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ROL DE CATEGORIAS 

 

Desenvolvimento Sustentável : “A satisfação das necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias 

necessidades”1. 

Direito Nuclear : conjunto de normas, de caráter especial, concebidas para regular 

a conduta de pessoas físicas ou jurídicas que realizam atividades que impliquem 

no manuseio e/ou exposição a materiais e produtos radioativos, seja de origem 

natural ou processada2. 

Elemento Nuclear : elemento químico emissor de partículas que possa ser 

aproveitado no processo de geração de Energia Nuclear3. 

Energia Nuclear : é a energia liberada a partir de reações ocorridas no núcleo dos 

átomos que podem ser convertidas em energia elétrica, seja por meio da fissão ou 

fusão de Radioisótopos4. 

Externalidades : desdobramentos indiretos não dimensionados no conjunto de 

cálculos econômicos e sociais dos resultados de uma atividade ou 

empreendimento, que vêm a afetar terceiros não diretamente envolvidos com a 

ação originária, não se encontrando, em regra, precificados no ciclo de exploração 

da atividade5. 

Fissão Nuclear : cisão de radioisótopo com emprego de nêutrons livres, com 

consequente produção de energia e elementos químicos6. 

                                            
 
1 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. Relatório Brundtland, “Nosso Futuro Comum. Disponível em: 
http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm. Acesso em: 11 maio 2019. 
2 STOIBER, Carlton; BAER, Alec; PELZER, Norbert; TONHAUSER, Wolfram. Manual de Derecho 
Nuclear. 2006: IAEA, p. 4. Disponível em: <https://www-
pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1160s_web.pdf>. Acesso em: 13 maio 2019. 
3 BRASIL. Decreto nº 9.600, de 5 de dezembro de 2018. Consolida as diretrizes sobre a Política 
Nuclear Brasileira. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/ 
D9600.htm>. Acesso em: 13 maio 2019. 
4 LEHTO, Jukka. Basics of Nuclear Phisics and of Radiation Detection and Measurement. Disponível 
em: http://nucwik.com/From_WikiSpaces/mainSpace/files/CINCH%20NRC%20book%20by%20Jukka 
%20Lehto%20-%20version%201%2061%20Feb2017.pdf. Acesso em: 10 jan. 2019. 
5 COASE, Ronald Harry. The firm, the market and the Law. Chicago: University of Chicago Press, 
1988. 
6 MEITNER, Lise; FRISCH, Otto Robert. Disintegration of Uranium by Neutrons: a new type of nuclear 
reaction. Nature , v.143, p. 239-240, 1939. Disponível em: 



Fusão Nuclear : junção de átomos, com o surgimento de um novo elemento 

químico e massiva produção de energia7. 

Matriz Elétrica : conjunto de fontes empregadas para a geração de energia elétrica 

em um dado lócus territorial8. 

Matriz Energética : conjunto de fontes empregadas para a produção de energia em 

um dado lócus territorial9. 

Ordenamento Jurídico : conjunto de normas regentes de um dado sistema jurídico 

lidas de forma conjunta e integrada visando a regulação das condutas em 

sociedade10. 

Paradigma Jurídico : modelo ou concepção que orienta a vida em sociedade e 

explica como os direitos e princípios vigentes nessa mesma sociedade se 

sustentam como sistema. Em Habermas, são as visões exemplares de uma 

comunidade jurídica acerca de como um sistema de direitos e princípios 

constitucionais podem ser comunicados e realizados no contexto de uma dada 

sociedade11. 

Radioatividade : fenômeno natural decorrente do decaimento nuclear, em que são 

produzidas partículas (alfa e beta) ou radiação (gama) em razão da instabilidade 

das forças presentes nos núcleos de um conjunto de átomos12. 

Radioisótopos : conjunto de átomos com núcleos instáveis, implicando na emissão 

de radiação decorrente do decaimento13. 

                                                                                                                                        
 
https://www.nature.com/nature/volumes/143/ issues/3615. Acesso em: 10 jan. 2019. 
7 LEHTO, Jukka. Basics of Nuclear Phisics and of Radiation Detection and Measurement. Disponível 
em: http://nucwik.com/From_WikiSpaces/mainSpace/files/CINCH%20NRC%20book%20by%20Jukka 
%20Lehto%20-%20version%201%2061%20Feb2017.pdf. Acesso em: 10 jan. 2019. 
8 EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Matriz Energética e Elétrica. Disponível em: 
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9 EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Matriz Energética e Elétrica. Disponível em: 
<http://epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica>. Acesso em: 4 mar. 2019. 
10 KELSEN, Hans. Teoria Geral das Normas. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1986. 
11 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms: contributions to discourse  theory of Law and 
democracy . Cambridge: MIT, 1996, pp-194-195. Ver também CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, 
Zenildo. O novo paradigma do direito na pós-modernidade. Revista de Estudos Constitucionais, 
Hermenêutica e Teoria do Direito , vol. 3, n. 1, p. 75-83, jan./jun. 2011. Disponível em: 
<http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/article/view/777/1761>. Acesso em: 13 maio 2019. 
12 LEHTO, Jukka. Basics of Nuclear Phisics and of Radiation Detection and Measurement. Disponível 
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Regulação Nuclear : conjunto de disposições normativas que regem a ação que 

empregue substâncias radioativas14. 

Rejeito Radioativo : qualquer material, resultante da ação humana, que contenha 

substâncias radioativas em quantidades superiores aos limites de segurança, 

revelando-se inviável o seu reaproveitamento15. 

Sustentabilidade : Paradigma metajurídico que orienta a sociedade global no 

terceiro milênio, bem como a atuação do intérprete do Direito no sentido da leitura 

da ação humana a partir das dimensões social, econômica, ambiental e 

tecnológica, na acepção de Gabriel Ferrer, elemento indispensável às ações dos 

Estados para a garantia da dignidade humana às gerações presentes e futuras, 

bem como à perenização da humanidade no planeta16. 

Transconstitucionalismo : “um constitucionalismo relativo a (soluções de) 

problemas jurídico-constitucionais que se apresentam simultaneamente a diversas 

ordens. Quando questões de direitos fundamentais ou de direitos humanos 

submetem-se ao tratamento jurídico concreto, perpassando ordens jurídicas 

diversas, a ‘conversação’ constitucional é indispensável.”17 

Transnacionalidade : “fenômeno reflexivo da globalização, que se evidencia pela 

desterritorialização dos relacionamentos político-sociais e corresponde aos 

vínculos que atravessam os limites do Estado e traz consigo, inclusive, a ausência 

da dicotomia público e privado.”18 

Transparência : princípio regente da ordem jurídica que prima pela máxima 

disponibilização de informações pelo Poder Público aos cidadãos, partindo do 

pressuposto da primazia da informação na contemporaneidade; na área nuclear, 
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Nuclear Brasileira. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/ 
D9600.htm>. Acesso em: 13 maio 2019. 
15 BRASIL. Decreto nº 9.600, de 5 de dezembro de 2018. Consolida as diretrizes sobre a Política 
Nuclear Brasileira. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/ 
D9600.htm>. Acesso em: 13 maio 2019. 
16 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo; FERRER, Gabriel Real. Globalização, 
transnacionalidade e sustentabilidade . Disponível em:< https://www.univali.br/vida-no- 
campus/editora-univali/e-books/Documents/ecjs/E-book%202012%20GLOBALIZA%C3%87%C3% 
83O,%20TRANSNACIONALIDADE%20E%20SUSTENTABILIDADE.pdf>. Acesso em: 13 maio 2019. 
17 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 129. 
18 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 
Márcio; STELZER, Joana (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009, p. 24-25. 



implica no dever de divulgação, pelos responsáveis pelo desenvolvimento de 

tecnologias e programas nucleares, de informações relativas às implicações da 

área na vida humana, sopesando ganhos e perdas passíveis do desenvolvimento 

de atividades nucleares19. 
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Nuclear. 2006: IAEA, p. 4. Disponível em: <https://www-
pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1160s_web.pdf>. Acesso em: 13 maio 2019. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudo o que o Criador Todo-Poderoso instituiu em nosso globo 
ocorre em uma ordem tão maravilhosa, que nada subsiste sem o apoio de 
outra coisa: o próprio globo, com todas as suas pedras, minério e 
cascalho, é nutrido e sustentado pelos elementos: plantas arvores, ervas, 
gramas e musgos crescem fora do globo, e os animais acabam por 
crescer fora das plantas. Todos estes são finalmente transformados de 
volta em suas substâncias primárias, a Terra alimentando a planta, a 
planta, o verme, o verme, o pássaro, e freqüentemente o pássaro, a fera 
de rapina; então finalmente a fera de rapina é consumida pela ave de 
papina, a ave de papina pelo verme, o verme pela erva, a erva pela Terra: 
o homem, de fato, que transforma tudo em suas necessidades, é 
freqüentemente consumido pela fera, o pássaro, ou o peixe que o ataca, 
pelo verme ou pela Terra. É assim que tudo circula. 
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RESUMO 

 

A presente Tese está inserida na área de concentração Constitucionalismo, 

Transnacionalidade e Produção do Direito, na linha de pesquisa Estado, 

Transnacionalidade e Sustentabilidade, sendo desenvolvida ao longo de cinco 

capítulos. O objetivo geral do trabalho foi investigar a geração de Energia Nuclear no 

Ordenamento Jurídico brasileiro, a partir do Paradigma Jurídico da Sustentabilidade e 

da Transnacionalidade, como alternativa viável para a Matriz Energética brasileira no 

século XXI. Cinco foram os objetivos específicos fixados à realização de tal desiderato: 

apresentar o histórico, as implicações e a participação da Energia Nuclear nos parques 

elétricos (i); demonstrar a evolução da ciência jurídica em seu Paradigma clássico ao da 

Sustentabilidade, quanto às suas dimensões ambiental, econômica, social e 

tecnológica, no que se interrelacionam com a questão da geração de energia, 

especialmente a nuclear (ii); traçar elementos de Direito Comparado e Transnacional na 

regulação nas atividades nucleares de países previamente selecionados (iii); verificar os 

elementos normativos regulatórios da área nuclear no Direito brasileiro (iv) e, por fim, 

analisar as possibilidades de que o alinhamento dos dispositivos normativos brasileiros 

com o Direito Comparado e transnacional tracem um panorama de adequação do 

modelo nuclear nacional ao Paradigma da Sustentabilidade (v). Para tanto, tomaram-se 

os métodos indutivo e cartesiano para seleção e tratamento dos dados obtidos através 

de pesquisa bibliográfica e documental, de modo a apresentar conclusões sobre o 

objeto em estudo. A partir da acepção do Paradigma da Sustentabilidade defendida por 

Gabriel Ferrer, e com base em elementos do Direito Comparado e Transnacional 

selecionados relacionados com o objeto em estudo, possibilitou-se identificar os 

entraves jurídicos ao desenvolvimento da Energia Nuclear no país. Os resultados 

apontam para a sustentabilidade no emprego da energia nuclear, através da 

diversificação das fontes e, no plano jurídico, pela necessidade de modificações 

constitucionais e legais no Ordenamento Jurídico brasileiro capazes de viabilizar a 

materialização dos potenciais energéticos do setor nuclear na Matriz Energética 

brasileira observado o paradigma central em estudo. 

 

Palavras-chave : Energia Nuclear. Sustentabilidade. Transnacionalidade. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is inserted in the area of Constitutionalism, Transnationality and Law 

Production, in the research line State, Transnationality and Sustainability, and it 

was divided into five chapters. The general objective of this work was to investigate 

the generation of nuclear energy according to the Brazilian legal system, based on 

the Legal Paradigm of Sustainability and Transnationality, as a viable alternative to 

the Brazilian Energy Model of the 21st century. There were five specific objectives 

set for the accomplishment of this objective: to present the history, implications and 

participation of the use of Nuclear Energy in electric plants (i); to demonstrate the 

evolution of legal science in its classic Paradigm of Sustainability, in terms of its 

environmental, economic, social and technological dimensions, in relation to the 

issue of energy generation, particularly nuclear energy(ii); to track the elements of 

Comparative Law and Transnational Law in the regulation of nuclear activities of 

previously selected countries (iii); to verify the regulatory elements of the nuclear 

area within the Brazilian Law (iv) and, finally, to analyze the possibilities of an 

alignment of the Brazilian normative devices with Comparative and Transnational 

Law, outlying an overview of the adequacy of the national nuclear model to the 

Paradigm of Sustainability (v). Taking the objectives into consideration, the 

Inductive and Cartesian methods were used to select and treat the data obtained 

through bibliographic and documentary research, in order to present conclusions 

about the object under study. From the meaning of the Paradigm of Sustainability 

advocated by Gabriel Ferrer, and based on selected the elements of Comparative 

and Transnational Law related to the object under study, it was possible to identify 

the legal barriers to the development of Nuclear Energy in the country. The results 

point to the sustainability in the use of nuclear energy, through the diversification of 

sources and, in the legal plan, by the necessity of constitutional and legal 

modifications in the Brazilian Legal System capable of making possible the 

materialization of the nuclear energy potentials in the Brazilian Energy Model, 

provided the central paradigm in study is observed. 

Key-words: Nuclear Energy. Sustainability. Transnationality. 
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RIASSUNTO 

 

Questa tesi è inserita nell'area di concentrazione Costituzionalismo, 

Transnazionalità e Produzione del Diritto, nella linea di ricerca Stato, 

Transnazionalità e Sostenibilità, in fase di sviluppo in cinque capitoli. L'obiettivo 

generale di questo lavoro era di studiare la generazione di Energia Nucleare nel 

sistema legale brasiliano, basata sul Paradigma Legale della Sostenibilità e della 

Transnazionalità, come valida alternativa alla Matrice Energetica brasiliana nel 21° 

secolo. Sono stati fissati cinque obiettivi specifici per il raggiungimento di questo 

obiettivo: presentare la storia, le implicazioni e la partecipazione dell'Energia 

Nucleare nei parchi elettrici (i); dimostrare l'evoluzione della scienza giuridica nel 

suo classico Paradigma della Sostenibilità, in termini di dimensioni ambientali, 

economiche, sociali e tecnologiche, in relazione alla questione della generazione di 

energia, in particolare nucleare (ii); tracciare elementi di diritto comparato e 

transnazionale nella regolamentazione delle attività nucleari di paesi 

precedentemente selezionati (iii); verificare gli elementi normativi dell'area nucleare 

nella legge brasiliana (iv) e, infine, analizzare le possibilità che l'allineamento dei 

dispositivi normativi brasiliani alle leggi comparate e transnazionali fornisca una 

panoramica dell'adeguatezza del modello nucleare nazionale al Paradigma della 

Sostenibilità ( v). Pertanto, sono stati adottati i metodi induttivi e cartesiani per 

selezionare e trattare i dati ottenuti attraverso la ricerca bibliografica e 

documentale, al fine di presentare conclusioni sull'oggetto di studio. Dal significato 

del Paradigma della Sostenibilità sostenuto da Gabriel Ferrer e basato su elementi 

selezionati di diritto comparato e transnazionale relativi all'oggetto di studio, è stato 

possibile identificare le barriere legali allo sviluppo dell'Energia Nucleare nel paese. 

I risultati indicano la Sostenibilità nell'uso dell'Energia Nucleare, attraverso la 

diversificazione delle fonti e, nel piano legale, dalla necessità di modifiche 

costituzionali e legali al sistema legale brasiliano in grado di rendere possibile la 

materializzazione dei potenziali di Energia Nucleare nella Matrice Energetica 

brasiliana osservato il paradigma centrale dello studio. 

 

Parole chiave: Energia Nucleare. Sostenibilità. Transnazionalità. 



22 
 

 

INTRODUÇÃO 

 
Considerando a linha de pesquisa20 Estado, Transnacionalidade e 

Sustentabilidade, no contexto do Doutorado em Ciência Juridica da UNIVALI em 

formato de Doutorado Interinstitucional, tendo como receptora a Faculdade 

Católica de Rondônia, bem como a área de concentração21 focada em 

Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do Direito, a abordagem desta 

tese apresentará centralidade na previsão constitucional do uso pacífico da 

Energia Nuclear no Ordenamento Jurídico brasileiro, partindo de uma hipótese de 

que o emprego da Energia Nuclear mostra-se uma solução ambientalmente 

adequada e alinhada ao Paradigma da Sustentabilidade. 

A assunção do Paradigma da Sustentabilidade22 em suas dimensões 

ambiental, econômica e social, recebendo os influxos transversais da dimensão 

tecnológica se constitui, dentro da proposta do pesquisador, elemento norteador 

para que o implemento do uso pacífico da Energia Nuclear aporte contribuições 

para o desenvolvimento social, econômico e tecnológico do país, com especial 

destaque no campo da Matriz Elétrica, objeto de estudo, não olvidando outras 

áreas, como a saúde, agricultura e segurança alimentar, entre outras que a tese 

não pretenderá abordar. 

Uma opção energética que se constitua em possibilidade sustentável 

para o terceiro milênio exige segurança energética, com a geração de energia 

                                            
 
20 As linhas de pesquisa, nas palavras do Professor Cesar Luiz Pasold, constituem as especificações 
dos assuntos sobre quais os alunos de um curso de pós-graduação podem realizar suas pesquisas 
conducentes ao trabalho de conclusão. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias 
e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito.  8. ed. rev. Florianópolis: OAB/SC – coedição 
OAB, 2003, N.R n. 72, p. 135. 
21 Para Cesar Luiz Pasold, é de suma importância que a Proposta de Tese Doutoral encontre 
enquadramento do Tema nas Linhas de Pesquisa e compatibilidade com a Área de Concentração do 
seu Curso/Programa. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática . 
13. ed. rev., atual. e ampl. Florianópolis: Conceito Editorial, 2015, p. 149. 
22 Conforme Gabriel Ferrer, o paradigma da sustentabilidade constitui-se em “la voluntad de articular 
una nueva sociedad capaz de perpetuarse en el tiempo en unas condiciones dignas. El deterioro 
material del Planeta es insostenible, pero también es insostenible la miseria y la exclusión social, la 
injusticia y la opresión, la esclavitud y la dominación cultural y econômica.” FERRER, Gabriel Real. 
Calidad de vida, médio ambiente, sostentabilidad y cidadania. Construímos juntos el futuro? Revista 
Novos Estudos Jurídicos – NEJ, Itajaí-SC, vol. 17, n. 3, p. 310-326, set.-dez, 2012. Disponível em: 
http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202. Acesso em: 28 ago. 2018, p. 319. 
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limpa, renovável e de qualidade, com fluxo regular e contínuo, que garanta o 

acesso das presentes e futuras gerações ao desenvolvimento, bem-estar e à 

justiça social, objetivos fundamentais da Constituição da República Federativa do 

Brasil, efetivando os comandos constitucionais pátrios e alinhados aos dispositivos 

regulatórios transnacionais.  

A presente pesquisa justificou-se em razão da sempre presente 

discussão em torno da questão da indústria da Energia Nuclear, suas 

complicações econômicas, sociais e ambientais de grande monta e controvertida 

impactância no que diz respeito à Sustentabilidade.23 

O acesso e aumento contínuo de consumo de Energia Elétrica, 

considerada vital para o desenvolvimento humano e superação da pobreza24 

depende da diversificação das fontes elétricas e redução dos passivos ambientais 

decorrentes de sua produção. 

Em geral, onde quer que se preveja a instalação de uma unidade 

industrial de natureza nuclear, surgem temores por parte da comunidade 

circundante, especialmente depois dos acidentes nucleares de Chernobyl (1986) e 

de Fukushima Daiichi (2011)25.  

A pesquisa científica em torno da matéria possui relevância, haja vista 

que se constitui na forma adequada à produção de informação segura para 
                                            
 
23  Conforme o Relatório de Sustentabilidade Socioambiental de 2017 da Eletronuclear, empresa 
estatal responsável pela gestão das Usinas de Angra I e II, “a segurança nuclear é prioritária e 
precede a produtividade e a economia, não devendo nunca ser comprometida por qualquer razão. 
Sabemos que acidentes nucleares trazem impactos consideráveis ao meio ambiente, com evacuação 
da população residente, com custos econômicos expressivos. O risco existe, mas consideramos 
muito baixo a sua probabilidade de ocorrência. Seguimos rigidamente a legislação e as normas da 
CNEN e também somos fiscalizados com equipe residente em nossas instalações, além da 
fiscalização internacional da IAEA – International Atomic Energy Agency.” Cf. BRASIL. Eletrobrás 
Eletronuclear. Relatório de Sustentabilidade Socioambiental – 20 17. R: 2018. Disponível em 
http://www.eletronuclear.gov.br. Acesso em: 23 ago. 2018. 
24   No atual cenário internacional, em que os países em desenvolvimento, entre eles os BRIC (Brasil, 
Rússia, Índia e China) apresentam um crescimento acelerado e também no seu consumo de energia, 
nenhuma questão mostra-se tão importante na agenda mundial quanto refletir em como irão suprir 
suas demandas crescentes, conforme GUIMARÃES, Leonam dos Santos e MATTOS, João Roberto 
Loureiro de, em Energia Nuclear e Sustentabilidade.  São Paulo: Blucher, 2010, p. 13-14. 
25   Principais riscos da geração de energia nuclear para o meio ambiente. Extraído do site Brasil 
Escola. Disponível em https://m.brasilescola.uol.com.br/geografia/principais-riscos-geracao-energia-
nuclear-para-meio-ambiente.htm. Acesso em: 02 set. 2018. 



24 
 

 

subsidiar a sociedade e a comunidade científica, jurídica e política para a tomada 

de decisão acerca da continuidade e avanço do uso de fontes nucleares, bem 

como para o acompanhamento do desenvolvimento das atividades das usinas 

nucleares em funcionamento no país. 

Há relevância científica na verificação, seja nas dimensões ambiental e 

econômica, seja nas dimensões social e tecnológica da Sustentabilidade, da 

análise quanto à adequação da regulação jurídica da política nuclear desenvolvida 

pelo governo federal brasileiro ao Paradigma da Sustentabilidade, que rege não só 

o Direito Brasileiro, mas a própria subsistência da humanidade, eis que 

pressuposto da manutenção do equilíbrio ecológico e da vida no Planeta Terra com 

dignidade.26 

Ao longo dos estudos, diante da demora na conclusão da Usina de 

Angra 3, deliberada recentemente a retomada, pelo Conselho Nacional de Política 

Energética, das obras de sua construção, percebe-se que o setor nuclear brasileiro 

encontra-se bastante dependente das decisões dos Poderes Executivo e 

Legislativo federais para exploração dos potenciais energéticos nucleares –, e não 

raro foram acionados o Poder Judiciário e o Tribunal de Contas da União.27 

Recentemente, o governo assinou protocolo de intenções com a 

empresa russa Rosatom para a construção de novas usinas, entre outros 

                                            
 
26   Adota-se no presente trabalho o conceito do pesquisador da Universidade de Alicante e da 
UNIVALI Gabriel Real Ferrer, que defende a sustentabilidade como paradigma atual da subsistência 
da humanidade, que para ele, se constitui na busca de articular uma sociedade capaz de se 
perpetuar sobre o planeta no tempo, observados os requisitos da dignidade humana, em que não 
haja espaço para a escravidão, a miséria, a injustiça, a opressão e a exclusão social, tampouco a 
dominação cultural e econômica. Cf. FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, médio ambiente, 
sostentabilidad y cidadania”. Construímos juntos el futuro? Revista Novos Estudos Jurídicos – 
NEJ, vol. 17, n. 3, p. 310-326, set.-dez, 2012. Disponível em: 
http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202. Acesso em: 28 ago. 2018, p. 319. 
27 BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 1.108/2014 , Relator Min. André Luís de 
Carvalho, Sessão de 30.04.2014.  
BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 2.587/2014, Relator Min. André Luís de 
Carvalho, Sessão de 01.10.2014.  
BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 3.353/2015, Relator Min. André Luís de 
Carvalho, Sessão de 09.12.2015. 
BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 2.589/2016, Relator Min. André Luís de 
Carvalho, Sessão de 11.10.2016. 
BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade 329, Rel Min. Ellen 
Gracie, julgado em 1.04.2004. 
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interesses.28 Em se concluindo que o Programa Nuclear Brasileiro pode se pautar 

e suas diretrizes socioambientais se alinharem aos critérios do Paradigma da 

Sustentabilidade, a Energia Nuclear pode exsurgir como uma alternativa viável e 

adequada de Matriz Energética ao desenvolvimento do país no terceiro milênio. 

Dessa forma, este trabalho contribui, enriquecendo o debate acerca das 

decisões que o país deverá adotar, de forma soberana e democrática, quanto ao 

prosseguimento e aprofundamento do seu programa elétrico nuclear. 

Vale acentuar, na atualidade, há uma grande nuvem sobre a questão, 

seja do ponto de vista científico e técnico-jurídico, seja do ponto de vista 

sociológico, pois enquanto o Brasil anuncia a continuidade de seu programa e 

sofre críticas do ponto de vista da Sustentabilidade econômica e ambiental do 

mesmo29, alguns países vêm decidindo, depois do acidente de Fukushima, recuar 

na exploração dessa Matriz Energética – é o caso do Japão, Suíça, Bélgica e 

Alemanha, etc. – e outros não só mantém seus programas como desejam ampliá-

los –, como por exemplo, Índia e China.30 

Recentemente, o governo brasileiro promoveu a alteração da pasta 

responsável pela coordenação do seu programa nuclear, retirando do Ministério da 

Ciência e Tecnologia em favor do Gabinete de Segurança Institucional da 

                                            
 
28   Nessa notícia, a revista eletrônica Época Negócios anuncia ainda que, além de construção de 
novas usinas, o memorando prevê o suporte durante todo o ciclo de vida dessas usinas, além da 
gestão do combustível nuclear, cooperação mútua no uso pacífico da energia nuclear para o 
prolongamento da vida útil das usinas existentes no país, educação e treinamento dos profissionais 
que atuam no setor e o fortalecimento público sobre o programa nuclear brasileiro. ÉPOCA 
NEGÓCIOS. Eletronuclear e Rosatom vão construir novas usinas nucleares no Brasil . 
Disponível em: 
<https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2017/11/epoca-negocios-eletronuclear-e-rosatom-
vao-construir-novas-usinas-nucleares-no-brasil.html>. Acesso em: 04 set. 2018. 
29  BRAGA, Dimis da Costa. A Energia Nuclear no Ordenamento Jurídico Brasileir o em face dos 
princípios da Constituição de 1988 . Argumento - Artigos Doutrinários do X Encontro de Juízes 
Federais da 1ª Região, p. 709-726. Tribunal Regional Federal da 1ª Região: Brasília, 2009. 
30 G1. Países que abandonam a energia nuclear, a mantêm ou  a desejam . Disponível em: 
<http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/09/paises-que-abandonam-a-energia-nuclear-a-mantem-
ou-a-desejam.html>. Acesso em: 06 set. 2018. 
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Presidência da República31, demonstrando o interesse de um maior controle 

presidencial quanto ao tema32. 

Considerando ser um tema atual e carente de discussão na doutrina, 

esta tese visa, sob o ponto de vista científico e técnico-jurídico, apresentar 

possibilidades jurídicas para a ampliação da exploração da matriz nuclear, alinhada 

ao Pradigma Jurídico da Sustentabilidade e à possibilidade de se tornar uma opção 

energética ao desenvolvimento nacional no terceiro milênio, a partir de uma leitura 

que pondere as Externalidades e as implicações do emprego de tão polêmica 

tecnologia. 

Para tanto, o objetivo geral do trabalho será investigar a geração de 

Energia Nuclear, a partir do Paradigma Jurídico da Sustentabilidade e da 

Transnacionalidade, como alternativa viável para a Matriz Energética brasileira no 

século XXI. 

Diante disso, serão definidos como objetivos específicos, 1) apresenta r 

um histórico, as implicações e a participação da Energia Nuclear nos parques 

elétricos; 2) demonstrar  a evolução da ciência jurídica em seu Paradigma clássico 

do Direito ao da Sustentabilidade, passando pelas ondas do Direito Ambiental para 

chegar ao metaprincípio da Sustentabilidade como elemento norteador da 

sociedade e do Estado e as nuances deste paradigma, quanto às suas dimensões 

ambiental, econômica, social e tecnológica, no Direito Brasileiro, no que se 

interrelacionam com a questão da geração de energia, especialmente a nuclear; 3) 

traçar  elementos de Direito Comparado e Transnacional na regulação nas 

atividades nucleares de países previamente selecionados; 4) verificar  os 

elementos normativos regulatórios da área nuclear no Direito brasileiro; e 5) 

analisa r as possibilidades de que o alinhamento dos dispositivos normativos 

brasileiros com o Direito Comparado e transnacional tracem um panorama de 

adequação do modelo nuclear nacional ao Paradigma da Sustentabilidade. 

                                            
 
31 ETCHEGOYEN, Sergio Westphalen. A política nuclear brasileira : Novo modelo quer romper 
imobilismo no setor. In Folha de São Paulo, 22.07.2018, Caderno Opinião . São Paulo: FSP, 2018. 
32  BRASIL. Decreto de 22 Jun 2017 . Disponível em http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2015-
2018/2017/Dsn/Dsn14478.htm. Acesso em: 09 set. 2018. 
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A presente proposta se mostra inédita diante do exame da regulação 

jurídica da Energia Nuclear no Ordenamento Jurídico brasileiro, a partir de sua 

submissão ao Paradigma da Sustentabilidade como elemento indutor da 

governança transnacional, exsurgindo daí as possibilidades para uma alternativa 

viável à Matriz Energética brasileira. 

O conceito de Sustentabilidade, como Paradigma insofismável da 

manutenção da vida e do homem sobre o planeta, ante a constatação da limitação 

dos recursos naturais disponíveis que são a mola do funcionamento da economia e 

da distribuição – que se pretende equitativa – das condições indispensáveis à 

efetividade do direito transgeracional à fruição dos bens da vida, não exime 

qualquer atividade humana, e como não poderia deixar de ser, perpassa também 

as aplicações da Energia Nuclear e da radiação, através do seu uso pacífico, 

conforme prescritas no texto constitucional. 

Isto explicado, para falar do ineditismo da proposta traz-se muito mais 

perguntas que respostas. Em primeiro lugar, pretende-se descobrir se a geração 

da Energia Nuclear, no seu regramento no Ordenamento Jurídico brasileiro, 

encontra-se norteada pelo Paradigma jusfundamental da Sustentabilidade. 

Vale dizer, pretende-se inovar nos limites da ciência33, trazendo luzes 

sobre o questionamento sempre presente, se a regulação transnacional em matéria 

de energia atômica guarda consonância com o Paradigma da Sustentabilidade, nas 

suas dimensões econômica, social, ambiental e especialmente, a tecnológica em 

perspectiva de transversalidade em relação às demais. 

Intui-se, com base em pesquisas científicas que vêm sendo construídas 

pela comunidade jurídica e, em especial, pelo corpo docente e discente da Univali, 

que há uma relação de interdependência no ideal constitucional dos fins pacíficos 

da Energia Nuclear34, para que esta atinja seu objetivo fundamental, que é 

                                            
 
33  BICAS, Harley E. A.. Ineditismo, originalidade, importância, publicidade, interesse e impacto de 
artigos científicos. Arq. Bras. Oftalmol.,  São Paulo ,  v. 71, n. 4, p. 473-474,  Aug.  2008 .   Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S0004-
27492008000400001&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  14  maio 2019. 
34 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1 988. Art. 21, XXIII, “a”. Disponível 
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constituir-se em Matriz Energética para garantir as necessidades do 

desenvolvimento do Brasil no terceiro milênio35, de que sejam observados os 

critérios do Paradigma da Sustentabilidade, nas suas dimensões econômica, 

social, ambiental e tecnológica, servindo de manancial energético em prol da 

garantia do desenvolvimento social e econômico. 

Como observa Ishiguro36, a tecnologia nuclear é permanente e funda 

mental ao desenvolvimento tecnológico e à manutenção dos ecossistemas, e por 

oferecer oportunidades de pesquisa e desenvolvimento de técnicas avançadas, 

contribui para a evolução intelectual da humanidade. Não raro, aqueles que 

criticam a radiação nuclear dela se beneficiam, desconhecendo a amplitude de 

suas aplicações e a sua importância para o bem-estar da humanidade, 

contribuindo para a inteireza da efetividade dos princípios constitucionais 

estatuídos na Carta Magna pelo Constituinte de 1988, não só em favor das 

presentes, como das futuras gerações. 

Com efeito, não se pode descurar das potencialidades37 da Energia 

Nuclear como fator de segurança energética, tampouco de suas múltiplas 

aplicações, tais como, na medicina, na agricultura, na hidrologia, na arqueologia, 

na geologia, na esterilização de suprimentos médicos, na irradiação de alimentos, 

no tratamento da lama de esgotos, no controle de pragas e propriamente no 

desenvolvimento tecnológico. 

De outro lado, a dificuldade da produção da Energia Nuclear no país, os 

altos custos do investimento no setor nuclear, a possibilidade da sua aplicação em 

interesses bélicos, o risco de acidentes nucleares, as dificuldades quanto à guarda 

e administração de rejeitos, são argumentos daqueles que discordam da 

construção e operação de novas usinas nucleares. 

                                                                                                                                        
 
em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 16 jan. 2017. 
35 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1 988. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 16 jan. 2017. 
36 ISHIGURO, Yuji. A energia nuclear para o Brasil . São Paulo: Makron Books, 2002, p. 222.  
37 ISHIGURO, Yuji. A energia nuclear para o Brasil , p. 87-105. 
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Desde logo se estabelece que o fulcro central a investigar na presente 

Tese é acerca da segurança energética da geração nucleoelétrica e, 

especialmente, se é plausível juridicamente seu alinhamento ao Paradigma da 

Sustentabilidade, no que se destacam, segundo Menzel38, as importantes 

observações que concluem pela baixa emissão de carbono associada à geração 

nuclear. 

O uso pacífico da Energia Nuclear no país já é uma realidade, eis que 

delineada pelo constituinte e pela história, desde quando o país decidiu investir em 

sua primeira usina nuclear Angra 1, da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto 

(CNAAA). A CNAAA que já possui, além de Angra 1, a Usina de Angra 2 e Angra 3 

segue em construção. 

O objetivo da Ciência do Direito é dizer como, em que bases jurídicas e 

através de que critérios esse uso pacífico vai garantir uma energia que se convole 

em alternativa segura de Matriz Energética para o terceiro milênio. À ciência do 

Direito, que no terceiro milênio delineou o Paradigma da Sustentabilidade como 

desiderato intransponível à manutenção da existência da vida digna na terra, 

cumpre também esmiuçar por quais critérios jurídico-constitucionais os 

questionamentos à produção e os usos da Energia Nuclear vão atender à tal 

paradigma. 

Chama-se a atenção para o fecho da decisão judicial proferida pelo 

Desembargador Federal Paulo Feitas Barata39, há quase trinta anos, proferindo 

veredicto verdadeiramente profético ao deferir liminar para autorizar a continuidade 

das atividades da Usina de Angra 1, pela qual suspendeu a decisão de primeiro 

grau que havia interrompido o funcionamento do reator, decisão esta que 

exemplifica muito bem a importância de que se produza a presente Tese como 

                                            
 
38 MENZEL, Francine. Cálculo de custo ambiental das Usinas Nucleares de Angra 1, 2 e 3 
utilizando o Programa SIMPACTS . (Dissertação). São Paulo: IPEN, 2014, p. 88. 
39  BARATA, Paulo Freitas. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Jurisprudência. Decisão 
no Mandado de Segurança nº 89.02.13213-7 . Rio de Janeiro: Diário da Justiça de 01-02-1990, p. 
909-910. 
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contributo à ciência jurídica acerca do desenvolvimento da Energia Nuclear no 

Brasil na atual quadra do terceiro milênio: 

Ou abdicamos do uso pacífico da Energia Nuclear e ficamos fora do 
avanço tecnológico correspondente e dos benefícios que 
certamente trará à humanidade, ou dela nos utilizamos com os 
cuidados e cautelas devidas. Este último parece ser o caminho, já 
que se aproxima o esgotamento dos recursos naturais. 

 

Para tanto, no plano metodológico, a presente tese adota o método 

indutivo40 para apreender e analisar as partes do problema visando apresentar 

conclusões sobre os objetos do estudo, dentre os quais se elegeu o Direito 

Comparado41; tendo sido os dados obtidos tratados por meio do método 

cartesiano. 

Foi realizada pesquisa bibliográfica e documental que traçou os 

elementos históricos que possibilitaram a produção nucleoelétrica no Brasil e no 

mundo, a participação da energia nuclear nas matrizes energéticas e, diante de 

suas implicações sociais, atentou-se à regulação jurídica ocorrente no Direito 

Comparado42, tanto de ordem transnacional quanto interna previamente 

selecionada – alemã, francesa, norte-americana, australiana e canadense – em 

matéria nuclear; as citações feitas a trabalhos e estudos estrangeiros foram 

traduzidas livremente pelo autor. 

A partir daí, tomando-se a acepção de Sustentabilidade defendida por 

Ferrer43, examinou-se como os marcos jurídicos brasileiros viabilizam a produção 

                                            
 
40 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática , p. 91. 
41 Conforme a Nota Técnica nº 02/2018/PPCJ, de 1º de agosto de 2018, relativa aos Procedimentos 
metodológicos no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica – PPCJ/UNIVALI 
quanto ao Direito Comparado e ao Método Comparativo, que estabelece, entre outros conceitos 
importantes: “Considerando que Direito Comparado é a disciplina jurídica que tem por objeto 
estabelecer sistematicamente semelhanças e diferenças entre ordens jurídicas (ALMEIDA, Carlos 
Ferreira de. Introdução ao Direito Comparado . 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 9). Ou seja, é a 
comparação de Direitos. Entende-se que o Direito Comparado, nas pesquisas no âmbito do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica – CPCJ, deva ser tratado como objeto de estudo. 
Disponível em: <https://www.univali.br/pos/doutorado/doutorado-em-ciencia-
juridica/modelos/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 18 jun. 2019. 
42 ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Introdução ao Direito Comparado , p. 9. 
43 El paradigma actual de la Humanidad es la sostenibilidad. La voluntad de articular una nueva 
sociedad capaz de perpetuarse en el tiempo en unas condiciones dignas. El deterioro material del 
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de energia elétrica e os entraves vivenciados na viabilização de instalações 

nucleares no Brasil.  

Como achados deste trabalho, a partir da experiência do Direito 

Comparado e Transnacional, são apresentados indicativos ao Ordenamento 

Jurídico brasileiro que podem possibilitar a materialização dos potenciais 

energéticos do setor nuclear na Matriz Energética brasileira. 

Nas diversas fases da pesquisa44, foram acionadas, em maior ou menor 

medida, as técnicas do Referente45, da Categoria46, do Conceito Operacional47, da 

Pesquisa Bibliográfica48 e do Fichamento49, atendendo aos parâmetros do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ/UNIVALI. 

