedecem, à generalidade, as
mesmas diretrizes — a objetiva (exploração de instalações e de trans-
porte interunidades) e a subjetiva (exercício de direito das atividades,
conforme se verificou) — mas algumas com a ampliação do campo
das atividades (especialmente, a espanhola, a alemã, a italiana e as
demais referidas) e outras com uma atitude indiferente em relação
à regularidade do exercício (contentando-se, como a espanhola, com
o exercício de fato).

A lei brasileira segue a orientação ortodoxa das Convenções,
embasando-se na exploração autorizada das atividades citadas (prin-
cipalmente, art. 4.°, e art. l.°, I e VII), que se cinge, aliás, às enti-
dades apontadas.

Condição para a responsabilização em concreto é, portanto, o
exercício da atividade nuclear, em razão dos perigos que encerra —
novos, únicos e excepcionais, como salienta Piérard472 — e, em
princípio, por pessoa devidamente autorizada (explorador de direito),
mas, em algumas leis, mesmo que ainda lhe não tenha sido outorgada
a licença (explorador de fato).

Basta, pois, a exploração da atividade47S, para que, em caso de
acidente nuclear, venha o explorador a ser responsabilizado. Respon-

472. Piérard: o. cit., p. 25 (em razão do caráter novo da atividade e de
suai conotações peculiares, já assinaladas).

473. Sobre o exercício da atividade, v. Tocino Biscarolasaga: o. cit., p.
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de civilmente o explorador, portanto, pelo simples e puro aciona-
mento e pelo posterior desenvolvimento da atividade nuclear, nos
termos e nos contornos delineados, em relação a ambas as noções.

Afasta-se, na ocorrência de acidente nuclear, qualquer conotação
de ilicitude ou de ingerência subjetiva na ação. Não se fixa qualquer
relação entre a ação do explorador e o acidente verificado, que pode
ocorrer — e com freqüência — sem seu conhecimento ou sem que
possa interferir para a sua elisão, especialmente em razão da diversi-
dade de fatores que o produzem (falhas humanas, técnicas e outras),
conforme apontado.

Na superveniência de acidente — quase sempre imprevisível —
responderá o explorador, mesmo que a sua atuação esteja perfeita-
mente em consonância com as disposições legais, regulamentares e
técnicas existentes; mesmo que se esmere nas precauções necessá-
rias; mesmo que subjetivamente se comporte dentro da mais absolu-
ta higidez.

Pouquíssimas são as hipóteses — expressamente contempladas
— em que se poderá safar do ônus da responsabilidade agravada,
matéria na qual assume a teoria objetiva, pois, o grau máximo de
exacerbação em sua concretização.

Por fim, mesmo à inexistência de norma expressa, deve-se enten-
der como sujeita à responsabilidade agravada — pelo espírito da
regulamentação em causa — a atividade exercida sem que se tenha
recebido licença (hipótese, entre nós, descartável, em face dos con-
dicionantes existentes). Ademais, a licença é condição para o exercí-
cio da atividade, e não para a responsabilização.

O outro pressuposto é o dano produzido pelo acidente nuclear,
cuja noção se obtém também a partir dos elementos indicados.

Assim, a Convenção de Paris compreende em seu contexto —
com respeito à instalação e na extensão conceituai referida — "todos
os danos às pessoas e todos os danos aos bens, à exclusão da própria
instalação nuclear e dos bens que se encontrem sobre o local de
sua instalação e que são ou devam ser utilizados em relação com
ela", desde que se estabeleça que provenham de acidente nuclear,
envolvendo combustíveis nucleares ou produtos radioativos nela en-
contrados (art. 3.°, "a").

331 e ss.; Raínaud: o. cit., p. 142 c si.; Píérard: o. cít., p. 38 e ss.; Alvarez:
o. cit., p. 549 e ss. e Oi Martino; o. cit., p. 200 e ss.
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Na mesma esteira põe-se a Convenção de Viena, que define
como "dano nuclear" "todo decesso, todo dano às pessoas, toda
perda de bens ou todo dano aos bens", que se originem de acidente
nuclear, na forma já estudada (art. I, "k", "i"). Em outro passo,
exclui da responsabilidade a própria instalação nuclear c os bens
situados no local e que são ou devam ser utilizados em relação a
ela (art. IV, 5).

Sob as mesmas luzes editaram-se as leis nacionais. Algumas leis
adotam a respeito, sem conceituação, fórmulas gerais, como: "todos
os danos a pessoa ou a coisa" (como a lei italiana: art. 15); ou "lesão
a saúde ou dano material" (como a lei suíça: art. 12); ou com
especificação: "perda da vida, injúria a pessoa, deterioração da
saúde" (como na lei alemã: seção 26). Outras definem expressa-
mente dano nuclear, mas com noções genéricas (como a lei sueca:
seção 1, "viii", mas restríngindo-se à expressão "todo dano"; a lei
norueguesa: seção 1, "h", idem), a finlandesa: seção 1, "h", idem;
a japonesa; art. 2,2, idem; a dinamarquesa: seção 1, "h", idem; e a
canadense; seção 2, "b" (com fórmula própria, mas genérica tam-
bém). Outras, ainda, partem para a inclusão expressa dos bens cita-
dos (como: a japonesa: art. 2,2; a canadense: seção 9, 1; a dina-
marquesa: seção 14; a finlandesa: seção 13, e a norte-americana,
que especifica, na noção de acidente nuclear, "a injúria corporal, a
indisposição, a doença ou morte e perda ou dano a propriedade,
ou perda do uso de propriedade" (seção 11, "q").

A lei espanhola — na qual a matéria recebe mais desenvolvi-
mento — define "dano nuclear" como "a perda de vidas huma-
nas, as lesões corporais e prejuízos materiais" que se produzem,
tanto nas instalações nucleares (art. l.°, n. 12), como nas demais
atividades em que se utilizam outras fontes de radiações ("instala-
ções radioativas", art. l.°, n. 13), deferindo ao tribunal competente
a declaração de outros danos que considerar nucleares (art. I, n.
16). Mas distingue, para efeitos de aplicação, os danos ocorridos em
uma e em outra hipótese (mais atenuada a última), bem como o dano
"imediato" do "diferido", segundo se produza, se manifeste ou se
conheça dentro ou fora do prazo de dez anos (art. 46). Excluí tam-
bém de sua incidência os danos das instalações.

A lei brasileira mantém-se fiel ao sistema convencional, concei-
tuando como nuclear "o dano pessoal ou material" (art. l.°, VII),
proveniente de acidente nuclear, nas condições discutidas (relacio-
nadas com as propriedades perigosas das substâncias nucleares).



REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA DA MATÉRIA 191

Exclui, expressamente, de sua incidência os danos sofridos: "I
— pela própria instalação nuclear; II — pelos bens que se encon-
trem na área da instalação destinados ao seu uso; III — pelo meio
de transporte no qual, ao produzir-se o acidente nuclear, estava o
material que o ocasionou" (art. 18).

Conclui-se, pelo exposto, que todo e qualquer dano provocado
por acidente nuclear é suscetível de reparação, excluídos os relacio-
nados à instalação, em razão de integrar — como normal — o pró-
prio risco da atividade empresarial em causa.

Com respeito à concretização de danos474, deve-se, de início,
assinalar que se não pode ainda enunciar, precisamente, todos os
danos produzidos pelas radiações e pelas contaminações nucleares,
baseando-se o conhecimento atual nas observações feitas em labora-
tórios e em razão das explosões propositais e das acidentais ocorridas.

Mas, podem ser produzidos danos em pessoas (danos pessoais)
e em bens (danos patrimoniais), em razão da exposição — como
anota Tocino Biscarolasaga475 — às radiações (irradiação) ou ao
depósito de substâncias nucleares (contaminação).

De fato, muitos dos efeitos nas pessoas já se acham identifica-
dos, variando eles, desde a indisposição à produção de lesões epi-
dérmicas, e desde a intoxicação até a morte. Esses efeitos atingem
tanto as células vivas, como as enzimas e os próprios genes, como
se tem verificado, desde que a ação das radiações nos organismos
vivos foi detectada, com a própria descoberta dos raios X e da ra-
dioatividade, tendo os seus descobridores como as primeiras vítimas
reconhecidas.

A extensão dos efeitos — que se podem espraiar por distâncias
consideráveis, em face do poder de dispersão das irradiações e de
elementos climáticos — depende de diferentes fatores, em consonân-
cia com a pessoa, o tipo de radiação (ou de contaminação), a parte
do corpo exposta e o processo de absorção (se lenta ou rapidamente),
como anota Guéron476. Daí a referida fixação dos índices de supor-

474. Sobre danos provocados em conseqüência de radiações e de conta-
minações, v. dentre outros; Tocino Biscarolasaga: o. cit., p. 303 e ss.; Chenu:
o. cit.; Guéron: o. cit., p. 110 e ss.; Pignon e outros: o. cit., p. 217 e ss.;
Piérard: o. cit., p. 25 e ss.; Jacchia: o. cit., p. 23 e ss.; os Mazeaud: o. cit.,
p. 486; Alvarez: o. cit., p. 552 e ss.; Patterson: o. cit., p. 116 e ss.; Bennett: o.
e loc. cit.; Prado: "Centrais nucleares", cit., p. 26 e ss.

475. Tocino Biscarolasaga: o. cit., p. 303.
476. Guéron: o. cit., p. 111.
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tabilidade, realçando-se, nesse contexto, o teor da dose absorvida
(teoria "linear", a que se refere Tacchia)477.

As pessoas atingidas (sujeitos passivos) podem ser os trabalha-
dores do setor ou terceiros, os primeiros — como natural — com
maior intensidade e, mesmo, pesquisadores, operadores de materiais
radioativos, enfim, todos os que vierem a receber irradiação acima
dos limites absorvíveis.

Os danos provocados nas pessoas podem, outrossim, ser a) di-
retos ou somáticos, circunscrevendo-se ao complexo individual; e b)
indiretos ou genéticos, alcançando, pois, a sua descendência, me-
diante alterações nos genes, em que se produzem deformações físicas
ou psíquicas (anormalidades, monstruosidades, idiotices, etc), trans-
missíveis ou não, depois, por herança, ou mesmo a morte do feto.

Essas irradiações podem ser a) externas, ou seja, limitar-se aos
elementos periféricos do corpo, ou b) internas, ou seja, penetrar no
interior do organismo, afetando ou destruindo os tecidos e compo-
nentes externos ou provocando o câncer, lesões internas e até a
morte da pessoa (já se constataram, dentre outras manifestações, as
de astenia, febre, anemia, distúrbios na pele e nas mucosas, nas
formas agudas; e câncer, necrose óssea, catarata, esterilidade, ulce-
rações, nas crônicas).

Sua eclosão pode dar-se, pois, a) de imediato (danos imediatos:
ou precoces) ou b) diferir-se no tempo (danos diferidos). Com efeito,
já se tem conhecimento de que o resultado da exposição pode demo-
rar a manifestar-se, especialmente em razão de sua ação lenta, ditada
pelo grau de intensidade e pelo tempo de sujeição da pessoa. Imper-
ceptíveis no início, esses efeitos vêm a aparecer muito depois, às
vezes em alguns anos (como em hipóteses constatadas de leucemia;
de catarata e outras).

Entretanto, não só em pessoas humanas esses danos são pro-
vocados. Ao revés, podem alcançar todos os demais seres vivos —
animais e plantas — produzir poluição da atmosfera e deterioração
ou destruição do meio ambiente, em relação aos condicionantes
citados.

477. Jacchia: o. cit,, p. 24.
Atualmente, a doie permiufvel é 03 roentgens por semana (15 por ano).

Esse índice vem sendo reduzido, gradativamente, até atingir-se nível de s»
gurança pleno. V. Alvarez: o. cit., p. 553.
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Nos acidentes verificados, ademais, a conjugação de ambos tem
sido a tônica, exatamente porque se afigura — dadas as suas pro-
porções — praticamente impossível a dissociação.

Além disso, podem alcançar bens outros (coisas imóveis e mó-
veis), em função de contaminações e explosões suscetíveis de acon-
tecer — em especial com os relacionados à instalação — acarretan-
do-lhes destruição ou avaliação, conforme o caso478.

Determinadas matérias, no entanto, resistem à ação dessas subs-
tâncias, tornando possível a própria realização das atividades nuclea-
res, pois com elas se constróem e se produzem os aparatos que
possibilitam as reações, a obtenção de energia, o tratamento e o
aprísionamento seguro dos rejeitos, enfim, toda a gama de opera-
ções inseridas em seu contexto.

Com o dano, completa-se o elenco dos pressupostos essenciais
da responsabilidade nuclear, eis que se não situa o vínculo causai
nesse nível.

Com efeito, não se exige a relação entre a ação e o dano, nos
termos do direito comum da responsabilidade. Conforme assinalado,
à ocorrência de acidente nuclear, não se perquire da regularidade
ou não da atividade e nem da subjetividade do agente, para efeito
de indenização às vítimas, de sorte que responde ele pelos danos
produzidos em qualquer caso, salvo as hipóteses de exoneração con-
templadas explicitamente na lei.

Assim, por exemplo, verificado um acidente, seja por falha téc-
nica, seja por falha humana, mesmo intencional, não se eximirá —
como no direito comum o poderia — o explorador, que terá de inde-
nizar a vítima, podendo, quando muito, conforme o caso, valer-se de
regresso contra o causador.

Com isso, na responsabilização por dano nuclear pode-se pres-
cindir — como na hipótese de dano nuclear provocado por terceiro
— do vínculo causai, que, ao revés, é pressuposto necessário na
responsabilidade comum, como anotamos. De fato, à superveniência
de acidente nuclear, a indagação prática cingir-se-á à relação entre
o fato (acionamento indevido, por exemplo, por terceiro, do meca-

478. Registre-se, no entanto, em consonância com as situações já assina-
ladas, que os elementos radioativos não tem apenas poder de destruição, mas
servem à vida e & saúde do homem, nas diferentes formas pelas quais os ra-
dioisótopos são usados em medicina e na higiene pública, para a prevenção
c a cura de doenças (além dos inúmeros outros aproveitamentos possíveis já
citados).
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nismo produtor da reação lesiva) e o resultado danoso (lesão na
vítima), em nada ligada, portanto, à atuação do explorador ou à
sua atividade. Não se pode, pois, falar, nesse caso, de vínculo entre
a ação do responsável (o explorador) e o dano (como, ao revés,
ocorre no direito comum). Reduz-se, assim, a relação causai à de-
monstração de que o dano verificado se deveu ao acidente nuclear.

Considera-se caracterizada a responsabilidade nuclear, mesmo
pela interposição de fato normal da natureza (força maior) ou do
acaso (fortuito), que a não elidem, de sorte que prevalece ainda
com a interferência de fator estranho à relação atividade — evento
(que não tem, portanto, na responsabilidade nuclear, o condão de
interromper — como no direito comum — o vínculo causai).

Ocorre a responsabilidade do explorador, em acidente nuclear,
mesmo por ilícito de terceiro ou da vítima — desta, desde que não
intencional, como adiante debateremos — escapando, portanto, do
ônus apenas na estreita e expressa faixa de exoneração fixada.

Compete à vítima, na prática, a simples demonstração de que
o dano proveio de acidente nuclear (ou seja, que resultou das pro-
priedades perigosas das substâncias nucleares de uma certa insta-
lação, nos limites referidos). Basta, segundo Di Martino, a prova do
fato objetivo do acidente nuclear para que o responsável sofra as
conseqüências legais, não se podendo, portanto, falar em causali-
dade no sentido normal, eis que o "fio condutor entre a responsa-
bilidade do indicado na lei e o acidente" se resume à mera "ocasião"
e não a uma real "causação" *19.

A respeito de prova, deve-se, com Chenu 480, assinalar que difi-
culdades existem, não só quanto à da irradiação, como a do próprio
dano, mas, em razão do exposto, certas evidências serão suficientes
para a detectação do acidente nuclear.

Assinaie-se, por fim, que a extensão do acidente depende da
diretriz adotada em cada legislação, existindo, como assinalamos,
em alguns sistemas, posição mais exacerbada de responsabilidade
nuclear, envolvendo também materiais perdidos e mesmo subtraídos
ilicitamente (como nas leis italiana e espanhola).

Nesse passo, a nossa lei — a exemplo de outras, embora nessas
(como na francesa) não explicitamente — rompe definitivamente
com a noção de vínculo causai, quando faz a União federal se su-

479. Di Martino: o. cit., p. 243 e 244.
480. Chenu: o. e loc. cit.
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jeitar ao pagamento de indenização em evento de cujo quadro fátíco
não participa (na responsabilidade complementar citada: art. 15).

Por todo o exposto, tem-se, pois, um sistema particular de res-
ponsabilidade — como vimos afirmando — que, nesse passo, en-
contra em nosso direito regulação adequada, bem equilibrada em
seus dois pólos (atribuição de responsabilidade e enunciação de
causas exonerativas).

Pondere-se, no entanto, na diretriz defendida, que, acolhida a
extensão propugnada para as atividades nucleares — e mesmo ante
a interpretação a que chegamos — seria interessante, para evitar-se
eventuais dúvidas, a inserção de norma em que se declarasse irrele-
vante, para efeito da responsabilidade agravada, a existência da
licença para a sua exploração. A hipótese, aliás, a par de configurar
delito, justificaria, ainda, um sancionamento bem mais oneroso.

26. Fundamento da responsabilidade civil nuclear.

O fundamento da responsabilidade civil nuclear repousa no
risco da atividade nuclear, encontrando sua base doutrinária na de-
nominada teoria objetiva da responsabilidade.

Princípio básico, portanto, nessa matéria, é o de que o explo-
rador arca com os ônus decorrentes do exercício da atividade de que
retira resultados, expresso na máxima ubi commoda, ibi incommoda.
Mas, no plano nuclear, em sua concretização normativa, ao sofrei o
influxo do alto grau de periculosidade de que se revestem as ativi-
dades do setor, atinge o nível máximo de exacerbação, com a exten-
são objetiva da noção do risco e a limitação expressa — e a poucas
categorias — das causas de exclusão de responsabilidade (consoante
a chamada teoria do risco nuclear)481. Adota essa concepção a
"forma mais rígida" e "absoluta" de responsabilidade objetiva, como
assinala Comporti4M.

481. Sobre a posição e a teoria do risco nuclear, dentre outros v. Di
Martino: o. cit., p. 94, 95 e 240 a 246; Píérard: o. cit., p. 38 e ss. e 461 e
480; os Mazeaud: o. cit., p. 481 e 482; Tocino Bíscarolasaga: o. cit., p. 331 e
ss.; Santos Lasúrtegui: o. cit., p. 33 e ss., e 45 e ss.; Rainaud: o. cit., p. 145 e
146; Santos Briz: o. cit., p. 541; Tourneau: o. cit., p. 6 e 7; Alvarez: o. cit.,
p. 563; Rico: o. cit., p. 21 e 22; Coimorti: o. cit., p. 101 e 102; Gautron:
"Legislations Natíonales", cit., espec. p. 51 e ss.; Rodíère: o. cit., p. 11 e ss.;
Caemmerer: o. cit., espec, p. 21 e ss.

482. Comporti: o. cit., p. 102. No mesmo sentido, Grassetti: o. e loc. cit.
e AJpa e Beuone: o. cit., p. 463.
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As Convenções internacionais acolhem, implícita ou explicita-
mente, o fundamento em questão, afastando qualquer idéia de culpa
do agente na positivação da responsabilidade, "em posição impe-
riosa" na matéria, como assinala Piérard485.

Trata-se de orientação universal no setor — e sem exceção —
com poucas diferenciações legislativas quanto ao respectivo alcance,
ganhando elasticidade maior, no plano normativo, nos países que a
assentam mesmo com respeito a substâncias nucleares perdidas ou
obtidas ilicitamente (como nos direitos italiano e espanhol).

Na teoria em questão, a objetividade acaba por alcançar a so-
ciedade em si, como anota Albi Rico4M, eis que faz o Estado supor-
tar os respectivos encargos (socialização dos riscos), inclusive na
forma complementar assinalada. O raciocínio que embala essa con-
cepção é o de que, como a atividade interessa à coletividade, essa
assume ou autoriza a assunção dos riscos respectivos (exploração
pelo Estado ou por outra pessoa), devendo, portanto, assegurar me-
canismo protetivo eficaz para os prejudicados. Apóia-se esse posicio-
namento, como realça Rainaud, "no caráter perigoso da atividade"
e na "correlação entre a satisfação de um interesse público essencial
e o dano anormalmente infligido a um particular por via de conse-
qüência" m.

Caracteriza-se, ainda, esse sistema de risco, pela integração, ao
seu âmbito, de garantias financeiras prévias — especialmente segu-
ros — para as eventuais indenizações, que envolvem portanto, as
grandes empresas seguradoras, como adiante estudaremos.

Analísando-se, então, os textos normativos, observa-se, de início,
que a Convenção de Paris declara responsável o explorador, nos
termos indicados, embora explicitamente não fale em responsabili-
dade objetiva. Decorre essa, no entanto, de seu sistema e do espírito
que presidiu a sua elaboração.

A Convenção de Viena, por sua vez, é expressa, estabelecendo
que "o explorador é objetivamente responsável por todo dano nu-
clear", em razão de seu texto (art. IV) 4M.

483. Piérard: o. cit., p. 461.
484. Albi Rico: o. cit., p. 22.
485. Rainaud: o. cit., p. 146.
486. £ a fórmula também da Convenção de Bruxelas sobre navios nu-

cleares (art. II, n. 1), a qual fala em prova de que o dano foi causado pelo
acidente nuclear.
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As leis nacionais amoldam-se a uma ou a outra orientação. Com
efeito, ingressam na primeira diretriz, pelo processo de internação da
Convenção parisiense, as leis francesa (art. 2.°) e belga (art. 2.°), e pela
simples declaração de responsabilidade, sem referência à objetivi-
dade, as leis: suíça (art. 12), dinamarquesa (seção 7), finlandesa
(seção 6), japonesa (art. 3.°) e norueguesa (seção 22). Na diretriz da
Convenção de Viena, referindo-se à responsabilidade objetiva, en-
contram-se as leis alemã (Seç. 25,1), austríaca (art. 3.°, n.° 1) e espa-
nhola (art. 45).

Mas, algumas leis realçam, por expresso, o sentido absoluto da
responsabilidade. Assim, a lei sueca fixa, em consonância com a últi-
ma orientação, a responsabilidade do explorador "mesmo que não
tenha havido ilícito ou negligência de sua parte" (seção 11, "a").
No mesmo sentido, dentre outras, as leis finlandesa (seção 12) e no-
rueguesa (seção 24, em que fala: "mesmo que não tenha cometido
ilícito"). A lei canadense ressalta também essa colocação, mas sob
a perspectiva de violação de obrigação assinalada (seção 4).

Nessa mesma linha posiciona-se a lei brasileira, que ao afirmar
a exclusividade da responsabilidade civil do explorador, molda-a
"independentemente de existência de culpa" (art. 4.°).

Reconhece, pois, expressamente a objetividade da responsabili-
dade civil nuclear, pondo de lado a noção de culpa que, como assina-
lamos, nas atividades perigosas cede terreno ao risco, que se conso-
lidou como seu fundamento.

Dessa forma, é o risco que preside a responsabilização nas ativi-
dades nucleares, de sorte que, como o explorador as aciona e as
desenvolve, delas retirando proveito econômico, deve suportar os
ônus decorrentes. Mas, na responsabilidade nuclear, assume o risco
mais amplo espectro, envolvendo, inclusive, forças da natureza e
do acaso e acidentes provocados por substâncias nucleares perdidas
ou subtraídas ao explorador, conforme assinalamos.

Nesse passo, e inobstante as críticas feitas por Di Martino (em
função de que basta, muitas vezes, para o implemento da responsa-
bilidade a simples ocorrência do acidente, inexistindo, pois, a cau-
sação), a teoria denominada "objetiva" ou da "causação" adquire ex-
tensão não alcançada por qualquer outra atividade perigosaWi.

487. Essa teoria — denominada nos países anglo-saxões de responsabi-
lidade no fault ou stricty liability — vem neles sendo aplicada desde 1868,
com a decisão da House of Lord, no célebre caso Rylands vs. Fletcher, em
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Abandona-se por completo a noção de culpa do agente (explo-
rador), conforme anotamos, e nem se cogita dos mecanismos de
presunção de culpa, com que se iniciou o longo, mas sensível, pro-
cesso evolutivo de objetivação da responsabilidade.

Nesse sistema encontram-se todos os países integrados às ativi-
dades nucleares, tendo, pois, sido obtida a unanimidade de posicio-
namento desejada por seus fautores.

Assim, vincula-se o explorador aos riscos de sua atividade, com
uma amplitude que caracteriza uma responsabilidade absoluta, ou
seja, uma verdadeira obrigação legal de ressarcimento, em caso de
acidente.

De outra parte, instituem-se, em seu prol, mecanismos de limi-
tação da responsabilidade, na busca do equilíbrio, para a atração
dos interessados a essa exploração e, de outro lado, de reforço de
segurança para as vítimas, com a integração do Estado ao processo
de indenização, conforme adiante debateremos, em que vingou, pois,
a tese da socialização dos riscos.