A dúvida principal a ser investigada a fim de encontrar a resposta 

buscada no Projeto de Doutorado e que resultou na Proposta de Qualificação e 

consequentemente na presente Tese, incorporando o Problema central da mesma, 

e que guarda intrínseca relação com o atingimento dos objetivos geral e 

específicos alhures traçados, é saber se a Energia Nuclear pode constituir-se em 

                                                                                                                                        
 
Planeta es insostenible, pero también es insostenible la miseria y la exclusión social, la injusticia y la 
opresión, la esclavitud y la dominación cultural y económica. Segue tradução livre do autor desta 
tese: O paradigma atual da humanidade é a sustentabilidade. Vontade de articular uma nova 
sociedade capaz de perpetuar-se no tempo e em condições dignas. A material do planeta é 
insustentável, mas também é insustentável a miséria e a exclusão social, a injustiça e a opressão, a 
escravidão e a dominação cultural e econômica) FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, médio 
ambiente, sostentabilidad y cidadanía. Construímos juntos el futuro? Revista Novos Estudos 
Jurídicos – NEJ, Itajaí-SC, vol. 17, n. 3, p. 310-326, set.-dez, 2012. Disponível em: 
http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202. Acesso em: 10 maio 2019. 
44 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática , p. 85-90. 
45  “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática , p. 58. 
46  “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia.” PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática , p. 27. 
47  “[...] uma definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de 
que tal definição seja aceita para os efeitos das ideias expostas”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia 
da pesquisa jurídica: teoria e prática , p. 39. 
48 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática , p. 215. 
49 “Técnica que tem como principal utilidade otimizar a leitura na Pesquisa Científica, mediante a 
reunião de elementos selecionados pelo Pesquisador que registra e/ou resume e/ou reflete e/ou 
analisa de maneira sucinta, uma Obra, um Ensaio, uma Tese ou Dissertação, um Artigo ou uma aula, 
segundo Referente previamente estabelecido”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa 
jurídica: teoria e prática , p. 204-205. 
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possibilidade de uma nova Matriz Energética adequada ao Paradigma da 

Sustentabilidade no ordenamento constitucional brasileiro. 

Como elemento consequente e inerente à efetivação de uma hipótese 

basilar à formulação do conteúdo da presente pesquisa e que responda às dúvidas 

suscitadas a partir do problema acima delineado, traz-se ainda o seguinte 

questionamento complementar: 

Há possibilidade de integração de novos elementos ou conceitos 

jurídicos ao marco jurídico constitucional e legal do uso pacífico da Energia Nuclear 

no país, conforme admitido na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, capazes de contribuir para que essa fonte se transforme em uma alternativa 

segura à Matriz Energética brasileira no terceiro milênio? 

Esse Problema demanda uma Hipótese que seja capaz de 

antecipadamente explicar o questionamento aqui traçado. No caso concreto, em 

perfeita sincronização com os objetivos geral e específicos traçados na presente 

Proposta de Tese, a Hipótese é: 

A Energia Nuclear revela-se uma alternativa viável no Direito Brasileiro, 

possibilitando o desenvolvimento presente e futuro de forma digna e de modo a 

contribuir para efetivar os direitos fundamentais, das presentes e futuras gerações, 

desde que passe a observar o Paradigma da Sustentabilidade em consonância 

com os parâmetros balizados pelo Direito Comparado e Transnacional acerca da 

matéria, para o que há necessidade de integrar novos conceitos jurídicos aos 

marcos constitucional e legal que regulam a Energia Nuclear. 

Dados os objetivos traçados nesta Tese, foram construídos cinco 

capítulos, divididos em torno dos objetos da Tese (Capítulos 1 e 2), da Regulação 

Nuclear transnacional e nacional (3 e 4) e da análise e discussão em torno da 

Sustentabilidade na geração de Energia Nuclear. 

O capítulo 1 realiza o cotejo da descoberta e desenvolvimento na área 

de Energia Nuclear, o surgimento histórico do setor, desdobramento da inovação 

tecnológica e da pesquisa na primeira metade do século XX, o deslocamento dos 
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projetos militares para os civis e a identificação das gerações de reatores 

nucleares. Faz-se um recorte para apresentar os elementos históricos e os 

desafios enfrentados para exploração da tecnologia nuclear no Brasil, diante do 

arranjo regulatório e político internacional no setor. Por fim, apresentam-se as 

Externalidades, ou seja, as consequências a terceiros em decorrência do emprego 

de soluções nucleoelétricas. 

O capítulo 2, intitulado ‘Sustentabilidade e suas dimensões’, trata da 

Sustentabilidade, alçada à categoria de Paradigma jurídico na contemporaneidade, 

recorrendo-se aos trabalhos de Ferrer e Cruz para o exame das dimensões 

ambiental, social, econômica e tecnológica e os elementos normativos da 

Sustentabilidade no Direito brasileiro na área de energia elétrica. 

Com base na exposição dos objetos nos capítulos precedentes, o 

terceiro capítulo, ‘O tratamento jurídico da Energia Nuclear nos ordenamentos 

jurídicos transnacionais e estrangeiros’, destacam-se as normativas transnacionais 

relativas à Energia Nuclear e procede-se a uma breve análise de Direito 

Comparado dos EUA, Alemanha, Canadá, Austrália e França, para entender as 

condições regulatórias nestes países em que a tecnologia nuclear é, de uma forma 

ou de outra, fortemente empregada, seja para geração de nucleoelétrica, seja para 

exportação de insumos ou de tecnologia (Nuclear Supply). 

No quarto capítulo, a Tese avança na análise do Ordenamento Jurídico 

brasileiro, possibilitando compreender o substrato normativo em matéria de 

Energia Nuclear que (des)regula a atividade, examinando as balizas normativas do 

setor nucleoelétrico e já apontando incongruências e para a necessidade de sua 

superação através de propostas de readequação do sistema. 

Por fim, o quinto e último capítulo, a Tese propriamente dita, tratará de 

discutir o conjunto de ideias levantadas no relatório de pesquisa, necessariamente 

contidas os capítulos anteriores, e apontar os maiores entraves do Direito Nuclear 

Brasileiro, a partir da experiência do direito transnacional e Comparado, de modo a 

destacar, a partir desses elementos jurígenos, proposições de alteração do marco 
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regulatório constitucional e legal brasileiro, em matéria de Energia Nuclear, 

conducentes à sua integração ao Paradigma da Sustentabilidade. 

Como conclusão, buscar-se-á sintetizar os achados encontrados a partir 

da pesquisa e respectivo relatório construídos sobre o tema, além de eventuais 

problemas encontrados diversos dos inicialmente propostos, apontando as 

soluções que a confirmação ou não da hipótese inicialmente traçada trouxeram 

como contribuição ao sistema jurídico. 



35 
 

 

CAPÍTULO 1 

ENERGIA ELÉTRICA NUCLEAR E SUAS EXTERNALIDADES 

 

O escopo do presente capítulo é apresentar um panorama geral sobre a 

Energia Nuclear, um dos objetos em estudo nesta tese, haja vista tratar-se de um dos 

recursos atualmente empregados na geração de energia elétrica, trazendo tanto 

vantagens como desvantagens do ponto de vista da Sustentabilidade, em suas 

diferentes dimensões complementares. 

O desenvolvimento da humanidade alcançado ao longo da história dependeu 

diretamente da evolução da capacidade tecnológica alicerçada no emprego racional dos 

recursos naturais circundantes, visando à constante inovação necessária para suportar 

o aumento da população e a consequente perpetuação de sua existência no planeta. 

Na contemporaneidade, considerado o aumento da população planetária e da 

desigualdade social, a continuidade desse desenvolvimento com garantia mínima de 

subsistência digna mostra-se grandemente dependente da ampliação da capacidade 

energética, pois a energia constitui-se em um dos mais importantes substratos para o 

progresso humano, tanto no plano individual quanto coletivo, alcançando a dinâmica 

econômica dos Estados nacionais e projetando-se para além de suas fronteiras. 

Dados os propósitos desta investigação, faz-se necessário conhecer o objeto 

de estudo e a importância assumida por ele como fonte energética viabilizadora das 

demandas elétricas mundiais e redução dos passivos socioambientais na produção de 

energia. 

Considerando a dependência das fontes energéticas e a necessidade de suas 

fontes seguras, perenes e subsistentes, este capítulo analisará o objeto de estudo desta 

tese, a Energia Nuclear. Para tanto, recorre-se ao percurso histórico da produção 

nucleoelétrica nos planos mundial e nacional e as Externalidades implicadas nos custos 

de produção de Energia Nuclear. 
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1.1 ELEMENTOS HISTÓRICOS DA PRODUÇÃO DE ENERGIA NUC LEAR 

 

Deve-se ter em mente que o desenvolvimento da Energia Nuclear parte do 

desdobramento dos estudos físico-químicos da descoberta da Radioatividade, em 1898, 

por Henri Becquerel, até a fissão controlada observada em 1938, por Meitner e Frisch, e 

apresentados os seus resultados em 1939, enquanto elemento decorrente da pesquisa 

e apreensão tecnológica sistêmica e multi-aplicada, e que culmina nos reatores 

nucleares hoje conhecidos. 

Os estudos de Meitner50 possibilitaram comprovar a relação matemática entre 

energia e matéria apresentada por Einstein, observando que a Fissão Nuclear é uma 

reação tipicamente exotérmica, acompanhada pela produção de Radioisótopos 

submetidos ao decaimento radioativo.  

Para fins puramente didáticos, reproduz-se abaixo a descrição química de 

uma típica reação de fissão induzida51: 

235U + N � 236U� 92Kr + 141Ba + 3N + 200Mev 

Observa-se nesta reação que um isótopo de urânio 235 (235U), com maior 

potencial de fissão, quando colidido com um nêutron (lento, no caso), torna-se instável 

(236U) e produz 1 átomo de criptônio, 1 átomo de bário, 3 nêutrons livres e 200 milhões 

de elétrons-volts. 

                                            
 
50 MEITNER, Lise; FRISCH, Otto Robert. Disintegration of Uranium by Neutrons: a new type of nuclear 
reaction. Nature , v.143, p. 239-240, 1939. Disponível em: 
https://www.nature.com/nature/volumes/143/issues/3615. Acesso em: 10 jan. 2019. 
51LEHTO, Jukka. Basics of Nuclear Phisics and of Radiation Detectio n and Measurement . Disponível 
em: 
http://nucwik.com/From_WikiSpaces/mainSpace/files/CINCH%20NRC%20book%20by%20Jukka%20Lehto
%20-%20version%201%2061%20Feb2017.pdf. Acesso em: 10 jan. 2019 
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A energia decorrente desta reação é milhões de vezes superior à energia 

produzida pela queima de carvão, óleo ou gás para o mesmo peso; ou seja, para que 

ambas produzissem a mesma energia, um volume consideravelmente maior precisaria 

ser queimada para que produzisse a mesma quantidade de energia. 

A produção de nêutrons nesse processo possibilita que outros isótopos de 

urânio sejam cindidos e prossigam produzindo energia e outros Radioisótopos, o que 

nos conduz ao conceito de massa crítica, necessária para que as reações nucleares se 

autossustentem. 

Feita esta observação do potencial energético de uma reação de fissão, a 

manipulação de Radioisótopos para produção de energia deflui dos projetos militares 

decorrentes da descoberta sistematizada por Meitner e Frisch e que culmina nos 

projetos de apropriação militar do poder decorrente da fissão para produção de material 

bélico. 

Neste ponto, destaca-se o Projeto Manhattan, uma iniciativa norte-americana 

de pesquisa e desenvolvimento de soluções bélicas que desenvolveu a primeira reação 

nuclear artificial auto-sustentada em 1941 por meio do empilhamento de urânio natural e 

a utilização de grafite como moderador das sobreditas reações. 

Estes estudos possibilitaram o desenvolvimento dos primeiros artefatos 

nucleares que utilizando o elevado potencial energético das reações nucleares, foram 

utilizados no bombardeio das cidades de Hiroshima e Nagasaki, precipitando o fim da 

Segunda Guerra Mundial. 

As implicações no emprego destes artefatos nucleares são sintetizados por 

Freire-Maia52: 

A primeira foi uma bomba de urânio de 12 quilotons, lançada na manhã 
do dia 6 de agosto de 1945, de uma altura de 9.480 metros, com 
explosão às 8h45m, sobre Hiroshima – que viu um imenso clarão e logo 
após viu a manhã do dia se transformar em noite escura –, então com 

                                            
 
52 FREIRE-MAIA, Ademar. Guerra e Paz com Energia Nuclear.  Ensaios 109. São Paulo: Ática, 1984, p. 70. 
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uma população de 350 mil habitantes. Sob os efeitos imediatos e 
posteriores à explosão, pelo menos 140 mil pessoas morreram até o dia 
31 de dezembro do mesmo ano. Foram totalmente destruídos todos os 
prédios, inclusive hospitais e tudo que neles havia, numa área de 13 
quilômetros quadrados. A explosão, 510 metros acima do centro de 
Hiroshima, provocou um imenso clarão que, tendo durado fração de um 
segundo, cegou instantaneamente milhares de pessoas, mas o calor da 
explosão foi tão intenso que causou queimaduras de terceiro grau sobre 
a pele de todos os seres vivos num raio de um quilometro e meio. No 
ponto zero (imediatamente abaixo da explosão) e na sua vizinhança, o 
calor carbonizou os cadáveres e os tornou irreconhecíveis. Little boy, 
como foi chamada a bomba, foi detonada sobre indefesa população civil, 
inclusive crianças. 
 
O segundo artefato, direcionado sobre Nagasaki, deu-se três dias depois 
da destruição de Hiroshima e tinha também um apelido: Fat Man, uma 
bomba de plutônio de 22 quilotons, que destruiu sete quilômetros 
quadrados de Nagasaki, matando 74 mil pessoas de uma população de 
280 mil. Explodiu às 11h02m do dia 09 de agosto de 1945, a 507 metros 
do solo. A energia desprendida pela explosão suspendeu pessoas no ar a 
uma temperatura incompatível com a vida. 
 

Freire-Maia observa que o calor era tão intenso que os sobreviventes chegam 

a pensar que fora o sol que explodira, ou que simplesmente se tratava do fim do mundo. 

Naquele momento, a Alemanha de Hitler já se encontrava arrasada, e com a 

derrocada final do Eixo efetivada pelas bombas atômicas e o armistício que se seguiu, 

vários cientistas nazistas teriam fugido para a Argentina para dar continuidade ao 

programa de desenvolvimento da bomba atômica iniciado por ordem de Hitler, mas não 

totalmente interrompido com a derrota. 53  

Diante do desenvolvimento tecnológico oportunizado pela pesquisa militar, 

surgem as primeiras proposições experimentais que guiaram a construção de reatores 

nucleares experimentais voltados a produção nucleoelétrica.  

Estes reatores, segundo Goldberg e Rosner54, são compreendidos como a 

primeira geração de reatores nucleares: 

                                            
 
53 BRAGA, Dimis da Costa. O modelo de regulação do Programa Nuclear Brasileir o e suas implicações 
com os princípios da precaução e da prevenção . Dissertação (Mestrado). Manaus: Universidade do 
Estado do Amazonas - UEA: 2014, p. 42. 
54 GOLDBERG, Stephen M.; ROSNER, Robert. Nuclear Reactors: generation to generation. Cambridge: 
American Academy of Arts And Sciences, 2011, p. 3-4. 
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Gen I refers to the prototype and power reactors that launched civil 
nuclear power. This generation consists of early prototype reactors from 
the 1950s and 1960s, such as Shippingport (1957–1982) in Pennsylvania, 
Dresden-1 (1960–1978) in Illinois, and Calder Hall-1 (1956–2003) in the 
United Kingdom. This kind of reactor typically ran at power levels that 
were “proof-of-concept.”55 

 

Deve-se compreender que esta primeira geração de reatores, experimentais, 

dispunham do mínimo de implemento tecnológico e de controle das reações, com 

elevado potencial de riscos decorrentes da produção nucleoelétrica, a serem detalhados 

no próximo sub-capítulo. 

O reator de Shippingport representa a primeira proposição de reator de 

pesquisa voltado a produção de energia nucleoelétrica, sendo o reator de Calder Hall o 

primeiro concebido diretamente para exploração econômica da Energia Nuclear. 

Os conhecimentos decorrentes dos estudos e pesquisas na área nuclear, 

além do potencial aumento das hostilidades geopolíticas no pós-guerra, impulsionaram 

tratados e acordos internacionais para regulação transnacional do setor, o que será 

melhor detalhado no capítulo 4. 

A inovação tecnológica e as pesquisas no setor possibilitaram o surgimento 

de soluções e desenhos capazes de maior segurança e eficiência energética, sendo 

conhecida como a segunda geração de reatores nucleares56. 

Gen II refers to a class of commercial reactors designed to be economical 
and reliable. Designed for a typical operational lifetime of 40 years,2 
prototypical Gen II reactors include pressurized water reactors (PWR), 
CANada Deuterium Uranium reactors (CANDU), boiling water reactors 
(BWR), advanced gas-cooled reactors (AGR), and Vodo-Vodyanoi 
Energetichesky Reactors (VVER). [...] Gen II systems began operation in 
the late 1960s and comprise the bulk of the world’s 400+ commercial 
PWRs and BWRs. These reactors, typically referred to as light water 

                                            
 
55 A primeira geração se refere ao protótipo e reatores de potência que lançaram a energia nuclear civil. 
Esta geração consiste nos primeiros protótipos dos reatores das décadas de 1950 e 1960, como 
Shippingport (1957-1982) na Pensilvânia, Dresden-1 (1960-1978) em Illinois e Calder Hall-1 (1956-2003) no 
Reino Unido. Este tipo de reator é tipicamente "testado quanto à potência" nos Estados Unidos (tradução 
livre do autor). 
56 GOLDBERG, Stephen M.; ROSNER, Robert. Nuclear Reactors: generation to generation, p. 4. 
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reactors (LWRs), use traditional active safety features involving electrical 
or mechanical operations that are initiated automatically and, in many 
cases, can be initiated by the operators of the nuclear reactors. Some 
engineered systems still operate passively (for example, using pressure 
relief valves) and function without operator control or loss of auxiliary 
power. Most of the Gen II plants still in operation in the West were 
manufactured by one of three companies: Westinghouse, Framatome 
(now part of AREVA), and General Electric (GE)57. 

O desenvolvimento de novas soluções tecnológicas no desenho dos reatores 

nucleares possibilitaram a popularização do emprego da energia eletronuclear, 

paralelamente ao contexto de contendas geopolíticas ao longo da segunda metade do 

século XX, em razão da explosão da demanda de recursos elétricos para impulsionar o 

desenvolvimento fabril e social vivenciado nas últimas décadas. 

A utilização mais massiva de reatores nucleares trouxe também os riscos de 

contaminação das populações a partir do domínio maior dos impactos dos recursos e 

rejeitos radioativos à vida humana. Um destes desdobramento é a concepção da 

Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em 1956, com um desenho regulatório 

de caráter internacional – ou transnacional –, baseado na política norte-americana 

desenvolvida à proposta de expansão da Energia Nuclear exclusivamente para fins 

pacíficos. 

Acidentes em centrais nucleares como os ocorridos em Three Miles Island 

(1979), Chernobyl (1986)58 e, mais recentemente, em Fukushima, tornaram latentes as 

preocupações com o potencial dano que a manutenção de usinas eletronucleares em 

                                            
 
57 A segunda geração se refere a uma classe de reatores comerciais projetados para serem econômicos e 
confiáveis. Projetados para uma vida útil de 40 anos, tais reatores incluem reatores de água pressurizada 
(PWR), reatores de urânio deuteriano de urânio (CANDU), reatores de água fervente (BWR), reatores 
avançados refrigerados a gás (AGR) e Vodo- Vodyanoi Energetichesky Reactors (VVER). Os sistemas de 
segunda geração começaram a operar no final dos anos 60 e abrangem a maior parte dos mais de 400 
PWRs e BWRs do mundo. Esses reatores, normalmente chamados de reatores de água leve (LWRs), usam 
recursos de segurança ativos tradicionais que envolvem operações elétricas ou mecânicas que são 
iniciadas automaticamente e, em muitos casos, podem ser iniciadas pelos operadores dos reatores 
nucleares. Alguns sistemas projetados ainda operam passivamente (por exemplo, usando válvulas de alívio 
de pressão) e funcionam sem controle do operador ou perda de energia auxiliar. A maioria das usinas de 
segunda geração ainda em operação no Ocidente era fabricada por uma das três empresas: Westinghouse, 
Framatome (agora parte da AREVA) e General Electric (GE). (tradução livre do autor) 
58 Para o escopo do trabalho, o acidente ocorrido em Goiânia (1987), por se tratar de contaminação típica 
por rejeito nuclear decorrente da atividade médico-hospitalar ocorrida no Brasil, será detalhado dentro do 
próximo sub-capítulo. 
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funcionamento podem levar ao ecossistema e a capacidade humana de resposta e 

prevenção a eventuais problemas decorrentes da exploração da produção de energia 

nucleoelétrica, contribuindo para o aumento dos custos da construção de usinas e de 

geração de energia nucleoelétrica. 

Neste sentido, visando a minimização dos riscos potenciais, a indústria 

nuclear investiu na formulação de projetos que visam diminuir os riscos decorrentes da 

exploração eletronucleica, o que conduziu a 3ª e 4ª gerações de reatores nucleares. 

Sobre a terceira geração59, verifica-se que: 

[…] are essentially Gen II reactors with evolutionary, state-of-the-art 
design improvements. These improvements are in the areas of fuel 
technology, thermal efficiency, modularized construction, safety systems 
(especially the use of passive rather than active systems), and 
standardized design. Improvements in Gen III reactor technology have 
aimed at a longer operational life, typically 60 years of operation, 
potentially to greatly exceed 60 years, prior to complete overhaul and 
reactor pressure vessel replacement. Confirmatory research to investigate 
nuclear plant aging beyond 60 years is needed to allow these reactors to 
operate over such extended lifetimes60. 
 

Este rearranjo nas propostas dos reatores nucleares possibilitou que nações 

em desenvolvimento se apropriassem da evolução tecnológica e potencializassem sua 

capacidade energética, e que as pesquisas conduzissem a uma nova geração de 

reatores de terceira geração (Gen. III+) e motivassem a pesquisas para a quarta 

geração61, a ser viabilizada a partir de 2030, com as seguintes características: 

Conceptually, Gen IV reactors have all of the features of Gen III+ units, as 
well as the ability, when operating at high temperature, to support 
economical hydrogen production, thermal energy off-taking, and perhaps 
even water desalination. In addition, these designs include advanced 
actinide management. 

                                            
 
59 GOLDBERG, Stephen M.; ROSNER, Robert. Nuclear Reactors: generation to generation, p. 6. 
60 [...] são essencialmente reatores de segunda geração com melhorias de projeto evolucionárias e de 
última geração. Essas melhorias estão nas áreas de tecnologia de combustível, eficiência térmica, 
construção modularizada, sistemas de segurança (especialmente o uso de sistemas passivos e não ativos). 
O aprimoramento da tecnologia deste conjunto de reatores tem por objetivo uma vida operacional mais 
longa, tipicamente estimada em 60 anos de operação, podendo ser ampliada a vida útil, antes da completa 
revisão e substituição do vaso de pressão do reator, dependendo de pesquisas que confirmem essa 
possibilidade de ampliação. (tradução livre) 
61 GOLDBERG, Stephen M.; ROSNER, Robert. Nuclear Reactors: generation to generation, p. 15. 
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[…] 
Gen IV reactors are two-to-four decades away, although some designs 
could be available within a decade.62 
 

Este incremento tecnológico vislumbrado no setor de produção de Energia 

Nuclear influenciará no desenvolvimento de projetos e financiamento de soluções que 

visem atender a demanda existente nas matrizes elétricas. 

A mudança geracional é acompanhada pela transferência tecnológica e 

econômica dos projetos do governo para a iniciativa privada, em especial nas atividades 

relacionadas a geração de energia elétrica e de Radioisótopos de curta duração, sendo 

um dos exemplos mais descritos e discutidos pela literatura especializada, a 

desestatização inglesa63 nos anos 80, bem como os efeitos destas transferências e seus 

respectivos limites diante das responsabilidades com os custos de pós-produção. 

As discussões históricas sobre o desenvolvimento tecnológico dos reatores e 

as modificações nas plantas nucleares em caráter mundial nos convidam a refletir sobre 

como estes processos se desenvolveram no Brasil, conforme será examinado no 

próximo sub-capítulo. 

 
 
1.2 HISTÓRICO BRASILEIRO DA ENERGIA NUCLEAR 

 

                                            
 
62 Conceitualmente, os reatores da 4ª geração possuem todas as características das unidades de terceira 
geração mais (III Gen. +), bem como a capacidade de operar em alta temperatura para suportar a produção 
econômica de hidrogênio, o consumo de energia térmica e talvez até a dessalinização da água. Além disso, 
esses projetos incluem o gerenciamento avançado de actinídeos. [...]  
Os reatores da quarta geração estão a duas ou quatro décadas de distância, embora alguns projetos 
possam estar disponíveis em uma década. (tradução livre) 
63 JUPE, Robert. The Privatization of British Energy: risk transfer and the state. Accounting, Organizations 
and Society . Vol. 37, 2, fev. 2012, p. 116-129; WINSKEL, Mark. Autonomy’s End: Nuclear Power and the 
Privatization of the British Electricity Supply Industry. Social Studies of Science , 2002, vol. 32(3), p. 439–
467. 
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Conforme De Biase64, as primeiras pesquisas sobre os problemas da física 

moderna no Brasil tiveram início a partir da criação da Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras da Universidade de São Paulo, fato ocorrido em 1934. 

Naquele início dos anos 1930, o país ainda carecia de pesquisadores, motivo 

porque foram contratados cientistas estrangeiros para coordenar estudos e organizar 

departamentos. Assim foi que o Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade de São Paulo foi organizado em 1935 pelo Prof. Gleb 

Wataghin.65 

Daí se iniciara robusta produção bibliográfica até então praticamente 

inexistente. Wataghin publicou, com Mario Schonberg e Marcelo Damy de Souza 

Santos, ainda em 1935, nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, artigo sobre as 

propriedades das partículas elementares e interação de elétrons.66 

Assim como em São Paulo, havia movimentos científicos no Rio de Janeiro. 

Nas capitais desses Estados realizava-se um grande esforço para modernizar o país, 

que não repercutia em nível nacional, pois alguns cientistas tentavam criar, sem 

sucesso, um conselho nacional de pesquisas.67 

Conforme Malheiros68, após organizar os laboratórios de Física da Faculdade 

Nacional de Filosofia, na Universidade do Brasil (sucessora da Universidade do Distrito 

Federal, criada por Anísio Teixeira em 1935 na Prefeitura do Distrito Federal), Costa 

Ribeiro publicaria nos Anais da Academia Brasileira de Ciências de 1940 os resultados 

dos seus primeiros estudos sobre Radioatividade, na mesma linha dos estudos dos 

cientistas Gleb Wataghin, Mario Schonberg e Marcelo Damy de Souza Santos 

                                            
 
64 DE BIASI, Renato. A energia nuclear no Brasil.  Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1979, p. 17.  
65 DE BIASI, Renato. A energia nuclear no Brasil , p. 17. 
66 MALHEIROS, Tânia. Brasil - a Bomba Oculta. O Programa Nuclear Brasileiro. Rio de Janeiro: Gryphus, 
1993, p. 6. 
67 De Biasi aponta que, à falta de qualquer instituição oficial que incentivasse a pesquisa, a Academia 
Brasileira de Ciências era o canal para o qual fluíam e cujos Anais publicavam todas as pesquisas e 
trabalhos realizados pelas equipes de pesquisadores que se formavam. Cf. DE BIASI, Renato. A energia 
nuclear no Brasil , p. 19. 
68 MALHEIROS, Tânia. Brasil - a Bomba Oculta. O Programa Nuclear Brasileiro, p. 6. 
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realizados na USP e publicados nos Anais do ano anterior, e já em 1944 surgiam os 

primeiros trabalhos sobre a teoria das forças nucleares e a teoria dos mésons. 

Enquanto isso, na Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro as experiências 

avançavam e ali se organizou em 1949 o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, com 

programas para o desenvolvimento da física teórica, sob a coordenação de J. Leite 

Lopes, e experimental, cujas pesquisas no campo da radiação cósmica e da física 

nuclear estavam sob a direção de César Lattes. De Biasi69 observa que ao longo dos 

primeiros vinte anos de estudo e pesquisa da física, inúmeros trabalhos foram 

realizados no Brasil e por físicos brasileiros no exterior, dos quais merecem referência 

os de Pompéia, Monteux e Santos sobre técnicas de detecção de partículas 

elementares.  

Diversos outros trabalhos também merecem menção70: no exterior, César 

Lattes desenvolveu pesquisas na Inglaterra e nos Estados Unidos, sobre a observação 

do méson pi e sobre o emprego da técnica das emulsões nucleares em física nuclear; 

Oscar Sala, também nos Estados Unidos, realizou pesquisas sobre reações nucleares 

induzidas por nêutrons, e em São Paulo, coordenou os trabalhou que resultaram na 

instalação do Gerador Van de Graff; José Goldenberg, no Canadá, atuou em pesquisas 

sobre reações fotonucleares; Souza Santos e outros, no Rio de Janeiro, realizaram as 

pesquisar que resultaram na instalação do Betatron; Elisa Frota Pessoa coordenou 

pesquisas sobre o uso das emulsões nucleares em Radioatividade; Hervásio de 

Carvalho, nos Estados Unidos, realizou trabalhos sobre reações nucleares induzidas por 

prótons de alta energia e sobre aplicação da técnica das emulsões nucleares; 

Schonberg, em São Paulo, descreveu sobre a eletrodinâmica, teoria geral dos campos e 

formalismo da mecânica quântica, além de suas publicações na Europa e nos Estados 

Unidos, sobre astrofísica e teoria das partículas elementares; não se olvida as 

pesquisas de Jayme Tiommo, sobre os mésons mi, a interação universal de Fermi e 

teoria dos espinores, nos Estados Unidos, e sobre teoria dos mésons, teoria da matriz 

                                            
 
69 DE BIASI. A energia nuclear no Brasil , p. 19. 
70 DE BIASI. A energia nuclear no Brasil , p. 19-21. 
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de colisão e partículas elementares, no Brasil; e as publicações de Shultzer, sobre 

eletrodinâmica e sobre a teoria da matriz de colisão. 

Há outras publicações importantes de físicos estrangeiros que se radicaram 

ou estiveram no Brasil por certo tempo, dos quais citam-se trabalhos de Wataghin sobre 

mecânica quântica, eliminação de divergências da eletrodinâmica e sobre produção de 

chuveiros de mésons; de Occhialini sobre Radioatividade e técnica de contagem de 

partículas; de Guido Beck, sobre eletrodinâmica quântica; de David Bohm, sobre 

fundamentos da mecânica quântica.71 

Para a internalização de cientistas da área nuclear e os esforços brasileiros 

neste setor, contudo, devemos entender a importância da Segunda Guerra Mundial e a 

relação do Brasil com o desenvolvimento da pesquisa nuclear ocorrida no período. 

 

1.2.1 A Segunda Guerra Mundial e seus efeitos na pe squisa nuclear no Brasil 

 

Em razão das pesquisas empreendidas por Otto Hahn, Fritz Strassman e Lise 

Meitner, com a reprodução da Fissão Nuclear, Albert Einstein enviara uma carta ao 

presidente Franklin Roosevelt, dos Estados Unidos, no início dos conflitos relativos a 

Segunda Guerra Mundial, alertando para a ameaça da construção de uma bomba 

nuclear pelo regime nazista; em resposta, o presidente norte-americano determinou o 

lançamento do Projeto Manhattan , que tinha um claro objetivo: desenvolver a bomba 

atômica.72 

Hoje se sabe que a participação do Brasil nesse processo teve maior 

importância do que a história da época registrou. Em 1991, foi localizado pela direção do 

Museu da República, no Catete, Rio de Janeiro, esquecido nos porões do antigo 

                                            
 
71 DE BIASI. A energia nuclear no Brasil , p. 19. 
72 NUNES, Helen Miranda. Programa Nuclear Brasileiro : uma história repleta de polêmicas e 
controvérsias. Defesa TV. Disponível em https://www.defesa.tv.br/programa-nuclear-brasileiro-uma-historia-
repleta-de-polemicas-e-controversias/. Acesso em 19 jun. 2019. 
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palácio, um documento de 194373 que aponta para uma grande colaboração brasileira 

com os Estados Unidos da América na área nuclear datada do início da década de 

1940. 

Tal documento indica que o Brasil exportava areias monazíticas, secreta e 

sistematicamente, para os EUA, ainda antes do primeiro acordo bilateral realizado para 

tal fim, em cooperação iniciada em 1940, no Estado Novo de Vargas, para prospecção 

de recursos minerais. 

O documento comprova que o presidente Roosevelt dos EUA, interessado na 

reserva brasileira de areias monazíticas, enviara ao Brasil com recomendações 

específicas o Subsecretário de Estado Sr. Edward R. Sttetinius Jr., para negociar o 

denominado primeiro acordo atômico, assinado em setembro de 1945, para venda de 3 

a 5 mil toneladas de monazita, composto de terras raras e tório – na verdade toda a 

produção brasileira –, durante três anos, e que foram exportadas a um preço de 30 a 40 

dólares a tonelada74. 

Dessa forma, não seria demais supor ser maior a parcela de responsabilidade 

do Brasil nos resultados das experiências nucleares norte-americanas no Japão durante 

a Segunda Grande Guerra na década de 1940. Em plena 2ª Guerra Mundial, deram-se 

as explosões das duas primeiras e únicas bombas atômicas norte-americanas, em 1945, 

no Japão75. 

Goldenberg76 afirma que os interesses do governo brasileiro pela física 

nuclear aumentaram enormemente depois da explosão das bombas atômicas de 

Hiroshima e Nagasaki, e pode-se concluir que tais eventos contribuíram em muito para 

                                            
 
73 MALHEIROS, Tânia. Brasil - a Bomba Oculta , p. 6. 
74 CARVALHO, Joaquim Francisco de et al. O Brasil Nuclear. Uma anatomia do desenvolvimento nuclear 
brasileiro. Porto Alegre: Tchê! Editora, 1987, p. 13. 
75 BRAGA, Dimis da Costa. O modelo de regulação do Programa Nuclear Brasileir o e suas implicações 
com os princípios da precaução e da prevenção , p. 42. 
76 GOLDENBERG, José.  Energia Nuclear no Brasil:  As origens das decisões. São Paulo: Hucitec, 1978, 
p. 3. 
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as decisões brasileiras, como de outros países, no sentido da pesquisa e 

desenvolvimento da tecnologia nuclear. 

Diante do cenário nacional e internacional, parece natural que o governo 

brasileiro tenha procurado a acompanhar os progressos internacionais no setor nuclear, 

inclusive na Argentina, iniciando a adoção medidas apropriadas ao desenvolvimento de 

tecnologia autóctone, deixando de buscar exclusivamente adquiri-la pronta, de fora – 

ante a demonstração de que dificilmente o país obteria tecnologia no exterior, seja para 

a produção de urânio metálico, seja para o desenvolvimento do seu enriquecimento. 

Isso viria a ocorrer em meados da década de 1950. 

Foi no contexto de utilização bélica da tecnologia nuclear que o país buscou 

estabelecer os primeiros passos para a criação de um centro espacial brasileiro, o que 

ocorreu já no governo de Jânio Quadros.  

No final da década de 1960, durante o governo militar, este centro passou a 

se chamar INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, cujo principal objetivo era 

de projetar e executar a construção de um foguete lançador de satélites.77 

Esses aportes conduzem a necessidade de um arranjo institucional visando 

introjetar as descobertas e pesquisas tecnológicas e sua consequente nacionalização, 

conforme veremos a seguir. 

 

1.2.2 A criação do Conselho Nacional de Desenvolvim ento Científico e 

Tecnológico – CNPq e da Companhia Brasileira de Tec nologia Nuclear – CBTN 

 

Cumpre registrar que, embora a maior parte das pesquisas dos físicos 

brasileiros e estrangeiros que trabalhavam no Brasil aprofundavam-se com maior ênfase 

pelas reações do núcleo do átomo, especialmente pela liberação de energia decorrente 

de sua fissão, não havia aqui indústria que desenvolvesse ou aplicasse os resultados 

dessas pesquisas. Um dos mais fervorosos defensores de uma autonomia atômico-

nuclear no país era o Oficial da Marinha e Professor de Química da Escola Naval, o 

                                            
 
77 BRAGA, Dimis da Costa. O modelo de regulação do Programa Nuclear Brasileir o e suas implicações 
com os princípios da precaução e da prevenção , p. 43. 
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então Capitão-de-Corveta e que chegaria a Almirante de Esquadra, Álvaro Alberto da 

Motta e Silva, primeiro presidente do CNPq – Conselho Nacional de Pesquisas, órgão 

instituído a partir da sugestão de comissão por ele próprio presidida com esse fim. 78 

Álvaro Alberto da Mota e Silva protagonizou o episódio de aquisição à 

Alemanha, ao custo de 80.000 dólares, de 3 ultracentrífugas, que foram interceptadas 

pelas tropas inglesas de ocupação a pedido do governo americano, e só liberadas após 

comprovação de que enriqueciam apenas pouquíssimas quantidades de urânio, a taxas 

mínimas. 

Nesse contexto é que foi criado o CNPq – Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico em 1951, e mediante sugestão desse 

Conselho, de diversos centros de pesquisa dedicados exclusivamente à física nuclear, 

entre eles o Instituto de Energia Atômica em São Paulo, e o Instituto de Pesquisas 

Radioativas (IPR) junto à Universidade Federal de Minas Gerais, ambos instalados em 

1953; Em 1960 deu-se a criação do Laboratório de Dosimetria, posteriormente 

transformado, em 1971, em Instituto de Radioproteção e Dosimetria. Em 1963 ocorre a 

criação do Instituto de Engenharia Nuclear – IEN, no Fundão (RJ) e enfim esse ciclo se 

fecha com a instituição da CBTN – Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear, a qual 

incorpora o IPR de Minas Gerais, que depois viria a ser denominado Centro de 

Desenvolvimento Tecnológico Nuclear – CDTN, vinculado à CNEN, mas junto à 

Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. 79 

Assim, os interesses acadêmicos foram acompanhados de ações políticas 

estratégicas, em geral construídas através de medidas e documentos sigilosos, a 

demonstrar que o interesse do Brasil na obtenção de tecnologia nuclear tinha finalidades 

não exclusivamente pacíficas e se manifestava em período muito anterior à década de 

1970, quando lançado o programa nuclear esteado na parceria com a Alemanha, que, 

como tudo em matéria da questão nuclear no Brasil, sempre transcorreu sob forte 

polêmica. 