Com esses componentes, edificou-se, assim, o complexo norma-
tivo especial das atividades nucleares, mediante a conjugação dos
interesses da sociedade (em dispor da tecnologia nuclear, em razão,
principalmente, de seus aspectos políticos, estratégicos e econômicos)
e dos das pessoas (em gozar da necessária segurança na vida em
seu seio).

Plenamente justificável, vem produzindo efeitos na prática e
possibilitando o alcance das duas metas principais indicadas, bem
como a produção das utilidades referidas, de modo que a sua manu-
tenção é de todo aconselhável.

27. Extensão da responsabilidade civil nuclear: limite de valor e
garantias.

A responsabilidade civil nuclear tem sua extensão delimitada
na legislação especial, em contraponto ao gravame representado pela
concepção inflada de risco, imposta ao explorador. Assim, a par da
limitação aos contornos objetivos traçados (inseridos, principalmente

que, pela primeira vez, se aceitou, naquele sistema, o princípio da res ipsa
loquitur, outrosiím, a par dos nomes já indicados, é conhecida também como
"teoria da causalidade" (Venezian); "da substituição" (os Mazeaud); "do
interesse (Savatier); "da anormaliudde" (Lalou); e da "periculosidade" (Be-
lotti). (V. Tocino Biscarolasaga: o. cit., p. 331).
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nas noções de acidente e de dano nuclear, já estudadas), sofre o
influxo da fixação de prazo máximo para a exigibilidade prática (li-
mitação temporal); da definição de cláusulas exonerativas (limitação
substancial, como a da exclusão dos acidentes nucleares provocados
por guerra) — que serão versadas depois — e da estipulação de
um valor máximo de indenização suportável (limitação valorativa).
Esse quadro representa o elenco das técnicas limitativas da respon-
sabilidade do explorador nuclear, tendentes a contrabalançar o exces-
sivo risco assumido, no sentido da própria viabilização das atividades
nucleares488.

Dessa forma, não é ilimitada — como np direito comum da res-
ponsabilidade, e mesmo no das atividades perigosas (à exceção de
algumas, como, por exemplo, a exploração de energia elétrica e de
transporte aéreo) — a responsabilidade nuclear, sujeitando-se, ao
revés, a um quantum máximo, determinado expresamente, tanto nas
Convenções Internacionais, quanto nas leis nacionais, e à unanimi-
dade (à exceção da lei japonesa), como adiante se verá.

A determinação desse valor relaciona-se ao espectro do perigo
ínsito nas atividades nucleares e à insuscetibilidade da sua prospe-
ração, pela ausência de limites, em caso de efetivação do risco. Com

488. Sobre o limite de valor e a garantia, inclusive do Estado, v. Albi
Rico: o. cit., p. 22 e ss., espec. p. 31 e ss. (em que analisa todos os aspectos
do seguro de responsabilidade civil nuclear em seu país); Di Martino: o.
cit., p. 196 e ss. e 248 e ss.; os Mazeaud: o. cit.. p. 487 e 488; Fiérard: o.
cit., espec. p. 41 e ss.; 462 e 470; Bauer: o. cit., p. 85 e 86; Rainaud: o. cit.,
p. 148; Tocino Biscarolasaga: o. cit., p. 355 a 358 e 363 e ss.; Martin-Retor-
tillo Baquer: o. cit., p. 49 e ss.; 110 e ss. e 113 e ss.; Alvarez: o. cit., p.
568 e ss.; Santos Briz: o. cit., p. 544 e 545; Gautron: o. ult. cit., p. 51 e ss.;
Santos Lasúrtegui: o. cit., p. 47 e ss. e 55 e 64; Alpa e Bessone: o. cit., p. 433
e ss. (em que discutem o denominado "sistema de seguro social"); Bauer: o.
e loc. cit.; Lagorce: o. e loc. cit.

A limitação da responsabilidade — cuja constitucionalidade foi posta em
debate judicial nos EUA, conforme discutido, em seus diferentes contornos,
por Guimarães Jr. ("O seguro nuclear...", cit.) — teve, entre nós, indicação
nesse sentido, no Instituto dos Advogados Brasileiros, em que te cogitou de
possível colisão entre certos textos da Lei 6.453/77 (arts. 4, 7, 8, 9 e 11) e o
art. 107 da Constituição Federal (todos já referidos). Mas Faria (parecer cit.)
demonstrou a inexistência de conflito, enfatizando o caráter especial da res-
ponsabilidade em causa e o seu restrito campo de aplicação (às atividades
nucleares previstas). Ademais, inobstante certas formulações — como vimos
— destoem do regime normal de responsabilidade civil, a verdade é que, entre
nós, ínexíste, em qualquer das situações referidas, mandamento constitucional
em contrário.



2 0 0 RESPONSABILIDADE CIVIL NAS ATIVIDADES NUCLEARES

efeito, o raciocínio básico c o de que, dado o vulto que pode um
acidente alcançar, não haveria condição econômica nem para con-
tratação de seguro — como realçam os Mazeaud489 — nem para
sustentação da atividade na hipótese de pagamento infinito aos le-
sados. Isso faz com que, de um lado. as vítimas possam não vir a,
em concreto, obter a reparação real do dano sofrido — conforme
as proporções do acidente e do número e da expressão dos bens
envolvidos — mas torna certo, para o explorador, o valor que terá
de suportar na superveniência de danos nucleares em razão de sua
atividade. Criticável sob o aspecto humano — que pode gerar injus-
tiça eM concreto, a nível pessoal ou patrimonial — consagrou-se, no
entanto, como única fórmula suscetível de fazer vingar as atividades
nucleares para utilização pacífica do átomo.

Com efeito, pode ocorrer, em verdade, a não satisfação plena
dos direitos violados — que na responsabilidade comum, ao revés,
pode, em tese, chegar à exaustão patrimonial do devedor, dada a
inexistência de limite — com uma reparação apenas parcial ou mes-
mo inexpressiva, de acordo com o vulto e o alcance do acidente, mas
o interesse geral acabou por sufragar o referido limite. Para tanto,
sistemas de rateio do valor — e de preferência com a solução de
danos pessoais em primeiro plano — são previstos nas leis nacionais,
em consonância com os termos convencionais. Apenas parte do pa-
trimônio do responsável — ao contrário do direito comum — é des-
tacada, e sob seguro específico, para fazer frente às eventuais inde-
nizações.

Com efeito, esse mecanismo é conjugado à exigência de garantia
(seguro, caução ou outra garantia financeira), que deve oferecer o
explorador, normalmente scb forma de seguro, cujo valor fica vin-
culado à reparação de eventuais danos produzidos no decorrer de
sua atuação.

Para a concretização desse seguro, aparelharam-se as existentes
e, mesmo, constituíram-se empresas especializadas (que operam
hoje somente para seguro de responsabilidade civil nuclear), desta-
cando-se, nesse passo, a formação de rede de seguradoras (no deno-
minado "pool atômico", inclusive internacional, para tornar possí-
vel a contratação, dado o seu vulto. Celebrado por contratos pró-
prios (de seguro de instalação nuclear) — em que se apartam, por
expresso, os danos não amparados na legislação de regência — esse

489. Mazeaud: o. cít., p. 487.
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sistema de seguro constituti-se em eficiente garantia para a satisfa-
ção de eventuais indenizações 49°. Até seguros pessoais, diretos e em
grupos, como acentua Chenu491, tem proliferado em países de adian-
tada evolução nessas atividades.

A técnica da garantia conta, ainda, com a participação do Es-
tado, expressamente — nos diferentes países que já se acham alinha-
dos no sistema nuclear — compelido, quando não é o explorador
direto (ficando como responsável), a ingressar como garante (como
responsável complementar) para suprir a insuficiência do seguro con-
tratado e, em algumas hipóteses (como as mencionadas) figurar como
responsável (por exemplo, na situação das substâncias perdidas e
subtraídas, prevista em nossa lei).

A respeito do limite e da garantia da responsabilidade nuclear,
as Convenções e as legislações nacionais contêm expressa — e às
vezes — extensa regulamentação, descendo em alguns países à disci-
plinação do próprio contrato de seguro nuclear.

Assim, a Convenção de Paris apresenta larga regularão da ma-
téria, de que destacamos, de início, a norma limitativa, segundo a
qual "o total das indenizações pagáveis por um dano causado por um
acidente nuclear não pode ultrapassar o montante máximo da res-
ponsabilidade", fixado de conformidade com o seu texto (art. 7.°,
"a"). Em outro passo, define como montante máximo o valor de
15.000.000 de unidades de conta do Acordo Monetário Europeu,
à data de sua edição. Mas permite que outro montante seja enun-
ciado pelas legislações nacionais, em função da possibilidade de o
explorador obter seguro ou outra garantia financeira, mas sem que
venha a ser inferior a 5.000.000 de unidades, possibilitando, outrossim,
na conversão, em moeda nacional, a adoção de números redondos

490. Sobre o sistema de seguro e as condições do contrato: v. Di Mar-
tino: o. cit., p. 253 e ss.; Albi Rico: o. cit., p. 3, e ss.; René Gautron: "La
responsabilité civile et la protection financière en raison de risques atomiques
aux Etats Unis", in "Aspects...", cit., p. 59 e ss., espec. p. 71 e ss. e "Re-
flexions sur le monopole ri'assurance des risques atomiques", mesma coletânea,
p. 167 e ss.; Charles — André Chenu: "Les dangers atomiques et leur assu-
rance", e "L'Assurance directe des personnel contre les risques atomiques", na
mesma coletânea, p. 151 e ss. e 157 e ss., respectivamente.

491. Chenu: "L'Assurance directe", cit., p. 158 e 159.
V. tb., para um completo conhecimento desse contrato, em relação à

responsabilidade civil: Bonvicíní: o. cit., t. Ill, I e 2 (ambos dedicados ao
contrato de seguro, com sua aplicação nas atividades empresariais e nos sis-
temas de seguro obrigatório).
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("b"). Estabelece, ainda, que, em nenhum caso, a inclusão de danos
nos meios de transporte poderá reduzir a responsabilidade por
outros danos a montante inferior aos referidos cinco milhões, além
de outras disposições, referentes a relações internacionais, inclusive
quanto a transportes (alíneas "d" a "g").

Prescreve, ao depois, quanto à garantia, que todo explorador,
para fazer frente à responsabilidade deve ter e manter, até o mon-
tante fixado (art. 7.°), seguro ou outra garantia financeira, corres-
pondente ao tipo e às condições determinadas pela autoridade pú-
blica competente (art. 10, "a"), cujas somas deverão servir apenas
à reparação de danos causados por acidentes nucleares ("c"), po-
dendo ser livremente transferidas, para seu pagamento, entre os paí-
ses contratantes (art. 12). Determina, outrossim, que o assegurador
ou outra pessoa que ajustou a garantia financeira não a pode suspen-
der ou a extinguir sem aviso prévio de, ao menos, dois meses, dado
por escrito à autoridade competente, ou durante o curso de trans-
porte, se a esse concernente ("b"). Dispõe, por fim, que a natureza,
a forma e a extensão da reparação, bem como a repartição equitativa
das indenizações serão regidas, nos limites previstos, pelo direito na-
cional (art. 11).

Defere a cada país, em outro passo, as medidas necessárias para
aumentar a importância da reparação prevista (art. 15, "a"), e, quan-
do proveniente de fundos públicos que excedam ao mínimo fixado,
admite que se especifiquem condições particulares para sua apli-
cação ("b").

Ademais, obriga o explorador a enviar ao transportador o cer-
tificado de seguro, com os dados indicativos previstos (art. 4.° "c"),
quando do transporte de substâncias nucleares.

Mas, algumas modificações, especialmente quanto ao valor-limi-
te foram introduzidas à de Paris pela Convenção complementar de
1963492.

Com efeito, o montante foi fixado em 120 milhões de unidades
de conta por acidente (art. 3.°, "a"), com as seguintes condições
de reparação: até 5 milhões, por meio de fundos provenientes de
seguro ou outra garantia financeira; entre esse montante e 70 mi-
lhões, por fundos públicos outorgados pelo Estado onde se situe a

492. Também a Convenção de Bruxelas sobre navios nucleares estipula
limite máximo, que é de 1,5 milhões de francos por acidente (art. Il l , 1),
conforme critério de obtenção enunciado (n. 4).
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instalação do responsável; entre 70 a 120, por fundos públicos for-
mados pelos países contratantes ("b"), segundo critério fixado em
razão das condições de cada (art. 12).

Ademais, obriga cada Estado a estabelecer o limite máximo em
120 milhões e a respectiva forma de cobertura ("c"), enunciando
regras para os danos em que mais de um Estado seja responsável
(art. 4), inclusive quanto aos fundos (art. 9) e a forma de repartição
para cada Estado (art. 8).