                                            
 
78 MALHEIROS, Tânia. Brasil - a Bomba Oculta. O Programa Nuclear Brasileiro, p. 9. 
79 DE BIASI. A energia nuclear no Brasil , p. 19-20. 
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1.2.3 A Criação da Comissão Nacional de Energia Nuc lear – CNEN 

 

Com base em severas suspeitas de que o Brasil estava sendo prejudicado em 

razão da exportação de suas reservas de minerais estratégicos para os Estados Unidos, 

foi instalada em 1956 uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara dos 

Deputados, cujo principal objetivo era trazer Transparência acerca dos prejuízos 

sofridos e eventual interferência em assunto estratégico do Brasil pela política 

americana, supostamente impedindo o país de encontrar alternativas para o setor. Os 

físicos chamados a depor nessa CPI, Costa Ribeiro, Leite Lopes e Marcelo Damy, 

manifestaram-se frontalmente contrários à exportação de minério de tório pela CEME – 

Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos.80 

Uma das principais conclusões dessa CPI foi a recomendação da criação de 

uma comissão nacional voltada para a questão nuclear, que veio a constituir-se na 

CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, entre outras providências.81  

Os resultados em geral foram muito proveitosos, pois propiciaram aos 

agentes políticos uma visão mais ampla da matéria nuclear, permitindo uma discussão 

mais aberta do tema, Transparência que se vê da parte do governo hoje, em que o país 

parece estar mais cioso de seu papel nas relações internacionais e em condições de 

assumir sua posição a respeito no cenário internacional82. 

Naquela ocasião, foi criada uma comissão especial encarregada de 

implementar as diretrizes governamentais para a Política Nacional de Energia Nuclear. 

Transcorria o governo do presidente eleito Juscelino Kubitschek que, se hoje seus feitos 

                                            
 
80 MALHEIROS, Tânia. Brasil - a Bomba Oculta. O Programa Nuclear Brasileiro, p. 6. 
81 NUNES, Helen Miranda. Programa Nuclear Brasileiro : uma história repleta de polêmicas e 
controvérsias. Defesa TV. Disponível em https://www.defesa.tv.br/programa-nuclear-brasileiro-uma-historia-
repleta-de-polemicas-e-controversias/. Acesso em 19 jun. 2019. 
82 FERNANDES, Fernanda de Moura. No Núcleo do Átomo : os usos da energia nuclear e a inserção 
internacional do Brasil. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) – Instituto de Relações Internacionais, 
Universidade de Brasília. Brasília, 2015, p. 325-329. 
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são reconhecidos, mormente a construção da capital, enfrentava inúmeras denúncias de 

corrupção83. 

Dessas sugestões de diretrizes, algumas se tornaram medidas efetivas, 

dentre as quais podem se destacar quatro ações concretamente adotadas pelo 

Governo84: 

a) a criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN; 

b) combate ao caráter clandestino das operações do Brasil com o exterior, 

com a obrigatoriedade de que todos os compromissos internacionais em matéria nuclear 

passassem ao crivo do Congresso Nacional; 

c) suspensão das exportações de urânio, tório e compostos e minérios de 

ambos, ou qualquer outro material indicado pela CNEN como estratégico; 

d) cancelar a exportação de 300 toneladas de óxido de tório vendidas no ano 

anterior de 1955, embora tenha sido determinado que os efeitos financeiros do 

compromisso assinado pelo presidente anterior fosse observado, com pagamento em 

dólares, bem descrito por Fernandes85. 

Foi em meio a esse clima de incertezas que nasceu, em 1956, sob forte 

influência dos Estados Unidos da América, a AIEA – Agência Internacional de Energia 

Atômica, cujo objetivo seria tornar concreta a instituição de efetivas salvaguardas das 

atividades nucleares mundiais. 

Nesse período do final da década e 1950 e até meados da década de 1960, 

havia muito otimismo com relação à Energia Nuclear, e passos largos foram dados no 

mundo inteiro no sentido de expandi-la. No entanto, desde o começo da década de 

1970, a partir da Alemanha, a população dos países desenvolvidos e democráticos 

                                            
 
83 BRAGA, Dimis da Costa. O modelo de regulação do Programa Nuclear Brasileir o e suas implicações 
com os princípios da precaução e da prevenção , p. 45. 
84 GIROTTI, Carlos A. Estado nuclear no Brasil . São Paulo: Editora Brasiliense, 1984, p. 39-40 
85 FERNANDES, Fernanda de Moura. No Núcleo do Átomo: os usos da energia nuclear e a inserção 
internacional do Brasil, p. 80-113. 
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começou a apresentar maior desconfiança quanto aos perigos advindos das atividades 

nucleares, passando a exigir garantias de segurança, maior proteção do meio ambiente 

e participação nos processos de decisões86. 

O aumento vertiginoso de custos da Energia Nuclear que se observava 

naquele momento, as dúvidas sobre a segurança das instalações nucleares e a 

resistência ecológica aliaram-se à recessão norte-americana iniciada em 1973, fruto da 

crise do petróleo: revisões drásticas alteravam as previsões feitas nos anos de 

otimismo, reduzindo para menos da metade a estimativa de 1.000 centrais nucleares 

instaladas nos EUA até o ano 2000, que hoje contam com 98 reatores nucleoelétricos 

ativos e 35 desativados permanentemente87. 

No resto do mundo, a situação não era diferente. Conforme Machado88, um 

relatório da AIEA mostrava que a demanda mundial de reatores havia sido reduzida de 

53.000 Mw, em 1974, para 32.000 Mw, em 1975, caindo a 11.000 Mw em 1976. Na 

Alemanha, o governo sustentava sua política de expansão do parque de usinas 

nucleares em uma perspectiva de crescimento da demanda de energia elétrica da 

ordem de 100% entre 1973 e 1983, sendo que, observa Füllgraf89, o que se confirmou 

não foi mais de 25%. 

 

1.2.4 A Usina Angra I e o fim do sonho americano 

 

Por volta do final de 1968, no auge do período de ascensão dos militares ao 

no Brasil, os altos escalões do governo, em conjunto com as cúpulas dos Ministérios da 

área econômica e Relações Exteriores (Itamaraty) haviam concluído que em futuro 

                                            
 
86 Entre 1965 e 1977 iniciou-se um ciclo de 145 ocorrências nas centrais nucleares alemãs, que incluíram a 
morte de dois técnicos em novembro de 1975. In MACHADO, Antonio D. (Coord.). Energia Nuclear e 
Sociedade.  São Paulo: Paz e Terra, 1980, p. 23. 
87 IAEA. Power Reactor Information System. Disponível em: 
<https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=US>. Acesso em: 20 fev. 2019. 
88 MACHADO, Antonio D. (Coord.). Energia Nuclear e Sociedade , p. 29. 
89 FÜLLGRAF, Frederico. A bomba pacífica. O Brasil e a corrida nuclear. São Paulo: Brasiliense, 1988, p. 
84-85. 
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muito próximo, considerando as taxas de desenvolvimento industrial e demográfico, as 

reservas hídricas brasileiras não seriam suficientes para suprir à demanda de energia 

elétrica90. 

Acreditava-se que a Energia Nuclear por processo de fissão viria a 

desempenhar, já em meados da década de 1970, um papel de preponderância na 

geração de energia elétrica.  

Dando uma nova guinada à metodologia anteriormente adotada, admitiu-se 

que os nossos institutos de pesquisa não seriam capazes de, sozinhos, desenvolver 

tecnologias para garantir a implantação de usinas nucleares, demandando a imediata 

transferência de tecnologia nuclear ao país a partir da indústria de nações amigas mais 

desenvolvidas na área91. 

Deu-se início, assim, à primeira fase do programa brasileiro de geração de 

Energia Nuclear, com a aquisição, mediante concorrência internacional, à empresa 

norte-americana Westinghouse, do reator de Angra I a urânio enriquecido, e isso sob 

forte crítica da comunidade científica que não foi ouvida nem de qualquer forma 

participou do processo de decisão.  

Lembrando o famigerado episódio das três ultracentrífugas adquiridas ao 

custo de 80.000 dólares pelo Almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, cuja vinda da 

Alemanha foi interceptada pelas tropas inglesas de ocupação a pedido do governo 

americano e só liberada após comprovação de que jamais poderiam enriquecer senão 

poucas quantidades de urânio e a taxas mínimas, em que estudiosos defendiam que o 

negócio não poderia trazer benefícios ao Brasil92. 

                                            
 
90 Essa era uma afirmação corrente internacionalmente, inclusive através de publicações com respaldo 
científico, financiada por governos interessados em exportar seus modelos nucleares, que todavia não veio 
a se confirmar. Cf. BRAGA, Dimis da Costa. O modelo de regulação do Programa Nuclear Brasileir o e 
suas implicações com os princípios da precaução e d a prevenção , p. 44. 
91 BRAGA, Dimis da Costa. Energia nuclear e meio ambiente : princípios da precaução e da prevenção. 
Curitiba: Appris, 2019 (no prelo), p. 75-84. 
92 CARVALHO, Joaquim Francisco et al. O Brasil Nuclear. Uma anatomia do desenvolvimento nuclear 
brasileiro, p. 16. 
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Não havia, como até hoje não há, disposição alguma da política externa 

norte-americana no sentido de permitir transferência de tecnologia nuclear; mesmo 

assim, o Brasil contratara com a Westinghouse a construção da Usina de Angra I.  

O tempo viria a demonstrar que por trás das contratações brasileiras e 

mesmo de suas decisões mais importantes, como o acordo com a Alemanha, sempre 

havia uma guerra suja e surda de interesses econômicos. Falava-se de um lado, que 

havia uma suposta “corrente negocista e entreguista”, e de outro, os denominados 

“superiores interesses da pátria” 93. 

Posteriormente, o governo brasileiro se dá conta de que o negócio com a 

indústria americana foi castrador para o Brasil, pois, à semelhança do que haviam feito 

na venda de um reator de pesquisa para a Universidade de São Paulo, em 1956, o 

contrato com os norte-americanos estava submetido à legislação interna daquele país 

que exigia a imediata devolução dos elementos combustionados, não permitindo, como 

nas décadas de 1940 e 1950, a sua manipulação para realização de pesquisas pelos 

institutos de física nacionais no sentido de identificar as fases do enriquecimento do 

urânio ou extração do plutônio. 

Assim, apenas tardiamente, depois de feito um negócio com ampla vantagem 

para a empresa multinacional, constata-se o óbvio: a autonomia brasileira no campo 

nuclear somente se daria com a posse do ciclo completo do combustível nuclear, 

notadamente da tecnologia e da aparelhagem para o enriquecimento do urânio e para a 

extração do plutônio que se forma dos elementos combustionados94. 

Enquanto isso, a política energética anunciada pelo presidente Jimmy Carter 

em 20 de abril de 1977, propugnava a austeridade no consumo de energia, redução do 

desperdício e adequado aproveitamento em projetos de desenvolvimento. Conforme J.J. 

Delgado Domingos95, o Plano Carter previa especial incentivo à autoprodução pelo setor 

                                            
 
93 BRAGA, Dimis da Costa. Energia nuclear e meio ambiente : princípios da precaução e da prevenção, p. 
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industrial e obrigatoriedade de compra do excedente pelas companhias distribuidoras, 

reduzindo a queima de combustível nas centrais convencionais; para o setor residencial 

havia subsídios de até 50% para a instalação de coletores solares para aquecimento. 

Nas relações com o Brasil, Carter boicotava o novo Acordo Nuclear com a 

Alemanha a que o Brasil recorreu, alegando a quebra de contrato com a Westinghouse, 

mas na verdade foi o próprio governo americano que pressionou a empresa americana 

a não colaborar com o Brasil, exigindo a aplicação de sua legislação castradora para o 

desenvolvimento da tecnologia aqui.  

De uma forma ou de outra, a empresa norteamericana, forçada pelo seu 

governo, passou a negar o fornecimento de urânio enriquecido para Angra I (cujas obras 

de reestruturação e adequação à planta alemã já estavam em andamento), bem como 

por suposta violação do Tratado de Não Proliferação e Uso Pacífico de Armas 

Nucleares (TNP), que os Estados Unidos sempre se negaram a subscrever. 

Segundo Tennenbaum96, Jimmy Carter no Governo dos EUA, a partir de 

novembro de 1976, procurava representar o pressuposto “governo verde”, cuja ideia 

“congelou” a expansão da Energia Nuclear doméstica e bloqueou com todos os meios 

sua disseminação no Terceiro Mundo, nesse caso, inserido o Brasil. 

Com a crise do petróleo de 1973 e 1974 registrando alta do produto de mais 

de 400% em um ano, os cartéis da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) abarrotavam de petrodólares os caixas dos principais grandes bancos ingleses 

e norte-americanos; com isso, estagnou a economia dos países em desenvolvimento e 

dos países europeus vencidos na Segunda Guerra.  

Logo, não era difícil para Londres e Washington (leia-se Wall Street) defender 

essas políticas ambientalmente supostamente corretas e contrárias à expansão nuclear 

para os países então nomeados de subdesenvolvidos, especialmente, com a sociedade 

                                                                                                                                                 
 
nacional? Porto: Edições Afrontamento, 1978, p. 42-43. 
96  TENNENBAUM, Jonathan. Energia Nuclear : Uma tecnologia feminina. Rio de Janeiro: MSIa, 2000, p. 
333. 



55 
 

 

norte-americana organizada e protestando pela conservação do meio ambiente e 

redução dos custos de infraestrutura97. 

Assim, constata-se que não havia qualquer interesse por parte dos EUA de 

compartilhar tecnologias sensíveis, ao contrário, dava-se a recusa sistemática em 

negociar transferência de tecnologia nuclear, o que levou o governo brasileiro a optar 

por uma nova tentativa extracontinental de adquirir o domínio do ciclo completo da 

tecnologia nuclear. 

 

1.2.5 O Programa Nuclear Brasileiro e as Usinas Ang ra II e Angra III 

 

Como se viu, ainda no período da formação da massa crítica científica no 

campo da física, nas universidades e centros de pesquisas brasileiros, a condução pelo 

governo das decisões no campo nuclear passou a receber críticas por sua forma 

autônoma e centralizada de atuação, capitaneada por tecnocratas ou militares, muitas 

vezes com pouco conhecimento de área e sujeitos a interesses diversos, sem ouvir os 

especialistas nem submeter as proposições a um processo democrático e transparente 

de decisões. 

As bases do Programa Nuclear Brasileiro foram implantadas no período do 

regime de governos militares. Nesse período, qualquer posição contrária mais explícita 

ao Governo, especialmente em temas estratégicos, poderia significar ser enquadrado na 

Lei de Segurança Nacional. A falta de Transparência facilitava decisões açodadas, sem 

debates que pudessem ajudar a perceber as falhas e desvantagens nos processos de 

contratação com empresas estrangeiras e previsão de aplicação de suas leis internas. 

As empresas nacionais e estrangeiras envolvidas no processo de construção 

não buscariam os negócios sem previsão de grandes lucros e vantagens para si, 

sobrando prejuízos para o Brasil, Vale ressaltar, tais consequências puderam-se 
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observar nos dois negócios que o Brasil estabeleceu para aquisições de usinas 

nucleares – o primeiro com empresa americana, de menor importância, e o segundo, o 

Acordo Nuclear Brasil - Alemanha98. 

Nessa época, a Alemanha Ocidental não tinha demanda interna por reatores 

nucleares. Os industriais do setor nuclear e de outras empresas ligadas à área 

ameaçavam o governo de despedir dezenas de milhares de técnicos nucleares e 

trabalhadores das indústrias vinculadas pela falta de encomendas de fabricação de 

reatores.  

Apontam Mirow99e Brandão100 que, embora a Alemanha já produzisse energia 

elétrica, provinda de fontes clássicas e de alguns reatores nucleares, o contexto vivido 

no início dos anos 70 implicassem em condições adversas: 1) a oposição cerrada da 

opinião pública ao crescimento da Energia Nuclear, com especial destaque ao 

movimento social e político organizado; 2) os acidentes nas instalações nucleares, que 

implicaram na interrupção no fornecimento de energia; e 3) desaceleração econômica e 

diminuição da demanda por energia, combinada com a crise do petróleo, implicando na 

consequente diminuição nas possibilidades de instalação de reatores em seu próprio 

território e na consequente revisão de planos de construção de usinas nucleares em 

solo alemão. 

Esta diminuição na demanda diante das questões acima expostas importaram 

no aumento dos custos e prejuízos econômicos às empresas do setor nucleoelétrico. 

Afirma Girotti101: 

Do ponto de vista das empresas compradoras de usinas, a paralisação 
destas agregava um progressivo aumento do lucro cessante. Entretanto, 
para os fabricantes, as perdas não resultam menores. A usina de 
potência e Wurgassen teve de ser desligada três vezes em três anos – o 

                                            
 
98 BRAGA, Dimis da Costa. Energia nuclear e meio ambiente: princípios da precaução e da prevenção, p. 
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que custou à AEG 210 milhões de marcos, quando a usina foi vendida 
por 335 milhões de marcos. O déficit correspondente a 1974 era, para a 
AEG, de US$ 287 milhões e isto levou seus diretores a tentarem 
desvincula-la do consórcio. 

 

Como consequência, o governo alemão através de sua política econômica e 

de relações internacionais, buscou dar vazão a esse excedente da produção de 

reatores, estruturando um bem montado plano de comercialização de reatores com 

países em desenvolvimento, incluindo a Argentina102 e o Brasil103, atraídos por 

propostas aparentemente irrecusáveis.  

A despeito dos riscos de transferência de tecnologia sensível e do material 

que poderia ser enviado juntamente com equipamentos destinados à energia que, por 

princípio, deveria ser pacífica, manifestou-se o então Ministro da Pesquisa e Tecnologia 

da Alemanha, Hans Matthofer104: 

Somos um país pobre em matéria-prima e energia e por isso somos 
forçados a exportar tecnologia moderna e complexa. Não vejo como a 
economia alemã possa comercializar apenas com os estados 
democráticos, que infelizmente, já não são os mais numerosos. 
 

O país europeu oferecia em sua proposta desde o financiamento e a 

formação de técnicos especializados, até fábrica de reatores, construção de usinas de 

reprocessamento de combustível e instalação de usinas de enriquecimento de urânio, 

tudo condicionado apenas à compra pelo Brasil dos reatores fabricados pela indústria 

alemã105. 

Seguiram-se uma série de negociações secretas envolvendo os governos 

brasileiro e alemão, incluindo a cúpula de gigantes da indústria alemã, como a Siemens, 

                                            
 
102 COLOMBO, Sandra; GUGLIELMINOTTI, Cristian; VERA, María Nevia. El desarrollo nuclear de Argentina 
y el régimen de no proliferación. Perfiles Latinoamericanos ,  México ,  v. 25, n. 49, p. 119-139,  jun.  2017.  
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105 SAFFIOTI, Waldemar. Fundamentos de energia nuclear , p. 167. 
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a AEG, e Thissen, a Noell e a Krupp, tendo como carro-chefe a KWU, e sob a vigilância 

atenta dos Estados Unidos, houve a assinatura do programa de cooperação com a 

Alemanha, o famoso Acordo Nuclear, comemorado no velho continente como o contrato 

do século e criticado no Brasil pela comunidade científica106. 

A questão ambiental já se encontrava na ordem do dia e o próprio Presidente 

Nixon dos Estados Unidos, que em 1972 havia nomeado uma notável e independente 

ambientalista para a Comissão de Energia Atômica, Dixy Lee Ray, havia levado a 

mesma à sua presidência no final de seu mandato107. 

Na gestão de Dixy Lee Ray, todavia, deu-se a elaboração do famoso 

Relatório Rasmussen, que apontava a total segurança das usinas nucleares no 

ocidente. Ainda assim, o sistema democrático americano jamais permitiu ou pressionou 

para que se calassem os críticos da Energia Nuclear. Havia um embate transnacional de 

opiniões científicas e estatísticas – como existe hoje – em que, nos países 

desenvolvidos, levavam vantagem os defensores da questão ambiental. Sobre isso, 

explana Desaix Myers III: 

Os que preconizam uma confiança sempre maior na Energia Nuclear 
fazem duas asserções de ordem geral: o aumento do suprimento de 
energia é essencial à melhoria do padrão de vida, e as fontes de 
combustível não-nuclear estão-se exaurindo cada vez mais ou não serão 
capazes, por várias razões, de satisfazer à procura de energia no futuro 
[...]. 
A procura de eletricidade aumentará ainda mais depressa, dizem eles, 
graças à sua flexibilidade e aos atrativos que oferece como forma de 
energia. Acreditam seja o desenvolvimento da Energia Nuclear 
indispensável para assegurar um suprimento adequado de energia a fim 
de satisfazer a essa procura.108 

 

Por outro lado, aqueles que defendiam ampla aceitação e total controle ou 

ausência de riscos na Energia Nuclear afirmavam que uma grande riqueza de dados 

                                            
 
106 BRAGA, Dimis da Costa. Energia nuclear e meio ambiente: princípios da prec aução e da 
prevenção , p. 75-86. 
107  TENNENBAUM, Jonathan. Energia Nuclear: Uma tecnologia feminina , p. 317-332. 
108  MYERS III, Desaix. O debate sobre energia nuclear . Tradução de Octavio Mendes Cajado. São Paulo: 
Cultrix, 1977, p. 29. 
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justifica a assertiva amplamente aceita de que a ampliação do emprego da energia e o 

crescimento da economia estão ligados de maneira inextricável, como argumentava o 

então presidente da Westinghouse109. 

Pode-se concluir que, apesar da polêmica em torno do apoio, da aceitação ou 

não da energia e da tecnologia nuclear ser um fator transnacional, em países que 

respiravam um ambiente democrático, a questão seguia mais tranquila, o que jamais 

ocorreu no Brasil até a implantação – ou melhor, a evolução que se seguiu – do regime 

democrático em 1988, haja vista que a falta de Transparência que sempre norteou os 

governos – em geral ditatoriais entremeados com curtos períodos democráticos. 

Assim, a situação em que se deu o acordo nuclear Brasil - Alemanha parecia 

extremamente favorável aos interesses do país subdesenvolvido, de um lado, que 

pretendia burlar o bloqueio norte-americano de acesso às tecnologias de 

enriquecimento de urânio, tendo de outro lado uma nação que necessitava transferir 

seus déficits orçamentários e fiscais. 

Por esse prisma, não é difícil entender que na formulação do acordo havia 

tanto interesse econômico da Alemanha quanto estratégico do Brasil. Assinado em 

junho de 1975, o acordo previa, além da instalação de oito centrais nucleares, a criação 

de empresas de prospecção e exploração de urânio, fabricação de elementos de 

combustível, fabricação de componentes pesados para usinas e reatores, o 

reprocessamento do combustível irradiado, o enriquecimento do urânio, enfim, a criação 

de toda uma indústria, a indústria nuclear110. 

Se de um lado, havia forte oposição ao acordo nuclear com a Alemanha por 

parte dos meios científicos na área, havia a defesa absolutamente legítima por parte 

daqueles que desejavam a expectativa de criação de alguma indústria nuclear aqui, 

possibilidade impensável no acordo com a Westinghouse americana para a construção 

                                            
 
109 BURNHAM, Donald C et al. A time of choose.  Energy Power Policy Project. New York: Ford Foundation, 
1974, p. 367. 
110 BRAGA, Dimis da Costa. Energia nuclear e meio ambiente : princípios da precaução e da prevenção, p. 
75-86. 
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de Angra I. E a história comprovou que ambos os lados tinham razão, pois, se o 

caminho traçado não tenha sido o mais tranquilo, pois hoje o Brasil detém o completo 

ciclo do combustível nuclear, o que se deu não só através do desenvolvimento de 

tecnologia própria, como dos acordos internacionais, apesar dos percalços todos 

sofridos no curso da história. 

Ao longo dos debates que se seguiram à sua assinatura, fortemente nutridos 

por propaganda institucional do governo para demonstrar as grandes vantagens do 

acordo para o Brasil, a quase totalidade da comunidade científica nacional pôs-se 

contrária, levantando sérias objeções à forma como foi negociado, ao seu conteúdo e às 

possibilidades concretas de sua implantação. 

Uma das principais objeções da comunidade científica111 era a ausência da 

sua participação no processo de tomada decisão, desconfiava da real possibilidade do 

país absorver em um curto espaço de tempo uma tecnologia tão sofisticada e 

denunciava que o método do processo de enriquecimento de urânio adotado nas 

centrais previstas no acordo, o jato centrífugo, era ainda experimental. 

Evidentemente, impôs-se realizar adaptações institucionais do setor nuclear 

brasileiro para a necessária adequação aos moldes das empresas alemãs112, a fim de 

que uma nova empresa, a NUCLEBRÁS – transformada a partir da extinção da 

Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear – pudesse se associar a empresas ligadas 

à Siemens-KWU, para as diversas atividades relativas ao ciclo do combustível 

nuclear113. 

Basicamente, o acordo previa a construção pela NUCLEBRÁS, em 

associação com a KWU e demais empresas do bloco alemão, de 8 centrais 

nucleoelétricas no país até 1990; uma fábrica de componentes pesados e determinadas 

                                            
 
111 CARVALHO, Joaquim Francisco et al. O Brasil Nuclear. Uma anatomia do desenvolvimento n uclear 
brasileiro , p. 25. 
112 BRANDÃO, Rafael Vaz da Motta. O negócio do século : o acordo de cooperação nuclear Brasil-
Alemanha, p 79. 
113 PATTI, Carlo (Org.). O Programa Nuclear Brasileiro : uma história oral. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 2014. 
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unidades do ciclo do combustível nuclear, tais como as instalações de conversão e de 

enriquecimento de urânio, a fábrica de elementos combustíveis e uma unidade de 

reprocessamento de combustíveis irradiados. Essas previsões, todavia, não se 

concretizaram como o esperado, pois: 

Até 1982, o que se tinha construído no prazo, mas ainda ociosas, eram a 
fábrica de elementos combustíveis (FEC) em Resende (RJ), ao custo de 
75 milhões de dólares, e a fábrica de equipamentos pesados (Nuclep) em 
Itaguaí, ao custo de 350 milhões de dólares.114 
 

 

Não é difícil constatar, nesse panorama, que se contabilizavam prejuízos para 

o Brasil e lucros para as indústrias alemãs da construção nuclear, considerando a 

dependência do Brasil e que toda a tecnologia era fornecida pelas mesmas, além do 

que incentivariam a construção de outras centrais – grande objetivo do Governo 

Alemão.  

A Nuclep somente apresentaria retorno se construísse um conjunto de 

equipamentos pesados por ano; em consequência, a empresa brasileira ficou paralisada 

por anos, sendo depois readaptada para elaborar componentes convencionais e 

materiais e ferramentas para manutenção dos equipamentos nucleares, já que as 

superpotências nucleares embaraçam toda importação pelo Brasil desses materiais e 

equipamentos. Assim inicia-se a contabilização do prejuízo financeiro subvencionado 

suportado pela industria nuclear brasileira, tendo em vista tantas dificuldades e ainda o 

natural custo superior ao da iniciativa privada. 

A Fábrica de Elementos Combustíveis, da mesma forma, não se prestou ao 

seu fim, pois somente poderia produzir a partir da importação de urânio enriquecido, 

dependendo do funcionamento da Nuclei – Nuclebrás de Enriquecimento Isotópico, que 

depois de consumir mais de 1 bilhão de dólares foi extinta e absorvida pela INB - 

Indústrias Nucleares do Brasil, quando só então foi realizado no país o enriquecimento 

do urânio.  

                                            
 
114  CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro : a responsabilização civil pelo risco ambiental. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 55. 
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Já o Complexo Mínero-industrial de Poços de Caldas - CIPC, depois 

redenominado Unidade de Tratamento de Minérios em Caldas, vinculado à INB, em 

Poços de Caldas, Minas Gerais, destinado a transformar o urânio natural em yellow 

cake, custou 200 milhões ao país.115 

Hoje, todas as essas empresas ligadas à cadeia produtiva do urânio estão 

reunidas na Indústrias Nucleares do Brasil (INB), com sede no Rio de Janeiro e 

unidades na Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.  

Vinculada à autarquia federal Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), 

a gestão do Programa Nuclear Brasileiro está ligada ao Ministério da Ciência e 

Tecnologia, enquanto a coordenação do Programa Nuclear Brasileiro foi deslocado para 

o Gabinete Institucional da Presidência da República. 

A obra da Usina de Angra I, apesar de ter obtido licença para operar em 

dezembro de 1984, sofreu várias interrupções, inclusive por ordem judicial, e apresenta 

657 MW de potência instalada. Com um reator PWR – pressurized water reator – da 

americana Westinghouse, vem apresentando problemas desde sua inauguração, em 

1985. Foram registrados eventos como vazamentos de material radioativo pelas varetas 

que acondicionam o combustível físsil no interior do reator nuclear, falhas no manuseio 

do material, situações que já chegaram a apresentar-se com frequência preocupante.116 

Concedida a licença de construção de Angra II em 1981, obteve a licença de 

operação apenas em março de 2000117. Iniciando a operar em julho de 2011, seu reator 

PWR da alemã KWU apresenta potência líquida de 1350 KW, exatos 25 anos e muitos 

bilhões de dólares depois da assinatura do acordo com a Alemanha.  

Longe das 8 usinas previstas no acordo, o programa nuclear brasileiro gerou 

e ainda gera muitos prejuízos ao país em razão do impasse que se seguiu em relação à 

usina de Angra III, cuja previsão de conclusão já foi transferida inúmeras vezes e hoje, 

                                            
 
115 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro : a responsabilização civil pelo risco ambiental, p. 
57-59. 
116 BERMANN, Célio. Energia no Brasil: para quê? Para quem?  O autor registra ainda que a falha ocorrida 
em 28 de maio de 2001 permitiu que 22 mil litros de líquido radioativo escorressem para um vaso de 
contenção interno, obrigando a paralisação da usina por sete dias a fim de evitar danos. 
117 PATTI, Carlo (Org.). O Programa Nuclear Brasileiro : uma história oral. 
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simplesmente encontra-se totalmente paralisada, afetando a Sustentabilidade 

econômica do projeto118. 

Conforme Fogaça, o Brasil está longe de explorar sua maior capacidade 

nessa párea energética. Seguem suas impressões e expressões com discriminações 

técnicas das usinas em funcionamento no Brasil119: 

Essa fonte de energia ainda não é expressiva no Brasil porque o país 
possui muitos recursos energéticos que ainda não foram aproveitados. 
Mas o Brasil objetiva, principalmente, dominar a tecnologia da geração de 
Energia Nuclear, em vista também da sua importância para a segurança 
nacional e para o futuro do país. [...] 
Além disso, devido ao mecanismo de funcionamento dessas usinas, elas 
precisam se situar próximo a fontes hídricas, como rios, lagos ou mares. 
Temos dois reatores em funcionamento no complexo nuclear de Angra 
dos Reis, o reator de Angra I e o de Angra II (o de Angra III  ainda está 
sendo construído, a obra reiniciou em 2010 e parou em 2015), que 
representam 2% da energia elétrica nacional. [...] 
O reator de Angra I (657 MW) foi instituído no dia 1º de abril de 1982, 
mas devido a problemas em sistemas, equipamentos e com a empresa 
fornecedora da tecnologia, ela só entrou em operação comercial no ano 
de 1985. Com o tempo, ela foi se aperfeiçoando e em 2011 a usina gerou 
4.654.487 MWh. Sua área de ocupação é de 37.918,35 m². 
Já o início da construção propriamente dita de Angra II (1350 MW) se deu 
em setembro de 1981, ocupando uma área de 93.802,74 m2, e começou 
a operar comercialmente no dia 1º de fevereiro de 2001. 
Os reatores de Angra I e II são do tipo PWR (sigla que vem do inglês 
Pressurized Water Reastor, que significa Reator de Água Pressurizada). 
A seguir temos uma imagem dos reatores em Angra, sendo que o 
recipiente de contenção (carcaça de aço que envolve o vaso de aço e o 
gerador de vapor) de Angra I é oval e de Angra II é esférico. (grifo da 
autora). 

 

De uma forma ou de outra, constata-se que o Brasil tem duas usinas muito 

eficientes e que são um patrimônio nacional, já que o país conseguiu desenvolver a 

tecnologia do urânio enriquecido. 

                                            
 
118 BRANDÃO, Rafael Vaz da Motta. O negócio do século : o acordo de cooperação nuclear Brasil-
Alemanha, p. 86. 
119 FOGAÇA, Jenifer Rocha Vargas. Vantagens e desvantagens do uso da energia nuclear.  Mundo 
Educação. Disponível em: http://www.mundoeducacao.com/quimica/vantagens-desvantagens-uso-energia-
nuclear.htm. Acesso em 03 set. 2018. 
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Por outro lado, as atividades nucleares não se resumem à geração elétrica ou 

construção de armamentos, que acabaram prevalecendo no debate que, acalorado 

pelos custos astronômicos da execução dos projetos, deixaram de lado outras 

importantes aplicações da radiação ionizante. Hoje se fala muito na questão da geração 

de energia limpa pela Energia Nuclear em razão de não lançar carbono na atmosfera. 

Todavia, não se resume a isto. 

Questões como os benefícios da utilização da Energia Nuclear na irradiação 

de alimentos, na agricultura e pecuária e especialmente na medicina nuclear passaram 

ao largo dessa discussão, em prejuízo de grande parte da população que se encontra 

penalizada por estar excluída dos tratamentos com radiofármacos produzidos a partir da 

radiação. 

 

1.2.6 O acidente com o Césio 137 em Goiânia – GO 

 

O acidente ocorrido em 1987 pelo vazamento de césio 137 em Goiânia foi 

decorrente de uma falha de administração de um instituto de tratamento de câncer, além 

da fiscalização dos órgãos do Estado, especialmente da CNEN. 

O instituto de tratamento de câncer desativara uma unidade de Goiânia e, 

embora tenha levado quase todos equipamentos, uma máquina de radioterapia que 

usava cloreto de césio 137 em pó como fonte de energia, não foi removida do local, 

ficando esquecida no imóvel abandonado. Assim, a máquina ali estava esquecida desde 

1985120. 

Em 1987, dois catadores de lixo adentram o local e removem a máquina, com 

a intenção de desmontá-la para vender as peças em ferro-velho, o que de fato acontece. 

O proprietário de um ferro velho ao adquirir a máquina, manda desmontá-la, e ao notar o 

brilho intenso verde-azulado da cápsula de césio, a leva para casa para mostrar à sua 
                                            
 
120 SANTOS, Andresa Maria dos. A série césio 137 - Goiânia, rua 57, de Siron Franc o: o uso da imagem 
na compreensão histórica. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Goiás, Catalão, 
2017, p. 35-41. 
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família e vizinhos, motivo pelo qual muita gente passou a ter contato com o material, 

sofrendo diversos sintomas que já acometiam os catadores, dono e empregados do 

ferro-velho que tiveram contato, assim como seus familiares, tais como: náuseas, 

vômitos, tonturas e diarreia121. 

Em pouco mais de 30 dias, falecia uma sobrinha do dono do ferro-velho, e em 

seguida sua esposa. Em 30 de setembro daquele ano, técnicos da Comissão Nacional 

de Energia Nuclear (CNEN) e policiais militares iniciaram a descontaminação da área, 

constatando que 129 pessoas estavam gravemente contaminadas. Seis mil toneladas 

de material contaminado foram levadas para um depósito especial. 

Os números oficiais do governo registram que quatro pessoas morreram 

devido à exposição à radiação, mas uma associação de vítimas afirma que o número é 

maior, duas dezenas de vezes. Quase mil pessoas são monitoradas até hoje, recebendo 

tratamento e atenção de uma instituição criada para tal fim, a Superintendência Leide 

das Neves – nome que foi dado em homenagem à menina de 7 anos, sobrinha do dono 

do ferro-velho, primeira vítima do acidente122. 

O Brasil não estava – como não está hoje –, preparado para enfrentar um 

acidente daquelas proporções. Na verdade, não estava preparado para preveni-lo – 

caso contrário, não teria acontecido.  

O Diretor do Instituto de Proteção e Segurança Nuclear da França, Dr. 

Jacques Lafuma, afirmou à época ao Le Monde que sua equipe não estaria preparada 

para atender quarenta pessoas acometidas de radiação. Atente-se que não se trata de 

um acidente em usina, mas com estrutura de medicina nuclear, cujo objetivo é o 

tratamento médico das pessoas. O jornalista Fernando Gabeira fez a cobertura pela 

empresa jornalística em que trabalhava e escreveu um livro sobre os fatos do dia-a-dia 

do pós-acidente, onde registrou com dramaticidade suas impressões, anotando:  
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Se o acidente de Goiânia é quase superior à capacidade de um dos 
maiores centros de radiopatologia do mundo, é de se esperar que 
transcendeu em muito também ao incipiente potencial brasileiro123. 
 

Na verdade, nenhum país do mundo estava preparado. Na sociedade de 

risco, não é só o manuseio e operação de suprimentos radiativos que estão sujeitos a 

acidentes, mas qualquer equipamento, como por exemplo, aeronaves, se não 

observadas todas as cautelas necessárias. Todavia, ninguém abre mão do transporte 

rápido e prático que é a aeronave. 

Os danos ocorridos pelo acidente radiológico em Goiânia em um cenário de 

limitação dos recursos para tratamento dos afetados é um dos indicadores para 

demonstração das externalidades decorrentes da exploração tecnológica nuclear e 

demonstra em sua face mais latente como o risco tornou-se parte do cotidiano e 

problemática do Direito. 

Por outro lado, os danos, não só às pessoas, como ao ambiente, eram 

perfeitamente evitáveis, desde que se aplicasse ao sistema de segurança radiológica o 

princípio da prevenção, como adverte Mota: 

A ameaça hipotética, porém plausível, de danos graves e irreversíveis ao 
meio ambiente também apresenta dificuldades extremas para a ciência 
do Direito. Via de regra, repara-se o dano após a sua ocorrência, estando 
perfeitamente delimitadas a extensão do dano, sua causalidade e os 
responsáveis pela sua ocorrência124. 

 

Neste ponto, conforme vimos em Mota, o desenvolvimento de mecanismos e 

dispositivos jurídicos para a prevenção dos danos, com a mensuração das 

potencialidades e cômputo de seus custos desafia o Estado e a sociedade na 

implementação de condições adequadas a sustentabilidade da ação humana e no 

alinhamento das práticas com a problemática do futuro sob o prisma do risco. 

                                            
 
123 GABEIRA, Fernando. Goiânia, Rua 57, o nuclear na terra do sol . Disponível em: 
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124 MOTA, Maurício. Princípio da precaução: uma construção a partir da razoabilidade e da 
proporcionalidade. Revista de Direito Ambiental  (RDB 1808-9291) – nº 2 – 2006-09. Rio de Janeiro, 2009, 
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1.2.7 As suspeitas de interesses não pacíficos do B rasil e o temor da Argentina 

Nuclear  

 

Sempre pairaram dúvidas acerca do interesse do Brasil não se restringir às 

finalidades pacíficas haja vista os custos elevados de suas plantas industriais e a 

complexidade dos arranjos tecnológicos. Um dos principais motivos da suspeita era, 

além do interesse ter se intensificado no período obscuro dos governos militares, a 

destacada preocupação desses mesmos governos em relação ao suposto poder 

atômico da Argentina, que nessa época se encontrava bem mais adiantada que o Brasil 

no desenvolvimento nuclear125. 

Desde 1950 a Argentina já criara a sua Comissión Nacional de Energía 

Atómica – CNEA, o que só veio a se desenvolver no Brasil a partir de 1956, com a 

criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Havia suspeitas nos Estados Unidos 

de que a Argentina pretendia desenvolver a bomba atômica, e no Brasil isso repercutia 

de forma a gerar suspeitas mútuas126. 

Spektor afirma127 que o Brasil, na qualidade de beneficiário do programa 

internacional Átomos para a Paz, ainda na década de 1950, adquiriu as bases da 

tecnologia de enriquecimento de urânio para fins pacíficos. Porém, quando os militares 

assumiram o poder, em 1964, teriam apresentado interesses diversos no sentido de 

obter tecnologia armamentista. 

Nunes completa128: 

                                            
 
125 NUNES, Helen Miranda. Programa Nuclear Brasileiro: uma história repleta d e polêmicas e 
controvérsias . DefesaTV. Disponível em http://defesa.tv.br/programa-nuclear-brasileiro-uma-historia-
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126 SPEKTOR, Matias. WHEELER, Nicholas J. The origin of nuclear cooperation : a critical oral history of 
Argentina and Brazil. CPDOC-FGV. University of Birmingham. Rio de Janeiro: 2013. 
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Embora não haja nenhuma evidência de que a classe política tenha 
comandado o começo de um programa de bomba atômica, os militares 
enviaram sinais dúbios a respeito de suas intenções na área. No final dos 
anos 1970, por exemplo, o Brasil estava trabalhando para o 
desenvolvimento de urânio enriquecido fora das salvaguardas 
internacionais e, volta e meia, em instalações secretas sob controle 
militar. Só nos anos 1990 o país colocou suas instalações sob 
salvaguardas nucleares e tornou públicos os principais componentes de 
seu programa. 
  

Nunca se comprovou que a Argentina teve intenção de desenvolver um 

artefato atômico, mesmo assim, o Brasil somente passou a apresentar uma 

Transparência maior quanto aos seus interesses pacíficos com a redemocratização do 

país, a demonstrar a importância do processo democrático, o que se encontra muito 

claro na Constituição de 1988, pois muito esforço se fez ao longo de 70 anos da física 

nuclear no país, porém pouco se colheu. Talvez o momento dessa colheita esteja mais 

próximo na realidade que se avizinha, em que se sustenta a aplicação de um novo 

Paradigma ao uso pacífico da Energia Nuclear: o Paradigma da Sustentabilidade. 

O aceite de visitas da AIEA e a flexibilização do Programa próprio no início 

dos anos 90 possibilitaram uma maior distensão, na perspectiva de integração 

econômica brasileira e argentina por meio do MERCOSUL, diminuindo os receios da 

comunidade internacional quanto às finalidades do Programa Nuclear Brasileiro. 

Os elementos históricos referentes à Energia Nuclear no plano mundial e no 

Brasil são importantes elementos que permeiam as Externalidades passadas, presentes 

e futuras da geração nucleoelétrica, examinadas mais detalhadamente no subcapítulo a 

seguir. 

 

1.3 EXTERNALIDADES NA PRODUÇÃO DE ENERGIA NUCLEAR 
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As Externalidades podem ser definidas como desdobramentos, decorrências 

não intencionais da ação humana e das decisões tomadas que afetam a terceiros que 

não estão diretamente envolvidos com a mesma, podendo ser positivas ou negativas, 

mas não estando, necessariamente, precificada no ciclo de exploração de uma 

atividade.  

Estas Externalidades podem se revelar positivas, quando geram incremento 

de valor ou vantagens, ou negativas, importando em um custo ou ônus aos terceiros não 

diretamente envolvidos com a ação (como o meio ambiente ou a saúde pública). Objeto 

de profundas pesquisas no campo da ciência econômica, seus desdobramentos tem 

resultado em profundas reflexões acerca da regulação das atividades econômicas em 

torno da identificação, mensuração e internalização dos custos no preço final do 

produto, estabelecendo um meio para a proteção dos afetados pela respectiva atividade. 

O incremento tecnológico ao longo dos últimos séculos importou 

conjuntamente em uma relação de custo-benefício ambiental observada 

longitudinalmente. Se a vida tornou-se mais confortável, a pobreza e miséria foram 

reduzidas, os recursos naturais foram utilizados sistematicamente para viabilizar tais 

condições, importando na necessidade de compreender como tal dinâmica pode ser 

observada. 

No setor elétrico, são possíveis perceber tanto elementos externos mais 

intuitivos129, como os custos ambientais diretos decorrentes da exploração e geração de 

energia130, quanto o incremento social decorrente da produção elétrica no 

desenvolvimento humano e na satisfação das necessidades sociais e coletivas, como 

indiretos, como a resistência à construção de empreendimentos, a concepção de 

                                            
 
129 VERBRUGGEN, Aviel. Renewable and nuclear Power: a common future? Energy Policy , vol. 36, 
número 11, nov. 2008, p. 4036-4047. 
130 RAFAJ, Peter; KYPREOS, Socrates. Internalisation of External Cost in the Power Generation Sector: 
analysis with Global Multi-Regional MARKAL model. Energy Policy , vol. 35, número 2, fev. 2007, p. 828-
843. 
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organizações civis contra a exploração de uma dada fonte energética ou a mobilização 

política plebiscitária131. 

Os custos alocativos das Externalidades são encarados, na literatura 

econômica, em torno de três soluções: a taxa pigouviana, a negociacão entre agentes e 

a construção de um mercado para Externalidades, visando a internalização destes 

custos de terceiros na atividade econômica132. 

Dado o escopo do trabalho, busca-se compreender como as Externalidades 

podem ser observadas no setor nuclear, sendo subdivididas em torno dos riscos e 

benefícios e possibilitar o seu cotejo com o Paradigma da Sustentabilidade. 

Os principais riscos decorrentes da produção da Energia Nuclear devem-se 

ao potencial mortífero e contaminante dos Radioisótopos decorrentes das reações de 

Fissão Nuclear, sendo as medidas assecuratórias e mitigadoras de risco 

financeiramente elevadas devido aos implementos tecnológicos necessários desde a 

construção ao respectivo descomissionamento, a serem internalizados nos custos 

decorrentes da exploração da fonte energética133 

Junto a isso, o potencial risco de acidentes e dispersão dos contaminantes 

por grandes faixas territoriais, combinado com o longo corte temporal de decaimento do 

material radioativo contribuem para potencializar os receios decorrentes no emprego de 

soluções energéticas nucleares, haja vista o histórico midiaticamente explorado em 

acidentes nucleares, como apontado por Kinsella134. 

                                            
 
131 KESSIDES, Ioannis N. Nuclear Power: Understanding the Economic Risks and Uncertainties. Energy 
Policy , vol. 38, número 8, ago. 2010, p. 3849-3864. 
132 VARIAN, Hal R. A Solution to the Problem of Externalities When Agents are Well-Informed. The 
American Economic Review , vol. 84, n. 5, dez. 1994, p. 1278-1293. Ver também FONTENAY, Catherine C. 
de; GANS, Joshua S. Bilateral Bargaining with Externalities. The Journal of Industrial Economics , vol. 62, 
n. 4. 
133 Aronsson, T., Backlund, K. & Löfgren, KG. Nuclear Power, Externalities and Non-Standard Pigouvian 
Taxes. Environmental and Resource Economics . 1998, vol. 11, nº 2, p. 177-195.  
134 KINSELLA, William J. Environments, Risks and the Limits of Representatio n: examples from Nuclear 
Energy and Some Implications of Fukushima. Environmental Communication, 6(2), p. 251-259. 
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Diante disso, os custos financeiros envolvidos no ciclo de mineração de 

urânio, processamento e enriquecimento135 do material exigem a formação e constante 

reciclagem dos trabalhadores envolvidos em tais atividades. 

Na construção de uma usina, destacam-se os custos elevados na construção 

de sistemas de segurança, monitoramento e contenção de rejeitos em caso de 

ocorrências; junto a isso, as dificuldades técnicas envolvidas no manuseio dos resíduos 

decorrentes da produção nucleoelétrica. 

O manejo dos rejeitos advindos do combustível nuclear são classificados de 

acordo com a periculosidade, havendo a possibilidade de, em alguns casos, submeter-

se a um reprocessamento, com aproveitamento do material físsil para utilização nas 

usinas.  

Em razão da meia-vida longa de alguns Radioisótopos e da impossibilidade 

tecnológica de aceleração do decaimento radioativo dos subprodutos da produção 

nucleoelétrica, os materiais contaminados são classificados e depositados observando 

os implementos tecnológicos aplicáveis de acordo com a capacidade de irradiação e 

contaminação. 

Por outro lado, o aprimoramento tecnológico das gerações de reatores 

nucleares tem implicado no aumento da vida útil produtiva das usinas e na diminuição 

na produção de rejeitos, possibilitando que comparada a outras fontes energéticas, a 

Energia Nuclear se mostre uma interessante solução para a crescente demanda 

energética. 

Neste sentido, o trabalho de Menzel136, numa comparação entre os modais 

nuclear, hidroelétrico e térmico a carvão, aponta para os benefícios ambientais 

decorrentes do emprego da solução nuclear, sendo possível mensurar os reatores 

nucleares, em razão de baixas emissões atmosféricas, como soluções mais duráveis e 
                                            
 
135 Deve-se levar em conta as diferentes possibilidades e desenhos de reatores ao longo das gerações, seja 
por emprego de urânio natural ou enriquecido, plutônio ou propostas experimentais como o reator de tório. 
136 MENZEL, Francine. Cálculo de custo ambiental das usinas nucleares de Angra 1, 2 e 3 utilizando o 
programa SIMPACTS . 2014, p. 88 
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ambientalmente adequadas em face de outros modais tradicionais (hidrelético e 

termoelétrico a carvão).  

Ademais, não sofrem da inconstância climática presente nas fontes solar, 

eólica e maremotriz. Ressalte-se que o trabalho de Menzel se dá a partir de comparação 

com uma geração de reatores de tecnologia mais defasada e com limitações de 

segurança do que os de terceira e de quarta geração (Gen III, Gen III+ e Gen 4).137 

Quanto a este ponto, Markandya138 demonstra como o cômputo das 

externalidades deve levar em conta a capacidade da fonte se adequar à demanda 

ininterrupta por energia, razão pela qual as fontes renováveis encontram limitações ao 

seu emprego diante da necessidade de melhor conhecimento dos custos envolvidos na 

exploração de tais fontes, de sua intermitência no fornecimento de energia, além da 

necessidade de melhor mensuração dos impactos ambientais. 

Deste modo, a energia nuclear, dada a sua perenialidade geracional, bem 

como o desenvolvimento de projetos incrementais como os reatores de quarta geração 

tem levado a discussões sobre sua aplicabilidade e potencial de redução tanto de 

Externalidades e passivos ambientais quanto dos custos de produção de energia 

nucleoelétrica, como aponta Diamandis139. 

Estas mudanças tecnológicas na área nuclear impactam diretamente o 

planejamento e dimensionamento das matrizes elétricas e a Sustentabilidade no 

processo de geração elétrica. Os elementos trazidos sobre o objeto (energia 

nucleoelétrica) são agora cotejados pelo correspondente Paradigma (da 

Sustentabilidade) no próximo capítulo. 

                                            
 
137 Os reatores de Angra 1, 2 e 3, todos do tipo PWR, são situados dentro da segunda geração de reatores 
nucleares, carecendo, portanto, de limitações tecnológicas diante do desenho de seus projetos. 
138 MARKANDYA, Anil. Externalities from Electricity Generation and Renewable Energy. Methodology and 
Application in Europe and Spain. Cuadernos Económicos de ICE , Espanha, n.83, vol. 1, 2012, p. 85-
100. 
139 DIAMANDIS, Peter H; KOTLER, Steven. Abundância:  o futuro é melhor que você imagina. São Paulo: 
HSM, 2012. 
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CAPITULO 2 

SUSTENTABILIDADE E SUAS DIMENSÕES 

 

Ao longo do desenvolvimento das sociedades humanas, as mesmas se 

pautaram por diversos paradigmas prevalentes em cada momento e lugar. 

Paradigmas são modelos ou concepções de sociedades que explicam como os 

direitos e princípios vigentes nessa sociedade se sustentam como sistema.  

Para Habermas, são as visões exemplares de uma comunidade jurídica 

acerca de como um sistema de direitos e princípios constitucionais podem ser 

comunicados e realizados no contexto de uma dada sociedade.140 

Para analisar os paradigmas modelares do Estado moderno que 

precederam o denominado Paradigma da Sustentabilidade, recorre-se a Kuhn, 

para quem os paradigmas são verdadeiras realizações da comunidade científica 

que viabilizam modelos de problemas e soluções para os fenômenos estudados 

por essa mesma comunidade em determinado tempo.141 

Cruz142 aponta que nessa obra, Kuhn caracteriza Paradigma como 

sendo um meta-valor que os membros de uma comunidade partilham. Reconhece 

que a ciência é um discurso que se legitima pela aceitação do grupo. Defende que 

este, enquanto modelo compartilhado, segue uma matriz composta por: a) 

                                            
 
140  HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms: contributions to discourse  theory of Law 
and democracy , p.194-195.  
141  Em sua consagrada obra A estrutura das revoluções científicas, Thomas Kuhn denota o sentido 
de paradigma a partir da análise da história da ciência partindo de exemplos práticos de como se dá o 
nascimento e a substituição de um conceito modelar mais ou menos uniformemente aceito por outro. 
Explicitando a incomensurabilidade das teorias entre si, conclui que uma ou outra teoria só pode se 
tornar definição prévia de problemas e métodos adequados para a explicação de um fenômeno em 
um determinado ramo da ciência após o debate entre as mesmas, mediante seus peculiares pontos 
de vista, decorrentes da visão parcial de cada um. Cf. KUHN, Thomas S. The Structure of Scientific 
Revolutions . International Encyclopedia of Unified Science. The University Of Chicago. Disponível 
em: 
https://projektintegracija.pravo.hr/_download/repository/Kuhn_Structure_of_Scientific_Revolutions.pdf. 
Acesso em 17.08.2018, p. 198. 
142  CRUZ, Paulo Márcio. Transnacionalização, sustentabilidade e o novo paradigma do Direito no 
século XXI. In Meio Ambiente, transnacionalidade e sustentabilidad e. CRUZ, Paulo Márcio; 
PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; GARCIA, Marcos Leite (Orgs.), Vol. I. – Dados eletrônicos. – Itajaí: 
Univali, 2014, p. 87. 
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generalizações simbólicas; b) crenças em determinados modelos heurísticos; e, c) 

valores exemplares. 

No presente capítulo, detemo-nos na análise da Sustentabilidade como 

novo Paradigma do direito num mundo globalizado que alberga a figura do Estado 

transnacional, em que a opção feita pelo homem, antevendo que as Constituições 

dos Estados nacionais não foram capazes de assegurar a todos os direitos 

reconhecidos num momento anterior, a manutenção de sua própria existência 

sobre o planeta e, para tanto, dos recursos naturais de que depende para subsistir, 

da fauna, da flora, dos biomas e da biota, das estruturas que mantém o equilíbrio 

do planeta, enfim, do próprio Planeta Terra, nave sobre a qual conduzimos nossa 

breve existência. 

 

2.1 OS PARADIGMAS CLÁSSICOS DO ESTADO E DO DIREITO  

 

Com o surgimento do Estado moderno, um novo Paradigma se instala 

em oposição ao ancien regime, tendo como característica central a liberdade 

individual, ampliando-se a liberdade de ocupação do espaço privado pelo cidadão 

em relação ao Estado. Além disso, nessa fase surgem a separação dos poderes do 

Estado e a separação do estado laico em relação à Igreja. 

Os paradigmas clássicos do Direito são os do Estado Liberal e do 

Estado Social, desembocando no Estado Democrático de Direito, surgido em 

contraposição aos dois primeiros, sob a perspectiva de solucionar os problemas 

deixados para trás por um e outro, e que evolui para o Paradigma da 

Sustentabilidade, conforme vai se demonstrar ao longo desta proposição teórica. 

Conforme Cruz143, a modernidade tem seu nascimento a partir da busca 

por liberdade, resultando natural que suas feições econômicas, sociais e jurídicas 

                                            
 
143 CRUZ, Paulo Márcio. Transnacionalização, sustentabilidade e o novo paradigma do Direito no 
século XXI. In Meio Ambiente, transnacionalidade e sustentabilidad e. CRUZ, Paulo Márcio; 
PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; GARCIA, Marcos Leite (Orgs.), p. 85. 
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acompanhem essa concepção original, o que se constituiu em um considerável 

avanço para a humanidade.  

Com a Revolução Industrial que se seguiu, não se pensava em proteção 

do meio ambiente ou dos riscos das atividades econômicas pela utilização abusiva 

dos recursos naturais. 

Acrescenta Cruz: 

O uso do petróleo como fonte de energia substitutiva do vapor, o 
que levou a modernidade a ficar conhecida como a “civilização do 
petróleo”. Há que se ter em conta que a exaustão dessa Matriz 
Energética, quer seja pela sua finitude como também pelo seu 
elevado potencial poluidor, acompanha a crise da própria 
modernidade. 
A liberdade, enquanto Paradigma do Direito Moderno, é produto de 
um conjunto especial de relações políticas que emergiu na Europa. 
Aquela liberdade, encontrada no ambiente burguês, foi teorizada 
em forma de liberalismo, num primeiro momento, e como 
liberalismo democrático liberal num segundo momento. E também 
ficou compreendido que aquela liberdade só poderia ser real e 
permanente caso fosse traduzida em normas jurídicas, por 
intermédio do Direito.  

 
Cruz144 revela ainda a importância do Paradigma da liberdade, ainda, 

pela criação do Direito Público na modernidade, já que se constitui num grande 

leque de proteção do indivíduo com relação ao Estado. 

O Paradigma do Estado Liberal caracteriza-se pelo surgimento da 

separação dos poderes, do império da lei e dos direitos individuais do homem em 

relação ao Estado. A liberdade da individualidade, com seus consectários – direito 

à vida, à propriedade e à liberdade – está no centro da formulação das ideias 

desse Paradigma que, não por outro motivo, foi batizado com o nome de liberal145, 

influenciando fortemente o processo político-econômico, de forma globalizada, até 

os dias atuais. 

                                            
 
144 CRUZ, Paulo Márcio. Transnacionalização, sustentabilidade e o novo paradigma do Direito no 
século XXI. In Meio Ambiente, transnacionalidade e sustentabilidad e. CRUZ, Paulo Márcio; 
PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; GARCIA, Marcos Leite (Orgs.), p. 86. 
145   A idéia de direito que então se generaliza, e que inspira as revoluções americana e francesa, é 
tão marcada pela preocupação com a liberdade, que se tornou conhecida como liberal. Cf. LOCKE, 
John. Dois tratados sobre o governo civil.  São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 457. 
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Em contraposição ao modelo medieval em que há súditos e soberanos, 

senhores da terra e vassalos, no Paradigma liberal declara-se a igualdade de todos 

perante a lei. 

O Estado liberal estabelece as regras de funcionamento da sociedade 

para as relações privadas, garantindo a certeza das relações sociais, mas nela não 

intervém, cuidando exclusivamente do que poderia ser interesse público, já que as 

pessoas são livres e iguais para decidir acerca de seu próprio destino. Essa 

liberdade e igualdade, porém, é meramente formal, não apresentando soluções 

para aqueles que não dispõem de bens ou títulos na sociedade possam usufruir 

dos direitos que a liberdade proporcionaria. 

O Paradigma liberal conduziu a uma exploração do homem pelo homem, 

gerando a crise dentro desse próprio paradigma, daí surgindo demandas de 

direitos sociais que proporcionaram o desenvolvimento do Paradigma do Estado 

social, para assegurar um mínimo de garantias de exercício digno dos direitos de 

liberdade e igualdade pretendidos no regime anterior. Não há uma ruptura do 

Paradigma do Estado liberal, pois suas bases são argumentos para a criação do 

Paradigma social, dá-se uma ressignificação dos clássicos direitos inicialmente 

assegurados para que sejam efetivos, como afirma Habermas146, uma 

materialização do direito. 

Na crise do modelo liberal, a liberdade – segundo Cruz147 – passou a ser 

inconcebível sem um elevado grau de solidariedade e de igualdade social, e, por 

outro lado, o progresso social, o combate às desigualdades, o desenvolvimento 

econômico e a proteção das classes desfavorecidas, passaram a fundar-se no 

respeito aos novos valores emergentes, que já apontavam também para uma nova 

dimensão de direitos difusos. Neste momento observam-se os primeiros 

movimentos por solidariedade e Sustentabilidade. 

                                            
 
146  HABERMAS, Jürgen.  Direito e Democracia: entre a facticidade e validad e. Rio de Janeiro:  
Tempo Universitário, 1997. v. 2. p. 127. 
147 CRUZ, Paulo Márcio. Transnacionalização, sustentabilidade e o novo paradigma do Direito no 
século XXI. In Meio Ambiente, transnacionalidade e sustentabilidad e. CRUZ, Paulo Márcio; 
PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; GARCIA, Marcos Leite (Orgs.), p. 88. 
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No contexto da teoria do materialismo histórico, o Paradigma do Estado 

Social ou Welfare State vive sua radicalização no Estado socialista ou comunista 

que resultou na centralização do poder e descambou para o totalitarismo. 

Um e outro Paradigma constitucional, do Estado Liberal e do Estado 

Social de Direito, não se mostraram suficientes como modelos de satisfação dos 

interesses e valores que informam a sociedade a partir da modernidade. 

De um lado o modelo liberal consagra apenas liberdades formais, 

deixando homem ao interesse do mercado, de outro, Paradigma social se mostra 

inviável, vinculado a uma política assistencialista e estatizante, tendendo ao 

totalitário. 

No Estado Democrático de Direito, os três poderes recuperam seu 

equilíbrio e evoluindo para o Paradigma da Sustentabilidade, desenvolve-se o 

poder social através das ONG’s, das pessoas, dos agentes neutros, o que implica 

em um giro político de inclusão do sujeito no exercício de suas funções junto a 

sociedade e ao Estado. 

No Paradigma da Sustentabilidade não se busca uma igualdade 

econômica e social formal, somente imaginável em função do Estado social 

totalitário. A busca que se tem é da igualdade possível, do equilíbrio, da verdadeira 

redução das desigualdades sociais e regionais, do equilíbrio do Direito 

Internacional, da proteção do meio ambiente e da assunção, pelos Estados em 

conjunto com todos os setores, ONG’s e agentes sociais, de uma postura efetiva 

no sentido da efetivação desses direitos desde há muito reclamados. 

Isso implica em uma mudança orientada pela compreensão dos limites 

da ação humana e de suas implicações no meio em que se vive, como se verá no 

subcapítulo seguinte, ao tratar das ondas do Direito Ambiental e do surgimento da 

Sustentabilidade. 
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2.2 AS ONDAS DO DIREITO AMBIENTAL E O SURGIMENTO DA  

SUSTENTABILIDADE 

 
Para uma compreensão do surgimento do princípio da Sustentabilidade 

e sua contextualização na evolução do Direito Ambiental, recorre-se às lições do 

Professor Ferrer, para quem, se é possível admitir-se vários enfoques para o 

estudo da evolução de tais institutos, ele prefere reconhecer que seu progresso se 

deu através de “ondas”, cujos ápices tiveram lugar nas conferências mundiais 

relativas ao meio ambiente. 

Conforme explica Ferrer148: 

La visualización de la fulgurante evolución del Derecho Ambiental, 
admite, lógicamente, varios enfoques. Para su comprensión 
entiendo que deben explorarse mínimamente al menos tres, de los 
que dos de ellos: su progreso cronológico, al que llamaremos “olas” 
y su progresión técnico-jurídica, que visualizaremos como estratos, 
tienen que ver con su manifestación más externa o superficial y, el 
tercero, con su evolución conceptual y su incardinación en el 
sistema social actual, aspectos mucho más profundos y 
enjundiosos. 149 

 
Dessa forma, o autor sustenta que uma primeira onda surge com as 

preocupações com o meio ambiente iniciadas nos anos de 1960, quando surgiram 

as primeiras normas de proteção do meio ambiente. Para Ferrer150: 

Es un lugar común afi rmar que es a raíz de los primeros Informes 
del Club de Roma cuando se inicia la toma en consideración de los 
problemas de crecimiento que acechan a la Tierra. Aunque existan 
antecedentes sobre refl exiones en el mismo sentido8, es evidente 
que sus trabajos tuvieron una enorme infl uencia en la convocatoria 
y desarrollo de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio 

                                            
 
148 FERRER, Gabriel Real. La construcción del derecho ambiental . Revista Eletrônica Direito e 
Política, p. 477. 
149 A visualização da evolução da lei ambiental, logicamente admite várias abordagens. Para sua 
compreensão entendo que pelo menos três devem ser minimamente explorados, dos quais dois 
deles: seu progresso cronológico, que chamaremos de "ondas" e sua progressão técnico-legal, que 
visualizaremos como estratos, têm a ver com sua manifestação mais externa ou superficial, e o 
terceiro, com sua evolução conceitual e sua incardinação no atual sistema social, aspectos muito 
mais profundos e substanciais. (tradução livre) 
150 FERRER, Gabriel Real. Calidad de Vida, Medio Ambiente, Sostenibilidad y Ciudadanía 
¿construimos juntos el futuro? Novos Estudos Jurídicos , v. 17, n. 3, Dez. 2012. Disponível em: 
http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202. Acesso em: 22 dez. 2018.  
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Ambiente Humano de 1972, por lo que nos puede servir como 
referente temporal para fi jar la emergencia del Derecho Ambiental. 
Por lo demás, se produce una perfecta conjunción con lo que podría 
denominarse el acta de nacimiento del Derecho Ambiental. En 
efecto, si hubiera que dar fecha a este acontecimiento, diría que fue 
diciembre de 1969, cuando en Estados Unidos se adopta la 
National Environmental Policy Act que incluye la exigencia, para 
determinadas actuaciones, de realizar una Evaluación de Impacto 
Ambiental, primera institución jurídica propiamente ambiental.151 
 

Essa primeira onda teve seu ponto alto na primeira conferência mundial 

sobre meio ambiente ocorrida em Estocolmo, em 1972 quando a legislação 

ambiental passou a ser difundida e entronizada nas constituições de alguns países. 

 

Seguindo os passos da primeira onda, em 1987 ocorre a publicação do 

denominado Relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, elaborado pela Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente, propugnando a conciliação do desenvolvimento 

econômico com a preservação ambiental. 

 

A partir da segunda conferência mundial sobre meio ambiente ocorrida 

em 1992, no Rio de Janeiro, desenvolve-se a denominada segunda onda, que se 

caracteriza pelas primeiras discussões, ainda incipientes, dos aspectos ecológico, 

econômico e social das relações do homem com a natureza, que viriam a ser as 

três dimensões clássicas da Sustentabilidade. Nessa conferência também se dá o 

surgimento de novos atores sociais comprometidos com a preservação ambiental, 

com a ampliação dos estudiosos interessados na questão e o aparecimento de 

organizações não governamentais (ONG’s) vinculadas à defesa do meio ambiente. 

Verifica-se também um aumento considerável do número de países participantes, 

                                            
 
151 É um lugar comum afirmar que é como resultado dos primeiros Relatórios do Clube de Roma 
quando começa a consideração dos problemas de crescimento que ameaçam a Terra. Embora haja 
precedentes sobre reflexões no mesmo sentido8, é evidente que seu trabalho teve uma enorme 
influência na convocação e desenvolvimento da Cúpula das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano em 1972, de modo que pode servir como uma referência temporária Estabelecer o 
surgimento do Direito Ambiental. Para o resto, há uma perfeita conjunção com o que poderia ser 
chamado de certidão de nascimento do Direito Ambiental. De fato, se este evento fosse datado, eu 
diria que foi em dezembro de 1969, quando a Lei Nacional de Política Ambiental foi adotada nos 
Estados Unidos, que inclui a exigência de realizar uma Avaliação de Impacto Ambiental, a primeira 
instituição legal. adequadamente ambiental.(tradução livre) 
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que em sua maioria reproduziram as legislações ambientais, incluindo-as em seu 

direito interno. 

A essa característica de reprodução da legislação ambiental, o Professor 

Gabriel Real Ferrer152 chamou da “geração da fotocópia”, marcada pela reprodução 

de normas, sem levar em consideração as realidades locais de natureza jurídica, 

social, econômica e ambiental. 

 

Com a chamada Rio +10, a terceira conferência mundial sobre o meio 

ambiente, ocorrida em 2002 em Joanesburgo, exsurge a terceira onda, que 

acolheu intenso debate em torno do Desenvolvimento Sustentável, fixando-se 

metas a serem alcançadas, as quais encontravam contorno nas três dimensões 

clássicas da Sustentabilidade. 

Para Cruz e o Bodnar153, é apenas na Conferência de Joanesbugo de 

2002 que, numa evolução das ideias das duas conferências anteriores, 

EstocolmoI1972 e RioI1992, se impõe o Desenvolvimento Sustentável, que traduz 

as dimensões ambiental, econômica e social que viriam sustentar, no futuro, as 

ideias do Paradigma da Sustentabilidade. Com efeito, essa conferência agregou a 

expressão “Desenvolvimento Sustentável” Em sua nomenclatura. 

Coaduno com esses autores que já a partir de 2002 torna-se adequada 

unicamente a expressão Sustentabilidade, em lugar de desenvolvimento acrescida 

do qualificativo sustentável. Isso porque, no entender de Cruz e Bodnar154, “a partir 

desse ano consolida-se a ideia de que nenhum dos elementos (ecológico, social e 

econômico) deve ser hierarquicamente superior ou compreendido como variável de 

segunda categoria”. 

Todavia, essa conferência trouxe grande decepção, pois não apresentou 

os instrumentos efetivos para garantir a efetiva eficácia das metas e princípios ali 

                                            
 
152  FERRER, Gabriel Real. La construcción del Derecho Ambiental.  Revista Aranzadi de derecho 
ambiental, Pamplona – España, n. 1, 2002. p. 73-93). 
153 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade . 
Itajaí: Univali, 2012. p. 110. 
154 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade , 
p. 110. 
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instituídos e reconfirmados. Ferrer155, ao caracterizar o denominado princípio do 

Desenvolvimento Sustentável, desde logo aponta suas incompletudes: 

 
En su acepción, ya clásica, por Desarrollo sostenible se entiende 
aquél “satisface las necesidades del presente, sin comprometer la 
capacid para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus 
propias necesidades [...] ero, al margem de otras posibles críticas, 
lo cierto es que tiene unas evidentes connotaciones economicistas 
pues de lo que se trata es de gestionar adecuadamente los 
recursos para asegurar la justicia intergeneracional, pero nada se 
dice acerca de cómo poner en acción no sólo esa justicia pro futuro 
sino também la intrageneracional, lo que resulta imprescindible si 
de verdade queremos trasladar as las futuras generaciones un 
mundo más habitable.”156 

 

Com efeito, como ressalta Ferrer157, somente a Sustentabilidade é 

adequada para a pretensão de manter o homem e o planeta, pois se o 

Desenvolvimento Sustentável deveria garantir o desenvolvimento econômico em 

prol das necessidades das gerações atuais, sem comprometer a sobrevivência das 

futuras gerações, a sensação de impotência desse princípio não só se manteve ao 

longo da terceira onda, como permaneceu na chamada quarta onda do Direito 

Ambiental, trazida pela Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente de 2012, 

conhecida como Rio +20 por ter sido novamente realizada na cidade do Rio de 

Janeiro. 

A principal característica dessa Assembleia fora reafirmar os princípios 

fixados nas Conferências do Rio e de Joanesburgo, relativamente à proteção do 

ambiente e ao Desenvolvimento Sustentável. Assim, o sentimento geral fora de 

                                            
 
155 FERRER, Gabriel Real. Sostenibilidad, transnacionalidad y trasnformacione s del Derecho . 
Revista de Derecho Ambiental, Abeledo Perrot, Buenos Aires, n. 32, octubre-diciembre 2012, p. 65-
82; também em SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; GARCIA, Denise Shmitt Siqueira (Orgs.) 
Direito Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabil idade , E-Book, Univali, Itajaí, 2013. 
156 Em seu sentido clássico, o desenvolvimento sustentável significa que "atende às necessidades do 
presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias 
necessidades (...) mas, na margem de outras possíveis críticas, o certo é que tem conotações 
econômicas óbvias, porque o que está envolvido é o de gerenciar adequadamente os recursos para 
garantir a justiça intergeracional, mas nada é dito sobre como colocar em ação não apenas a justiça 
futura, mas também a justiça intrageracional, que é essencial Se realmente quisermos mover as 
gerações futuras para um mundo mais habitável ".(tradução livre) 
157  World Conservation Strategy : Living Resource Conservation for Sustainable Development. 
Gland: IUCN, 1980. 
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fracasso e frieza, em razão da ausência de avanços no compromisso dos países 

na efetivação da Sustentabilidade através de medidas concretas. 

No entanto, conforme observam Garcia e Bonissoni158, recorrendo a 

Cruz e Bodnar, três propostas da conferência são pontos positivos dignos de 

registro: criar um novo organismo na ONU específico para a área ambiental, 

conferir ao PNUMA (Programa das Nações Unidas Para o Meio Ambiente) status 

mais elevado, igualando-o a organismos como a OMC (Organização Mundial do 

Comércio) e elevar o poder da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da 

ONU. 

Essas são, como se vê, as chamadas ondas do Direito Ambiental, que 

caracterizaram evolução do mesmo para o Paradigma da Sustentabilidade. Esta 

compreensão das ondas faz-se necessária para compreender a Sustentabilidade 

enquanto Paradigma jurídico, a ser compreendido no próximo subcapítulo. 

 

2.3 A SUSTENTABILIDADE COMO NOVO PARADIGMA PARA O D IREITO 

 

Durante a revisão de literatura, verifica-se que a Sustentabilidade é 

costumeiramente tratada como um princípio, orientador da interpretação jurídica, 

atrelado às regras concebidas no âmbito do Ordenamento Jurídico brasileiro. 

Conforme Morais e Ivanoff159, estes caracterizam a Sustentabilidade, 

quanto a sua natureza jurídica, como princípio no regime jurídico brasileiro: “Após a 

definição da Sustentabilidade e do Desenvolvimento Sustentável, possível avançar 

no tema e iniciar a caracterização da Sustentabilidade como um princípio jurídico.” 
                                            
 
158 GARCIA, Heloise Siqueira; BONISSONI, Natammy Luana de Aguiar. A democracia participativa 
como instrumento de alcance do princípio da sustentabilidade. Revista Eletrônica Direito e Política , 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.10, n.1, edição 
especial de 2015. Disponível em: https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rdp/article/view/7179/4078. 
Acesso em: 19 jun. 2019. 
159 MORAIS,  Fausto  Santos de;  IVANOFF, Felipe  de.  A  Sustentabilidade  como  princípio 
jurídico   no   direito  brasileiro .  Disponível  em:  Revista  Direito  &  Paz,  Lorena:  Ano  XVIII,  n. 
35,  p.  50-66, 2º Semestre-2016. Dispponível em: 
http://www.revista.unisal.br/lo/index.php/direitoepaz/article/view/264 Acesso em: 10 dez. 2018. 
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De igual forma, Aquino160 compreende a Sustentabilidade como princípio 

jurídico, aprofundando sua reflexão na dependência de mecanismos de 

transversalidade para sua implementação: 

A Sustentabilidade – compreendida na sua matriz ecológica e 
ecosófica – é princípio jurídico, o qual já aparece em documentos 
internacionais e orienta outros princípios e regras, como é o caso do 
Desenvolvimento Sustentável. No entanto, a sua execução depende 
de ações transversais que demandem, mais e mais, essa 
compreensão das relações humanas e não humanas. Precisa-se, 
sim, de uma governança para a Sustentabilidade, a qual já define 
outros contornos de atuação do Direito Ambiental Internacional. 
 

O conceito apresentado em Aquino, no plano principiológico, encadeado 

a uma leitura ampliativa para possibilitar a efetivação dos elementos normativos de 

Direito Nacional e Internacional, sendo aprofundado por Canotilho161: 

Tal como outros princípios estruturantes do Estado Constitucional – 
democracia, liberdade, juridicidade, igualdade – o Princípio da 
Sustentabilidade é um princípio aberto carecido de concretização 
conformadora e que não transporta soluções prontas, vivendo de 
ponderações e de decisões problemáticas. É possível, porém, 
recortar, desde logo, o imperativo categórico que está na génese do 
Princípio da Sustentabilidade e, se se preferir, da evolução 
sustentável: os humanos devem organizar os seus comportamentos 
e acções de forma a não viverem: (i) à custa da natureza; (ii) à custa 
de outros seres humanos; (iii) à custa de outras nações; (iiii) à custa 
de outras gerações. Em termos mais jurídico-políticos, dir-se-á que o 
Princípio da Sustentabilidade transporta três dimensões básicas: (1) 
a Sustentabilidade interestatal, impondo a equidade entre países 
pobres e países ricos; (2) a Sustentabilidade geracional que aponta 
para a equidade entre diferentes grupos etários da mesma geração 
(exemplo: jovem e velho); (3) a Sustentabilidade intergeracional 
impositiva da equidade entre pessoas vivas no presente e pessoas 
que nascerão no futuro. 
 

Nesse ponto, os elementos apresentados pelos autores no cotejo do 

ideal de Sustentabilidade (enquanto princípio jurídico) mostram-se insuficientes 

                                            
 
160 AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de. O princípio (jurídico) esquecido da Sustentabilidad e. 
Disponível em: http://emporiododireito.com.br/leitura/o-principio-juridico-esquecido-da-
Sustentabilidade. Acesso em: 10 dez. 2018. 
161 CANOTILHO, J.J. Gomes. O Princípio da Sustentabilidade como Princípio Estr uturante do 
Direito Constituciona l. Tékhne - Revista de Estudos Politécnicos. versão impressa ISSN 1645-9911. 
Disponível em: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-
99112010000100002#a01. Acesso em: 10 dez. 2018. 
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para contemplar a reconfiguração jurídica proporcionada à Sustentabilidade, não 

se limitando a categoria de princípio, mas estando além: constitui-se num 

Paradigma do Direito. 