Mais simples e objetivo é o sistema da Convenção de Viena —
de que se aproxima o da nossa lei — que, de início, impõe ao Estado
em que se encontra a instalação o dever de limitar a responsabilidade
do explorador a montante não inferior a 5 milhões de dólares —
conforme critério fixado (n. 3) — por acidente nuclear (art. V, 1),
conversíveis em números redondos (n. 4) e não compreendidos os
interesses ou custas judiciais havidas na ação (n. 2).

Por outro lado, vincula também o explorador à manutenção
de seguro, ou outra garantia financeira, que cubra sua responsabili-
dade por dano nuclear, determinando-se o seu montante, sua natu-
reza, e suas condições pelo Estado. Obriga o Estado a assegurar o
pagamento das indenizações reconhecidas a cargo do explorador,
fornecendo as somas necessárias, à medida em que a garantia não
seja suficiente, sem ultrapassar o limite fixado (n. 1), as quais serão
reservadas exclusivamente para o fim da reparação (n. 3). Mas pres-
creve que, para tanto, não precisa o Estado manter garantia (n. 2).

Por fim, salienta também que o assegurador (ou a pessoa garan-
tidora) não poderá suspender o seguro (ou a garantia) sem aviso
prévio de dois meses por escrito à autoridade competente, ou durante
o curso de transporte, quando for o caso n. 4).

As leis nacionais assumem os mesmos posicionamentos — à
exceção apontada — com poucas diferenças, em especial quanto ao
valor máximo do seguro.

Assim, a lei italiana estabelece o limite de 7.500 milhões de
liras, vinculando o Estado, quando insuficiente a garantia do explo-
rador, ao excedente (até 43.750 liras) (art. 19), mas com direito
a regresso no acidente em que aquele for culpado (art. 20). Impõe
também a obrigação de seguro (art. 22), que deve ser reconstituído
quando, por acidente, for diminuindo, nas condições fixadas (art. 19).

A lei alemã estipula limites para: as instalações em 1 bilhão DM
(seção 31) e para o transporte 50 milhões (seção 4), exigindo tam-
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bém seguro seção 13). A garantia é disciplinada especificamente no
regulamento dos riscos.

A lei austríaca também estabelece limites (art. 15), mas fixa
valores cambiantes, em função do tipo de dano, vinculando o Estado
ao regime (art. 21) e dispondo sobre o seguro (art. 17). O valor
máximo é de 500 milhões de schillings, divididos em 375 para danos
pessoais e 125 para danos patrimoniais.

A lei espanhola prevê: os limites (art. 57) de 1 bilhão de pesetas
(manipulação de radioisótopos) e 300 bilhões de pesetas (nas instala-
ções); o seguro (arts. 55 e ss.), que é disciplinado no regulamento
sobre a cobertura de danos nucleares; a forma da garantia (arts. 31
e 34) e o contrato de seguro (arts. 35 e ss.). Cuida da intervenção do
Estado (para pagamento das vítimas, nos termos da Convenção Com-
plementar de Bruxelas (art. 5.°), sem ultrapassar o limite global de
600 milhões de francos (art. 5.°). Dispõe também sobre a repartição
de valor entre as vítimas (art. 13), além de conter outras regras
particulares. Vincula o explorador ao seguro, igual ao montante
máximo fixado por acidente, sob pena de suspensão e sanções penais
(art. 18), declarando o Estado responsável pelos bens, não perten-
centes ao explorador, que na instalação estiverem, desde que afetos
a missão do serviço público (art. 4.°).

O limite e o seguro também figuram nas demais leis, como:
a belga (limite máximo 500 milhões de francos, mas pode, nas con-
dições definidas, ser fixado pela autoridade: (art. 6.°), respeitado o
mínimo da Convenção parisiense); canadense (limite fixado pela
autoridade: seção 27 e seguro: seção 15); dinamarquesa (limite: 75
milhões Kr, seção 21; seguro: seção 26); finlandesa (limite: 42 mi-
lhões de marcos: seção 18; seguro: seção 23); norueguesa (limite: 70
milhões Kr, seção 30; seguro: seção 35); norte-americana (limites
diferentes, conforme situação: seção 170, com seguro); inglesa (limi-
te: 5 milhões de libras, seção 16; seguro: seção 19); sueca (limite:
50 milhões Kr, seção 17; seguro: seção 22) e austríaca (com limites
diversos para acidentes em instalações e em utilização de radioisó-
topos: art. 15 e seguro: art. 17).

A lei japonesa constitui-se na única exceção à definição de li-
mite máximo. De fato, não há norma alguma nesse sentido, razão
pela qual se considera ilimitada a responsabilidade, como atestam
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Piérard49S e Di Martino4M. Mas, prevê o seguro (art. 6.° e ss.) e a
intervenção do Estado (art. 16).

Dessa forma, prevalecem, internacionalmente, os elementos indi-
cados, que correspondem às necessidades do setor, ficando a repa-
ração subordinada aos valores fixados. Reparos, no entanto, devem
ser feitos aos valores fixados em algumas leis, bem inferiores aos
níveis convencionais e evidentemente insuficientes, como realça
Piérard, que apoda de materialista, em especial, a lei inglesa, em
que também não se põe, por expresso, a participação complementar
do Estado495, prevista, de forma implícita, nas demais, em alguma
ou em todas as posições assinaladas.

A lei brasileira enquadra-se na orientação geral exposta, pre-
vendo: a) o limite; b) a forma de rateio; c) o seguro e d) a vincu-
lação do Estado ao sistema de indenização.

Assim, prescreve, de início, que a responsabilidade do operador
pela reparação do dano nuclear é limitada, em cada acidente, ao
valor correspondente a um milhão e quinhentas mil Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) (art. 9.°), "não se com-
preendendo nesse limite os juros de mora, os honorários de advogado
e as custas judiciais" (parágrafo único) (valor esse equivalente, pelo
índice de março de 1982, a Cr$ 2.404.485.000,00).

Dispõe, depois, que, se a indenização relativa a danos causados
por determinado acidente nuclear exceder ao limite especificado,
"proceder-se-á ao rateio entre os credores, na proporção de seus
direitos" (art. 10). No rateio, "os débitos referentes a danos pessoais
serão executados separadamente e preferentemente aos relativos a
danos materiais". Após seu pagamento, "ratear-se-á o saldo existente
entre os credores existentes por danos materiais" (§ 1.°). Essa orien-
tação prospera também quando "a União, organização internacional
ou qualquer entidade fornecer recursos financeiros para ajudar a
reparação dos danos nucleares" e a soma desses recursos, com a
importância acima indicada, "for insuficiente ao pagamento total da
indenização devida" (§ 2.°).

Consigna, outrossim, que o operador da instalação nuclear "é
obrigado a manter seguro ou outra garantia financeira que cubra a

493. Piérard: o. cít., p. 462.
494. Di Martino: o. cít., p. 278 (em que assinala que na entrada de

navio estrangeiro no Japão é exigida garantia nSo inferior a 36 bilhões de
ienes, que acaba, no entanto, por constituir-se em limite de responsabilidade).

495. Piérard: o. cít., p. 470.
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sua responsabilidade pelas indenizações por danos nucleares" (art.
13), podendo ser dispensado pela CNEN dessa obrigação, "em razão
dos reduzidos riscos decorrentes de determinados materiais ou insta*
lações nucleares" (§ 5.°). A natureza da garantia e a fixação do
respectivo valor devem ser definidos, em cada caso, pela CNEN, no
ato da licença de construção eu da autorização para a operação
(§ 1.°), podendo, no entanto, ser modificadas, se houver alteração
na instalação (§ 2.°). Na definição da natureza e do valor da ga-
rantia, serão levados em consideração "o tipo, a capacidade, a fina-
lidade, a localização de cada instalação, bem como os demais fatores
previsíveis" (§ 3.°). Se o operador não cumprir a obrigação em causa,
poderá ver cassada a sua autorização (§ 4.°).

Por fim, relativamente à participação do Estado, cuida da assun-
ção complementar do ônus e da citada responsabilização direta por
materiais nucleares ilicitamente possuídos ou utilizados.

A União garantirá, até o limite enunciado (art. 9.°), o paga-
mento das indenizações de responsabilidade do operador, "forne-
cendo os recursos complementares necessários, quando insuficientes
os provenientes do seguro ou de outra garantia" (art. 14).

Suportará a União os danos — conforme assinalamos — até o
limite fixado, no caso de "acidente provocado por material nuclear
ilicitamente possuído ou utilizado e não relacionado a qualquer
operador", com direito de regresso "contra a pessoa que lhe deu
causa" (art. 15).

Assim sendo, a nossa lei posiciona-se dentro do melhor esque-
ma protecionista, devendo, nesse passo, prosperar, na viabilização
das atividades em questão e, ao mesmo tempo, na garantia dos va-
lores sociais e humanos da nacionalidade, embora sob o referido
condicionamento da reparação, para o qual se não encontrou, até o
momento, sucedâneo hábil à conciliação dos interesses em causa.
O próprio valor máximo — se bem que, cum granum salis, pudesse
ser ampliado — situa-se em nível razoável, face a média das legis-
lações examinadas, eqüivalendo, em termos comparativos, à expres-
são nominal atual do capital social de empresas industriais conside-
radas de grande porte em nosso país.

Com referência à garantia, optou-se, entre nós, pela contrata-
ção de seguros — meio mais prático e econômico — que se perfez
graças à constituição do denominado "Consórcio Brasileiro de Riscos
Nucleares", sob a administração do Instituto de Resseguros do Brasil
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( IRB) m (que detém, aliás, por força do Dec.-lei 73/66, o controle
do sistema de resseguros, permitindo o mecanismo, outrossim, que
cada membro fique garantido pelo pool dos asseguradores, consti-
tuído de noventa e três empresas de seguros autorizadas. O próprio
IRB participa desse conjunto, devendo-se, a propósito, lembrar que
o diploma legal referido, mesmo antes da lei especial, contemplava
a possibilidade de assunção de riscos catastróficos, a critério do
Conselho Nacional de Seguros Privados e por intermédio do citado
instituto: art. 15).

28. Causas excludentes de responsabilidade.

Causas excludentes especiais de responsabilidade são previstas
no plano nuclear, inseridas, em prol do explorador, dentro das refe-
ridas técnicas de equilíbrio, instituídas para que possa enfrentar o
agravado ônus que lhe é imposto nas Convenções internacionais e
em todas as leis nacionais. Funcionam, pois, como atenuantes do
rigor do risco assumido nesse campo, mas em sentido e em dimen-
soes diversas do regime tradicional. Compreendendo fatos humanos
(como ação da vítima) e fatos excepcionais da natureza (calamidades),
recebem maior ou menor elasticidade no direito nacional dos países
integrados ao sistema.

Essas causas são enumeradas limitativamente nas Convenções
— que as prefiriram à noção "força maior", eis que essa alcança
diferentes concepções no direito nacional, como anotam os Ma-
zeaud497 — deixando, pois, espaço reduzido para a ação do intér-
prete. Extrema-se, assim, a referida noção às hipóteses taxativamente
enunciadas, que enve'vem, aliás, fatos excepcionais.

As legislações nacionais acolhem a mesma diretriz, oscilando o
respectivo nível de proteção às vítimas, em razão do dimensionamento
a essas causas conferido em cada qual. Os extremos são: a exclusão,
em princípio, de qualquer direito de regresso, com a fixação de

496. V. a respeito, Faria :"Nouvelle legislation nationale sur la compen-
sation de dommages nucléaires' (paper apresentado no "Nuclear Inter Jura",
realizado em 27.9.81, em Palma de Mallorea).

497. Sobre causas excludentes, v. Mazeaud: o. cit., p . 486 e 487; Piérard:
o. cit., p. 38 e ss e 468 e 469; Tocíno Biscatolasaga: o. cit., p. 357 e w.; Di
Martino: o. cit., p. 194 a 196 e 246 a 248; Comporti: o. cit., p. 103; Alpa e
Bessone: o. cit., p. 463; Grassetti: o. e loc. cit.; Alvarez: o. cit., p. 567; Bauer:
o. e loc. cit., Lagorce: o. e loc. cit.
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reduzido campo de exoneração (caso da lei canadense); e a previsão
do regresso contratual e das exonerativas comuns na espécie (caso
da grande maioria das legislações).

O fortuito está excluído desse elenco — e, por expresso, em
alguns textos — prevalecendo, ademais, à generalidade, apenas a
excludente da ação intencional da vítima. Ressalvam-se, ademais,
por expresso, em alguns diplomas, outras que se não insiram nesse
contexto.

Assim, a Convenção de Paris estipula, inicialmente, que suas
disposições não afetam "a responsabilidade de toda pessoa física
que, por um ato ou uma omissão procedente da intenção de causar
um dano", tenha causado dano resultante de acidente nuclear, nos
termos em que declara não ser o explorador responsável (art. 6.°,
"c", "i", 1), nem "da pessoa devidamente autorizada a operar reator
integrante de um meio de transporte", em condições nas quais tam-
bém não seja responsável o explorador" (n. 2).

Confere, ao depois, direito de regresso ao explorador, se o dano
"resulta de ato ou omissão procedente da intenção de causar" e
"contra a pessoa física autora do ato ou da omissão intencional"
(art. 6.°, "f", "i"). bem como quando "previsto expressamente por
contrato" "i i").

Declara, outrossim, que o explorador não é responsável por
acidente "devido diretamente a atos de conflito armado, hostilida-
des, guerra civil, insurreição", ou, salvo disposição contrária da
legislação nacional, a "cataclismas naturais de caráter excepcional"
(art. 9.°).

Verifica-se, pois, que, quanto às causas excludentes, ingressam
em seu esquema a ação intencional da vítima e certos fatos excep-
cionais (naturais ou provocados), deixando, quanto àqueles, certa
margem de discrição ao legislador nacional, não utilizada, no en-
tanto, eis que todas as leis — como as demais causas — a prevêm
por expresso. A par disso, possibilita o regresso por contrato pre-
visto, ressalvando responsabilidades não incluídas em seu contexto.

No mesmo sentido dispõe a Convenção de Viena — com a
particularidade de acrescer a negligência ao lado da intenção, no fato
pessoal da vítima — exonerando o explorador, se a legislação nacio-
nal assim o dispuser, em caso de provar que "o dano resulta, na
totalidade ou em parte, de uma negligência grave da pessoa que o
sofreu ou que essa pessoa agiu ou omitiu-se de agir com a intenção
de causar um dano" (art. IV, 2).
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Estabelece, ao depois, na trilha da anterior, que nenhuma res-
ponsabilidade cabe ao explorador por dano nuclear causado por
acidente nuclear resultante de "atos de conflito armado, de guerra
civil ou de insurreição" (n. 3, "a") e, salvo disposição contrária da
legislação nacional, por acidente nuclear resultante diretamente de
"cataclisma natural de caráter excepcional" ("b").

Consigna, outrossim, a mesma ressalva apontada, saliente ndo
que seu texto não afeta a responsabilidade de toda pessoa física,
por ato ou omissão procedente da intenção de causar dano, de que
o explorador não seja responsável, nos termos que prevê (art. IV,
7, "a").

Por essa mesma trilha seguem as leis nacionais, com poucas
peculiaridades, sendo, de realce, apenas: a previsão de responsabi-
lidade atenuada (da lei austríaca, com presunção de culpa) para as
utilizações de radioisótopos; e o rigor maior na responsabilização do
explorador de instalações (da lei canadense).

A lei italiana começa também por assentar que a sua disciplina
não exclui a responsabilidade de toda pessoa física que dolosamente
causou o dano e da pessoa autorizada a manipular reator em meio de
transporte, nos termos citados (art. 18).

Prevê, depois, o direito de regresso contra a pessoa física que
causou dolosamente o dano e no caso em que seja previsto em con-
trato (idem). Cuida, por fim, da exoneração do explorador, admitin-
do-a quando o dano for diretamente oriundo de "atos de conflito
armado, de hostilidades, de guerra civil, de insurreição ou cataclis-
mas naturais de caráter excepcional" (art. 15).

A lei espanhola permite o direito de regresso, quando previsto
em contrato (art. 53), escusando o explorador nos casos em que a
"vítima produziu ou contribuiu culposamente" para a superveniência
do dano e nos de "conflito armado, hostilidades, guerra civil ou
insurreição ou catástrofe natural de caráter excepcional" (art. 45).

As leis francesa (art. 2.°) e belga (art. 2.°), pela técnica refe-
rida, seguem a orientação e os termos da Convenção parisiense. No
mesmo diapasão se acha a lei alemã, que acolhe o texto convencional,
nos termos em que especifica (seção 25), com realce para os casos
de pessoa que deliberadamente provocou o dano e de previsão con-
tratual de regresso.

A lei austríaca posiciona-se na mesma diretriz (art. 38), refe-
rindo-se ao transportador, quando responsável, e estabelecendo, por
expresso, as exonerativas por atos de guerra, de hostilidades, de
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guerra civil, de rebelião ou de insurreição (art. 9). No caso de utili-
zação de radioisótopos, permite a prova de exoneração, se o agente
tomar todas as precauções necessárias para evitar os danos (art. 28).

Interessante é esse último aspecto, que importa na sufragação
de respcnsabijidade atenuada para os casos de utilização de radio-
isótopos, em que a lei admite, pelas discutidas técnicas de presunção,
a prova, pelo explorador, de que agiu no sentido de evitar a ocor-
rência de acidentes, escusando-se, assim, do ônus em concreto.

Já a lei dinamarquesa inclui expressamente o fortuito no risco,
mas admite a exoneração do explorador por simples negligência da
vítima.

Com efeito, de início acentua, na diretriz apontada, a responsa-
bilidade do explorador, mas reforça que persiste ela, "mesmo quando
o dano é fortuito" (seção 13, n. 1). Exclui-a, porém, nos casos "de
conflito armado, hostilidades, guerra civil, insurreição ou grave de-
sastre natural de caráter excepcional" (n. 2). Assinala, ademais, que
pode ser reduzida ou rejeitada a indenização, se a pessoa contribuiu
intencionalmente ou com negligência para o dano (seção 15). Prevê,
ainda, o regresso por contrato (seções 19 e 24), e contra a pessoa
que agiu com intenção (seção 24).

No mesmo sentido, pronunciam-se os leis; finlandesa (textos
básicos: seções 12, 14, 15 e 34); norueguesa (textos básicos: seções
24 e 33); suíça (textos básicos: arts. 6.°, 12 e 14) e sueca (textos
básicos: seções 11, 13 e 15).

A lei japonesa apresenta fórmulas sintéticas, mas no nível geral,
admitindo as excludentes nos casos de "catástrofe natural de ampli-
tude excepcional ou distúrbio social grave", (art. 3.°). Aceita, ou-
trossim, o regresso contra terceiro por dano causado por ato delibe-
rado e o previsto em acordo especial (art. 5).

Já a lei canadense é mais rígida nessa matéria, dispondo, em
princípio, que nenhum direito de regresso assiste ao explorador
(seção 10), mas apenas contra a pessoa que causou o ato ou omissão
ilegal, de caráter intencional (seção 12). Prevê, ademais, como exo-
neração, o ato de conflito armado, "surgido ao curso de guerra,
invasão ou insurreição" (seção 7) e a situação da vítima que causou
o acidente, por ato, ou omissão ilegal, de cunho intencional (se-
ção 8).

Estreita, pois, esse diploma o elenco das posições, constituindo-
-se em sistema mais favorável às vítimas.
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Na diretriz geral encontra-se a lei brasileira, que nada de pe-
culiar oferece a respeito, nas três disposições em que versa a matéria.

De fato, estabelece, inicialmente, que "provado haver o dano
resultado exclusivamente de culpa da vítima, o operador será exo-
nerado, apenas em relação a ela, da obrigação de indenizar" (art. 6.°).

Trata-se da exoneração por culpa da vítima, em que admite
também a forma stricto sensu.

Estipula, ao depois, que o operador "somente tem direito de
regresso contra quem admitiu, por contrato escrito, o exercício desse
direito, ou contra pessoa física que, dolosamente, deu causa ao
acidente" (art. 7.°).

São os mesmos casos previstos na grande maioria das leis
referidas, prevalecendo, nesse passo, entre nós, apenas o dolo.

No último texto, acolhe a exoneração do explorador por fatos
excepcionais, salientando que não responde ele "pela reparação do
dano resultante de acidente nuclear causado diretamente por conflito
armado, hostilidades, guerra civil, insurreição ou fato de natureza
excepcional" (art. 8.°).

Cumpre salientar, de outra parte, que face à sistemática em
causa e o caráter de ordem pública de que se revestem as normas
de leis atômicas, qualquer cláusula contratual que restrinja a respon-
sabilidade do explorador, em relação ao alcance e aos termos res-
pectivos, será nula de pleno direito.

Nesse sentido, a fim de evitar discussões, a lei suíça declara
expressamente nula qualquer cláusula restritiva dessa responsabili-
dade (art. 16).

Cabe assinalar, por fim, no sentido em que nos vimos posicio-
nando, que em sua implementação se poderia cogitar de uma respon-
sabilidade mais branda para as utilizações em instalações radioativas
— e em outros meios, que não as centrais nucleares e suas exten-
sões — respeitados, no entanto, os componentes básicos do regime,
inclusive o grau do risco.

29. Limite temporal e açSo para a responsabilização.

Outra medida de ajuste da responsabilidade civil nuclear é a da
limitação no tempo a que se sujeita a exigibilidade da indenização
por dano nuclear. Prevista por lapso exíguo — em relação ao direito
comum — figura por expresso também nas Convenções internado-
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nais e nas leis nacionais, como baliza temporal à pretensão inde-
nizatória.

Criticada pela orientação protecionista, pois os efeitos de um
acidente podem retardar-se em vários anos, tendo-se em conta a
possibilidade de diferimento no tempo da ação radioativa — con-
soante assinalamos — alcançou também, no entanto, consagração
universal. Podendo, pois, em concreto deixar ao desabrigo os lesados
na situação referida, encontra mitigação no direito suíço, que, em
posição original, instituiu um fundo, para após o decurso do prazo,
em um "esforço extremamente meritório", como acentua Piérard498,
destinado à indenização de vítimas por danos corporais então ma-
nifestados.

Idealizado e inserido esse limite na Convenção de Paris —
depois seguida pela de Viena — como prazo de decadência, encontra,
no entanto, no próprio texto convencional, a possibilidade de con-
cretização como de prescrição499, razão por que como tal penetra
nas leis nacionais (nem sempre, contudo, com o rigor jurídico exi-
gido, pois se mesclam, com freqüência, elementos dos conceitos em
debate).

Em algumas leis assume o prazo maior amplitude, como na lei
alemã.

De outro !ado, tanto as Convenções, como as leis nacionais,
estabelecem a competência do juízo do local do acidente para a
apreciação dos casos concretos, existindo, em alguns países, justiça
especial (como no Brasil) para o processamento das ações de inde-
nização nesse campo.

Sujeito ativo na ação é o lesado e passivo o explorador da
atividade nuclear, podendo, em alguns sistemas (por expresso), ser
acionado diretamente o assegurador (como no direito francês). A
ação depende da existência de dano nuclear, ficando a reparação
sujeita às condições já debatidas.

498. Piérard: o. cit., p. 4t>.
499. Sobre ação e prescrição: V. Mazeaud: o. cit., p. 488 e 489; Tocino

Biscarolasaga: o. cit., p. 318 e is.; Santos Lasúrtegui: o. cit., p. 52 e ss.; e 62
e ss.; Di Martino: o. cit., p. 198 a 20" e p. 248 a 290; Piérard: o. cit., p. 43
e ss. e 469 a 471; Rico: o. cit., p. 26 e 27; Rainuad: o. cit., p. 147; Alvarez:
o. e loc. ult. cit.; Bauer: o. e loc. cit.; Lagorce: o. e loc. cit.; Gautron: "Le-
gislations nationales", cit., p. 55 a 57.

Ressalte-se sobre a ação que, em função do princípio da canalização,
contra nenhuma outra pessoa — salvo ai situações indicadas em lei — pode
ser intentada a cobrança judicial.

•4



REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA DA MATÉRIA 2 1 3

Assim, passando-se aos textos convencionais, depara-se com a
extensa regulamentação que a Convenção de Paris imprimiu à matéria.

Com efeito, de início realça que o direito a reparação deve ser
exercido contra o explorador, mas igualmente — desde que prevista
na lei nacional a ação direta — contra o assegurador ou contra tcda
pessoa que tenha ajustado garantia financeira com o explorador
(art. 6.°, "a").

Contempla, ao depoiò, a referida ressalva de que nenhuma outra
pessoa é obrigada à reparação — respeitando, no entanto, os acordos
internacionais sobre transportes ("b") — e a das responsabilidades
citadas ("c"). Prevê, ainda, regras de subrogação em favor daquele
que, em razão de acordo, suportou o ônus ("d") e outras hipóteses
("e" a "h"), incluídas as do explorador, já discutidas.

Prescreve, outrossim, que as ações devem ser intentadas, sob
pena de decadência, no prazo de dez anos a contar do acidente
nuclear, permitindo à legislação nacional a extensão desse limite,
desde que contemple medidas para cobrir a responsabilidade pelas
ações introduzidas antes de sua expiração e sem prejuízo dos direitos
dos que a propuseram, no prazo, por decesso ou por dano a pessoa
(art. 8, "a"). Estipula, porém, quanto a substâncias subtraídas, per-
didas, projetadas para fora, ou abandonadas e não recuperadas, que
o prazo deve ser contado a partir da data desse acidente, em nenhum
caso superior a vinte anos contados na data da subtração, perda,
projeção ou abandono ("b"). Possibilita à legislação nacional a
fixação de prazo de decadência ou de prescrição de dois anos ao
menos, a contar do momento em que o lesado tomou conhecimento
do dano e do explorador responsável, ou de que razoavelmente
deveria ter tomado, sem que o máximo possa ser ultrapassado ("a"),
a par de, ainda, regular outras situações particulares.