A discussão em torno de princípios, ou seja, de elementos orientadores 

de um dado Ordenamento Jurídico, apresenta-se incipiente para instrumentalizar a 

significação da importância assumida pela Sustentabilidade no âmbito do Direito. 

A partir da análise do objeto – a Sustentabilidade –, verifica-se no plano 

ontológico tratar-se de um Paradigma, ou seja, de um modelo que permite 

apreender elementos da realidade e apresentar proposições que visem estruturar 

os valores da área jurídica, apresentando proposições para solucionar os 

problemas da vivência em sociedade. 

Sobressai, assim, que a proteção do meio ambiente deixa de consistir 

num elemento axiológico dos estados nacionais, para assumir proporção de escala 

global. Saímos, conclui o Mestre, de um desafio exclusivo para a Ciência Jurídica, 

na sistematização de normas de proteção ao ambiente, para uma busca complexa, 

intersistêmica de relações que o ambiente gera com outros bens e valores, para 

assegurar sua importância nas perspectivas sociais, econômicas, culturais e 

tecnológicas162. 

Nesse ponto, aponta Cruz163 que: 

Desta forma, com os cenários transnacionais atuais surgem a 
necessidade da emergência e da consolidação de um novo 
Paradigma do Direito que deve ser mais dúctil e operacionalmente 
adequado para a produção dialética e democrática de um repertório 
de argumentos mais densos e legítimos no atual contexto de 
complexidade. 

 

                                            
 
162 CRUZ, Paulo Márcio. Transnacionalização, sustentabilidade e o novo paradigma do Direito no 
século XXI. In Meio Ambiente, transnacionalidade e sustentabilidad e. CRUZ, Paulo Márcio; 
PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; GARCIA, Marcos Leite (Orgs.), p. 90. 
163  CRUZ, Paulo Márcio. Transnacionalização, sustentabilidade e o novo paradigma do Direito no 
século XXI. In Meio Ambiente, transnacionalidade e sustentabilidad e. CRUZ, Paulo Márcio; 
PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; GARCIA, Marcos Leite (Orgs.), p. 91. 



85 
 

 

As conferências internacionais acerca do meio ambiente humano, do 

meio ambiente e desenvolvimento, do Desenvolvimento Sustentável e da 

Sustentabilidade demonstraram que os paradigmas do Direito exclusivamente 

pautado nas Constituições nacionais não foram bastantes para levar o tão 

propalado desenvolvimento a todas as sociedades e pessoas, garantindo uma 

distribuição, ainda que mais ou menos equitativa, dos bens que o nosso planeta 

oferece e ao mesmo tempo preservá-lo para as gerações futuras. 

Cruz164 aponta essas falhas, na medida que: 

Este quadro desafiante impõe a necessidade não apenas de ações 
locais ou nacionais isoladas, mas também de umas intensas 
sensibilizações transnacionais, que contribuam com novas práticas 
e atitudes, principalmente nas ações dos Estados no plano mundial.  
Necessita-se de novas estratégias de governança transnacional 
ambiental para que seja possível a construção de um compromisso 
solidário e global em prol do ambiente para assegurar, inclusive de 
maneira preventiva, a melhora contínua das relações entre os seres 
humanos e a natureza. 

 

Por fim, a Sustentabilidade, enquanto novo Paradigma do direito, vai 

além dos discursos do Direito Moderno, para, recorrendo à interseccionalidade das 

ciências humanas, tecnológicas e filosóficas, promover estratégias concretas 

visando a proteção do meio ambiente e sua utilização racional, para a preservação 

da humanidade e do planeta, com dignidade - papel que também deverá ser do 

Direito Processual Transnacional165. 

Diante das tendências observadas de maior complexidade e 

dependência de soluções transnacionais para regulação e efetivação dos 

comandos legais, a responsabilidade pela perpetuidade geracional, a dignidade 

humana e o direito ao futuro, exigem uma apreensão do Paradigma e, por 

                                            
 
164 CRUZ, Paulo Márcio. Transnacionalização, sustentabilidade e o novo paradigma do Direito no 
século XXI. In Meio Ambiente, transnacionalidade e sustentabilidad e. CRUZ, Paulo Márcio; 
PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; GARCIA, Marcos Leite (Orgs.), p. 91-92. 
165 CRUZ, Paulo Márcio. Transnacionalização, sustentabilidade e o novo paradigma do Direito no 
século XXI. In Meio Ambiente, transnacionalidade e sustentabilidad e. CRUZ, Paulo Márcio; 
PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; GARCIA, Marcos Leite (Orgs.), p. 101. 



86 
 

 

conseguinte, o entendimento sobre as dimensões componentes deste paradigma, 

trazidos na próxima seção. 

 

2.4 DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE 

 

No escólio de Ferrer, destacam-se no princípio da Sustentabilidade as 

dimensões ambiental, econômica e social, e de forma transversal às três primeiras, 

a dimensão tecnológica.  

 

2.4.1 A Dimensão Ambiental 

 

É a dimensão ecológica da Sustentabilidade, em que se destaca a 

importância da proteção e do meio ambiente e consequentemente do Direito 

Ambiental, tendo este como finalidade precípua garantir a sobrevivência do planeta 

através da preservação e melhora dos elementos físicos e químicos que a fazem 

possível, tudo em função de uma melhor qualidade de vida. 

Garcia a qualifica como a dimensão diretamente ligada à sobrevivência 

do planeta: 

Dentro das dimensões da Sustentabilidade, a ambiental é aquela 
em que se observa a importância da proteção do meio ambiente e, 
consequentemente do Direito Ambiental, tendo este, como 
finalidade precípua, garantir a sobrevivência do planeta mediante a 
preservação e a melhora dos elementos físicos e químicos que a 
fazem possível, tudo em função de uma melhor qualidade de 
vida166. 

 
O homem, nesse quartel de início de milênio, já lançou mão em excesso 

do meio ambiente. Até as florestas da Amazônia encontram-se ameaçadas, tal o 

equivoco desse modelo econômico que prefere devastar do que encontrar as 

melhores formas de usufruir dos bens naturais do meio ambiente. Nesse sentido, 

                                            
 
166  GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. Dimensão Econômica da Sustentabilidade: uma análise com 
base na economia verde e a teoria do decrescimento. Veredas do Direito , Belo Horizonte, v.13, n.25, 
p.133-153. Janeiro/Abril de 2016, p. 138. 
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há razão na proposição de Foladori167, no sentido de proteger o máximo possível o 

meio ambiente da exploração ambiental, em prol da Sustentabilidade ecológica. 

Para ele: 

[...] a Sustentabilidade ecológica refere-se a um certo equilíbrio e 
manutenção dos ecossistemas, à conservação e manutenção de 
um fluxo genético das espécies que asseguram a resistência aos 
impactos externos. 
 
[...] Assim, quanto mais próximos de uma ‘natureza intocada' ou 
‘primitiva’, mais Sustentabilidade ecológica temos; quanto mais os 
seres humanos modificarem a natureza, menos Sustentabilidade 
ecológica haverá. Finalmente, apesar das diferentes posições, a 
‘medida’ é sempre natureza não-humana e, portanto, a posição dos 
'preservacionistas', que defendem uma menor transformação da 
natureza, se constitui em bússola orientadora. 

 

A dimensão ambiental guarda, assim, especial relevância na discussão 

do Paradigma da Sustentabilidade. A ação humana e a exploração de recursos 

naturais para satisfação da vontade humana, em especial na geração de energia 

elétrica, exige uma leitura orientada à dimensão ambiental no que tange a 

avaliação dos empreendimentos humanos e os custos ambientais implicados na 

implementação, o que nos conduz à dimensão econômica. 

 

2.4.2 A Dimensão Econômica 

 

Pressupõe o desenvolvimento da economia com a finalidade de gerar 

melhor qualidade de vida das pessoas, reduzindo as desigualdades sociais e 

regionais. Com a evolução do princípio da Sustentabilidade, passou a ser 

considerada no contexto desse paradigma, em que, se de um lado não há como 

retroceder nas conquistas de desenvolvimento econômico da sociedade mundial, o 

mesmo se mostra indispensável à redução da pobreza e das desigualdades sociais 

e regionais. 
                                            
 
167   FOLADORI, Guillermo. Avances y límites de la sustentabilidad social. Economía, Sociedad y 
Territorio , vol. III, núm. 12, julio-dici, El Colegio Mexiquense, A.C. - Toluca, México, 2002, p. 623-624. 
(Em tradução livre do autor) 
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Para tanto, o sistema econômico não pode prosseguir explorando e 

esgotando os recursos do meio ambiente com o viés puramente econômico, 

buscando a satisfação das necessidades sem preocupação com uma 

responsabilidade social e ambiental: exige-se a transição para a economia verde. 

Como afirma Ferrer168: 

La sostenibilidad económica consiste esencialmente en resolver un 
doble reto: Por una parte, el de aumentar la generación de riqueza, 
de un modo ambientalmente sostenible y, por otra, el de encontrar 
los mecanismos para su más justa y homogénea distribución.  
La transición hacia una “economía verde” pretende resolver el 
primero de estos retos. El Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) publicó en 2009 un Informe de Política 
denominado “Nuevo Acuerdo Verde Global” en el que hacía una 
serie de recomendaciones de cara a esa nueva economía, entre 
ellas: 
1 Privilegiar a los sectores más “verdes” mediante subvenciones o 
incentivos fiscales, de modo que las inversiones privadas sean 
dirigidas a éstos;  
2 Establecer normas que prohíban el ejercicio de determinadas 
prácticas o actividades dañinas con el medio ambiente;  
3. Aprobar un marco regulador para determinados instrumentos de 
mercado que ayuden a la conservación del medio natural, entre los 
que destacan los impuestos y los derechos de emisión.169 

 

Se as dimensões possuem cada uma suas características próprias, não 

há como negar que estão absolutamente imbricadas. São estudadas 

                                            
 
168  FERRER, Gabriel Real. La sostenibilidad tecnológica y sus desafios frente al derecho. In El 
derecho del médio ambiente y los instrumentos de tu tela administrativa.  Libro homenaje al 
maestro Ramón Martín Mateo. ZEGARRA VALDIVIA, Diego (Coord). ISBN 978-612-4293-07-8 CDA-
Thompson Reuters: 2015, p. 299-327.(Este trabajo se ha realizado en contexto de una consultoría 
(ROLAC 2014-043) realizada para la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-UNEP). 
169 La sostenibilidad tempo consecutional essence on resolve un doble to: Por uma parte, o aumento 
da geração de riqueza, de um modo ambientalmente sustentável, por meio de um melhor sistema de 
distribuição e distribuição homogênea. 
A transição para uma economia verde visa resolver o primeiro de estos retos. O Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) publicou em 2009 em um Relatório de Política 
denominado “Nuevo Acuerdo Verde Global”, no qual se encontra uma série de recomendações de um 
novo sistema de economia, entre elas: 
1 Privilegiar aos setores mais “verdes”, mediante subvenções ou incentivos fiscais, de modo a que as 
inversões sejam dirigidas a empresas; 
2 Estabelecer normas que proíbam e o exercicio de determinadas práticas ou atividades das 
empresas com o meio ambiente; 
3. Apreender um marco regulador para determinar os instrumentos de mercado que conservem o 
meio natural, entre os que se destacam os direitos de emissão. (tradução livre) 
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separadamente para melhor compreender suas nuances e definir modos de 

efetivá-las adequadamente em prol de assegurar uma sociedade sustentável, que 

proteja seus bens ecológicos, mas não permita que a desigualdade grasse gerando 

miséria e mais danos ambientais. 

Não há como pensar o social sem o econômico, nem como imaginar que 

os bens ambientais do ambiente natural não possam ser valorados 

economicamente. Na geração de energia elétrica, a análise integrada da dimensão 

ambiental, econômica e social ganham especial relevância na contemporaneidade, 

diante da demanda crescente por bens ambientais e as respectivas mensurações 

de seus custos. 

Para Derani170, é indispensável que a política ambiental seja vinculada a 

uma política econômica, assentada nos pressupostos do Desenvolvimento 

Sustentável, como estratégia de risco destinada a minimizar a tensão potencial 

entre desenvolvimento econômico e Sustentabilidade ecológica.  

Para a autora, tais considerações estratégicas estão baseadas na 

proposição de que a integridade dos componentes dos ecossistemas está 

diretamente conectada aos papéis físicos, químicos ou biológicos que assumem na 

totalidade do sistema, o que demonstra a conexão desta dimensão com a 

dimensão social, a ser examinada a seguir. 

 

2.4.3 A Dimensão Social 

 

A dimensão social é a mais amplitude, pois poderia abarcar todas as 

outras, afinal, coaduno com Ferrer quando ainda defende que o Direito é 

antropocêntrico. Para Garcia e Garcia, a dimensão social da Sustentabilidade tem 

relação com o aspecto social relacionado à qualidade e capacidade dos seres 

humanos, valorizando o capital humano, e pauta-se por um processo de melhoria 

na qualidade de vida das pessoas, baseado nos princípios fundamentais de 

                                            
 
170 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico . 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 121. 



90 
 

 

igualdade e direitos sociais, focando na redução da desigualdade e na ética da 

solidariedade pelo qual se impõe superar a discrepância entre a pobreza e a 

opulência, estabelecendo um nivelamento do padrão de renda, pela garantia do 

acesso à bens sociais, como educação, saúde, moradia, trabalho, lazer, 

previdência social (proteção à maternidade, à infância, à velhice e ao desemprego) 

e alimentação digna. Senão vejamos: 

[...] a dimensão social consiste no aspecto social relacionado às 
qualidades dos seres humanos, sendo também conhecida como 
capital humano. Ela está baseada num processo de melhoria na 
qualidade de vida da sociedade através da redução das 
discrepâncias entre a opulência e a miséria com o nivelamento do 
padrão de renda, o acesso à educação, à moradia, à alimentação. 
Estando, então, intimamente ligada à garantia dos Direitos Sociais 
[...].171 

 
Ora, como já acentuado, as dimensões da Sustentabilidade estão 

absolutamente interconectadas. Se os recursos não estão atendendo a todos 

satisfatoriamente, é porque a distribuição não leva em conta a equitatividade 

social, pois como acentua Pilau Sobrinho172, mesmo reconhecendo que os 

recursos existentes no planeta são finitos, não se promove uma justa distribuição 

desses recursos. 

E como acentua o autor, se não houver um cuidado especial com o 

planeta, nem todos poderão aproveitar a abundância de recursos (muito menos as 

futuras gerações).173 

A dimensão social compreende a garantia do piso vital mínimo a todo 

ser humano e ao mesmo tempo, a propagação do ideal de desenvolvimento 

                                            
 
171 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; GARCIA, Heloise Siqueira. Dimensão social do princípio da 
sustentabilidade: Uma análise do mínimo existencial ecológico. In. SOUZA, Maria Claudia da Silva 
Antunes de; GARCIA, Heloise Siqueira. (orgs.). Lineamentos sobre sustentabilidade segundo 
Gabriel Real Ferrer . Dados eletrônicos. Itajaí: UNIVALI, 2014, p. 44-45. 
172PILAU SOBRINHO, Liton Lanes. Desafios da sustentabilidade na era tecnológica: (i m) 
probabilidade comunicacional e seus impactos na saú de e meio ambiente  - Dados eletrônicos. - 
Itajaí: UNIVALI, 2017, p. 29. ISBN 978-85-7696-193-2 (e-book). Disponível em: 
file:///C:/Users/ju232/Downloads/E-
book%202017%20DESAFIOS%20DA%20SUSTENTABILIDADE%20NA%20ERA%20TECNOL%C3%
93GICA.pdf. Acesso em: 27 maio 2019. 
173PILAU SOBRINHO, Liton Lanes. Desafios da sustentabilidade na era tecnológica: (i m) 
probabilidade comunicacional e seus impactos na saú de e meio ambiente , p. 29. 
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humano, solidariedade, igualdade, enfim, dignidade humana. Para Ferrer174, tudo 

que diz respeito à dignidade do ser humano está sob a dimensão social da 

Sustentabilidade: 

Desde la protección de la diversidad cultural a la garantía real del 
ejercicio de los derechos humanos, pasando por acabar con 
cualquier tipo de discriminación o el acceso a la salud y a la 
educación, todo cae bajo esta rúbrica. Se trata, ni más ni menos, 
que de construir una nueva arquitectura social que permita 
desarrollar una vida digna de ser vivida a cualquiera de sus 
miembros. Hay que reconsiderar las instituciones con las que 
contamos, reformar o extinguir las que no sirven al objetivo y crear 
otras nuevas. Igualmente, hay que reinventar las reglas que regulan 
los procesos sociales. Instituciones y reglas que sea útiles para una 
sociedad más justa, más inclusiva, más humana, ese es el reto de 
la sostenibilidad social175. 

 
Ainda na vertente de que as dimensões da Sustentabilidade são 

imbricadas, e para passar à análise da dimensão tecnológica que, embora possua 

um viés distinto, não deixa de se imbricar às três clássicas, ressalte-se a 

construção teórica da importância da Sustentabilidade enquanto Paradigma 

orientador do Direito. 

Em certa medida, sobressai o entendimento de Freitas176, para quem 

uma das principais características da Sustentabilidade é sua capacidade de gerar 

sinergias entre as três dimensões com o objeto que tentar chegar a um estado de 

homeostase, ou seja, a necessidade de equilíbrio das dimensões na consecução 

de uma dada ação para que a mesma se configure sustentável 

paradigmaticamente. 

                                            
 
174 FERRER, Gabriel Real. La sostenibilidad tecnológica y sus desafios frente  al derecho , p. 8. 
175 Desde a proteção da diversidade cultural até a garantia real do exercício dos direitos humanos, 
passando por qualquer tipo de discriminação ou acesso à saúde e educação, tudo se enquadra nesta 
rubrica. Não é mais ou menos do que construir uma nova arquitetura social que permita desenvolver 
uma vida digna de ser vivida por qualquer de seus membros. Devemos reconsiderar as instituições 
que temos, reformar ou extinguir aquelas que não servem ao objetivo e criar novas. Da mesma forma, 
devemos reinventar as regras que regulam os processos sociais. Instituições e regras que são úteis 
para uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais humana, que é o desafio da sustentabilidade 
social. (tradução livre) 
176 FREITAS, Thiago Pereira de. Sustentabilidade e as contratações públicas . Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2014, p. 140 e 149. 
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Uma determinada ação que seja muito favorável no aspecto econômico, 

mas não atenda ao fim social pretendido ou não seja sustentável quanto à 

proteção da natureza, estará fadada a desatender ao princípio da Sustentabilidade 

na sua visão global. 

Junto a estas dimensões, os estudos de Ferrer177 possibilitaram 

compreender a emergência de uma dimensão transversal entre as dimensões 

estudadas, a dimensão tecnológica, a ser analisada a seguir. 

 

2.4.4 A Dimensão Tecnológica 

 

A presente dimensão da Sustentabilidade tem importância fundamental 

na presente proposição de tese de doutorado, haja vista que a tecnologia nuclear 

está umbilicalmente relacionada à dimensão tecnológica da Sustentabilidade. 

Ao apresentar, a título de prólogo, o Livro Meio Ambiente, 

Transnacionalidade e Sustentabilidade178, observa Luño, Professor da 

Universidade de Sevilla, que: 

La revolución tecnológica ha redimensionado las relaciones de los 
seres humanos con la naturaleza, las relaciones de los seres 
humanos entre sí y la relación del ser humano para consigo mismo. 
Estas mutaciones no han dejado de incidir en la esfera de los 
derechos humanos. Se ha producido, de este modo, un fenómeno 
bifronte: de una parte, las NT y las TIC han producido importantes 
desarrollos y mejoras en las condiciones vitales de la humanidad, 
contribuyendo a reforzar, en ocasiones, el disfrute y ejercicio de 
determinados derechos; pero como reverso a estos avances, 
determinados usos o abusos tecnológicos han supuesto una grave 
amenaza para las libertades, lo que ha exigido la formulación de 
nuevos derechos o actualización y adecuación a los nuevos retos 
de los instrumentos de garantía de derechos ya existentes.179 

                                            
 
177 CRUZ, Paulo Márcio; FERRER, Gabriel Real. Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica 
como Ampliação de seus Fundamentos. Sequência (Florianópolis) ,  Florianópolis ,  n. 71, p. 239-
278,  Dez.  2015 .   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-
70552015000200239&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 30  abr.  2019.  
178 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. (Prólogo) In CRUZ, Paulo Márcio; PILAU SOBRINHO, Liton 
Lanes; GARCIA, Marcos Leite. Meio Ambiente, Transnacionalidade e Sustentabilidad e. 
179 A revolução tecnológica reformulou as relações dos seres humanos com a natureza, as relações 
dos seres humanos entre si e a relação do ser humano consigo mesmo. Essas mutações não 
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Assim, a ciência e a tecnologia que trouxeram muitos benefícios e 

facilidades para a humanidade gera uma grande quantidade de danos ao meio 

ambiente, seja pela exploração desenfreada, seja pela deficiência de tratamento de 

dejetos e geração de muitos resíduos, entre outros, gerando o risco do 

esgotamento dos recursos naturais. Ora, como afirma o Professor Ferrer, 

considerando que fora a ciência, posta a serviço do interesse econômico, que nos 

conduziu a esse panorama, somente ela pode deles nos tirar. 

Ao analisar o discurso de Gringas180 – que estabeleceu a expressão 

homo tecnologicus –, acerca da possível oposição do homem à natureza, Ferrer181 

acentua: 

Para my, aun rodeado de todos sus artefactos, el hombre es 
naturaleza y no debiera nunca olvidarlo. Lo que ocurre es que, 
como todo ser vivo, interactúa con su entorno y lo modifica para 
atender sus necesidades, eso sí, de modo extraordinario dadas sus 
incomparables capacidades y sus infinitas necesidades.182 
 

Existe razão, todavia, para a expressão. O ser humano atual é herdeiro 

de uma inteligência individual e coletiva acumulada e multiplicada, em que a 

tecnologia tem um papel fundamental. As crianças de hoje já crescem com um 

dispositivo às mãos, desenvolvendo as capacidades de manuseá-lo e por ele 

sendo formatado. 

As comunicações, que durante quantos séculos se deram fisicamente 

através, primeiro, de pessoas e animais, depois de correios e num momento 

posterior, telégrafos, criando empresas ou autarquias que se tornaram verdadeiras 
                                                                                                                                        
 
deixaram de afetar a esfera dos direitos humanos. Deste modo, houve um fenômeno bilateral: de um 
lado, os NTs e as TICs produziram desenvolvimentos e melhorias importantes nas condições vitais da 
humanidade, contribuindo para reforçar, às vezes, o gozo e o exercício de certos direitos; mas, como 
reversão desses avanços, certos usos ou abusos tecnológicos representaram uma séria ameaça às 
liberdades, o que exigiu a formulação de novos direitos ou a atualização e adaptação aos novos 
desafios dos instrumentos de garantia de direitos existentes. (tradução livre) 
180 GINGRAS, Yves, Éloge de l'homo techno-logicus . Montréal: Fides, Colección Les grandes 
conferénces, 2005. 
181 FERRER, Gabriel Real. La sostenibilidad tecnológica y sus desafios frente  al derecho , p. 306. 
182 A meu pensar, o homem, mesmo cercado por todos os seus artefatos, é da natureza e nunca deve 
esquecê-lo. O que acontece é que, como qualquer ser vivo, interage com seu ambiente e o modifica 
para atender às suas necessidades, sim, de maneira extraordinária, dadas as suas capacidades 
incomparáveis e suas infinitas necessidades. (tradução livre) 
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instituições nos respectivos países, hoje as comunicações são cada vez mais 

instantâneas, através de correios eletrônicos e aplicativos. 

Não se imagina a sociedade atual nem o homem sem o acesso e o uso 

das tecnologias e o seu uso na maioria das relações sociais, comerciais ou 

institucionais. 

Se as tecnologias não são mais dispensáveis na sociedade do futuro, 

que na verdade já é presente, é preciso que sejam feitas aliadas, assim como a 

internet, para garantir um futuro sustentável. E para tanto, a dimensão tecnológica 

da Sustentabilidade está presente transversalmente nas demais. 

Na dimensão ambiental, o uso de novas tecnologias limpas, mais 

baratas e menos poluentes em todos os campos se mostra indispensável para a 

preservação dos recursos naturais. Na geração de energia, na siderurgia, na 

construção civil, no saneamento, na mineração, na agricultura e pecuária, etc., em 

todos os campos das atividades humanas. Como aduz Ferrer183: 

Si la sostenibilidad pretende la construcción de un modelo social 
viable, ya hemos visto que sin atender al factor tecnológico no 
podemos siquiera imaginar cómo será esa sociedad. Las clásicas 
dimensiones de la sostenibilidad están indefectiblemente 
determinadas por ese factor.  
En lo que respecta a la dimensión ambiental, la ciencia y la 
tecnología o, dicho de otro modo, la adecuada gestión del 
conocimiento, es, simplemente, la única esperanza que tenemos. 
En las circunstancias actuales –y más cuando alcancemos los 
10.000 millones de habitantes- el Planeta no va a soportar por 
mucho tiempo nuestra presión. 184 

 
E completa185: 

                                            
 
183 FERRER, Gabriel Real. La sostenibilidad tecnológica y sus desafios frente  al derecho , p. 311. 
184 Se a Sustentabilidade visa construir um modelo social viável, já vimos que, sem levar em conta o 
fator tecnológico, não podemos nem imaginar como será essa sociedade. As dimensões clássicas da 
sustentabilidade são inevitavelmente determinadas por esse fator. 
No que diz respeito à dimensão ambiental, a ciência e a tecnologia, ou, em outras palavras, a gestão 
adequada do conhecimento, é simplesmente a única esperança que temos. Nas circunstâncias atuais 
- e mais quando atingimos 10 bilhões de habitantes - o planeta não aguentará nossa pressão por 
muito tempo (tradução livre do autor). 
185 FERRER, Gabriel Real. La sostenibilidad tecnológica y sus desafios frente  al derecho , p. 311-
312. 
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Las soluciones tienen que venir por caminos que únicamente puede 
ofrecernos la ciencia: adoptando um nuevo modelo energético 
basado en tecnologías limpias, aprendiendo a producir sin residuos 
y revertiendo algunos de los efectos nocivos ya causados, entre 
otros desafíos. En todas esas líneas ya se está avanzando, 
esperemos llegar a tiempo. Como repito frecuentemente, la ciencia 
nos ha metido en este lío y la ciencia debe sacarnos.186 

 
Nesse aspecto, tem a Energia Nuclear relevada importância, por ser livre 

de carbono e não emitir gases de efeito estufa, bem como, por envolver tecnologia 

de ponta, cujas usinas modernas são, além de absolutamente informatizadas, 

sujeitas a elevado controle técnico por parte das agências de segurança e de 

salvaguardas nucleares, nacionais e internacionais. 

Na dimensão econômica a tecnologia não tem menos importância. Como 

acentua Ferrer187, se no passado era a propriedade da terra que identificava os 

poderosos, na era da revolução industrial foram os bens de produção e hoje, a 

gestão da informação. 

Em todos os saltos tecnológicos, as novas tecnologias foram 

rapidamente colocadas a serviço dos interesses econômicos e da acumulação da 

riqueza. Na era da informação não fora diferente, mas esse panorama já começa a 

mudar, pois muitas novas empresas com interesse de atuar no mercado de forma 

sustentável estão criando suas plataformas na internet. 

Hoje a internet movimenta milhões de dólares em fração de segundos. 

Os negócios nunca se tornaram tão rápidos e fáceis como hoje através da internet, 

e no mundo inteiro novas plataformas são criadas a cada momento, para atender 

as necessidades e, muitas delas, com viés ecologicamente correto e sustentável, 

para facilitar o acesso a produtos locais, para garantir mercado para pequenos 

                                            
 
186 Se a sustentabilidade visa construir um modelo social viável, já vimos que, sem levar em conta o 
fator tecnológico, não podemos nem imaginar como será essa sociedade. As dimensões clássicas da 
sustentabilidade são inevitavelmente determinadas por esse fator. 
No que diz respeito à dimensão ambiental, a ciência e a tecnologia, ou, em outras palavras, a gestão 
adequada do conhecimento, é simplesmente a única esperança que temos. Nas circunstâncias atuais 
- e mais quando alcançamos os 10 bilhões de habitantes - o Planeta não aguentará nossa pressão 
por muito tempo. (tradução livre) 
187 FERRER, Gabriel Real. La sostenibilidad tecnológica y sus desafios frente  al derecho , p. 312. 
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produtores de orgânicos ou para garantir os meios de manutenção de atividades 

não poluentes. 

Da mesma forma a dimensão tecnológica há que incidir 

transversalmente na dimensão social, trazendo os benefícios do acesso à internet 

e à tecnologia a todos indistintamente, ricos e pobres, facilitando o acesso à 

educação e à cultura, à ciência e à informação em favor daqueles que necessitam, 

gerando empregos, ampliando o acesso à saúde, reduzindo os custos de bens de 

consumo e de bens duráveis. 

No campo específico da medicina, a tecnologia nuclear é fundamental 

para garantir o acesso dos mais carentes aos radiofármacos188, haja vista a 

dependência integral de importações, cujo tratamento é acessível aos que podem 

pagar por um plano de saúde, diante dos custos elevados de tratamento, com 

profundas limitações ao hipossuficientes para acesso a tais componentes por meio 

do Sistema Único de Saúde.  

Não há ainda no país um reator de pesquisa multipropósito com essa 

capacidade, embora o Brasil domine a tecnologia nuclear. Para suprir tal carência, 

o Governo deu início à construção no Centro Experimental de Aramar, em Iperó, 

na região de SorocabaISP, do Reator Multipropósito Brasileiro, que deve tornar o 

país independente em matéria de radiosótopos para produção desses 

medicamentos de alta tecnologia, aplicáveis em diversas áreas da medicina, como 

oncologia, cardiologia, hematologia e neurologia.189 

Se a tecnologia é fundamental para a Sustentabilidade, ela também se 

constitui em um risco, pois como adverte Ferrer190: 

                                            
 
188 BRAGA, Christopher Franco. Financiamento à infraestrutura : o caso do Reator Multipropósito 
Brasileiro (RMB). 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Pública)—Universidade de 
Brasília, Brasília, 2018. 
189 Jornal Cruzeiro do Sul. Temer dará início às obras de reator em Aramar . Sorocaba: 06.06.2018. 
Disponível em: http://www2.jornalcruzeiro.com.br/materia/893353/temer-dara-inicio-a-obra-de-reator-
em-aramar. Acesso: em 07 set. 2018. 
190 FERRER, Gabriel Real. La sostenibilidad tecnológica y sus desafios frente  al derecho , p. 313-
315. 
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[...] la tecnología, por sí sola, es también una amenaza cierta que 
pone en riesgo el futuro. Como veremos, debemos aprestarnos a 
gestionarla no sólo como factor determinante en la definición y 
manejo de las otras dimensiones, sino como una dimensión en sí 
misma, pues aisladamente considerada puede hacer inviable el 
proceso hacia la sostenibilidad y acabar con nuestra civilización.191 

 
Para Cruz192: 

A Sustentabilidade deve ser construída a partir de múltiplas 
dimensões que incluam, além da jurídica, as variáveis ecológica, 
social, econômica e tecnológica, tendo como base forte o meio 
ambiente. Para o Direito como objeto da Ciência Jurídica, todas 
estas perspectivas apresentam identificação com a base de valores 
fundamentais, aí incluídos o meio ambiente, Desenvolvimento 
Sustentável, direitos prestacionais sociais, dentre outros, cada qual 
com as suas peculiaridades e riscos. 
 

Não se pode deixar de anotar o escólio de Cruz e Bodnar193, para quem 

“a Sustentabilidade foi inicialmente construída a partir de uma tríplice dimensão: 

ambiental, social e econômica. Na atual sociedade do conhecimento é 

imprescindível que também seja adicionada a dimensão tecnológica, pois é a 

inteligência humana individual e coletiva acumulada e multiplicada que poderá 

garantir um futuro sustentável.” 

Enquanto elemento transdisciplinar, é a dimensão tecnológica que 

permitirá, no plano fático, a efetivação das demais dimensões e a coesão 

necessária para a interpretação do direito em face do Paradigma da 

Sustentabilidade. 

 

                                            
 
191 [...] a tecnologia, por si só, também é uma ameaça que coloca o futuro em risco. Como veremos, 
devemos nos preparar para administrá-la não apenas como um fator determinante na definição e 
gestão das outras dimensões, mas como uma dimensão em si, pois isoladamente pode tornar o 
processo rumo à sustentabilidade e acabar com a nossa civilização inviável. 
192 DANTAS, Marcelo Buzaglo; OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Marcio. Direito, 
transnacionalidade e sustentabilidade empática . Revista do Direito, Santa Cruz do Sul, v. 2, n. 49, 
maio 2016. Disponível em: https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/view/7911/5122. Acesso 
em: 30 jul. 2018. 
193 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo; participação especial Gabriel Real Ferrer. Globalização, 
transnacionalidade e sustentabilidade.  - Dados eletrônicos. - Itajaí : UNIVALI, 2012. p. 112. 
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2.5 IMPLEMENTAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE PELOS PODERES  

CONSTITUÍDOS: DO CONSTITUCIONALISMO AO 

TRANSCONSTITUCIONALISMO 

 

O Direito, numa perspectiva da Sustentabilidade, não mais se sujeita 

exclusivamente à vertente dos Estados constitucionais nacionais, exigindo 

mecanismos regulatórios que impliquem na efetivação de direitos e apropriação 

dos paradigmas na dinâmica jurídico-constitucional e transnacional. 

Os efeitos da globalização e da introdução das novas tecnologias na 

vida humana estão em toda parte, a circulação da informação não tem limites e 

sua influência no sistema de Direito é inevitável. 

O Direto evolui e se modifica a passos largos, e como nunca princípios e 

sistemas transpõem fronteiras, que já não são barreiras para aplicação ou 

interação de sistemas de uma tradição em países de outra – de par com a 

globalização, a Transnacionalidade é um fenômeno jurídico inevitável no 

Paradigma da Sustentabilidade, obrigando àqueles que labutam com a Ciência do 

Direito a buscar novos horizontes para a solução dos problemas daí surgidos. 

Aponta Jessup194: 

[...] Se os que são treinados particularmente em nossas escolas de 
Direito e cursos de graduação em Ciência Política alimentam-se 
com a papa dos velhos dogmas e ficções, não é de se esperar que 
mais tarde abordem o problema da solução dos problemas 
transnacionais com inteligência aberta em vez de estupefatos. 
Dentro da estrutura nacional a educação tem avançado muito em 
procurar introduzir uma apreciação dos problemas econômicos, 
sociais e políticos que as ciências do direito e do governo procuram 
ajustar. No terreno internacional ou, de maneira mais ampla, no 
transnacional há brilhantes faróis esparsos, mas poucas avenidas 
bem iluminadas. 

 

                                            
 
194  JESSUP, Philip C. Direito Transnacional . Lisboa: Editora Fundo e Cultura, 1965, p. 89 
(Traduzida de Transnational Law . New Haven: Yale University Press, 1956. Tradução: Carlos 
Ramires Pinheiro da Silva). 
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O crescimento dos problemas trazidos pela globalização, cujos efeitos 

eclodem e cada vez mais se acentuam em toda parte exigem do pesquisador e do 

aplicador do Direito acionar novas soluções capazes de elucidar dúvidas cada vez 

mais complexas, em que as soluções somente viriam com o aumento dos 

problemas, até como consequência da profecia de Jessup: 

[...] Sem dúvida resta muito a fazer para despertar um interesse e 
criar uma compreensão da natureza e importância dos problemas 
transnacionais até que bastante ação seja empreendida por aqueles 
que têm autoridade para fornecer normas sábias para sua solução195. 

 
O Brasil, de tradição romano-germânica, tem recebido e vem 

introduzindo em seu sistema jurídico constitucional elementos e princípios do 

sistema consuetudinário de origem inglesa bem como as experiências 

constitucionais portuguesas, transpondo assim conceitos e soluções do commom 

law para os diversos ramos do Direito Interno, fenômeno que não se limita em 

nosso país, mas ocorre em todo o mundo196. 

Neste ponto, este estado transicional de incorporação, pelos textos 

constitucionais, das experiências e dos sentidos de outras ordens jurídicas em face 

do contencioso, da teoria dos sistemas e da teoria da comunicação, nos conduz ao 

diálogo entre as diferentes correntes para solução das problemáticas jurídicas que 

conduzem ao transconstitucionalismo, tal como apresenta Neves197: 

O que caracteriza o transconstitucionalismo entre ordens jurídicas é, 
portanto, ser um constitucionalismo relativo a (soluções de) problemas 
jurídico-constitucionais que se apresentam simultaneamente a diversas 
ordens. Quando questões de direitos fundamentais ou de direitos humanos 
submetem-se ao tratamento jurídico concreto, perpassando ordens jurídicas 
diversas, a ‘conversação’ constitucional é indispensável. 
 

Também o Poder Legislativo tem recebido esses eflúvios provindos da 

conscientização da sociedade quanto à importância da Sustentabilidade em todas 

                                            
 
195 JESSUP, Philip C. Direito Transnacional,  p. 89. 
196  MATTEI, Ugo. Il modelli di Common Law . Torino: Giappichelli, 3ª ed., 2010, p. 18. 
197 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 129. 
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as dimensões. A criação da norma jurídica, destaca Nogueira, é função de 

natureza jurídico-filosófica, imantada dos valores sociais.198 

Se por um lado a Sustentabilidade provém de valores universais, que 

com as vertentes internas e externas de um Estado, e num contexto de 

Transnacionalidade retratam a insuficiência da estrutura normativa nacional para 

enfrentar os problemas de um mundo globalizado, a admitir inclusive o 

denominado transconstitucionalismo pontificado por Neves199 como influxos de 

outras vertentes comunicativas, a fonte primeira de sua efetividade ainda é a 

produção legislativa do Direito. 

Assim como o Paradigma da Sustentabilidade exige um esforço 

científico mais amplo que o da ciência jurídica, para agregar o panorama das 

ciências sociais, da filosofia e da sociologia, demanda-se que a atuação do Poder 

Judiciário passe por uma revisão do Paradigma clássico da pura aplicação da lei, 

envidando uma análise sistêmica da realidade circundante. 

Para Staffen200,  

O Poder Judiciário desempenha um papel cada vez mais relevante 
na concretização dos Direitos Fundamentais em busca de um meio 
ambiente saudável e equilibrado, papel este que deve ser realizado 
com idealismo, criatividade e responsabilidade social, nos ditames 
do Estado Democrático de Direito. 

 
Para o mesmo autor, a sociedade atual da revolução tecnológica e da 

intensificação do fenômeno da globalização traz um desafio a mais para a 

magistratura, em um quadro de enorme responsabilidade dos juízes e do Poder 

                                            
 
198  Nogueira lembra que o Direito é, antes de tudo, lógica, razão, bom senso e crítica. “A decisão que 
resolve criá-la sujeita-se à prudência objetiva e lógica que o conjunto das circunstâncias fático-lógico-
axiológicas estiver a exigir”. NOGUEIRA, Roberto Wanderlei. O problema da razoabilidade e a 
questão judicial . Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2006, p. 88-89. 
199 NEVES, Marcelo. From transconstitucionalism to transdemocracy.  European Law Journal. 
2017; 23:380-394. Disponível em https://doi.org/10.1111/eulj.12259. Acesso em 10 set. 2018. 
200 STAFFEN, Márcio Ricardo. A tutela judicial-participativa do ambiente: o lugar Dos Juizados 
Especiais. In Meio Ambiente, transnacionalidade e sustentabilidad e. CRUZ, Paulo Márcio; PILAU 
SOBRINHO, Liton Lanes; GARCIA, Marcos Leite (Orgs.), p. 115. 
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Judiciário como um todo, na construção de um mundo melhor, mais humano e 

igualitário, com oportunidades para a generalidade da sociedade201. 

Esse Poder, na sua atuação, não mais se circunscreve à aplicar o Direito 

nacional, mas não raro se fundamenta em outros perfis constitucionais, como 

assevera Neves202, buscando soluções tanto no plano formal do ordenamento 

puramente estatal como fora dele, em interação concorrente, sem limitação de 

fronteiras nacionais, de sociedade e Estado – que não mais se configura em lócus 

privilegiado e exclusivo de soluções para todos os problemas constitucionais203. 

Para Cruz204, ao interpretar o fenômeno do transconstitucionalismo 

trazido à baila pelo Professor da Universidade de Brasília, demonstra a 

complexidade de tal realidade, vivenciado em razão das mudanças paradigmáticas 

que eclodem na contemporaneidade, como desdobramentos da globalização: 

Mas não só o direito processual é objeto de propostas de 
transnacionalização. Marcelo Neves, ao abordar o 
“transconstitucionalismo”, mostra que há o entrelaçamento de 
ordens jurídicas diversas, tanto estatais como transnacionais, 
internacionais e supranacionais, em torno dos mesmos problemas 
de natureza constitucional. Ou seja, problemas de direitos 
fundamentais e limitação de poder que são discutidos ao mesmo 
tempo por tribunais de ordens diversas. Por exemplo, o comércio de 
pneus usados, que envolve questões ambientais e de liberdade 
econômica. Essas questões são discutidas ao mesmo tempo pela 
Organização Mundial do Comércio, pelo Mercosul e pelo Supremo 
Tribunal Federal no Brasil. O fato de a mesma questão de natureza 
constitucional ser enfrentada concomitantemente por diversas 
ordens leva ao que o autor denomina de “transconstitucionalismo”. 
 

                                            
 
201 STAFFEN, Márcio Ricardo. A tutela judicial-participativa do ambiente: o lugar Dos Juizados 
Especiais. In Meio Ambiente, transnacionalidade e sustentabilidad e. CRUZ, Paulo Márcio; PILAU 
SOBRINHO, Liton Lanes; GARCIA, Marcos Leite (Orgs.), p. 118. 
202 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo , Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2009. 
203  SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de; SOUZA, Greyce Kelly Antunes de; MAFRA, Juliete 
Ruana. A análise do transconstitucionalismo entre ordens jurídicas em prol do Direito Ambiental e do 
Desenvolvimento Sustentável: à luz da teoria de Marcelo Neves. Revista Direito à Sustentabilidade , 
[S.l.], v. 1, n. 1, p. 95-102, dez. 2014. ISSN 2359-327X. Disponível em: <http://e-
revista.unioeste.br/index.php/direitoasustentabilidade/article/view/11051>. Acesso em: 30 abr. 2019. 
204 CRUZ, Paulo Márcio. Transnacionalização, sustentabilidade e o novo paradigma do Direito no 
século XXI. In Meio Ambiente, transnacionalidade e sustentabilidad e. CRUZ, Paulo Márcio; 
PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; GARCIA, Marcos Leite (Orgs.), p. 99. 
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Outro exemplo apresentado por Neves205 é o das fotos da princesa 

Caroline de Monaco, julgado tanto pelo Tribunal Constitucional da Alemanha como 

na Corte Europeia de Direitos Humanos.  

O Tribunal Constitucional Alemão concluiu que figuras proeminentes, 

diante da imprensa, não possui a mesma proteção da intimidade que o cidadão 

comum, e decidiu que as fotos da esfera privada da princesa, mesmo obtidas por 

paparazzi, não poderiam ser proibidas, em razão de se tratar de uma pessoa 

pública, vetando tão somente aquelas que atingiam os filhos dela, por serem 

menores.  

Quando julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos, o caso teve 

um desdobramento totalmente diferente, concluindo o Tribunal que não há 

liberdade de imprensa que atinja o direito de intimidade da princesa, mesmo sendo 

uma figura pública. 

Todavia, seja no caso dos pneus, seja no caso da princesa, não há uma 

hierarquia entre os órgãos jurisdicionais envolvidos em cada questão, de forma que 

a situação pressupõe um diálogo mútuo e constante para solucionar os impasses 

determinados pelo que o autor denominou transconstitucionalismo. 

 Ora, não há como negar a necessidade de novas respostas às 

demandas jurídicas contemporâneas que transcendem as discussões no plano 

constitucional e nacional, demandando um diálogo entre as ordens jurídicas 

diversas e os seus respectivos agentes, seja no plano individual ou coletivo, 

político ou social, por meio do compartilhamento dinâmico de proposições, 

disposições e soluções dos ordenamentos nacionais, incorporando elementos da 

ratio decidendi uns dos outros para viabilizar as soluções concretas. 

A partir das dimensões da sustentabilidade apresentadas em Ferrer e a 

problemática ambiental decorrente da intervenção antrópica exigem que o 

                                            
 
205 HAIDAR, Rodrigo. O justo e o direito : acesso a Justiça não é só o direito de ajuizar ações. 
Revista Consultor Jurídico, 12 de julho de 2009. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2009-jul-
12/fimde-entrevista-marcelo-neves-professor-conselheiro-cnj. Acesso em 28 maio 2019. 
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constituinte estabeleça canais de cooperação e diálogo que transpassam as 

fronteiras e viabilizem condições para o implemento do paradigma da 

sustentabilidade no âmbito dos textos constitucionais, tal como exposto por Silveira 

e Ayala206: 

[...] somente o compartilhamento de responsabilidades entre Estado e 
sociedade não é capaz de dar efetividade para o principio de 
sustentabilidade, em face da globalização dos riscos e de um direito 
internacional do meio ambiente e de sustentabilidade. A cooperação e o 
diálogo entre os diversos níveis de proteção, entre experiências nacionais 
semelhantes, cujas ordens se deparam com os problemas constitucionais 
ambientais, bem como entre as ordens supranacionais e transnacionais 
(transconstitucionalismo), são necessários para essa efetividade do 
principio. 
 

Esta maior abertura para a cooperação e superação dos limites 

clássicos de atuação estatal andam em conjunto com a apreensão das 

consequências sociais, enquanto fatos complexos cujos efeitos transcendem a 

representação territorial dos Estados e, em maior ou menor medida, repercutem na 

sociedade para além de suas fronteiras, no presente e no futuro, conduzindo o 

debate às discussões travadas no plano hermenêutico, acerca do fenômeno da 

Transnacionalidade, sob o Paradigma da Sustentabilidade. 

 

2.6 HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL, TRANSNACIONALIDADE  E 

SUSTENTABILIDADE 

 

A interpretação da Constituição, nesse viés de um sistema global 

transnacional da Sustentabilidade, não mais se circunscreve à leitura estanque da 

ordem jurídica escrita. 

Para tanto, faz-se necessária aqui delimitar a transnacionalidade como 

“aquilo que atravessa o nacional, que perpassa o Estado, que está além da 

                                            
 
206 SILVEIRA, Paula Galbiatti; AYALA, Patryck de Araújo. A caracterização do princípio de 

sustentabilidade no direito brasileiro e o transconstitucionalismo como teoria de efetivação. 
Revista do Instituto do Direito Brasileiro , v. 1, n. 3, 2012, p. 1854-1855. 
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concepção soberana do Estado e, por consequência, traz consigo, inclusive, a 

ausência da dicotomia público e privado”207. 

Desta forma, ao se deslocar o universo de discussão para além das 

fronteiras e dos arranjos bilaterais e multilarais, a transnacionalidade desafia os 

desenhos de soberania pensados originariamente além de implicar na 

ressignificação dos conceitos de território e fronteira, inclusive diante da 

socialização dos riscos decorrentes da ação humana para além de um dado 

recorte espacial. 

Nesse mister, importa questionar o lugar da questão ambiental na 

interpretação da Constituição para consecução dos novos direitos fundamentais 

que vão solucionar a dúvida acerca da perpetuidade do homem na Terra, que 

somente poderá se concretizar através da Sustentabilidade. 

Para Garcia208, o fenômeno da Transnacionalidade surge a partir das 

chamadas demandas transnacionais que por sua vez estão ligadas à questão da 

efetividade dos chamados direitos difusos e transfronteiriços, constituindo-se em 

questões fundamentais para o ser humano e que vêm sendo classificadas pela 

doutrina como “novos” direitos. Dessa forma, as questões transnacionais devem 

ser abordadas e enfrentadas por toda a Comunidade Internacional, por uma ótica 

diversa da prevista nas legislações interna e internacional ora em aplicação. 

As ideias de Jessup quanto a existência de um Direito Transnacional 

tomaram um espaço muito mais amplo diante de arranjo jurídico de maior 

complexidade que se impôs por força das mudanças teóricas, políticas e 

econômicas, destacando-se a seara do Direito Ambiental, tendo Piffer209 

apresentado traços característicos deste movimento: 

                                            
 
207 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 

Márcio; STELZER, Joana (Org.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009. 
208 GARCIA, Marcos Leite. Reflexões sobre o fenômeno dos “novos” direitos fundamentais e as 
demandas transnacionais: o exato local da questão ambiental no seio da teoria dos direitos 
fundamentais de Gregorio Peces-Barba. In Meio Ambiente, transnacionalidade e sustentabilidad e. 
CRUZ, Paulo Márcio; PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; GARCIA, Marcos Leite (Orgs.), p. 136. 
209 PIFFER, Carla. Transnacionalidade e Imigração : a possibilidade de efetivação dos Direitos 
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1) As ocorrências transnacionais tendem a se apresentar como 
relações horizontais, pois horizontal é a linha que conecta e 
estabelece relações de todos com todos, rasgando as então 
despercebidas fronteiras nacionais e estabelecendo ligações, não 
possuindo um único ponto de partida nem mesmo um ponto de 
chegada; 2) As relações hoje estabelecidas perderam o caráter de 
excepcionalidade ou ocasionalidade, pois se apresentam como 
necessidade de inter-relação incentivada de vários modos, que 
atingem os mais profundos vínculos dos seres envolvidos; 3) Diante 
da desterritorialização houve o rompimento - de fato - da unidade 
estatal, marcado por novas relações de poder e competitividade, 
gerando conflitos e jogos de interesse sem origem definida; 4) 
Estabelecem-se redes de legalidades, por volta paralelas, outras 
sobrepostas, complementares ou antagônicas que são típicas das 
relações transnacionais e dão origem a constantes mutações ou 
transgressões das regras pré-estabelecidas, em que o Estado 
nacional atua como mero coadjuvante por meio do seu aparato 
estatal restrito às fronteiras nacionais ou a prévios acordos 
internacionais que possuem a característica de verticalidade e não 
horizontalidade; 5) Verifica-se o enfraquecimento dos sistemas de 
controle e proteção social diante das redes de legalidade 
estabelecidas, em que regras e normas parecem ser desafiadas por 
outras potenciais ou atuais, localizadas em outro território e ditadas 
por outras corporações transnacionais sob os ditames da 
globalização. 
 

Garcia210 contribui com a contextualização da discussão em suas inter-

relações com as necessidades e evolução das relações humanas, contribuindo 

para o esclarecimento do lugar do fenômeno da globalização e dos direitos 

humanos nesse processo: 

Para evitar equívocos de fundo meramente ideológico, certamente 
que se faz necessário afirmar que as demandas transnacionais não 
tratam somente de questões relacionadas com a globalização 
econômica como alguns autores pretendem, e sim com 
fundamentais questões de direitos relacionadas com a 
sobrevivência do ser humano no planeta. A globalização econômica 
pode estar na base de algumas questões transnacionais, mas não é 
sua principal fonte e fundamentação, a principal justificativa da 
necessidade de transnacionalização do direito é a necessidade de 
proteção do ser humano e dentro dessa perspectiva também se 
encontra a proteção de seu entorno natural. 

                                                                                                                                        
 
Humanos dos Transmigrantes diante de Decisões de Regresso na Itália e na União Europeia. Tese 
(Doutorado em Ciência Jurídica), Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, Itajaí, 2014. Disponível 
em: http://siaibib01.univali.br/pdf/Carla%20Piffer.pdf. Acesso em: 30 abr. 2019. 
210 GARCIA, Marcos Leite. Reflexões sobre o fenômeno dos “novos” direitos fundamentais e as 
demandas transnacionais: o exato local da questão ambiental no seio da teoria dos direitos 
fundamentais de Gregorio Peces-Barba. In Meio Ambiente, transnacionalidade e sustentabilidad e. 
CRUZ, Paulo Márcio; PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; GARCIA, Marcos Leite (Orgs.), p. 138-139. 
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Assim, são os direitos fundamentais que dão o contorno da interpretação 

constitucional a ser feita não só pelo Poder Judiciário como pelo legislador, que 

para Garcia211, depois do primeiro processo de positivação marcado pelas 

revoluções burguesas e pela ideologia liberal, nos dois séculos seguintes os 

direitos fundamentais irão se modificando e incluindo novas demandas da 

sociedade em transformação, não se constituindo em conceitos estáticos no 

tempo, cuja transformação acompanha a sociedade e consequentemente, 

condições apropriadas para sua necessária proteção. 

Importante compreender que os direitos fundamentais nascem no Direito 

interno com a modernidade, para a seguir, em razão da questão das duas Grandes 

Guerras, se internacionalizar, para só então, já no Paradigma da Sustentabilidade, 

se transnacionalizar. Segundo Garcia212, a evolução dos direitos fundamentais em 

Peces-Barba213 se dá em quatro processos: 

1. processo de positivação: a passagem da discussão filosófica do 
Direito Natural Racionalista ao Direito positivo realizada a partir das 
revoluções liberais burguesas (característica principal: positivação 
da primeira geração dos direitos fundamentais: direitos de 
liberdade);  
2. processo de generalização: significa a extensão do 
reconhecimento e proteção dos direitos de uma classe a todos os 
membros de uma comunidade como conseqüência da luta pela 
igualdade real (característica principal: a luta e a conseqüente 
positivação dos direitos sociais ou de segunda geração e de 
algumas outras liberdades como a de associação e a de reunião e a 
ampliação da cidadania com a universalização do sufrágio); 
3. processo de internacionalização: louvável tentativa de 
internacionalizar os direitos humanos e criar sistemas de proteção 
internacional dos mesmo que estejam por cima das fronteiras e 

                                            
 
211 GARCIA, Marcos Leite. Reflexões sobre o fenômeno dos “novos” direitos fundamentais e as 
demandas transnacionais: o exato local da questão ambiental no seio da teoria dos direitos 
fundamentais de Gregorio Peces-Barba. In Meio Ambiente, transnacionalidade e sustentabilidad e. 
CRUZ, Paulo Márcio; PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; GARCIA, Marcos Leite (Orgs.), p. 140. 
212 GARCIA, Marcos Leite. Reflexões sobre o fenômeno dos “novos” direitos fundamentais e as 
demandas transnacionais: o exato local da questão ambiental no seio da teoria dos direitos 
fundamentais de Gregorio Peces-Barba. In Meio Ambiente, transnacionalidade e sustentabilidad e. 
CRUZ, Paulo Márcio; PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; GARCIA, Marcos Leite (Orgs.), p. 141. 
213 No artigo, entre vários trabalhos do autor espanhol, Garcia cita PECES-BARBA, Gregorio. Las 
líneas de evolución de los derechos fundamentales. In: PECES-BARBA, Gregorio. Curso de 
Derechos Fundamentales: teoría general.  Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 1995. p. 146-
198. 
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abarquem toda a Comunidade Internacional ou regional 
dependendo do sistema. Infelizmente trata-se de um processo 
estagnado por vários problemas que caracterizam o Direito 
Internacional dos Direitos Humanos e de difícil realização prática 
(Principal característica: tentativa de efetivar a universalização dos 
direitos ao positivar os direitos humanos no plano internacional).  
4. processo de especificação: atualíssimo processo pelo qual se 
considera a pessoa em situação concreta para atribuir-lhe direitos 
seja: como titular de direitos como criança, idoso, mulher, 
consumidor, etc., ou como alvo de direitos como o de um meio 
ambiente saudável ou à paz (principal características: positivar e 
mudar a mentalidade da sociedade na direção dos chamados 
direitos de solidariedade, difusos ou de terceira geração). 

 

Estes elementos transnacionais são incorporados pelos ordenamentos 

jurídicos pátrios, guiando a modificações tanto dos ordenamentos jurídicos quanto 

influenciando os órgãos julgadores a cooperarem e complementarem as decisões, 

implicando em um novo estágio de desenvolvimento comunicativo entre Poderes 

Judiciários nacionais, se acorrendo de pontos de contato alienígenas para a 

interpretação do Direito e aplicação da norma diante do caso concreto analisado. 

No plano ambiental, a transnacionalidade assume compromissos 

coletivos pelo manejo dos recursos e a preocupação cada vez maior da sociedade 

com as condições de futuro para a existência digna do sujeito e da coletividade, o 

que implica dizer, na compatibilização entre a norma, a política pública e .a sua 

respectiva avaliação de efetividade das ações desenvolvidas. 

Desta feita, compreendido os processos de mudança hermenêutica 

constitucional orientada pelo transnacionalismo, faz-se necessário compreender 

em que medida tais mudanças atuam no Direito brasileiro. 

 

2.7 A SUSTENTABILIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRAS ILEIRO 

 

O Constituinte de 1988, no aspecto socioambiental, em perfeita sincronia 

com a realidade iminente ao panorama internacional, lançou como pedra angular 

do sistema jurídico pátrio, no art. 225 da Carta Magna214, com status de direito 

                                            
 
214 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
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fundamental e como razão última de instrumentação jurídica para conservação e 

defesa da vida, o Paradigma da Sustentabilidade. 

Todavia, foi além o legislador constituinte: não permitiu que a 

Sustentabilidade permanecesse na Constituição como direito vago. Ao contrário, 

deixou clarividente o direito do ser humano de hoje e do ser humano de amanhã – 

todos, sem exceção – fruir das benesses da Sustentabilidade, ao mesmo tempo 

em que estabeleceu a proteção do ambiente como dever do Estado e da 

sociedade, alçando-o para além de um mero princípio, verdadeiro Paradigma da 

vida contemporânea.  

É por tal prisma que se analisa as relações do Ordenamento Jurídico 

brasileiro no plano da Sustentabilidade, isto é, vinculado a esse paradigma, a partir 

do papel de centralidade assumido pela Constituição brasileira e orientada pela 

tônica ambiental internacional por meio dos instrumentos próprios. 

 

2.7.1 Constituição e Sustentabilidade 

 

A Constituição da República elevou o princípio da Sustentabilidade215 ao 

mais elevado grau de importância e validade jurisdicional, por assim dizer, ao fixar-

lhe contornos de direito fundamental. 

                                                                                                                                        
 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
215 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas;  
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;    
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 
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Se menos fosse, no teor da Constituição, esse princípio como prescrito 

no art. 225, ainda assim ele estaria absolutamente albergado por outros 

dispositivos contidos na Carta de Princípios, em que se percebe o princípio da 

Sustentabilidade assegurado, por sua natureza irradiante no bojo do sistema 

constitucional, no que tange ao tratamento dado aos bens do Estado, aos direitos 

fundamentais, aos princípios da admnistração pública, aos bens naturais e outros 

dispostos na Constituição. 

Para Silva216, 

[...] O meio ambiente preservado constitui direito de todos e bem de 
uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, protegendo-se 
a qualidade da vida humana, para assegurar a saúde, o bem-estar 
do homem e as condições de seu desenvolvimento.  
 

Com efeito, esse preceito assim interpretado por Silva não apresenta 

uma sugestão, mas promana um direito e seu consequente dever. É dever do 

Estado e de toda a sociedade garantir o usufruto a cada um e preservar os bens da 

vida para as gerações que ainda virão. 

Ao firmar o preceito da Sustentabilidade com perspectiva intergeracional, 

evidente que o Constituinte eleva esse princípio a um patamar acima de outros que 

com ele possam colidir no texto constitucional, pois eventual reivindicação de 
                                                                                                                                        
 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados. 
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e 
a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais. 
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, 
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, 
sem o que não poderão ser instaladas. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988. Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso 
em: 16 jan. 2019. 
216   SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo . 36. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2013, p. 898.  
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direitos individuais, em eventual ponderação de interesses, não prevalece sobre a 

garantia do padrão difuso do direito ao meio ambiente, para o bem de toda a 

sociedade. 

A interpretação que atende a efetividade do citado princípio requer a 

hermenêutica sistêmica constitucional, pela qual descabe ler parte do texto 

constitucional abstraindo de sua completude sistêmica. Com efeito, para que o 

princípio da Sustentabilidade atinja seus objeticos, faz-se necessário compreendê-

lo no contexto dos demais direitos fundamentais e do Estado Democrático de 

Direito, na certeza de que é necessária a mão do intérprete para torná-lo 

congruente e efetivo, clarificando o sentido dos princípios e das normas. 

Como assevera Bosselmann217, um sistema jurídico não pode por si só 

iniciar e tornar efetiva a mudança social; no entanto, pode formular parâmetros 

para a direção e a extensão da mudança que se requer, parâmetros esses que, se 

são suficientemente claros e refletem o que a sociedade sente sobre as mudanças 

ocorridas, são eficazes. Se eles não são claros ou ignoram realidades sociais, seu 

impacto será insuficiente. Assim, os parâmetros requeridos devem ser realistas e 

claros. 

Os parâmetros requeridos pela ordem constitucional republicana são 

muito claros: a Carta Fundamental de 1988, ao erigir o princípio da 

Sustentabilidade ao nível de fundamentalidade, o elevou ao nível da chamada 

carta das liberdades, dos direitos sociais e dos princípios fundamentais da 

república. 

Construiu, no seu âmago, relação indelével com o contexto do Estado 

Democrático de Direito e assegurou-lhe uma série de garantias para sua efetiva 

taxatividade. 

                                            
 
217  BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando dire ito e governança . 
Tradução de Phillip Gil França. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 65. 
 



111 
 

 

Demonstrado que os paradigmas clássicos do Direito se mostraram 

impotentes para desfazer as odientas desigualdades sociais que perduram no 

mundo comtemporâneo, assomou o Constituinte a busca da realização dessa 

premissa fundamental para a permanência da humanidade na terra, através do 

Paradigma da Sustentabilidade. 

Com efeito, se na interpretação de Silva218, a tarefa fundamental do 

Estado Democrático de Direito consiste em superar as desigualdades sociais e 

regionais e instaurar um regime democrático que realize a justiça social, com o 

escopo precípuo de fazer concretizar os fins sociais e o bem-estar da sociedade, é 

através de um Paradigma que realize a equitativa distribuição dos bens da vida 

que se vai atingir seu desiderato e orienta a todo o Ordenamento Jurídico 

infraconstitucional. 

 
2.7.2 A Sustentabilidade energética no Ordenamento Jurídico 

infraconstitucional brasileiro 

 

No plano infraconstitucional, a Sustentabilidade deve seguir o parâmetro 

estabelecido pela Constituição, que é o princípio da legalidade. Para Medauar219, 

tal princípio concretiza-se ao lado dos fundamentos da separação de poderes e 

demais ideias que historicamente significaram o rompimento com as práticas do 

período absolutista. 

Aduz ainda Medauar220 que a compreensão do comando constitucional 

obriga todos os entes e órgãos da administração fiel obediência ao princípio da 

legalidade (caput do art. 37), bem como, que princípio do caput do artigo 37 da 

Constituição está atrelada à observância da lei formal, votada pelo Legislativo, e 

também dos preceitos decorrentes de um Estado Democrático de Direito, que é o 

modo de ser do Estado brasileiro, conforme reza o art. 1.º, Caput da Constituição. 

                                            
 
218 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo , p. 124. 
219 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno . 8ª edição, revista e atualizada. Ed. Revista 
dos Tribunais, São Paulo, 2004, p. 144. 
220 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno , p. 144. 



112 
 

 

Mas não só: o princípio da legalidade deve garantir a observância dos demais 

fundamentos e princípios de base constitucional e, por fim, obriga a Administração 

a cumprir normas que ela própria editou. 

Dessa forma, as normas garantidoras do direito à Sustentabilidade 

contém cláusula de obrigatoriedade, vinculando o Estado e também a sociedade, 

haja vista que no plano do Estado Democrático de Direito, a lei vale para todos, 

orientada pelo texto constitucional, visando a uma existência digna para as 

presentes e futuras gerações. 

No plano aplicado, o Paradigma da Sustentabilidade alcança a 

integralidade do Ordenamento Jurídico brasileiro. Se alguma norma que venha a 

ter vigência entrar em conflito, direta ou indiretamente, com o arcabouço jurídico 

normativo paradigmático da Sustentabilidade, estará sujeita à impugnação pelos 

meios próprios no âmbito do Poder Judiciário, especialmente pela via do controle 

concentrado de constitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal Federal.  

Dessa forma, uma análise mais profunda acerca do direito 

infraconstitucional integralizado pelo Paradigma aqui estudado poderá ser objeto 

de pesquisa a contento em investigação própria. Dados os objetivos restritos da 

presente pesquisa, toma-se como campo exemplificativo da atuação da 

Sustentabilidade no ordenamento legal o segmento de fontes energéticas. 

Em matéria de energia, dado o escopo deste trabalho, destaca-se a Lei 

nº 9.478221, de 6 de agosto de 1997, que estabelece um conjunto de objetivos a ser 

observado pela política nacional energética, dos quais se destacam: 

Art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento racional das 
fontes de energia visarão aos seguintes objetivos: 
[...] 
II - promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e 
valorizar os recursos energéticos; 

                                            
 
221 BRASIL. Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. Dispõe sobre a política energética nacional, as 
atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a 
Agência Nacional do Petróleo. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm>. 
Acesso em: 6 maio 2019. 
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III - proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade 
e oferta dos produtos; 
IV - proteger o meio ambiente e promover a conservação de 
energia; 
[...] 
VII - identificar as soluções mais adequadas para o suprimento de 
energia elétrica nas diversas regiões do País; 
VIII - utilizar fontes alternativas de energia, mediante o 
aproveitamento econômico dos insumos disponíveis e das 
tecnologias aplicáveis; 
[...] 
X - atrair investimentos na produção de energia; 
[...] 
XVII - fomentar a pesquisa e o desenvolvimento relacionados à 
energia renovável;  
XVIII - mitigar as emissões de gases causadores de efeito estufa e 
de poluentes nos setores de energia e de transportes, inclusive com 
o uso de biocombustíveis.  
 

Este conjunto de objetivos, diante dos custos envolvidos na geração, 

transmissão e distribuição de energia implicam numa leitura racionalizante dos 

recursos energéticos orientados pelas dimensões do Paradigma da 

Sustentabilidade e que resvalam na cooperação internacional no mercado 

fornecedor de energia, como a importação de gás natural boliviano222, a gestão 

compartilhada binacional em Itaipu223, a demanda por energia hidroelétrica 

venezuelana para atendimento ao estado de Roraima224 e, em especial, dados os 

                                            
 
222 Sobre os problemas e desafios relativos ao fornecimento de hidrocarbonetos pela Bolívia, destaca-
se o estudo de CEPPI, Natalia. Energía negócios y diplomacia: las relaciones de Bolívia com 
Argentina y Brasil en siglo XXI (2006-2016). Studia Politicae , n. 146, primavera/verano 2018-2019, p. 
5-33. Disponível em: <http://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/Prueba2/article/view/2316>. 
Acesso em: 1 maio 2019. 
223 CEIA, E., & GONÇALVES RIBEIRO, W. (2016). Modelos jurídicos e institucionales de integración 
energética: Unión Europea y Mercosur en perspectiva comparada. In: CASTRO, Nivalde José; 
ROSENTAL, Rubens (Orgs). Integración y seguridad eléctrica en América Latina  (p. 39-65). Rio 
de Janeiro: Oficina de Libros. 
224 AGUIAR, Giane Maria Porto de. Integração regional pela via energética : estudo de caso da 
interligação elétrica Venezuela-Brasil. 2011. 280, 17 f., il. Tese (Doutorado em Relações 
Internacionais e Desenvolvimento Regional) - Programa de Pós-Graduação interinstitucional da 
Universidade de Brasília/FLACSO-Brasil/UFRR, Brasília, 2011. Destaque-se a descontinuidade do 
fornecimento de energia elétrica da Usina de Guri, financiada pelo Brasil para atender a demanda 
venezuelana em razão dos conflitos políticos na Venezuela, implicando em dificuldades para 
atendimento às demandas energéticas de Roraima. Neste sentido: AGÊNCIA BRASIL. Roraima 
aciona termelétrica para garantir energia . Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-03/roraima-aciona-termeletrica-para-garantir-
energia>. Acesso em: 1 maio 2019. 
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objetivos do trabalho, o fornecimento de combustível físsil brasileiro para atender 

as demandas argentinas225. 

Alinhar as práticas no setor energético com o Paradigma da 

Sustentabilidade exige a necessidade de alinhamento e cooperação entre os 

sistemas jurídicos, levando o Direito Comparado a uma nova dinâmica na 

contemporaneidade, estando inclusa a área nuclear, conforme examinaremos no 

próximo capítulo.  

                                            
 
225 CLARÍN. Argentina ante la necesidad de agiornar su relación  nuclear con Brasil . Disponível 
em: <https://www.clarin.com/politica/argentina-necesidad-agiornar-relacion-nuclear-
brasil_0_Gt02GUFjD.html>. Acesso em: 1 maio 2019. 
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CAPÍTULO 3 

O TRATAMENTO JURÍDICO DA ENERGIA NUCLEAR NOS 

ORDENAMENTOS JURÍDICOS TRANSNACIONAIS E 

ESTRANGEIROS 

 

No presente capítulo, considerando os objetivos traçados, apresentam-

se elementos normativos transnacionais de regulação das atividades 

desenvolvidas na área nuclear, bem como o cotejo, em Direito Comparado, da 

legislação em matéria interna de países selecionados: EUA, Alemanha, França e 

Austrália. 

A escolha deu-se em razão de: a) importância dos EUA pelas pesquisas 

pioneiras na área, tanto na área de energia quanto bélica, a influência na 

concepção de um organismo regulatório transnacional (a AIEA)226 e a elevada 

participação da Energia Nuclear na sua Matriz Elétrica; b) no caso da Alemanha e 

França, ambos integrantes da União Europeia e de um organismo transnacional 

regional (a EURATOM), em razão da produção elevada de energia nucleoelétrica e 

grande importância das fontes nucleares na Matriz Elétrica destes países227; c) no 

caso da Austrália, por ser o mais importante exportador de combustível físsil na 

atualidade; e d) todos os países supracitados integrarem a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que, dentre suas atribuições, 

debate e reflete junto aos seus filiados, sobre a política energética e em especial a 

de matéria nuclear228. 

A pesquisa foi realizada em sítios das agências reguladoras da área 

nuclear (como a AIEA e a OCDE) bem como de produções técnicas especializadas 

como os documentos elaborado pela Consultoria Legislativa229 da Câmara dos 

Deputados. 

                                            
 
226 Destaca-se também a importação da planta nuclear de Angra 1 da Westinghouse, examinada no 
primeiro capítulo da tese, atrelada a normativas norte-americanas. 
227 Faz-se um adendo diante da importação de plantas nucleares alemãs para implantação das Usinas de 
Angra 2 e 3 conforme elementos trazidos no Capítulo 1. 
228 OECD. The Nuclear Energy Agency . Disponível em: < https://www.oecd-nea.org/>. Acesso em: 01 
maio 2019. 
229 TAVARES, Wagner Marques. Legislação nuclear no Brasil, Estados Unidos, Austr ália, Canadá e 
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3.1 TRANSNACIONALIDADE E REGULAÇÃO NUCLEAR 

 

A concepção da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e a 

melhor compreensão dos danos envolvidos no manuseio de materiais nucleares 

importou num juízo sobre o valor da regulação transnacional das atividades 

nucleares, dotando a Agência de mecanismos de direito internacional para o 

exercício regulatório e poder de polícia, tendo precipuamente o papel de regular o 

emprego pacífico dos Radioisótopos. 

Como elemento precedente, verificam-se os embates entre os projetos 

norte-americano, representado pelo Plano Baruch230, e soviético, representado 

pelo Plano Gromyko231, nos debates realizados no âmbito da Comissão de Energia 

Atômica da ONU (UNAEC), o primeiro defendendo a proposição de um organismo 

supranacional que regulasse as atividades nucleares, enquanto o segundo 

propugnava, sem convencer os interlocutores internacionais, o fim das armas 

atômicas, tendo prevalecido a primeira corrente. 

A Agência Internacional de Energia Atômica, surgida em 1956 no seio 

das discussões do projeto “Átomos para a Paz”, constituiu a primeira iniciativa para 

a regulação transnacional do setor nuclear, estabelecendo-se como um organismo 

de direito internacional, sediado em Viena, tendo as seguintes competências232: 

B. In carrying out its functions, the Agency shall: 
1. Conduct its activities in accordance with the purposes and 
principles of the United Nations to promote peace and international 
co-operation, and in conformity with policies of the United Nations 
furthering the establishment of safeguarded worldwide disarmament 
and in conformity with any international agreements entered into 
pursuant to such policies; 

                                                                                                                                        
 
Alemanha . Brasília: Câmara dos Deputados, 2005.  
230 Vide o Plano Baruch citado no Capítulo 1 e examinado por GERBER, Larry G. The Baruch Plan and 
the Origins of the Cold War. Diplomatic History , vol. 6, n. 1,jan. 1982, pp 69-96. Disponível em: 
<https://academic.oup.com/dh/article-abstract/6/1/69/428546>. Acesso em: 01 maio 2019. 
231 FISCHER, David. History of the International Atomic Energy Agency : the first forty years. Viena: 
IAEA, 1997. Disponível em: <https://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1032_web.pdf>. Acesso 
em: 1 maio 2019, p. 20. 
232 IAEA. The Statute of the IAEA. Art. III, A, B, C and D. Disponível em: 
https://www.iaea.org/about/statute#a1-3. Acesso em: 5 mar. 2019. 
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2. Establish control over the use of special fissionable materials 
received by the Agency, in order to ensure that these materials are 
used only for peaceful purposes; 
3. Allocate its resources in such a manner as to secure efficient 
utilization and the greatest possible general benefit in all areas of 
the world, bearing in mind the special needs of the under- 
developed areas of the world; 
4. Submit reports on its activities annually to the General Assembly 
of the United Nations and, when appropriate, to the Security 
Council: if in connexion with the activities of the Agency there 
should arise questions that are within the competence of the 
Security Council, the Agency shall notify the Security Council, as the 
organ bearing the main responsibility for the maintenance of 
international peace and security, and may also take the measures 
open to it under this Statute, including those provided in paragraph 
C of Article XII; 
5. Submit reports to the Economic and Social Council and other 
organs of the United Nations on matters within the competence of 
these organs. 
C. In carrying out its functions, the Agency shall not make 
assistance to members subject to any political, economic, military, 
or other conditions incompatible with the provisions of this Statute. 
D. Subject to the provisions of this Statute and to the terms of 
agreements concluded between a State or a group of States and the 
Agency which shall be in accordance with the provisions of the 
Statute, the activities of the Agency shall be carried out with due 
observance of the sovereign rights of States.233 
 

                                            
 
233 B. No exercício de suas funções, a Agência: 
1. Atuará em conformidade com os princípios e objetivos das Nações Unidas, para fomentar a paz e a 
cooperação internacional, e de acordo com a política das Nações Unidas no sentido de alcançar um 
desarmamento universal, com as devidas salvaguardas, e em conformidade com qualquer acôrdo 
internacional celebrado em aplicação dessa política; 
2. Estabelecerá controle sobre a utilização dos materiais fissionáveis especiais por ela recebidos, a fim de 
assegurar que esses materiais sejam empregados unicamente para fins pacíficos; 
3. Repartirá seus recursos de modo a garantir a sua eficaz utilização e a obter o maior benefício geral 
possível em todas as regiões do mundo, levando em conta as necessidades especiais das regiões 
subdesenvolvidas; 
4. Apresentará relatórios anuais sobre seus trabalhos à Assembleia Geral das Nações Unidas e, quando 
necessário, ao Conselho de Segurança: se, em relação às atividades da Agência, surgirem questões que 
sejam da competência do Conselho de Segurança a Agência notificá-lo-á, como órgão ao qual incumbe a 
responsabilidade principal pela manutenção da paz e da segurança internacional; ela poderá igualmente 
tomar as medidas previstas no presente Estatuto, inclusive as enumeradas no parágrafo C do Artigo XII; 
5. Apresentará relatórios ao Conselho Econômico e Social e aos demais órgãos das Nações Unidas, 
sobre questões da respectiva competência desses órgãos. 
C. No Exercício de suas funções, a Agência não subordinará a assistência prestada a seus membros a 
condições políticas, econômicas, militares ou quaisquer outras incompatíveis com as disposições do 
presente Estatuto. 
D. Sob reserva das disposições do presente Estatuto e das dos acordos que, em conformidade com o 
mesmo concertem um Estado ou grupo de Estados, e a Agência, esta exercerá suas funções com o 
devido respeito pelos direitos soberanos dos Estados. (tradução livre) 
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Destaca-se, dentre as competências listadas, o papel de fomento da 

atividade de pesquisa científica e inovação tecnológica da AIEA, aliando suas 

competências regulatórias com as discussões e reflexões sobre o intercâmbio e 

gerenciamento das atividades relacionadas a área nuclear, não se circunscrevendo 

ao setor de produção elétrica. 