Além disso, define como único Tribunal competente o do Estado
sobre o território do qual o acidente sobreveio, para as ações refe-
rentes a acidentes nucleares e as em seu contexto previstas (art. 13,
"a"), traçando outras regras ("b" a "e"), inclusive para os casos
de dificuldade de determinação do juízo competente ("b"), para a
concorrência de vários à competência ("c") e para a atribuição da
solução de divergências entre Estados ao Comitê de Direção (art. 17).

Determina, por derradeiro, que suas disposições devem ser
aplicadas sem qualquer discriminação, quanto a nacionalidade, do-
micílio ou residência (art. 14).
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A Convenção de Viena — que é mais concisa — considera
inicialmente, o direito à reparação extinto, se a ação não for inten-
tada nos dez anos a contar da data do acidente nuclear, permitindo,
também, que, nos termos do direito nacional, seja estendido, se a
responsabilidade do explorador for coberta por garantia financeira
ou por fundos públicos durante período superior a dez anos, enquanto
tal persistir. Mas, essa dilação não poderá prejudicar ação deduzida
no prazo, por decesso ou dano a pessoa (art. VI, 1). Confere, ou-
trossim, a mesma disciplinação aos casos de substâncias nucleares
subtraídas, perdidas, projetadas, ou abandonadas, em limite nunca
superior a vinte anos (2). Estabelece, de outro lado, que o direito
nacional, pode fixar prazo — mas de três anos — para a ação, a
contar da data em que a vítima tomou conhecimento dos elementos
citados (3), além de outras regras (4 e 5).

Com relação à competência, declina o juízo do território do
Estado em que se produziu o acidente (art. XI, 1), além de fixar
outras disposições (ns. 2 e 3), prevendo obrigatoriedade de reconhe-
cimento da decisão (art. XII) e não permitindo a invocação de imu-
nidade de jurisdição, salvo quanto a execução (art. XIV).

Declara, ademais, que, com base em seu texto, nenhuma repa-
ração mais se dará, se pela mesma razão obteve a vítima indenização,
por sistema de outra convenção (art. XVI).

Por fim, fala também na aplicação sem distinção quanto a
nacionalidade, domicílio e residência (art. XIII).

As leis nacionais, com poucas particularidades, assumem a
orientação geral definida.

Assim, a lei italiana estipula, com relação ao limite que a ação
prescreve em três anos da data em que o interessado tomou conhe-
cimento do dano e da identidade do explorador ou, razoavelmente,
deveria ter tomado, salientando que nenhuma ação pode ser pro-
posta depois de dez anos do acidente nuclear. Com relação a ma-
teriais subtraídos, perdidos, abandonados e não recuperados, dispõe
que o prazo será contado da data do acidente, mas não poderá, em
nenhum caso, ser superior a vinte anos da data da subtração, perda
ou abandono (art. 23).

Estabelece, outrossim, a competência exclusiva das autoridades
judiciais italianas para os acidentes ocorridos em seu território (art.
24).

A lei francesa fixa o prazo de prescrição em três anos, não
podendo a ação ser realizada depois de dez anos (art. 15, primeira
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parte). Confere a possibilidade à vítima de ingressar diretamente
contra o assegurador do explorador responsável, ou outra pessoa
com quem este ajustar a garantia. Permite também o regresso, com
prioridade para o Estado (art. 14), obrigando o explorador a denun-
ciar ao agente judiciário do Tesouro qualquer ação intentada (art.
6.°).

Declara competente o tribunal francês (art. 15, segunda alínea),
para as questões em seu território e exclui a aplicação das regras
especiais de prescrição, previstas em sua legislação, mesmo para o
Estado (art. 19).

A lei espanhola prevê, por sua vez, prazo de dez anos para a
ação sobre danos imediatos e de vinte para os diferidos, consoante
a definição vista, e o pronunciamento dos peritos. Permite recla-
mação complementar a quem, dentro do prazo, propôs a ação, se se
agravou o dano, mas enquanto não houver decisão definitiva do
tribunal competente (art. 67).

Estabelece, outrossim, que a ação deve ser proposta ante os
tribunais da jurisdição ordinária, pelo procedimento correspondente
à quantia da reclamação, podendo ser intentada conjuntamente contra
o assegurador (art. 65), no local onde se produziu o acidente (art. 66).

A lei alemã — única que exerceu o direito de extensão previsto
na Convenção de Paris — estabelece o prazo de trinta anos (seção
32), desde que a ação seja intentada nos dez anos seguidos à aparição
dos danos, como anota Gautron500.

Regula, de outro lado, diferentes situações com respeito a
prazos, conferindo prioridade para as ações propostas no lapso
assinalado e prevendo a suspensão do prazo em virtude de nego-
ciação entre as partes (seção cit., n. 4).

Fixa também a competência do juízo do território (seção 40).
A lei suíça contempla o prazo de prescrição de dez anos do

acidente, estabelecendo que, se em seu curso ocorrido, será aplicado
o prazo mais amplo do direito penal. Prevê que, passado esse prazo,
poderá a vítima acionar o fundo por danos nucleares tardios (arts.
18 e 19).

Na competência, fica também com a do juízo da instalação e,
no transporte, com a do lugar do sinistro (art. 26).

As regras sobre limitei» e sobre competência são, também, aco-
lhidas nas demais leis, como: na canadense (limite: seção 13;

500. Gautron: o. ult. cit., p. 55 e 56.
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competência: seção 14); na dinamarquesa (limites: seção 25; com-
petência: seção 36); na finlandesa (limite: seção 22; competência:
seções 37 e 38); na sueca (limite: seção 21; competência: seções 30
e 37); na norueguesa (limite: seção 34; competência: seção 35) e
na austríaca (limite: art. 34; competência: art. 42).

Prevalecem, portanto as diretrizes enunciadas, com poucas
particularidades nos sistemas nacionais.

Nesse contexto, devem-se destacar as referidas posições prote-
cionistas para as eventuais vítimas, a saber: a da possibilidade de
ação direta contra o assegurador (lei francesa); a da dilação do
prazo para trinta anos (lei alemã); a da definição de prazo maior
para o dano diferido (lei espanhola); a da existência de fundo
especial para a cobertura de danos após a expiração de prazo
(lei suíça).

A lei brasileira obedece ao esquema geral, dispondo em dois
textos (com o sintetismo característico), sobre o foro competente
e o prazo prescricional, neste com a imperfeição técnica apontada.

Assenta, de início, que "as ações em que se pleiteiam indeniza-
ções por danos causados por determinado acidente nuclear deverão
ser processadas e julgadas pelo mesmo Juízo Federal, fixando-se a
prevenção jurisdicional segundo as disposições do Código de Pro-
cesso Civil." Inscreve ainda que também "competirá ao Juízo pre-
vento a instauração, ex ojjicio, do procedimento do rateio", já
referido (art. 11).

Dispõe, ao depois, que "o direito de pleitear indenização com
fundamento nesta Lei prescreve em 10 (dez) anos, contados da data
do acidente nuclear" (art. 121). Acrescenta, ainda, que se "o aci-
dente for causado por material subtraído, perdido ou abandonado,
o prazo prescricional contar-se-á do acidente, mas não excederá a
20 (vinte) anos contados da data da subtração, perda ou abandono"
(parágrafo único).

Assim, prevê apenas os prazos máximos como limites para as
duas situações básicas, sem qualquer possibilidade de extensão,
dentro da posição mais rígida, merecendo, pois, as críticas ditadas
pelo espírito protecionista prevalecente. Mas, de outro lado, opta
pelo sistema de prescrição, mais favorável, portanto, para a vítima.

Verifica-se, pois, ante ao exposto, que o explorador da instala-
ção nuclear, é o sujeito passivo na ação, a qual tem como pressu-
posto o prejuízo (dano nuclear) sofrido pela vítima — titular do



REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA DA MATÉRIA 217

direito — podendo, no entanto, haver terceiro legitimado (no caso
de sub-rogação à proposição.

Apontam-se, na doutrina, com respeito à matéria, dificuldades
de prova, que, em muitos casos, realmente existem. Mas, ocorrem
também situações em que se tornam evidentes os danos (os aciden-
tes agudos). À vítima basta a demonstração de que se trata de dano
nuclear, com o estabelecimento de sua vinculação a acidente nuclear,
como realça Tocino Biscarolasaga501 — situação em que adquire
importância o trabalho pericial — existindo, em seu prol, os meca-
nismos de prescrição, como assinala Chenu502.

Anote-se, por fim, que a reparação deve observar o limite ci-
tado, efetivando-se nas condições referidas, por meio de rateio entre
os interessados.

Com essas observações, perfaz-se o estudo da responsabilidade
civil nuclear, dentro das perspectivas visadas pelo presente estudo,
que se completará com breves considerações sobre a responsabili-
dade penal nas atividades nucleares — previstas, por expresso, em
nossa lei de regência — em que se reforça o sistema especial insti-
tuído para as atividades em questão.

Insistimos, nesse passo, nas sugestões oferecidas — formuladas
a nível de proposições gerais — que, por certo, contribuirão para o
aprimoramento do mecanismo em causa, ante às perspectivas reais
que ora se abrem para uma breve e extensa aplicação prática, em
nosso país, das diferentes substâncias nucleares e em vários setores
de atividades, mesmo fora de instalações nucleares, na defesa dos
valores realçados.

30. Responsabilidade penal nas atividades nucleares: figuras
definidas e respectivas sanções.

A par da regulamentação da responsabilidade civil no plano
nuclear, as leis especiais — eis que as Convenções internacionais se
limitam apenas ao campo específico — costumam inserir normas de
cunho penal em seu próprio contexto, como reforço para o sistema
instituído503. Erigem então certas figuras em delitos, imprimindo
cunho sancionatório mais rigoroso às situações contempladas, em

501. Tocino Biscarolasaga: o. cít., p. 386.
502. Chenu: o. cit., p. 37.
503. Sobre a responsabilidade penal, v. Alvarez: o. cít., p. 574 e 575.
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defesa das principais medidas previstas e na preservação de inte-
resses vários da sociedade.

Realce-se, desde logo, a importância conferida à autorização
para funcionamento e à contratação de seguro especial, cuja não
existência, ao lado de sanções administrativas, pode levar à caracte-
rização como crime, subordinando o agente às sanções penais, tanto
pessoais, como patrimoniais.

Algumas leis descem à enumeração de minuciosas ações deli-
tuosas, enquanto outras descrevem apenas as posições mais impor-
tantes para o contexto protetivo — que vem, pois, a completar —
das eventuais vítimas das atividades nucleares.

Além disso, algumas leis especiais reservam capítulo próprio
para a disciplinação das sanções administrativas (como a espanhola),
mas a maioria se contenta — como a brasileira — em delas cuidar,
apenas em relação a cada uma das posições correspondentes (assim,
por exemplo, trata a nossa lei do cancelamento quando fala da
infringência, pelo explorador, de alguma obrigação: como, por exem-
plo, a de comunicar eventuais modificações na atividade ou no
seguro).

Assinale-se, outrossim, que, entre nós, há regulação penal em
outras leis — como no citado estatuto repressivo militar — mas o
nosso enfoque se cingirá à da lei nuclear, em razão dos objetivos
precípuos desse trabalho.

A regulação penal visa à preservação de certos interesses bá-
sicos, em que se destacam: a proteção da comunidade, pela submis-
são da atividade ao licenciamento e ao controle correspondente,
para a prevenção de acidentes; a preservação de eventuais vítimas,
pelo reforço à exigência do seguro; a defesa da tecnologia especial
do setor, com o amparo ao segredo nuclear.

As figuras descritas — que variam nas diferentes leis (de tipo
e de extensão) — constituem, em geral, crimes de perigo, subme-
tendo-se eventos outros à legislação comum compatível. As principais
são as de violação às exigências de autorização e de seguro; de uti-
lização indevida de materiais nucleares e de violação de segredo.

Subordinam-se — como natural — à jurisdição própria.
Analisando-se os principais textos, para a exata compreensão

do alcance da matéria, verifica-se que algumas leis oferecem sistema-
tização mais completa a respeito, enquanto outras se restringem a
poucas e genéricas formulações, incluindo-se a lei brasileira no pri-
meiro elenco, com a tipificação de várias figuras penais.
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Nesse mesmo contexto, estão as leis espanhola e italiana. Minu-
ciosas são as leis norte-americana, com várias figuras (seção 18),
e alemã. Mais genéricas são as leis francesa e belga. A dinamarquesa
contém, por sua vez, apenas um texto geral a respeito (seção 40).