Verifica-se, em atenção aos elementos precedentes, como as 

atribuições regulatórias da Agência levam a uma ressignificação do recurso nuclear 

como ativo estratégico e preocupação compartilhada com os demais atores 

políticos por meio de um convite ao manejo adequado dos recursos e da tecnologia 

desenvolvida pela Agência, razão pela qual o nascimento da AIEA se dá sob os 

auspícios do transnacionalismo234. 

Destaca-se ainda a instituição de salvaguardas, o que implica em 

limitação na soberania nacional dos integrantes da Agência no emprego de 

recursos e tecnologias na área nuclear, estabelecendo normas de segurança na 

área, em regime de parceria com outros organismos, o que confere a um 

organismo transnacional papel de relevo tanto na concepção de instrumentos 

legais quanto na fiscalização das instalações e recursos em matéria nuclear. 

A concepção da Agência, em 1956, superara as visões políticas de 

outrora que visavam à restrição a exploração de recursos nucleares, 

estabelecendo uma espécie de monopólio aos EUA e URSS, principalmente para 

finalidades bélicas. Contudo, como concepção atrelada ao Plano Baruch e ligada, 

ainda que indiretamente, ao Programa Átomos para a Paz, prevaleceu a visão 

norte-americana de controle, que se valeu do transnacionalismo para legitimar e 

aumentar o poder político-econômico daquele país quando da criação da AIEA. 

O estatuto da AIEA passou a viger em 1959, tendo sido subscrito até 

hoje por 171 nações, conferindo poderes e competências à Agência e implicando 

em um alinhamento dos dispositivos de Direito nacional dos respectivos países às 

disposições transnacionais da Agência emanadas.  
                                            
 
234 Scheinman, Lawrence. Security and a transnational system: the case of nuclear energy. 

International Organization , 1971, vol. 3, n. 3, p. 276-299.  
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Em um primeiro momento, dado o caráter experimental da proposta, 

verificou-se um conjunto considerável de desafios sobre os meios de 

operacionalização das medidas de controle e exercício de suas atribuições, 

narradas em Fischer235, voltados principalmente às medidas limitadoras de 

proliferação de armas nucleares, que implicaram no surgimento do Tratado de 

Tlatelolco236 (1967) e, posteriormente, nos Tratados de Não Proliferação de Armas 

Nucleares (TNP)237 e seu Protocolo Adicional, tendo por finalidade consagrar o 

papel precipuamente pacífico da atividade nuclear e reforçar o regime de 

salvaguardas. 

No que concerne precipuamente às salvaguardas, a AIEA238 organiza-se 

em torno de três funções principais: inspeção, controle e vigilância e contabilidade: 

[..] Las medidas de contabilidad requieren que el Estado informe al 
OIEA de los tipos y las cantidades de materiales fisionables que se 
hallen bajo su control. La capacidad del Estado de facilitar 
información precisa y oportuna depende del establecimiento de un 
sistema nacional de contabilidad y control (SNCC) que permita 
hacer el seguimiento de los materiales pertinentes. Las medidas de 
contención y vigilancia se aplican por el OIEA mediante el uso de 
precintos en contenedores de material nuclear y grabaciones 
filmadas o televisadas de zonas clave de las instalaciones 
nucleares para determinar si ha habido movimientos no autorizados 
de material. Las inspecciones las llevan a cabo los inspectores Del 
OIEA para verificar que las cantidades declaradas de materiales 
nucleares están donde se ha declarado que están, y que no hay 
materiales nucleares sin declarar en el Estado de que se trate. Las 
actividades de inspección incluyen el control de precintos e 
instrumentos, el examen de los registros de las instalaciones y la 
medición independiente del material u otros artículos enumerados 
en los documentos de contabilidad sujetos a salvaguardias. La 
capacidad del OIEA de llevar a cabo las tres funciones descritas, y 
el ámbito de aplicación de las salvaguardias del OIEA en cuanto a 
materiales e instalaciones, dependen de las obligaciones que el 

                                            
 
235 FISCHER, David. History of the International Atomic Energy Agency : the first forty years. Viena: 
IAEA, 1997. Disponível em: <https://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1032_web.pdf>. Acesso 
em: 1 maio 2019 
236 O Tratado de Tlatelolco levou ao surgimento da Organização para a Proscrição das Armas Nucleares 
na América Latina e Caribe (OPANAL), responsável pelo acompanhamento das medidas decorrentes do 
Tratado. OPANAL. Tratado del Tlatelolco . Disponível em: <http://www.opanal.org/texto-del-tratado-de-
tlatelolco/>. Acesso em: 1 maio 2019. 
237 UNITED NATIONS OFFICE FOR DISARMAMENT AFFAIRS. Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons . Disponível em: <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text>. Acesso em: 
1 maio 2019. 
238 IAEA. Manual de Derecho Nuclear. Viena: IAEA, 2006, p. 133-134. 
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Estado haya contraído por medio de tratados y del tipo de acuerdo 
de aplicación de salvaguardias que el Estado haya firmado con el 
OIEA.239 
 

Nesse ponto, as salvaguardas variam de país para país na condução 

das políticas do setor nuclear e da garantia de acesso às ações de controle por 

parte dos funcionários da IAEA, enquanto mecanismo regulatório de segurança da 

comunidade internacional. 

Estas condições mundializadas e centralizadas na AIEA implicaram no 

surgimento de sistemas e tratados regionais em matéria nuclear de proscrição de 

armamentos nucleares como os Tratados de Bangkok (1965)240, Rarotonga 

(1985)241 e Pelindaba (1996)242, possibilitando o desestímulo ao desenvolvimento 

de projetos e plantas com finalidade bélica, impedindo a massificação na 

construção de mísseis nucleares para restringi-los aos já existentes nos parques 

bélicos dos detentores dessa tecnologia de armamento (EUA, Rússia (à época, 

União Soviética), China, França e Reino Unido)243 

Em matéria de segurança, a AIEA, acompanhando os desenvolvimentos 

tecnológicos das plantas e soluções nucleares, expede recomendações e 

                                            
 
239 As medidas contábeis exigem que o Estado informe à AIEA os tipos e quantidades de material físsil sob 
seu controle. A capacidade do Estado de fornecer informações precisas e oportunas depende do 
estabelecimento de um Sistema Nacional de Contabilidade e Controle (SSAC) que permite manter o 
controle de materiais relevantes. As medidas de contenção e vigilância são aplicadas pela AIEA por meio 
do uso de selos nos recipientes de materiais nucleares ou imagens de televisão das principais áreas de 
instalações nucleares para determinar se houve movimentação de material não autorizado. Inspeções são 
realizadas por inspetores da AIEA para verificar que as quantidades declaradas materiais de nucleares 
conferem em quantidade e local informado, e que não há nenhum material nuclear não declarado no 
Estado inspecionado. AS atividades de inspeção incluem selos correntes e instrumentos, registros 
examinando de instalações e medição independente do material ou outros itens listados nos documentos 
contabilísticos sujeitos a salvaguardas. A capacidade da AIEA de realizar as três funções descritas, e o 
âmbito de salvaguardas da AIEA em materiais e instalações dependem das obrigações que o Estado se 
comprometeu por tratado e do tipo de aplicação acordo salvaguardas que o Estado assinou com a AIEA. 
(tradução livre) 
240 ASEAN. Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone. Disponível em: 
<https://asean.org/?static_post=treaty-on-the-southeast-asia-nuclear-weapon-free-zone>. Acesso em: 4 
maio 2019. 
241 UNITED NATIONS. Treaty Collection. South Pacific Nuclear Free Zone Treaty. Disponível em: 
<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201445/volume-1445-I-24592-English.pdf>. Acesso 
em: 4 maio 2019. 
242 IAEA. African Nuclear Weapon-Free-Zone Treaty (Pelindaba Treaty). Disponível em: 
<https://www.iaea.org/publications/documents/treaties/african-nuclear-weapon-free-zone-treaty-pelindaba-
treaty>. Acesso em: 4 maio 2019. 
243 IAEA. Manual de Derecho Nuclear . Viena: IAEA, p. 30 ss. 
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apontamentos sobre os equipamentos de segurança radiológica para as atividades, 

estando nelas inclusas as relativas à produção de Energia Nuclear, como a retirada 

e o tratamento do material físsil utilizado, e o seu armazenamento até que deixe de 

irradiar. 

Outro ponto importante é a capacidade dialogada da Agência para 

concepção de convenções e tratados internacionais como os relativas a 

Responsabilidade Civil (1963)244, Segurança Nuclear (1994)245 e Gerenciamento 

Seguro de Resíduos Nucleares (1997)246 e , cuja eficácia depende da adesão e da 

cooperação dos Estados nacionais para a viabilização das condições 

transnacionais de segurança. 

As balizas do órgão regulador central possibilitaram o surgimento de 

organismos regionais que compartilham suas experiências e estabelecem sinergias 

para a governança e regulação das atividades nucleares, dentre elas a do 

segmento energético; como a Comunidade Europeia de Energia Atômica 

(EURATOM), o Acordo Regional de Cooperação para a Ciência e Tecnologia 

Nucleares na América Latina e Caribe (ARCAL), que concebe iniciativas e projetos 

comuns na área nuclear na região; e a Agência Brasileiro-Argentina de 

Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC), responsável pelo 

estabelecimento de salvaguardas para o emprego e controle de materiais 

nucleares de seus integrantes, com assento na AIEA, ou de atuação consorciada 

no campo nuclear como a URENCO. 

Além deste arranjo macroinstitucional de estruturas de governança e 

regulação transnacionais, a cooperação entre os entes estatais no âmbito da 

Organização das Nações Unidas possibilitou a aprovação, na Assembleia Geral, da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com a concepção de 17 

                                            
 
244 IAEA. Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage. Disponível em: 
<https://www.iaea.org/topics/nuclear-liability-conventions/vienna-convention-on-civil-liability-for-nuclear-
damage>. Acesso em: 4 maio 2019. 
245IAEA. Convention on Nuclear Safety . Disponível em: <https://www.iaea.org/sites/default 
/files/infcirc449.pdf>. Acesso em: 4 maio 2019.  
246 IAEA. Join Convention on the Safety of Spent Fuel Managem ent and of the Safety of Radioactive 
Waste Management . Disponível em: < https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc546.pdf>. Acesso em: 
4 maio 2019. 
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objetivos; destas, para a temática deste trabalho, destaca-se o objetivo 7247, 

“Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 

todos”248. 

Tal ponto merece importante destaque haja vista a importância 

assumida pela energia enquanto condição para a existência de um futuro orientado 

pelo Paradigma da Sustentabilidade; junto ao objetivo supracitado, destacam-se as 

metas definidas pela mesma Assembleia Geral: 

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios 
energéticos asequibles, fiables y modernos  
7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. 
7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la 
eficiencia energética  
7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para 
facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la 
energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia 
energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de 
combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura 
energética y tecnologías limpias  
7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la 
tecnología para prestar servicios energéticos modernos y 
sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con 
sus respectivos programas de apoyo249 

 
Os elementos reconhecidos politicamente pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas influencia diretamente o processo decisório dos países, quanto a 

                                            
 
247 UNITED NATIONS. Resolución 70/1 . Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Disponível em: < https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S>. 
Acesso em: 10 maio 2019. 
248 Garantir o acesso a energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos (tradução livre). 
249 7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal a serviços energéticos acessíveis, fiáveis e modernos 
7.2 Até 2030, a proporção de energia renovável no conjunto de fontes de energia aumentará 
consideravelmente. 
7.3 Até 2030, o dobro da taxa global de melhoria na eficiência energética. 
7.a Até 2030, aumentar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e tecnologia 
relacionadas à energia limpa, incluindo fontes renováveis, eficiência energética e tecnologias avançadas e 
menos poluentes de combustíveis fósseis, e promover investimento em infraestruturas energéticas e 
tecnologias limpas. 
7.b Até 2030, expandir a infraestrutura e melhorar a tecnologia para fornecer serviços energéticos 
modernos e sustentáveis para todos os países em desenvolvimento, em particular os países menos 
desenvolvidos, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países em desenvolvimento sem 
acesso ao mar, de acordo com os respectivos programas de apoio (tradução livre do autor). 
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capacidade de definição de uma agenda de investimentos nos parques elétricos 

nacionais, na exportação de mão de obra e energia, e por fim, nas condições de 

desenvolvimento das respectivas matrizes elétricas. 

Desta feita, a diversificação e emprego de fontes energéticas 

sustentáveis passa a ser objeto de internalização nos ordenamentos jurídicos; 

dada a capacidade ambiental de decarbonização da fonte nuclear, esta acaba 

assumindo um papel de destaque no suprimento de recursos aptos a viabilizar a 

expansão energética necessária para o desenvolvimento e inserção social. 

Fixada a concepção, atribuições e funções da AIEA, como organismo 

internacional mais importante na concepção das normas transnacionais que 

influenciam os ordenamentos internos, ganha relevo examinar a Regulação 

Nuclear nos países indicados no início do capitulo, iniciando pelo responsável pela 

concepção daquele organismo transnacional, qual seja, os Estados Unidos da 

América, junto ao liame da Sustentabilidade. 

 
3.2 A REGULAÇÃO NUCLEAR NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRI CA 

 

Com 98 usinas nucleares em pleno funcionamento250 e outras duas em 

construção, uma capacidade instalada de mais de 99.000 megawatts, os Estados 

Unidos da América são os maiores produtores mundiais de Energia Nuclear, 

baseadas precipuamente em plantas de segunda geração e que representam o 

equivalente a 19,32% de sua Matriz Elétrica.  

A história de regulação do setor nuclear inicia após o emprego bélico de 

artefatos no Japão quando, em 1946, é aprovado o Atomic Energy Act251, que se 

caracteriza como um mecanismo monopolizante tanto dos produtos quanto da 

tecnologia nuclear nas mãos do governo norte-americano. 
                                            
 
250 IAEA. Power Reactor Information System . Disponível em: 
<https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=US>. Acesso em: 20 fev. 2019. 
251 LIBRARY OF CONGRESS. Public Law 585 . Atomic Energy Act of 1946. Disponível 
em:<https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/79th-congress/session-2/c79s2ch724.pdf>. Acesso em: 
1 maio 2019. 
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SECTION 1. (a) FINDINGS AND DECLARATION. -- Research and 
experimentation in the field of nuclear chain reaction have attained 
the stage at which the release of atomic energy on a large scale is 
practical. The significance of the atomic bomb for military purposes 
is evident. The effect of the use of atomic energy for civilian 
purposes upon the social, economic, and political structures of 
today cannot now be determined. It is a field in which unknown 
factors are involved. Therefore, any legislation will necessarily be 
subject to revision from time to time. It is reasonable to anticipate, 
however, that tapping this new source of energy will cause profound 
changes in our present way of life. Accordingly, it is hereby declared 
to be the policy of the people of the United States that, subject at all 
times to the paramount objective of assuring the common defense 
and security, the development, and utilization of atomic energy 
shall, so far as practicable, be directed toward improving the public 
welfare, increasing the standard of living, strengthening free 
competition in private enterprise, and promoting world peace. 
(b) PURPOSE OF ACT. -- It is the purpose of this Act to effectuate 
the policies set out in section 1(a) by providing, among others, for 
the following major programs relating to atomic energy: 
(1) A program of assisting and fostering private research and 
development to encourage maximum scientific progress; 
(2) A program for the control of scientific and technical information 
which will permit the dissemination of such information to encourage 
scientific progress, and for the sharing on a reciprocal basis of 
information concerning the practical industrial application of atomic 
energy as soon as effective and enforceable safeguards against its 
use for destructive purposes can be devised; 
(3) A program of federally conducted research and development to 
assure the Government of adequate scientific and technical 
accomplishment; 
(4) A program for Government control of the production, ownership, 
and use of fissionable material to assure the common defense and 
security and to insure the broadest possible exploitation of the 
fields; and 
(5) A program of administration which will be consistent with the 
foregoing policies and with international arrangements made by the 
United States, and which win enable the Congress to be currently 
informed so as to take further legislative action as may hereafter be 
appropriate.252 

                                            
 
252 SEÇÃO 1. (a) CONCLUSÕES E DECLARAÇÃO. - A pesquisa e experimentação no campo da reação 
em cadeia nuclear atingiram o estágio em que a liberação de energia atômica em larga escala é prática. O 
significado da bomba atômica para fins militares é evidente. O efeito do uso da energia atômica para fins 
civis sobre as estruturas sociais, econômicas e políticas de hoje não pode ser determinado agora. É um 
campo no qual fatores desconhecidos estão envolvidos. Portanto, qualquer legislação estará 
necessariamente sujeita a revisão de tempos em tempos. É razoável antecipar, no entanto, que explorar 
essa nova fonte de energia causará profundas mudanças em nosso modo de vida atual. Por conseguinte, 
declara-se que é a política do povo dos Estados Unidos que, (b) FINALIDADE DO ATO. - É o propósito 
desta Lei para efetuar as políticas estabelecidas na seção 1 (a), fornecendo, entre outros, para os 
seguintes principais programas relacionados com a energia atômica: (1) Um programa de assistência e 
fomento à pesquisa e desenvolvimento privados para incentivar o máximo progresso científico; (2) Um 
programa para o controle de informações científicas e técnicas que permita a disseminação de tais 
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Junto a isso, é concebida também a primeira entidade regulatória norte-

americana em matéria nuclear, a Atomic Energy Commission253 – AEC, que foi a 

primeira organização do gênero, sendo vedada a realização de pesquisas e a 

manipulação de materiais nucleares que não fossem os entes governamentais. 

Nos anos 50, mudanças legais iniciaram a abertura para atuação da 

iniciativa privada na área nuclear e, em 1974, a AEC é extinta e suas atribuições 

são divididas entre a Nuclear Regulatory Commission254, uma agência responsável 

pelas atividades regulatórias, e a Energy Research and Develoment 

Administration255, sendo esta última incorporada pelo Department of Energy256 em 

1977, o que possibilitou a segregação de funções empresariais das atividades 

fiscalizadoras e de controle. 

Desta primeira proposição e com a modificação política repensando o 

emprego da tecnologia nuclear para atividades pacíficas e possibilitaram o 

estabelecimento de um conjunto normativo, dos quais destacam: Lei de Energia 

Atômica de 1954 (Atomic Energy Act of 1954257); Lei de Reorganização do Setor de 

Energia de 1974 (Energy Reorganization Act of 1974258); Lei da Política de Rejeitos 

Nucleares de 1982 (Nuclear Waste Policy Act of 1982259); Lei de Emendas sobre 

                                                                                                                                        
 
informações para encorajar o progresso científico e para compartilhar, com base recíproca, informações 
relativas à aplicação industrial prática da energia atômica, assim que eficaz e exeqüível; salvaguardas 
contra seu uso para fins destrutivos podem ser planejadas; (3) Um programa de pesquisa e 
desenvolvimento conduzido pelo governo federal para assegurar ao Governo uma adequada realização 
científica e técnica; (4) Um programa para o controle governamental da produção, propriedade e uso de 
material físsil para assegurar a defesa e segurança comuns e assegurar a mais ampla exploração possível 
dos campos; e (5) Um programa de administração que seja consistente com as políticas precedentes e 
com arranjos internacionais feitos pelos Estados Unidos e que venham a permitir que o Congresso seja 
atualmente informado, de modo a adotar medidas legislativas adicionais, que possam ser apropriadas no 
futuro. (tradução livre do autor) 
253 Comissão de Energia Atômica (tradução livre do autor) 
254 Comissão Regulatória Nuclear (tradução livre do autor). 
255 Administração de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia (tradução livre do autor) 
256 Departamento de Energia (tradução livre do autor) 
257 U.S. GOVERNMENT INFORMATION. Atomic Energy Act of 1954 . Disponível em: 
<https://www.govinfo.gov/app/details/COMPS-1630>. Acesso em: 2 maio 2019. 
258 U.S. GOVERNMENT INFORMATION. Energy Reorganization Act of 1974 . Disponível em: 
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-88/pdf/STATUTE-88-Pg1233.pdf> Acesso em: 2 maio 
2019. 
259 U.S. GOVERNMENT INFORMATION. Nuclear Waste Policy Act of 1982 . Disponível em: 
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-96/pdf/STATUTE-96-Pg2201.pdf>. Acesso em: 2 
maio 2019. 
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Política de Rejeitos de Baixa Radioatividade de 1985 (Low-Level Radioactive 

Waste Policy Amendments Act of 1985260); Lei de Controle da Radiação de 

Resíduos do Beneficiamento do Urânio de 1978 (Uranium Mill Tailings Radiation 

Control Act of 1978261). 

Essa legislação está disposta no Código de Leis dos Estados Unidos 

(U.S. Code)262, Título 42, “A Saúde Pública e o Bem-estar” (The Public Health and 

Welfare). Os capítulos que tratam da questão nuclear são os seguintes: Capítulo 

23 – Desenvolvimento e Controle da Energia Atômica (Development and Control of 

Atomic Energy263); Capítulo 73 – Desenvolvimento de Fontes de Energia 

(Development Of Energy Sources264); Capítulo 84 – Departamento de Energia 

(Department Of Energy265); Capítulo 88 – Controle da Radiação de Resíduos do 

Beneficiamento do Urânio (Uranium Mill Tailings Radiation Control266); Capítulo 104 

– Pesquisa, Desenvolvimento e Demonstração da Segurança Nuclear (Nuclear 

Safety Research, Development, And Demonstration267); e Capítulo 108 – Política 

de Rejeitos Nucleares (Nuclear Waste Policy268). 

                                            
 
260 CONGRESS OF THE UNITED STATES OF AMERICA. Low-Level Radioactive Waste Policy 
Amendments Act of 1985 . Disponível em: https://www.congress.gov/bill/99th-congress/house-
bill/1083>. Acesso em: 2 maio 2019. 
261 U.S. GOVERNMENT INFORMATION. Nuclear Uranium Mill Tailings Radiation Control Act  of 
1978. Disponível em: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-92/pdf/STATUTE-92-
Pg3021.pdf>. Acesso em: 2 maio 2019. 
262 OFFICE OF THE LAW REVISION COUNSEL. United States Code . Disponível em: 
<http://uscode.house.gov/>. Acesso em: 2 maio 2019. 
263 OFFICE OF THE LAW REVISION COUNSEL. United States Code . Chapter 23. Disponível em: 
<http://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title42/chapter23&edition=prelim>. Acesso em: 2 
maio 2019. 
264 OFFICE OF THE LAW REVISION COUNSEL. United States Code . Chapter 73. Disponível em: 
<http://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title42/chapter73&edition=prelim>. Acesso em: 2 
maio 2019. 
265 OFFICE OF THE LAW REVISION COUNSEL. United States Code . Chapter 84. Disponível em: 
<http://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title42/chapter84&edition=prelim>. Acesso em: 2 
maio 2019. 
266 OFFICE OF THE LAW REVISION COUNSEL. United States Code . Chapter 88. Disponível em: 
<http://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title42/chapter88&edition=prelim>. Acesso em: 2 
maio 2019. 
267 OFFICE OF THE LAW REVISION COUNSEL. United States Code . Chapter 104. Disponível em: 
<http://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title42/chapter104&edition=prelim>. Acesso em: 2 
maio 2019. 
268 OFFICE OF THE LAW REVISION COUNSEL. United States Code . Chapter 108. Disponível em: 
<http://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title42/chapter108&edition=prelim>. Acesso em: 2 
maio 2019. 
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A Comissão de Regulação Nuclear – NRC (Nuclear Regulatory 

Commission) é o órgão regulador responsável pela fiscalização e normatização 

das principais atividades relacionadas ao setor nuclear, licenciando entidades para 

o exercício de atividades relativas a materiais e instalações nucleares269. Já o 

Departamento de Energia é responsável pela política governamental relacionada 

às fontes de energia, incluindo a energia nucleoelétrica270. 

Os Estados têm um papel importante na descentralização da regulação 

do setor271, servindo de Paradigma mundial, dado o histórico tecnológico norte-

americano. A NRC é uma agência independente do Governo Federal Americano, 

criada para regular o uso civil de materiais nucleares, tendo elementos que se 

aproximariam do desenho das agências reguladoras brasileiras.  

O órgão é dirigido por uma comissão de cinco membros, indicados pelo 

Presidente da República e aprovados pelo Senado para mandatos de cinco anos. 

Seu objetivo primário é proteger a saúde pública e o meio ambiente dos efeitos da 

radiação decorrente de materiais nucleares, reatores e depósitos de rejeitos. Para 

cumprir sua missão, a agência possui três funções principais. i) estabelecer 

normas e regulamentos; ii) conceder licenças para instalações nucleares e 

usuários de materiais nucleares; iii) fiscalizar instalações e usuários para garantir o 

cumprimento das exigências da legislação272.  

A NRC ainda desenvolve um programa de pesquisa próprio, como forma 

de obter informação independente e capacitação técnica. Para a descentralização 

de suas atividades, a NRC pode também celebrar convênios com os Estados para 

delegar-lhes autoridade de regulação, no que diz respeito a rejeitos e alguns 

materiais radioativos, como Radioisótopos utilizados pela indústria e na medicina. 

                                            
 
269 U.S. GOVERNMENT INFORMATION. Energy Reorganization Act of 1974 . Disponível em: 
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-88/pdf/STATUTE-88-Pg1233.pdf> Acesso em: 2 maio 
2019. 
270 DEPARTMENT OF ENERGY. Energy sources: nuclear . Disponível em: 
<https://www.energy.gov/science-innovation/energy-sources/nuclear>. Acesso em: 2 maio 2019. 
271 U.S. GOVERNMENT INFORMATION. Atomic Energy Act of 1954 , Section 274. Disponível em: 
<https://www.govinfo.gov/app/details/COMPS-1630>. Acesso em: 2 maio 2019. 
272 UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMISSION. Organization & Functions . Disponível 
em: <https://www.nrc.gov/about-nrc/organization.html>. Acesso em: 3 maio 2019. 
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Por outro lado, deve reter para si a autoridade e a responsabilidade sobre outras 

atividades, como a construção e operação de usinas nucleares e de plantas de 

enriquecimento e produção de combustível nuclear. 

Como os Estados Unidos são uma federação que concede ampla 

liberdade aos Estados Federados, 37 estados possuem convênio com a NRC para 

a realização de atividades de regulação273. A NRC e os Estados coordenam a 

regulação dos materiais sujeitos a convênios de descentralização por meio do 

Programa Nacional de Materiais.  

A Comissão detém a função de liderança e supervisão do programa, que 

procura assegurar a uniformidade da regulação em todo o país, podendo isentar 

certas classes de materiais radioativos, ou seu uso, da exigência de licenças, 

quando julgar que não apresentam maiores riscos para a população ou o meio 

ambiente.  

Os Estados geralmente regulam as fontes de radiação que estão fora 

das atribuições da NRC. É o caso de materiais radioativos que ocorrem 

naturalmente, como rádio e radônio, bem como aqueles produzidos em 

aceleradores de partículas. Os equipamentos que produzem radiação, como os 

aceleradores de partículas e aparelhos de Raio X, são também regulados pelos 

Estados. 

A política nuclear está incluída no Plano Nacional de Política 

Energética,274 encaminhado a cada dois anos ao Congresso pelo Presidente dos 

Estados Unidos, além de projetos das Casas Legislativas, de fomento275 ao 

emprego da Energia Nuclear.  

                                            
 
273 UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMISSION. State & Tribal Programs . Disponível 
em: <https://www.nrc.gov/about-nrc/state-tribal.html>. Acesso em: 3 maio 2019. 
274 Atualmente, o Plano Bianual de Energia (2019-2020) norte-americano tramita na Casa de 
Representantes, sob o número 785. U.S. CONGRESS. HR 785. Planning for American Energy Act 
of 2019 . Disponível em: < https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/785?r=2&s=2>. 
Acesso em: 3 maio 2019. 
275 Destaco o Projeto do Senado 903, de modo a possibilitar subsídios para o Secretaria de Energia 
dinamizar os processos de energia nuclear e propor novas plantas nucleoelétricas. U.S. CONGRESS. 
S 903. Nuclear Energy Leadership Act . Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/116th-
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O plano considera as estimativas de consumo e de produção das 

diversas fontes e estabelece as metas a serem atingidas para garantir o 

suprimento adequado de energia para o país. As demais atividades relativas à 

política energética são exercidas pelo Departamento de Energia do Governo 

Federal, que responde também pela política nuclear, incluindo as atividades de 

pesquisa e desenvolvimento. Esse órgão é também responsável pela produção e 

comercialização de Radioisótopos e pela administração de instalações nucleares. 

No que tange às atividades operacionais, a legislação americana exige 

que os interessados em exercer alguma atividade operacional no campo nuclear 

sejam licenciados pela NRC ou pelos Estados conveniados para o exercício de 

regulação276. Para receberem as licenças, os interessados devem atender a 

condições uniformes estabelecidas nas normas do órgão regulador.  

Entretanto, licenças não podem ser concedidas para estrangeiros ou 

para empresas controladas por estrangeiros, ou de propriedade de estrangeiros. 

Não são monopólio estatal as atividades de pesquisa, produção, comércio e 

utilização de materiais nucleares277, ou seja, atividades como as referentes ao ciclo 

do combustível nuclear e a construção e operação de reatores para a geração de 

energia elétrica e a produção de Radioisótopos. Ressalte-se que as licenças são 

concedidas para um período máximo de quarenta anos, podendo ser renovadas. 

O Office of Nuclear Energy, Science and Technology278, (Escritório de 

Energia Nuclear, Ciência e Tecnologia), subordinado ao Departamento de Energia, 

possui atribuições relativas a sistemas de Energia Nuclear para o espaço e defesa, 

pesquisa nuclear e desenvolvimento nuclear, produção e distribuição de isótopos, 

gestão de instalações nucleares e segurança de combustível nuclear.  

                                                                                                                                        
 
congress/house-bill/785?r=2&s=2>. Acesso em: 3 maio 2019. 
276 UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMISSION. State & Tribal Programs . Disponível 
em: <https://www.nrc.gov/about-nrc/state-tribal.html>. Acesso em: 3 maio 2019. 
277 OFFICE OF THE LAW REVISION COUNSEL. United States Code . Chapter 23. Disponível em: 
<http://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title42/chapter23&edition=prelim>. Acesso em: 2 
maio 2019. 
278 ENERGY DEPARTMENT. Office for Nuclear Energy . Disponível em: 
<https://www.energy.gov/ne/about-us>. Acesso em: 3 maio 2019. 
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O Programa de Isótopos279 de tal órgão produz e distribui Radioisótopos 

para aplicação na indústria, pesquisas e medicina. O objetivo do Programa é 

promover o suprimento confiável de isótopos e de serviços que não são fornecidos 

pelo setor privado. Para prover esses produtos e serviços, o Departamento de 

Energia mantém a infraestrutura composta de aceleradores de partículas, reatores 

e células blindadas para a manipulação desses materiais.  

São negociados isótopos chamados de comerciais, mais comuns e de 

meia-vida mais curta, bem como outros grupos de isótopos estáveis e de meia-vida 

longa, que são vendidos sob inventário. A política atual do Departamento de 

Energia é de transferir para o setor privado as operações atrativas de produção e 

comercialização de Radioisótopos. Quanto ao transporte de materiais radioativos, 

aproximadamente três milhões de embalagens contendo materiais radioativos são 

transportadas a cada ano nos Estados Unidos280.  

A NRC é responsável por regular a segurança do transporte de materiais 

radioativos, em conjunto com o Departamento de Transportes, pois enquanto os 

materiais radioativos estão em trânsito, o Departamento de Transportes é quem 

tem a jurisdição sobre eles.  

Há também normas281 quanto aos meios de transporte a serem 

utilizados, a forma dos rótulos dos recipientes e critérios para a embalagem de 

pequenas quantidades de material radioativo. A NRC, que licencia as organizações 

que enviam e recebem materiais radioativos, verifica se os licenciados obedecem 

às exigências do Departamento de Transportes e estabelece as exigências para o 

projeto e a construção dos recipientes que transportarão maior quantidade de 

material radioativo. Estabelece exigências de segurança para o caso de transporte 

de combustível já consumido e de grandes quantidades de urânio enriquecido ou 

                                            
 
279 NATIONAL ISOTOPE DEVELOPMENT CENTER. About the NIDC . Disponível em: 
<https://www.isotopes.gov/about/nidc.html>. Acesso em: 3 maio 2019. 
280 WORLD NUCLEAR ASSOCIATION. Transport of Radioactive Materials . Disponível em: 
<http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/transport-of-nuclear-
materials/transport-of-radioactive-materials.aspx>. Acesso em: 3 maio 2019. 
281 UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMISSION. Materials Transportation . Disponível 
em: <https://www.nrc.gov/materials/transportation.html>. Acesso em: 3 maio 2019. 
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plutônio. Essas medidas de segurança incluem a avaliação de rotas, escoltas, 

capacidade de comunicação e planos de emergência. 

Há normas específicas sobre a disposição final dos rejeitos de alto nível 

de Radioatividade e do combustível nuclear já consumido, cabendo ao próprio 

Governo Federal, por intermédio do Departamento de Energia.  

Todavia, o custo desse armazenamento282 deve ser suportado por quem 

gera os rejeitos, que também são responsáveis por eles até que entregues aos 

depósitos finais – o que abrange o armazenamento provisório e o transporte até o 

seu destino final.  

Há também um fundo de rejeitos nucleares, administrado pelo 

Departamento de Energia, constituído de pagamentos efetuados pelos produtores 

e possuidores de rejeitos altamente radioativos, para garantir a cobertura dos 

custos do armazenamento final e de eventuais indenizações.  

Quanto aos rejeitos de baixo nível de emissão283, são de 

responsabilidade dos Estados em que são gerados. Entretanto, é comum haver 

acordo entre Estados para a utilização de um depósito que receba os resíduos 

neles produzidos, haja vista a ampla liberdade federativa. Admite-se o uso de 

depósitos comerciais para o armazenamento desses resíduos de baixo nível de 

Radioatividade, observada a competência de fiscalização dos Estados, conforme 

licenciamento pela NRC. 

Por fim, os rejeitos284 produzidos ou sob a posse do Departamento de 

Energia ou da Marinha, ou decorrentes de testes, desenvolvimento ou produção de 

armas nucleares, são de responsabilidade exclusiva do Governo Federal, por meio 

do Departamento de Energia, inadmitida qualquer fiscalização por órgão externo. 

                                            
 
282 UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMISSION. Storage of Spent Nuclear Fuel . 
Disponível em: <https://www.nrc.gov/waste/spent-fuel-storage.html>. Acesso em: 3 maio 2019. 
283 UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMISSION. Low-Level Waste Disposal . 
Disponível em: <https://www.nrc.gov/waste/llw-disposal.html>. Acesso em: 3 maio 2019. 
284 U.S. GOVERNMENT INFORMATION. United States Code , Title 42, Chapter 108, Section 10133. 
Disponível em: <https://www.govinfo.gov/app/details/COMPS-1630>. Acesso em: 2 maio 2019. 
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Examinada a normativa norte-americana, considerando o papel inovador 

de seu parque tecnológico e as suas respectivas exigências normativas, passamos 

a compreender o Direito Comparado Nuclear Alemão, dada a importância dos 

alemães no Projeto Nuclear Brasileiro nas Usinas Angra 2 e 3 e na exportação de 

tecnologia nuclear no século XX. 

 

3.3 A REGULAÇÃO NUCLEAR NA ALEMANHA 

 

Historicamente, conforme apresentado no Capítulo 1, a Alemanha 

merece destaque em razão das pesquisas em fissão – Otto Hahn, Fritz 

Strassmann e Lise Meitner, considerados os responsáveis pela descoberta do 

campo científico, são alemães e publicaram seus trabalhos vinculados a 

instituições de pesquisas alemãs. 

Perdedor da Segunda Guerra e ocupado pelos países aliados no pós-

guerra, num primeiro momento o país viu-se cercado de medidas que visavam a 

desarticulação econômica285 por meio da desindustrialização do país, perda de 

territórios e protetorados, fixação de elevadas indenizações de guerra286, além da 

perda de sua soberania com a divisão do país em zonas, visando a desnazificação, 

desarmamento e desmilitarização da população alemã. 

Entre as limitações existentes, destaca-se o impedimento ao 

desenvolvimento de projetos, atividades e tecnologia nuclear de qualquer natureza, 

situação que começara a mudar com a concepção de uma nova Constituição em 

1949, em Bonn, levando ao surgimento da República Federal da Alemanha (RFA) 

e a consequente reação para criação da República Democrática Alemã. 

                                            
 
285 GAREAU, Frederich H. Morgenthau’s Plan for Industrial Disarmament in Germany. Western 
Political Quaterly , 1961, vol. 14, n. 2, p. 517-534. 
286 KESTERNICH, Iris; SIFLINGER, Bettina; SMITH, James P.; WINTER, Joachim K. The Effects of 
World War II on Economic and Health Outcomes across Europe.  The Review of Economics and 
Statistics , 2014, vol. 96, n. 1, p. 103-118. 
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As limitações alemãs começam a ser mitigadas com os Tratados de 

Bonn, de 1952287, estipulando a devolução da soberania sobre o território ocupado 

no âmbito da RFA, e de Paris, em 1952288, que levou ao surgimento da 

Comunidade Europeia de Defesa e precedeu a entrada da Alemanha Ocidental na 

Organização do Tratado do Atlântico Norte em 1955289, que possibilitaram o 

surgimento de uma Comunidade Econômica Europeia e no campo nuclear, o 

surgimento da EURATOM290. 

Esta integração transnacional, aliada à utilização da tecnologia nuclear 

para fins pacíficos, possibilitou que o país desenvolvesse seu parque tecnológico 

próprio, focando-se no setor elétrico nuclear e que viabilizando os meios para a 

construção de um arcabouço jurídico regulatório das atividades nucleares e a 

concepção de uma estrutura de governança do setor. 