Com efeito, a lei espanhola também prevê várias figuras de
delitos.

Incrimina, de início, aquele que intencionalmente provoca a
"liberação de energia nuclear que ponha em perigo: a vida e a
saúde de pessoas, a bens, mesmo que não produza explosão", atri-
buindo-lhe a pena maior de reclusão (art. 84, 1." parte). Enquadra
também aquele que, "não compreendido" na situação acima, "per-
turbar intencionalmente o funcionamento de uma instalação nuclear",
sujeitando-o a pena de prisão maior (segunda parte).

Em seguida, pune aquele que "intencionalmente expressar uma
ou mais pessoas a radiações ionizantes que ponham em perigo sua
vida, sua saúde ou bens", porém, com pena de reclusão menor
(art. 85).

Cuida, ao depois, de sancionar aquele que "sem a devida auto-
rização ponha em exploração uma instalação nuclear ou um navio
ou aeronave nuclear, ou um dispositivo que gere radiação ionizante,
facilite, receba, transporte ou possua matérias radioativas ou subs-
tâncias nucleares, trafegue com elas, retire ou utilize rejeitos dos
mesmos ou faça uso de isótopos radioativos", mas com pena de
prisão menor (art. 86).

Prevê, por fim, a violação de segredo, contemplando as ações
de "descobrir, violar, revelar, subtrair, ou utilizar segredos de qual-
quer classe relacionados com a energia nuclear", apenadas com
prisão maior, salvo se pena maior for prevista (art. 87).

Assenta, ainda, a lei em questão que, se o agente proceder com
negligência nos delitos descritos, sujeitar-se-á a pena inferior (art.
88), e, em qualquer dos casos descritos, se ocorrer danos, morte ou
lesões, prevalecerá o sistema do Código Penal, com as penas para
cada caso fixadas (art. 89), o qual, ademais, funciona supletivamente
para o campo em debate (art. 90).

Outrossim, a mesma lei disciplina em apartado as infrações
administrativas, fixando as sanções correspondentes, especialmente
as de cancelamento de licença e muitas outras (arts. 91 a 95).

Por sua vez, a lei italiana contempla, de início, o delito de
omissão de denúncia a autoridade, determinada na lei, para a posse
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de material físsil especial ou outro, fixando penas de um a dois
anos de prisão e multa (art. 28).

Incrimina, depois, o comércio ou o transporte dos minerais a
que se refere (utilizáveis no setor), sem autorização da autoridade
competente, apenando-os com multa. Também enquadra quem co-
mercie ou transporte, sem autorização, substâncias radioativas, com
pena de um a dois anos e multa, alcançando inclusive o adquirente
(art. 29).

Pune, ao depois, aquele que põe em exercício instalação nuclear
sem autorização, com pena de dois a três anos e multa, sem prejuízo
de sanções previstas no Código Penal, incluindo-se nas mesmas penas
a ação consistente na continuação da atividade depois de suspensa
(art. 30).

Conceitua como delito, ainda, o emprego de radioisótopos sem
autorização, fixando-lhe pena de multa (art. 31).

Estabelece, por fim, que, em qualquer caso, será confiscado o
material correspondente (art. 32).

Já a lei belga pune com prisão, de três meses a cinco anos e
multa, ou apenas uma das sanções, a pessoa que infringir as dispo-
sições nela citadas (art. 22) — as quais se aplicam os textos compa-
tíveis do Código Penal — e consubstanciadas nas ações de "receber
ou conservar em instalação combustível ou substância nuclear, pro-
duto ou rejeito radioativo sem conhecimento do explorador" (art.
3) e não contratar e não manter seguro (art. 7).

A lei francesa sanciona com prisão, de dois e seis anos, e multa,
ou uma das duas, aquele que infringir as disposições referentes a
seguro e a justificação (previstas: arts. 7 e 24) (art. 18, l.a parte).

De outro lado, estipula que autoridade competente, em processo
verbal de infração, pode suspender a atividade até a regularização
das providências citadas (segunda parte).

Por fim, afasta a ação civil da influência da jurisdição criminal
(art. 17).

A lei japonesa — que se preocupa, nesse plano, apenas com a
garantia — trata da violação de seguro, apenando-a com prisão
não superior a um ano ou multa (art. 24).

Incrimina, ao depois, a pessoa incumbida que não oferece relato
sobre a existência de seguro ou o apresenta falso; ou que recusa,
interrompe, ou impede a entrada da fiscalização; ou que deixa de
responder às indagações feitas ou que presta declarações falsas,
sujeitando-a à pena de multa (art. 25).



REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA DA MATÉRIA 221

Se isso ocorrer quando o agente estiver na representação de
pessoa jurídica, será essa alcançada também pela sanção (art. 26).

A lei inglesa também contém disposição de cunho penal, princi-
palmente quanto a violação às licenças (ns. 2, 2; e n. 4, 6).

Já a lei atômica brasileira contempla várias situações em capí-
tulo próprio (III), dispostas por nove textos, iniciando-se por esta-
tuir que constituem crimes na exploração e utilização de energia
nuclear os nela descritos, "além dos tipificados na legislação sobre
Segurança Nacional e nas demais leis" (art. 19).

Incrimina, primeiro, as ações de "produzir, processar, fornecer
ou usar material nuclear sem a necessária autorização ou para fim
diverso do permitido em lei", que pune com reclusão, de quatro
a dez anos (art. 20).

Cuida, em seguida, da ação de "permitir o responsável pela
instalação nuclear sua operação sem a necessária autorização", a
qual se sujeita a reclusão, de dois a seis anos (art. 21).

Capitula, depois, as de: "possuir, adquirir, transferir, transpor-
tar, guardar ou trazer consigo material nuclear, sem a necessária
autorização", sujeitas a reclusão, de dois a seis anos (art. 22).

Enquadra, posteriormente, a violação de segredo, sob a forma
de "transmitir ilicitamente informações sigilosas, concernentes à ener-
gia nuclear", a qual se subordina a reclusão, de quatro a oito anos
(art. 23).

Prevê, em seguida, as ações de "extrair, beneficiar ou comerciar
ilegalmente minério nuclear", atribuindo-lhes pena de reclusão, de
dois a seis anos (art. 24).

Trata, ao depois, das ações de "exportar ou importar, sem a
necessária licença, material nuclear, minérios nucleares e seus con-
centrados, minérios de interesse para a energia nuclear e minérios
de concentrados que contenham elementos nucleares", impondo-lhes
pena de reclusão, de dois a oito anos (art. 25).

Fala, ainda, na ação de "deixar de observar as normas de segu-
rança ou de proteção relativas à instalação nuclear ou ao uso, trans-
porte, posse e guarda de material nuclear, expondo a perigo a vida,
a integridade física ou o patrimônio de ou trem", a que fixa pena de
reclusão, de dois a oito anos (art. 26).

Por fim, enuncia as ações de "impedir ou dificultar o funcio-
namento de instalação nuclear ou o transporte de material nuclear",
a que comína pena de reclusão, de quatro a dez anos (art. 27).
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Analisando-se essas disposições, observa-se que, basicamente,
são contemplados: o exercício ilegal ou irregular da atividade (com
fim diverso ou com ausência de autorização) (art. 20); a permissão,
pelo responsável, de operação sem autorização (art. 21); a posse
indevida de material nuclear (art. 22); a violação de segredo nuclear
(art. 23); a extração ou o comércio ilegal de minério nuclear (art.
24); a exportação ou importação ilegal de material nuclear (art. 25);
a inobservância de normas de segurança (art. 26); o impedimento ou
o obstáculo ao funcionamento de instalação (art. 27).

São crimes, em geral, de perigo ou de exercício ilegal de ati-
vidade.

As penas variam e assumem conotações bem acentuadas, em
comparação à média das sanções vigentes.

O sancionamento atende aos objetivos citados, coroando, com
o rigor penal, um complexo, mais incisivo, sistema de proteção às
pessoas e aos valores básicos do homem e da sociedade, na viabili-
zação jurídica de uma atividade, que se apresenta como de enoime
relevo no contexto político, econômico e social do mundo presente.
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De acentuado interesse é a problemática da responsabilidade
civil, que desfruta de posição de realce no âmbito da ciência jurídica,
porque voltada para a proteção de valores e de bens fundamentais
do homem e da própria sociedade, especialmente em razão do pro-
gresso tecnológico, que, de um lado, vem inserindo aparatos significa-
tivos de conforto e de utilidade para o homem, mas, de outro, em
contraponto, vem trazendo extensa e infinita gama de novos riscos
à existência diária.

Nesse contexto, assumem ênfase especial as atividades nuclea-
res — resultantes da fissão controlada do átomo e de sua aplicação
industrial, principalmente na produção de energia — as quais, a par
de inúmeros usos práticos, em diferentes campos (indústria, medici-
na, pesquisa, ciência e outros), colocam sob risco exacerbado e de
incomensurável espectro a vida em sociedade.

Em razão disso é que nos propusemos a enfocar o tema da
responsabilidade civil nas atividades nucleares, de enorme transcen-
dência, inclusive para o Brasil, em razão do recentíssimo e efetivo
ingresso de nosso país na era atômica, com o acionamento da usina
Angra I.

De difícil e complexa textura — como, de resto, toda a teoria
da responsabilidade civil — reveste-se a matéria de acendrado valor,
em função de seu vasto alcance (civil e militar), que movimentou,
em todo o mundo, administradores, técnicos, juristas e outros inte-
ressados, na busca de soluções que pudessem atender, a um só tempo,
ao elevado interesse econômico e estratégico que a utilização pací-
fica do átomo envolve e à necessidade de preservar-se os valores
básicos do homem e da sociedade.

Nessa ordem de idéias, construiu-se então um sistema particular
de princípios e de normas — plasmado nas denominadas "leis atô-
micas" — sobre responsabilidade civil no setor, em que se rompem
certas estruturas do direito comum, conferindo-se às atividades nu-
cleares situação peculiar dentro do regime jurídico de responsabili-
dade, conforme procuramos mostrar no presente trabalho.
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Para esse efeito, partimos da análise da teoria geral da respon-
sabilidade civil, perquirindo os seus aspectos principais, à luz dos
ensinamentos do direito comparado e do direito nacional, intentando,
a cada passo, assentar as suas noções básicas, dentro do rigor con-
ceituai exigido.

Nesse sentido, começamos por mostrar que essa teoria foi edifi-
cada sobre a noção de ato ilícito — vale dizer, desconforme à ordem
jurídica — cujo âmago analisamos, identificando e examinando os
seus componentes, para a definição do respectivo alcance.

Salientamos, ao depois, os dois campos em que o ilícito pode
levar à responsabilização no plano jurídico, o civil e o penal, em
função de perspectivas e de motivações diversas que o Direito assu-
me. Na conclusão, enfatizamos que a responsabilidade civil consiste
na obrigação do agente em reparar o dano causado a terceiro.

Oferecemos, em seguida, breve evolução histórica da teoria da
responsabilidade civil, salientando que, em sua origem, inserida
estava a culpa como fundamento, mas que, com o progresso tecno-
lógico, ocorreu a sua objetivação, no sentido de alcançar-se maior
expressão na proteção às vítimas de infortúnios.

Discutimos, posteriormente, as principais classificações exis-
tentes sobre a matéria, realçando a que distingue, nessa área, o regi-
me das atividades não perigosas do das atividades perigosas.

Passando a analisar o sistema da responsabilidade civil nas ati-
vidades não perigosas — a propósito das quais se elaborou a teoria
em questão — examinamos os seus traços mais significativos, exata-
mente para oferecer quadro geral sobre a matéria, para nele encartar
a responsabilidade nas atividades perigosas — em que se incluem
as nucleares — e, por fim, mostrar o posicionamento das últimas
nesse contexto e discutir o respectivo regime jurídico, enfatizando,
a cada passo, o seu caráter especial.

Verificamos que a nota distintiva das atividades apontadas é a
da existência ou não de perigo — ínsito em sua natureza ou decor-
rente dos meios empregados — e, com respeito às nucleares, a res-
pectiva intensidade e a conseqüente gravidade. Mostramos então que
as atividades não perigosas formam ainda o contingente mais expres-
sivo nesse campo, sendo dominado pela idéia de ilícito e de subjeti-
vidade na ação.

Salientamos que o seu regime jurídico geral é de cunho privado
interno, de base romanística e cristalizado nas codificações da época
liberal; daí por que os princípios que o inspiram são os de respon-
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sabilidade: a) individual; b) de natureza patrimonial; c) total; d)
pela prática de ilícito e e) fundada na culpa.

Estudamos depois os responsáveis, anotando que podem ser
pessoas físicas ou jurídicas (inclusive o Estado), tanto por ação pró-
pria, como de terceiro (ou de coisa) vinculado, cujas diferentes situa-
ções examinamos.

Realçamos, em seguida, os pressupostos da responsabilidade, a
saber: a) a ação; b) o dano e c) o vínculo, definindo os respectivos
contornos básicos e assinalando que a violação pode ocorrer tanto
no campo delitual (responsabilidade extracontratual), como no con-
tratual (responsabilidade contratual).

Relativamente aos fundamentos, examinamos os dois reconhecidos
a culpa e o risco, aquela própria das atividades não perigosas e
presente desde a construção da teoria, este deduzido com o avanço
tecnológico, para embasar a responsabilidade pelos acidentes que o
denominado "maquinismo" introduziu. Salientamos, então, que, admi-
tido de início no plano dos acidentes do trabalho, passou mais tarde
a compor leis especiais pós-codificações e, mesmo, textos de Códigos
modernos, em contínua ascensão.

Versando, ao depois, o efeito da responsabilidade, mostramos
que consiste na reparação do dano causado, devendo ser integral e
consubstanciando-se na satisfação de perdas e danos, para a qual exis-
tem formas diferentes de liquidação.

Enfocamos, por fim, as causas excludentes de responsabilidade,
registrando que podem ser de ordem natural ou voluntária, permi-
tindo ao agente, nas hipóteses discutidas, a exoneração da obri-
gação de reparar.

Voltando-nos, outrossim, para o regime instituído para as ativi-
dades perigosas, acentuamos, de início, os critérios — naturais e jurí-
dicos — para a sua identificação, inclusive de cunho jurisprudencial,
em que se vem fixando posições importantes para a proteção das
vítimas de infortúnios.

Discutimos então o respectivo regime jurídico, salientando a
sua dedução já sob a égide do neolíberalismo e a conseqüente im-
pregnação de seu campo com acentuado conteúdo social, sob as
idéias da necessidade de mais justa distribuição dos riscos e de
amparo mais eficaz aos eventuais sujeitos passivos, em razão do pe-
rigo ínsito nessas atividades. Em conseqüência, verificou-se a intro-
dução de sensíveis modificações na teoria da responsabilidade civil,
em que se destacam a noção de responsabilização peto simples exer-
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cício de atividade e a inclusão do risco como seu fundamento, ora
presentes em vários diplomas legais. Concluímos por anotar as dife-
renças básicas entre os dois sistemas, acentuando que, para a vítima,
mais cômoda se apresenta a posição nessas últimas, eis que lhe cum-
pre apenas provar a relação causai entie a ação e o dano, ressal-
tando, outrossim, que na atividade nuclear — face à exacerbação
dos riscos — encontra a teoria em questão a sua mais rigorosa
aplicação.

Pass&ndo então a cuidar da responsabilidade nesse campo —
em que vingou uma acentuada extensão da noção de risco, em prol
da efetiva realização da indenização — cuidamos, de imediato, em
definir o seu posicionamento na teoria geral da responsabilidade
civil, para depois discutir o respectivo regime jurídico no direito bra-
sileiro, mas com base em elementos dos direitos convencional e
comparado, imprescindíveis nessa área.

Mostramos, de início, a recepção dessas atividades no plano )
jurídico, salientando que, extravasadas por vez primeira de forma |
hostil, ganharam, no entanto, o interesse universal exatamente na i
aplicação pacífica, em especial, na produção de energia, vindo a í
interessar aos juristas, administradores, técnicos e demais pessoas inte- |
gradas. No plano jurídico, contam ora com apreciável acervo legal J
e doutrinário, em que se observa o surgimento de uma nova ramifi- ?
cação do Direito, o chamado "Direito Nuclear". Mas é no campo
da responsabilidade civil que a matéria ganha colorações especiais,
com a esquematização de um sistema peculiar de princípios e de
normas, inclusive a nível regulamentar.

Analisamos, em seguida, essas atividades, sua natureza e sua
extensão, narrando a problemática da fissão do átomo e do controle
respectivo em reator de potência — matriz do sistema — ofere-
cendo então quadro de suas utilizações práticas, as quais vem tra-
zendo transformações profundas à vida social, econômica, política
e científica de vários países, inclusive, agora, do Brasil.

Apresentamos, depois, breve evolução histórica dessas ativida-
des, acentuando, no correr dos tempos, os diferentes fatores que
contribuíram para a sua descoberta e a respectiva implantação, exal-
çando o ingresso de nosso país nesse contexto e os pólos em que se
desenvolvem.

Volvendo-nos para a análise do regime jurídico instituído para a '
espécie, enfatizamos o seu caráter recente, ligado que está à proble-
mática da utilização pacífica do átomo. Realçamos a prevalência, em I
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sua constituição, da idéia de "socialização dos riscos", e da inspira-
ção em princípios e em regras traçados a nível internacional, em
que pontificam a intervenção do Estado no setor e a edificação
de um mecanismo próprio de controle e de fiscalização, internacional
e interno, com entidades de diferentes esferas. Salientamos que o
esquema conta com princípios próprios, cristalizados em convenções
internacionais e plasmados em leis nacionais de internação ou espe-
ciais sobre responsabilidade civil, a saber: a) o da canalização da
responsabilidade civil; b) o de sua limitação; c) o da responsabili-
zação pelo simples exercício da atividade; d) o da fundamentação
no risco; e) o da obrigatoriedade de constituição de garantia prévia;
e f) o da vinculação do Estado (direta ou indireta), ao pagamento
das indenizações. Esses princípios rompem com os tradicionais na
matéria, conferindo, outrossim, ao regime das atividades nucleares
posição singular dentro do das atividades perigosas.

Evidenciamos, a seguir, a integração, em seu sistema norma-
tivo, de componentes de ordem internacional e interna — analisa-
dos, depois, a cada tópico — mostrando que nela atuam entidades
diversas, com o objetivo principal de assegurar o uso pacífico do
átomo e a efetiva satisfação dos danos verificados. Posicionamos
então o direito brasileiro nesse contexto, mostrando a sua perfeita
adequação ao referido regime especial, em que conta com lei pró-
pria sobre responsabilidade civil (a Lei 6.453, de 17.10.77) e com
complexa estrutura administrativa para a sua condução, cujos inte-
grantes apresentamos, com destaque para a Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN), no controle e na normatização do setor,
e, ora, para a Nuclebrás (Empresas Nucleares Brasileiras S.A.) e
suas subsidiárias, na execução do monopólio conferido à União
nesse campo.

Cuidando, adiante, da regulamentação jurídica da matéria, ini-
ciamos por realçar a sua disciplinação por meio da técnica de defini-
ções, eis que, tanto nas convenções, como nas leis nacionais, existe
nomenclatura própria para o setor, em que também se delineam os
contornos do campo de aplicação da denominada responsabilidade
agravada (como, dentre outras, as noções de "instalação nuclear",
"combustíveis nucleares" e "substâncias nucleares"). Delimitam-se,
assim, o local, os meios, enfim, o espaço físico em que imperra a res-
ponsabilidade nuclear, mas aceita-se a sua projeção para o exterior
(em transportes, inclusive em navios e em outras situações), mas,
entre nós, apenas quanto ao transporte de substâncias nucleares,
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girando ademais a nossa lei somente em torno das atividades terres-
tres, razão pela qual a elas se dirigiu a nossa análise.

Versando, posteriormente, a configuração da responsabilidade,
acentuamos a necessidade de conjugação dos elementos informati-
vos internacionais e internos — que procuramos sistematizar — para
a compreensão do respectivo alcance. Apuramos, então, que, em sua
caracterização, prevaleceu a orientação restritiva na objetivação do
campo da responsabilidade nuclear — que a circunscreve à área
das instalações nucleares — à exceção de algumas leis (em que se
destaca a espanhola), em que se estendeu o regime às denominadas
instalações radioativas (para aplicação de radioisótopos), embora
com conotações mais brandas.

Examinando o fato gerador da responsabilidade nuclear, ofere-
cemos a respectiva disciplinação, apresentando, depois, as noções
básicas para a absorção do conceito de "acidente nuclear", com a
perscrutação dos riscos nucleares, suas origens e conseqüências, e a
discussão sobre os eventos mais graves ocorridos, coroando a expo-
sição com a enunciação das medidas de caráter técnico, administra-
tivo e jurídico tomadas para a respectiva elisão. Nesse passo, real-
çamos a gravidade dos riscos existentes na atividade, em razão de
seu espectro infinito.

Cuidamos, a seguir, dos responsáveis por danos nucleares, evi-
denciando a orientação geral de centralização da responsabilidade
no explorador (ou operador) da instalação nuclear, em face da cana-
lização e as respectivas formas: jurídica (geral) e econômica (do
direito norte-americano) e as hipóteses de substituição admitidas.
Discutindo a matéria em nosso direito, assinalamos a sua rígida in-
serção no regime da canalização jurídica, apontando as entidades que
respondem pela atuação no setor, a saber, Centrais Elétricas de Fur-
nas S.A. (pela usina Angra I) e Nuclebrás — Empresas Nucleares
Brasileiras S.A. (pelas demais) e enfatizando a vinculação da União
Federal ao sistema.

Perquíríndo os pressupostos da responsabilidade, identificamos
e estudamos como tais: o exercício da atividade e a existência de
dano nuclear, mostrando a redução da relação causai à simples ocor-
rência do evento. Na análise dos danos provocados — em pessoas e
em bens — evidenciamos a respectiva gravidade, com base nas
observações feitas, a qual justifica o regime peculiar edificado.

Vimos, em seguida, que, nessas atividades, fundamento da res-
ponsabilidade é o risco, mas em sua mais elástica e exacerbada
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postura, compreendendo o fortuito e a força maior, permitindo-se a
escusa apenas em eventos extremados e expressos na legislação espe-
cial, de modo que a responsabilidade se consubstancia em uma verda-
deira obrigação legal de ressarcimento.

Mas, em contraponto, analisando as medidas de equilíbrio ins-
tituídas, mostramos os limites que ao lado dos correspondentes aos
contornos objetivos da área de abrangência, são opostos a essa res-
ponsabilidade agravada: o da fixação de prazo máximo para a exigi-
bilidade da indenização e o da definição de valor máximo para a
indenização (entre nós, um milhão e quinhentas mil ORTN), esta
em razão do espectro infinito, que poderia tornar inviável a ativi-
dade, embora a injustiças possa em concreto levar. Salientamos que
essa foi a única forma de permitir-se o desenvolvimento da explo-
ração industrial do átomo, completando-se o esquema protetivo com
a obrigatoriedade do seguro, em que se vincula o Estado, para cuja
consecução se tem formado o denominado pool de seguradoras (en-
tre nós, no chamado "Consórcio Brasileiro dos Riscos Nucleares",
sob a égide do Instituto de Resseguros do Brasil).

Relativamente às causas excludentes, realçamos a admissão como
tal apenas de fatos de extraordinária gravidade, indicados por ex-
presso no sistema inclusive em nossa lei.

Analisamos, ao depois, o limite temporal fixado e a ação para
a responsabilização, mostrando a discussão quanto aos prazos e seus
desmembramentos e enfatizando a titularidade do lesado e a fixação
da autoridade competente para processamento na do juízo do local
do acidente, que, em nossa lei, se concentra na Justiça federal.

Por fim, apresentamos as figuras de natureza penal definidas
(especialmente em nossa lei), as quais completam a regulamentação
jurídica da matéria e emprestam ênfase maior ao regime de certas
ações, reforçando o respectivo mecanismo protetivo.

Em certos passos, oferecemos sugestões tendentes ao aperfei-
çoamento da sistemática em causa — entremeadas com a análise
dos aspectos pertinentes e apresentadas a nível de diretrizes — para
aproveitamento na rediscussão do assunto e à medida em que as
atividades nucleares ganhem, no Brasil o vulto alcançado em outros
países. Respeitam, principalmente, à extensão da responsabilidade
agravada a situações outras de utilizações da radioisótopos (fora, pois,
das instalações nucleares e dos transportes) e à respectiva regula-
mentação, para que as eventuais vítimas possam contar com um
sistema mais completo de proteção no setor. As proposições — que
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se acham em consonância, aliás, com algumas leis externas, citadas
no contexto — objetivam a defesa dos altos valores existentes no
homem e na sociedade, e são perfeitamente compatíveis com o de-
senvolvimento das atividades nucleares e a realização das respecti-
vas metas, conciliando-se, assim, também quanto a esses pontos, os
interesses em questão.

Ao concluir, insistimos e persistimos nas referidas sugestões,
certos de assim colaborar para o aprimoramento do complexo e
singular sistema de responsabilidade civil erigido para essas ativida-
des, que, dado o seu relevo, vem assumindo posições de destaque
nos cenários político, estratégico, econômico e científico de nossos
dias, emprestando, ademais, o próprio qualificativo à época em que
vivemos.
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