Constitucionalmente, estabeleceu-se a competência federal exclusiva na 

matéria nos seguintes termos291: 

Art. 73. 
(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über: 
[…] 
14. die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen 
Zwecken, die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die diesen 
Zwecken dienen, den Schutz gegen Gefahren, die bei Freiwerden 
von Kernenergie oder durch ionisierende Strahlen entstehen, und 
die Beseitigung radioaktiver Stoffe.292 

                                            
 
287 Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe. Convention on relations between the Three 
Powers and the FRG . Disponível em: <https://www.cvce.eu/content/publication/2003/10/1/ b1885d93-
c91a-4fa7-80bd-e1d3b3171b87/publishable_en.pdf>. Acesso em: 4 maio 2019. 
288 UNIVERSITY OF PITTSBURGH. Archive of European Integration . Treaty Constituting the 
European Defense Community. Disponível em: < http://aei.pitt.edu/5201/1/5201.pdf>. Acesso em: 4 
maio 2019. 
289 HAMPTON, Mary N. NATO, Germany, and the United States: creating positive identity in Trans-
Atlantia. Security Studies , 1998, vol. 8, n. 2-3, p. 235-269. 
290 GRAZIATTI, Lucia Vallecillo. The Treaty of Rome EEC and EURATOM 1957. ABC Research Alert , 
v. 5, n. 3, p. Peru, feb. 2018. Disponível em: <http://www.journals.abc.us.org/index.php/abcra/ 
article/view/1023>. Acessado em: 6 Maio 2019. 
291 BUNDESTAG. Grundegestetz für die Bundesrepublik Deutschland . Disponível em: 
<https://www.bundestag.de/grundgesetz>. Acesso em: 6 maio 2019. 
292 Art. 73. 
(1) Cabe à Federação a legislação exclusiva nas seguintes matérias: (...) 14. a produção e utilização 
da energia nuclear para fins pacíficos, a construção e a operação de instalações destinadas a tal fim, 
a proteção contra os perigos que possam surgir com a liberação da energia nuclear ou através da 
radiação ionizante, e a eliminação de material radioativo. (tradução livre do autor) 
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Cumpre frisar assim, que a própria Constituição estabeleceu uma 

ressalva clara quanto à legislação e regulação da matéria no setor nuclear 

(produção e utilização da Energia Nuclear para fins pacíficos, construção e 

operação de instalações servindo a essa finalidade, proteção contra riscos 

decorrentes da liberação de Energia Nuclear ou de radiação ionizante e disposição 

de substâncias radioativas), cabendo tanto a competência do ente federal sobre os 

estados integrantes (Länder), nos termos do artigo 71, quanto a limitação da 

autonomia regulamentar estadual adstrita aos parâmetros estabelecidos no âmbito 

da legislação federal, podendo determinar a execução destas pelos Estados, por 

meio de delegação da Federação aprovada pelo Conselho Federal (Bundesrat). 

Como desdobramento do arranjo constitucional é concebido em 1955 o 

Bundesministerium für Atomfragen (BMAT)293, órgão ministerial responsável pelas 

políticas do setor no âmbito da RFA, bem como é constituído o Deutsche 

Atomkomission (DAtK), órgão de apoio e assessoramento e que, dadas as 

competências ministeriais, dependiam diretamente das ações deste órgão294. 

No plano jurídico infraconstitucional, o mais importante instrumento foi 

concebido em 1959, o ‘Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und 

den Schutz gegen ihre Gefahren’295, mais conhecido como o Ato da Energia 

Atômica pela abreviatura alemã AtG. 

A capacidade instalada atual da Energia Nuclear na Alemanha é de 

cerca de 9.515 megawatts296, em sete reatores em funcionamento, sendo que 29 

de suas plantas já foram descomissionadas, respondendo hoje pelo equivalente a 

11,72% da produção elétrica do país. 

                                            
 
293 Ministério das Questões Atômicas (tradução livre do autor). 
294 KITSCHELT, Herbert. Kernenergie und Politischer Konflkt: geselllschaftliche folgen kapitalistischer 
technologieentwicklung. Nomos Verlagsgesellschaft , 1979, vol. 7, n. 4, p. 602-606. 
295 GESETZE. Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenerg ie und den Schutz gegen 
ihre Gefahren . Disponível em: <https://www.gesetze-im-internet.de/atg/BJNR008140959.html>. 
Acesso em: 6 maio 2019. 
296 IAEA. Power Reactor Information System . Country Statistics: Germany. Disponível em: 
<https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=DE>. Acesso em: 6 maio 
2019.  
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A regulamentação geral referente às atividades relacionadas à Energia 

Nuclear está na Lei de Energia Atômica, que traz o objetivo de abolir gradualmente 

o uso da Energia Nuclear para a geração comercial de eletricidade, visando a um 

desligamento total de suas usinas em 2022. 

Assim, proíbe a construção de novas usinas e prevê que as autorizações 

para operar as instalações já em operação expirarão após atingirem a produção de 

determinado volume de eletricidade por ela fixado, de modo a limitar em 32 anos, a 

partir da data do comissionamento, a vida útil das usinas nucleares. 

Conforme a Lei de Energia Atômica, foram editados, com base na 

Constituição do país, decretos com força de lei, entre os quais se destacam o que 

trata da proteção contra radiação e o que se refere aos procedimentos de 

licenciamento. 

A regulação da matéria na Alemanha não está concentrada em órgão no 

formato de agência. A regulamentação do setor é efetuada essencialmente por 

legislação hierarquizada, diante da competência constitucionalmente fixada, pelo 

Governo Federal, pelo Bundesministerium für Wirtschatf und Energie (BMWi)297 e 

Bundeministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)298 

Há uma Comissão de Normas de Segurança Nuclear, a Kerntechnischer 

Ausschuss – KTA299, que tem a competência de estabelecer normas, desde que o 

seu conteúdo seja de consenso entre os grupos industriais, construtores, 

licenciados, especialistas do setor e autoridades, constituindo em emaranhado 

administrativo infralegal, sendo assim desprovida observância obrigatória, 

entretanto, geralmente de dá o cumprimento devido à forma democrática como são 

elaboradas, bem como o elevado nível de detalhamento. 

                                            
 
297 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit. Unsere Energiewende : 
sicher, sauber, bezalhlbar. Disponível em: 
<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/energiewende.html>. Acesso em: 6 maio 2019. 
298 BUNDEMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ, BAU UND REAKTORSICHERHEIT. 
Nukleare Sicherheit . Disponível em: < https://www.bmu.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/>. 
Acesso em: 6 maio 2019. 
299 KTA. KTA-Regelprogramm . Disponível em: <http://www.kta-gs.de/common/regel_prog1.htm>. 
Acesso em: 6 maio 2019. 
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O arranjo normativo pode ser compreendido a partir da figura abaixo: 

Figura 1 - Hierarquia Regulamentar em Matéria Nuclear Alemã 

 
Fonte: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit, 2019300. 

 

Exige-se a concessão de licenças para a posse, uso e a comercialização 

de material radioativo, ou de equipamentos que contenham material radioativo ou 

produzam radiação ionizante, bem como para a construção e operação de 

instalações nucleares. Essas licenças são concedidas pelos Estados onde se 

localizam tais instalações.  

No entanto, a autoridade licenciadora estadual deve obrigatoriamente 

considerar a posição do Ministério de Meio Ambiente, Conservação da Natureza e 

Segurança Nuclear – BMUB acerca de cada licença solicitada.  

Quanto às licenças para importação e exportação de combustível 

nuclear, são concedidas pelo Departamento Federal para Controle de Comércio e 
                                            
 
300 BUNDEMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ, BAU UND REAKTORSICHERHEIT. 
Rechtsvorschriften/Technische Regeln und Regelungen . Disponível em: <https://www.bmu.de 
/en/topics/nuclear-safety-radiological-protection/nuclear-safety/legal-provisions-technical-rules/>. 
Acesso em: 6 maio 2019. 
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Exportação – BAFA301, enquanto o Departamento Federal para Proteção contra 

Radiação, subordinado ao BMUB, é responsável por licenciar o armazenamento de 

combustíveis nucleares, desde que tal armazenamento não compõe alguma das 

atividades licenciadas pelos Estados302. Também é de sua responsabilidade o 

licenciamento do transporte de combustíveis nucleares e outros materiais 

nucleares altamente radioativos.  

Cabe ainda aos Estados a fiscalização das atividades licenciadas, 

ficando, todavia, obrigados às normas sobre a matéria expedidas pelo Governo 

Federal. Embora a legislação da União seja bem rigorosa, há Estados que 

concentram no mesmo órgão as atividades de licenciamento e fiscalização, o que 

não é proibido303.  

Em outros Estados, essas tarefas são realizadas por órgãos distintos. 

Por outro lado, podem os Estados contratar organizações ou indivíduos 

especialistas para desempenho de suas atividades de licenciamento e fiscalização, 

em que devem ser considerados, conforme a Lei de Energia Atômica, a 

capacitação, o conhecimento e as habilidades profissionais, a idoneidade e a 

independência.  

Tais especialistas, quando contratados para auxiliar nas atividades de 

fiscalização, têm poder de acessar as instalações nucleares e os locais que 

contenham materiais nucleares ou equipamentos produtores de radiação ionizante. 

A fim de garantir coordenação entre os Estados na execução da 

legislação relativa a questões nucleares, foi criado o Comitê dos Estados da 

                                            
 
301 BUNDSAMT FÜR WIRTSCHAFT UND AUSFUHRKONTROLLE. Exportkontrolle und das BAFA : 
grundlagen der exportkontrolle, antragstellung, informationsquellen und ansprechpartner. Disponível 
em: < 
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_exportkontrolle_bafa
.pdf?__blob=publicationFile&v=8>. Acesso em: 6 maio 2019. 
302 BUNDESAMT FÜR STRAHLENSCHUTZ. Gesetze und Regelungen . Disponível em: 
<http://www.bfs.de/DE/bfs/gesetze-regelungen/gesetze-regelungen_node.html>. Acesso em: 6 maio 
2019. 
303 TAVARES, Wagner Marques. Legislação nuclear no Brasil, Estados Unidos, Austr ália, Canadá 
e Alemanha, p. 21-24. 
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Federação para Energia Nuclear304, o qual é composto de representantes dos 

Estados e do Ministério de Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança 

Nuclear, composto de comitês técnicos constituídos dos seguintes grupos de 

trabalho: proteção física de instalações; proteção física de transportes; fiscalização 

de usinas nucleares; descomissionamento; reatores de pesquisa; transporte de 

materiais radioativos; instalações de coleta estaduais; Radioatividade e meio 

ambiente. 

Compete ao Ministério de Meio Ambiente, Conservação da Natureza e 

Segurança Nuclear305 a formulação da política nuclear, competindo-lhe ainda a 

elaboração de diretrizes gerais sobre questões nucleares para a consideração dos 

Estados em suas atribuições de licenciamento e supervisão, bem como, no âmbito 

federal, a proteção radiológica, a segurança das instalações nucleares e o 

suprimento e disposição de materiais nucleares. Essa pasta recebe assessoria da 

Comissão de Segurança de Reatores, da Comissão em Proteção Radiológica e do 

Departamento Federal para Proteção contra Radiação. 

Não há na legislação alemã, como ocorre no Brasil, monopólio estatal 

para a realização de atividades referentes a materiais ou instalações nucleares. 

Apenas para o caso de depósitos provisórios de rejeitos radioativos — desde que 

não produzidos em usinas nucleares — se estabelece a responsabilidade dos 

Estados, enquanto que para o caso da disposição final de rejeitos radioativos, a lei 

determina a responsabilidade do Governo Federal. Aqueles rejeitos produzidos 

pelas usinas devem ter destinação e segurança garantida pelas próprias empresas 

geradoras dos resíduos, mediante comprovação da observação dos critérios 

estabelecidos em lei e sob severa fiscalização do órgão federal306. 

                                            
 
304 BUNDESAMT FÜR KERNTECHNISCHE ENTSORGUNGSSICHERHEIT. Länderasschuss für 
Atomkernenergie.  Disponível em: <https://www.bfe.bund.de/DE/kt/sicherheit/gremien/laa/laa_ 
node.html;jsessionid=8A87482834EBBD50EC88C36197D4C4AD.1_cid391>. Acesso em: 6 maio 
2019. 
305 BUNDEMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ, BAU UND REAKTORSICHERHEIT. 
Nationales Entsorgungsporgramm.  Disponível em: < https://www.bmu.de/download/nationales-
entsorgungsprogramm/>. Acesso em: 6 maio 2019. 
306 BUNDESAMT FÜR KERNTECHNISCHE ENTSORGUNGSSICHERHEIT. Staatliche Verwahrung 
von Kernbrennstoffen . Disponível em: <https://www.bfe.bund.de/DE/ne/ staatliche-
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Conforme a Lei de Energia Atômica, exige-se licença para a construção, 

operação, modificação e descomissionamento de instalações nucleares destinadas 

à produção, tratamento, processamento ou fissão de combustível nuclear. Toda 

operação com material radioativo também está sujeita ao licenciamento ou à 

notificação.  

Um princípio interessante da legislação tecnológica e nuclear alemã 

estipula que as instalações nucleares, como toda instalação industrial vinculada à 

tecnologia naquele país, serão operadas de acordo com o estado da arte em 

tecnologia de segurança nuclear. Isso implica que, sempre que uma nova 

tecnologia superior for desenvolvida, as instalações devem ser adaptadas para a 

utilização imediata da técnica mais moderna e segura, o que implica não só no 

contínuo processo de melhoria e otimização de suas plantas, como num exemplo 

para todo o mundo da observação do Paradigma da Sustentabilidade. 

No que tange à produção de Energia Nuclear, o licenciamento hoje 

somente se aplica para a de modificações das instalações existentes, haja vista a 

proibição da construção de novas usinas nucleares e a previsão do 

descomissionamento daquelas ainda em operação, após alcançarem a geração de 

determinada quantidade de eletricidade até completarem a vida útil de 32 anos. 

Por fim, exige-se que os Estados estabeleçam depósitos provisórios 

para os rejeitos radioativos provenientes de seus territórios. Todavia, até que 

sejam esses rejeitos transferidos para depósitos permanentes, de responsabilidade 

federal, devem as usinas nucleares construir, em suas próprias instalações, 

depósitos também provisórios para o armazenamento dos seus próprios rejeitos, a 

fim de eliminar riscos relativos ao transporte desse material. Vale dizer, a partir de 

1º de julho de 2005, não será mais permitido o envio de combustível nuclear 

utilizado nas usinas para instalações de reprocessamento.  

É da competência do Departamento Federal para Proteção contra 

Radiação – BfS o licenciamento de todos os depósitos provisórios para 

                                                                                                                                        
 
verwahrung/staatliche-verwahrung_node.html> Acesso em: 6 maio 2019. 
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armazenamento de rejeitos, cabendo ao próprio Governo Federal, por meio do 

Ministério do Meio Ambiente, designar depósitos para a disposição final dos 

rejeitos radioativos. Cabe também ao Departamento Federal para Proteção contra 

Radiação – BfS a construção e operação dessas plantas. Os custos relativos ao 

armazenamento dos resíduos radioativos nos depósitos estaduais e federais são 

cobrados daqueles que os depositam cabendo aos Estados exercer sua 

fiscalização em seu território. 

 

3.4 A REGULAÇÃO NUCLEAR NA FRANÇA 

 

Nos subcapítulos anteriores, examinamos as disposições legais norte-

americana e alemã relativas à regulação do setor nuclear, destacando-se, em 

ambos os países, o papel de inovação tecnológica de soluções e que implicaram 

em um sistema normativo-regulamentar das atividades nucleares, em que o 

princípio da aplicação do estado da arte da melhor tecnologia ressai do sistema 

alemão. 

Por outro lado, a teoria jurídica francesa é permeada por elementos 

típicos da civil law, compartilhando conceitos e institutos jurídicos com o Direito 

brasileiro, em especial na seara administrativa. 

A República Francesa, conforme Martins307, se distingue dos sistemas 

jurídicos examinados em razão de não possuir uma legislação específica, se 

acorrendo aos instrumentos transnacionais emanados da IAEA e de disposições 

em matéria ambiental e energética prevista em legislação esparsa. 

Atualmente, a França conta com 58 reatores em funcionamento, 12 

descomissionados e 1 em fase de construção, respondendo a energia nuclear pelo 

equivalente a 71,67% do total da demanda de consumo francesa, com capacidade 

                                            
 
307 MARTINS, José Renato. Tutela penal em decorrência das atividades nucleare s. Curitiba: 
Juruá, 2010, p. 397. 
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elétrica de 63,130 GW, que representa a maior participação percentual da fonte 

nucleoelétrica na sua Matriz Elétrica daquele país308. 

Isso se explica, em grande parte, pelo motivo de a França ser um dos 

países mais dependentes de Energia Nuclear no mundo, ao mesmo tempo em que 

possui um regime peculiar de controle dos atos administrativos, de tal forma que a 

matéria nuclear seja tratada em um emaranhado legal, com competências 

compartilhadas entre diversos órgãos interdependentes da Administração Pública 

francesa309. 

A regulamentação da matéria na França surgiu inicialmente com a 

criação do Comissariado de Energia Atômica, através do Regulamento 45, de 10 

de outubro de 1945310, que foi modificado visando dar maior concretude e 

amplitude de atribuições a este órgão, tal como apresenta Martins311 - e, cumpre 

anotar, modificado recentemente por meio do Decreto nº 2016-311, de 17 de 

março de 2016, tendo o referido Comissariado sido colocado sob vinculação dos 

Ministérios de Ecologia e Transição Solidária312. 

As modificações possibilitaram a autonomia do órgão, com 

personalidade jurídica própria313, e modificação hodierna de sua nomenclatura 

(Comissariado de Energia Atômica e Energias Alternativas), tendo hoje as 

seguintes atribuições314: 

                                            
 
308 IAEA. Power Reactor Information System . France: Summary. Disponível em: < 
https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=FR>. Acesso em: 20 fev. 
2019. 
309 TURPIN, Dominique. Instalations nucléaires de base et instalations cla ssés pour la 
protection de l’evironnement.  Paris: Réseau Judiciaire Européen (RJE), 1982, n. 1, p. 3. 
310 LEGISFRANCE. Ordonnance nº 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant  um commissariat à l’ 
énergie atomique . Disponível em: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000521964&dateTexte=20100
310>. Acesso em: 7 maio 2019. 
311  MARTINS, José Renato. Tutela penal em decorrência das atividades nucleare s. Curitiba: 
Juruá, 2010, p. 397-398. 
312 Ministère de la Transition écologique et solidaire, anteriormente Ministério do Meio Ambiente, 
Energia e Mar (Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer). 
313 LEGISFRANCE. Code de la recherche . Disponível em: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=847C3BC73F8274DD7C3E6A7A835259DC.t
plgfr38s_2?cidTexte=LEGITEXT000006071190&dateTexte=20190601>. Acesso em: 7 maio 2019. 
314 LEGISFRANCE. Décret nº 2016-311 du 17 mars 2016 relatif à l’orga nisation et au 
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Article 2 
Le CEA a pour mission, en application de l'article L. 332-2 du code 
de la recherche, conformément aux directives du Gouvernement 
précisées par le Comité de l'énergie atomique : 
1° De mener les recherches et activités nécessaires à l'utilisation de 
l'énergie nucléaire à des fins de défense nationale, en particulier 
dans le cadre du programme de dissuasion nucléaire français, ainsi 
qu'à la maîtrise de ses effets, en vue notamment : 
- de contribuer à la réalisation des systèmes d'armes utilisant 
l'énergie nucléaire à des fins militaires, dont principalement les 
armes nucléaires et les chaufferies équipant les navires de guerre à 
propulsion nucléaire; 
- d'assurer des activités connexes dans les domaines des effets des 
armes et de la lutte contre la prolifération et le terrorisme nucléaire ; 
- de veiller à ce que soit assuré l'approvisionnement des utilisateurs 
en matières premières nucléaires. 
A cette fin, le CEA assure, directement ou selon les modalités 
prévues au 2° de l'article 3, la production, la transformation, le 
stockage, le transport et le commerce des matières premières 
nucléaires ainsi que toutes opérations s'y rattachant; 
2° De mener toutes autres recherches et activités nécessaires à 
l'utilisation de l'énergie nucléaire et à la maîtrise de ses effets en 
vue notamment : 
- d'apporter aux pouvoirs publics et aux industriels les éléments 
d'expertise et d'innovation pour assurer une production d'électricité 
nucléaire durable, sûre et économiquement compétitive ; 
- d'apporter aux pouvoirs publics les éléments d'expertise 
nécessaires à l'élaboration et à la conduite des politiques nationale 
et internationale de sécurité nucléaire ; 
3° De mener des recherches et activités dans le domaine des 
nouvelles technologies de l'énergie, particulièrement lorsque les 
compétences qu'il a développées dans le domaine du nucléaire civil 
et militaire lui apportent un avantage compétitif ; 
4° De contribuer, au service de la compétitivité de la France, au 
développement technologique et au transfert de connaissances, de 
compétences et de technologies vers l'industrie, notamment dans le 
cadre régional, ainsi qu'à la valorisation des résultats des 
recherches qu'il mène ; 
5° De développer la recherche fondamentale, appliquée et 
technologique dans ses domaines d'activité ; 
6° De contribuer à la veille scientifique et à la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de la recherche ; 
7° De contribuer à l'effort national d'éducation et d'enseignement 
supérieur et de développer la diffusion de l'information scientifique 
et technologique ; 
8° De suivre l'évolution scientifique, technique et économique à 
l'étranger se rapportant à ses activités en vue d'éclairer le 
Gouvernement, notamment dans la négociation des accords 

                                                                                                                                        
 
fonctionnnement Du Comissariat à l’énergia atomique  et aux énergies alternatives . Disponível 
em: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032242719&dateTexte=>. 
Acesso em: 7 maio 2019. 
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internationaux, et de contribuer à la mise en œuvre de la politique 
internationale de la France dans son domaine de compétence. (grifo 
nosso)315 

 

Da análise das configurações regulatórias, que diferentemente dos EUA 

e da Alemanha, o modelo regulatório francês é fortemente estatizante, legalmente 

regulado – embora não por legislação diretamente voltada ao setor nuclear, mas à 

regulação, proteção e controle ambiental genericamente considerado –, e 

centralizado no Estado, conforme se depreende do dispositivo acima citado. 

Destaca-se também que dado o domínio bélico francês, a Agência 

guarda responsabilidades tanto sobre os programas nucleares civis quanto 

militares, além de ser o elemento conectivo do Estado com a atividade econômica 

no setor e no aproveitamento da expertise no campo nuclear para construção de 

                                            
 
315 Artigo 2º 
A missão do CEA é, de acordo com o Artigo L. 332-2 do Código de Pesquisa , de acordo com as 
diretrizes do Governo especificadas pelo Comitê de Energia Atômica: 
1 ° Realizar a pesquisa e as atividades necessárias para a utilização da energia nuclear para fins de 
defesa nacional, nomeadamente no contexto do programa francês de dissuasão nuclear, e controle 
dos seus efeitos, em especial com vista a: - Contribuir para a realização de sistemas de armas que 
utilizem energia nuclear para fins militares, principalmente armas nucleares e as caldeiras utilizadas 
em navios de guerra com propulsão nuclear;  - Assegurar atividades conexas nos domínios dos 
efeitos das armas e da luta contra a proliferação e o terrorismo nuclear; - Garantir o fornecimento de 
matérias-primas nucleares aos seus usuários. Para esse fim, o CEA fornecerá, diretamente ou na 
forma prevista no parágrafo 2 do Artigo 3, a produção, processamento, armazenamento, transporte e 
comércio de matérias-primas nucleares e todas as operações relacionadas;  2 ° Realizar todas as 
outras pesquisas e atividades necessárias para o uso da energia nuclear e o controle de seus efeitos 
com vista, em particular, a: - Fornecer às autoridades públicas e aos industriais os elementos de 
competência e inovação para assegurar uma geração de energia nuclear sustentável, segura e 
economicamente competitiva; - Fornecer às autoridades públicas os elementos de especialização 
necessários para o desenvolvimento e condução de políticas nacionais e internacionais de segurança 
nuclear; 3 ° Conduzir pesquisas e atividades no campo de novas tecnologias energéticas, 
particularmente quando as habilidades que ele desenvolveu no campo da energia nuclear civil e 
militar lhe proporcionam uma vantagem competitiva; 4.º Contribuir, a serviço da competitividade da 
França, para o desenvolvimento tecnológico e a transferência de conhecimentos, habilidades e 
tecnologias para a indústria, particularmente no contexto regional, bem como a exploração dos 
resultados da pesquisa que ele lidera; 5 ° Desenvolver pesquisa básica, aplicada e tecnológica em 
suas áreas de atuação; 6 ° Contribuir para o acompanhamento científico e para a implementação da 
estratégia nacional de pesquisa; 7 ° Contribuir para o esforço nacional de educação e ensino superior 
e desenvolver a disseminação de informação científica e tecnológica; 8 ° Acompanhar os 
desenvolvimentos científicos, técnicos e econômicos no exterior relacionados às suas atividades, com 
vistas a esclarecer o Governo, em particular na negociação de acordos internacionais, e contribuir 
para a implementação da política internacional da França no seu domínio de competência. (tradução 
livre) 
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vantagens competitivas em outros setores energéticos (no caso do dispositivo 

citado, as novas tecnologias energéticas, como a Fusão Nuclear316). 

No campo regulatório, destaca-se o parágrafo 8º do artigo 2º citado 

quanto a cooperação internacional e a função de assessoramento ao governo no 

campo nuclear, possibilitando que o Estado capte as sinergias, experiências e 

mecanismos de governança globais na esfera de competência do Comissariado. 

Como desdobramento dessas atribuições, o próprio Decreto estabelece 

um conjunto de possibilidades a serem exploradas pelo Comissariado317: 

Article 3  
Pour l'accomplissement de sa mission, le CEA peut notamment: 
1° Créer et gérer toutes structures, notamment de recherche, 
dotées ou non de la personnalité morale, participer à de telles 
structures et contribuer par tous moyens à leur fonctionnement; 
2° Constituer des filiales et prendre des participations; 
3° Programmer, coordonner et mettre en œuvre, en lien avec ses 
partenaires, des actions de recherche, de formation et d'innovation 
relevant de son domaine de compétence; 
4° Elaborer et mettre en œuvre des accords de coopération 
internationaux; 
5° Réaliser des expertises scientifiques; 
6° Assurer la publication de travaux et études se rapportant à ses 
activités et contribuer à la diffusion nationale et internationale de la 
connaissance scientifique et technique; 
7° Construire et gérer, le cas échéant dans le cadre de partenariats 
nationaux ou internationaux, des grands équipements de recherche. 
(grifo nosso)318 
 

                                            
 
316 ITER. Em quelques mots. Disponível em: < https://www.iter.org/fr/proj/inafewlines>. Acesso em: 7 
maio 2019. 
317 LEGISFRANCE. Décret nº 2016-311 du 17 mars 2016 relatif à l’organisation et au fonctionnnement 
Du Comissariat à l’énergia atomique et aux énergies alternatives. Disponível em: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032242719&dateTexte=>. 
Acesso em: 7 maio 2019. 
318 Artigo 3  - Para cumprir sua missão, o AEC podem incluir: 1. Criar e gerenciar todas as estruturas, 
incluindo a investigação, com ou sem personalidade jurídica, participar de tais estruturas e contribuir 
por todos os meios ao seu funcionamento; 2 ° Estabelecer subsidiárias e tomar participações; 3 ° 
Programar, coordenar e implementar, em conjunto com seus parceiros, atividades de pesquisa, 
treinamento e inovação em sua área de competência; 4 ° Desenvolver e implementar acordos de 
cooperação internacional; 5 ° Realizar perícia científica; 6º assegurar a publicação de trabalhos e 
estudos relacionados às suas atividades e contribuir para a divulgação nacional e internacional do 
conhecimento científico e técnico; 7 ° Construir e gerir, conforme apropriado no quadro de parcerias 
nacionais ou internacionais, grandes instalações de investigação. (tradução livre) 
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Já no que tange ao regramento relativo à autorização de abertura e 

funcionamento de instalações nucleares, observa Prier319, apenas as denominadas 

INBs (Instalações Nucleares de Base) recebem tratamento diverso do regime 

jurídico aplicável a quaisquer instalações incômidas, perigosas ou insalubres, 

previsto na Lei 76-663, de 19.07.1976, que institui de forma geral a classificação 

das instalações para proteção do meio ambiente. 

Com efeito, as INBs são assim denominadas e regulamentadas pelo 

Decreto de 11.12.1963, alterado pelo Decreto de 27.03.1973, que lhes dá 

classificação diversa das estipuladas na Lei Geral de proteção do meio ambiente, 

sem deixar de remeter à aplicação do regime jurídico geral (Lei 76-663). Vê-se, 

assim, que a lei francesa não trata da atividade nuclear de uma forma específica, 

salvo quanto às Instalações Nucleares de Base e seus rejeitos radioativos 

específicos320. 

A Lei de 15.07.1976, por sua vez, trata os problemas relativos aos 

rejeitos radioativos não enquadrados no normativo alusivo às INB’s, isto é, aos 

quais se aplica o serviço geral de proteção ao ambiente, exigindo-se a informação 

completa quanto aos produtos constante de sua lista. Isto é, aos rejeitos 

radioativos que não se sujeitam a essas normas, são aqueles que estão 

enquadrados dentre as instalações nucleares básicas e para os quais se exige 

armazenamento especial, bem assim reprocessamento posterior, sob cautelas 

específicas e critérios superiores de segurança321. 

Ao lado dessas disposições gerais, outras há específicas, como os 

Decretos de 31.12.1974 e de 31.12.1974, que dispõe acerca das de afluentes 

radiativos líquidos e gasosos, enquanto a Lei de 30.10.1968 cuida da 

responsabilidade por acidentes nucleares, mantendo a condição do Estado como 

                                            
 
319  PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement.  4. ed, Paris: Dalloz, 2001, p. 664-652. 
320  Constituem Instalações Nucleares de Base apenas usinas e centrais nucleares, aceleradoeres de 
partículas, fábricas de preparação e transformação de substâncias radioativas e por fim, instalaççoes 
de armazenamento ou tratamento de resíduos e rejeitos radioativos. Conf. PRIEUR, Michel. Droit de 
l’environnement . 4. ed, Paris: Dalloz, 2001, p. 645. 
321  PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement . 4. ed, Paris: Dalloz, 2001, p. 613. 
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principal agente e responsável pela prestação do serviço público de produção e 

fornecimento de energia. 

 
3.5 A REGULAÇÃO NUCLEAR NO CANADÁ 322 

 

O Canadá possui atualmente 13 GW de capacidade instalada, contando 

com 19 usinas nucleares em funcionamento e 6 desativadas, respondendo pelo 

equivalente a 14,87% da produção elétrica do país323, sendo hoje o mais 

importante produtor e exportador de urânio natural do mundo por meio da Cameco, 

empresa privada canadense da área de mineração324. 

Historicamente, o desenvolvimento do programa nuclear canadense 

possibilitou a incorporação de implementos tecnológicos e no desenho de um 

modelo próprio de reator nuclear, denominado CANDU (Canadian Deuterium 

Uranium325), baseado em urânio natural para alimentação de suas usinas, que 

aliando potenciais minerais de suas jazidas, possibilitou a construção de um 

parque nuclear concentrado na província de Ontário. 

Junto a isso, o setor experimentou uma parceria entre o Poder Público e 

a iniciativa privada para desenvolvimento de soluções conjuntas, envolvendo o 

ciclo produtivo de substâncias uraníferas e o processo produtivo nucleoelétrico, 

estabelecendo um equilíbrio através da distribuição de responsabilidades entre os 

                                            
 
322 TAVARES, Wagner Marques. Legislação nuclear no Brasil, Estados Unidos, Austr ália, Canadá 
e Alemanha , p. 19-21. 
323 IAEA. Power Reactor Information System : Canada. Disponível em: 
<https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CA>. Acesso em: 20 fev. 
2019. 
324 TEACHNUCLEAR. Uranium Mining in Canada . Disponível em: 
<https://teachnuclear.ca/general_resources/facts/uranium-mining-in-canada/>. Acesso em: 8 maio 
2019. 
325 ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITED. A Short History of the CANDU Nuclear Power 
System . Disponível em: 
<https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/27/002/27002832.pdf?r=1&r=1>. Acesso 
em: 6 maio 2019. 
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entes públicos e privados, em que à União comporta estabelecer regras gerais e às 

províncias gerenciar e legislar sobre as matrizes elétricas do seu lócus territorial326. 

As principais leis que regem as atividades nucleares no Canadá são: Lei 

de Controle e Segurança Nuclear (Nuclear Safety and Control Act327); Lei de 

Energia Nuclear (Nuclear Energy Act328); Lei de Combustíveis e Rejeitos Nucleares 

(Fuel and Waste Act329); e Lei de Responsabilidade Nuclear (Nuclear Liability and 

Compensation Act330). 

A Comissão de Segurança Nuclear Canadense (Canadian Nuclear 

Safety Commission331) é responsável pela área de Regulação Nuclear, e tem como 

objeto regular o desenvolvimento, a produção e o uso da Energia Nuclear, bem 

como a produção, a posse e o uso de substâncias nucleares e de equipamentos e 

informações prescritos. 

A Comissão é composta, ao máximo, por sete membros permanentes, 

nomeados pelo Poder Executivo para um período de até cinco anos, podendo ser 

exonerados a qualquer tempo pelo mesmo Poder, que pode nomear membros 

temporários por até seis meses quando julgar necessário; um dos membros 

permanentes deve ocupar o cargo de presidente332. 

Todos os seus atos podem ser revistos pelo Poder Executivo333. Assim, 

pode a Comissão estabelecer normas e regulamentos relativos às diversas 

atividades nucleares, entre as quais a produção de Energia Nuclear, lavra de 

                                            
 
326 JUSTICE LAWS. Constitution Act . Disponível em: <https://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/const/FullText.html>. Acesso em: 8 maio 2019. 
327 JUSTICE LAWS. Nuclear Safety and Control Act . Disponível em: <https://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/n-28.3/>. Acesso em: 8 maio 2019. 
328 JUSTICE LAWS. Nuclear Energy Act . Disponível em: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/a-
16/>. Acesso em: 8 maio 2019. 
329 JUSTICE LAWS. Nuclear Fuel Waste Act . Disponível em: <https://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-27.7/>. Acesso em: 8 maio 2019. 
330 JUSTICE LAWS. Nuclear Liability and Compensation Act . Disponível em: <https://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/n-28.1/fulltext.html>. Acesso em: 8 maio 2019. 
331 Canadian Nuclear Safety Commission. The Comission . Disponível em: <https://www.cnsc-
ccsn.gc.ca/eng/the-commission/index.cfm>. Acesso em: 8 maio 2019. 
332 Canadian Nuclear Safety Commission. The Comission . Disponível em: <https://www.cnsc-
ccsn.gc.ca/eng/the-commission/index.cfm>. Acesso em: 8 maio 2019. 
333 JUSTICE LAWS. Nuclear Safety and Control Act . Disponível em: <https://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/n-28.3/>. Acesso em: 8 maio 2019. 
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minérios nucleares, demais etapas do ciclo de produção do combustível nuclear, 

embalagem, transporte, importação, exportação, posse, uso, armazenamento e 

disposição final de substâncias nucleares. Cumpre-lhe ainda regulamentar a 

produção, instalação e uso de equipamentos relacionados a essas atividades. 

Todavia, o poder executivo pode também estabelecer normas gerais, quando julgá-

las necessárias para o cumprimento dos preceitos legais.  

À Comissão compete conceder as licenças exigidas para o exercício das 

atividades nucleares, bem como designar inspetores qualificados para verificar o 

cumprimento da legislação referente às atividades nucleares ou das condições 

estabelecidas nas licenças. Estes deverão examinar quaisquer instalações ou 

veículos nucleares e inspecionar qualquer local onde se suspeite de risco 

relacionado a substâncias nucleares334. 

Cabe ao Departamento de Recursos Naturais do Canadá335 estabelecer 

a política nuclear do país, podendo realizar pesquisas e outras atividades 

nucleares, bem como incentivar a sua realização. Possui um setor próprio – Setor 

de Energia –, que é responsável por desenvolver toda a política canadense sobre 

fontes energéticas, sendo que à Divisão de Energia Nuclear compete desenvolver 

e implementar a política governamental específica para a Energia Nuclear. Há 

ainda no referido departamento a Divisão de Urânio e Rejeitos Radioativos, que 

cuida da política referente à mineração e beneficiamento do minério de urânio e à 

disposição segura dos rejeitos radioativos336. 

São exigidas licenças para as seguintes atividades337: Posse, 

transferência, importação, exportação, uso ou abandono de substância nuclear, 

equipamentos prescritos ou informações prescritas; mineração, produção, refino, 

                                            
 
334 Country Nuclear Power Profiles: Canada . Disponível em: <https://cnp.iaea.org/countryprofiles/ 
Canada/Canada.htm>. Acesso em: 8 maio 2019. 
335 NATURAL RESOURCES CANADA. Nuclear Innovation: clean energy future. Disponível em: 
<https://www.nrcan.gc.ca/energy/20719> Acesso em: 8 maio 2019 
336 NATURAL RESOURCES CANADA. NRCan Organizational Structure . Disponível em: 
<http://www2.nrcan.gc.ca/dpspub/index.cfm?fuseaction=orgchart.viewTree&orgid=43&userLang=E> 
Acesso em: 8 maio 2019 
337 IAEA. Country Nuclear Power Profiles : Canada. Disponível em: 
<https://cnp.iaea.org/countryprofiles/Canada/Canada.htm>. Acesso em: 8 maio 2019. 
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conversão, enriquecimento, processamento, reprocessamento, empacotamento, 

transporte, manejo, armazenamento ou disposição de substância nuclear; 

produção ou fornecimento de equipamentos prescritos; operação de serviço de 

dosimetria com relação ao controle e segurança radiológicos; preparação de local, 

construção, operação, modificação, descomissionamento ou abandono de 

instalação nuclear; construção, operação, descomissionamento ou abandono de 

veículo nuclear ou condução de veículo nuclear para o Canadá. 

Todavia, o atual regramento possibilita que entidades privadas sejam 

licenciadas para a realização das atividades mencionadas no parágrafo anterior, 

explorando-as economicamente, em observância às condições normativas 

aplicáveis ao ramo de atividade e observando a competência constitucional 

provincial no campo da energia elétrica, inclusive nuclear338. 

No Canadá, aplica-se em matéria nuclear a lógica reversa339, isto é, todo 

o Rejeito Radioativo é de responsabilidade daquele que o gerou. Em relação à 

disposição dos rejeitos radioativos originados nas usinas nucleares, as respectivas 

corporações responsáveis pela sua produção devem estabelecer uma organização, 

sem fins lucrativos, para administrá-los.  

Tal organização deve propor ao Governo alternativas para a destinação 

final desses resíduos, e implementar, com recursos de um fundo constituído com a 

contribuição das empresas de geradoras de Energia Nuclear, a execução da opção 

que vier a ser escolhida. 

 

3.6 A REGULAÇÃO NUCLEAR NA AUSTRÁLIA 340 

 

                                            
 
338 JUSTICE LAWS. Constitution Act . Disponível em: <https://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/const/FullText.html>. Acesso em: 8 maio 2019. 
339 SHEU, Jiuh-Biing. Green supply chain management reverse logistics and nuclear power 
generation. Transportation Research Part E. Logistics and Transportation Review , vol. 44, n. 1, jan. 
2008, p. 19-46. 
340 TAVARES, Wagner Marques. Legislação nuclear no Brasil, Estados Unidos, Austr ália, Canadá 
e Alemanha , p. 15-19. 
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A razão de o caso da Austrália estar neste trabalho é que a mesma se 

destaca no cenário nuclear mundial por sua semelhança com o Brasil em termos 

de extensão territorial e de reservas de urânio, embora tenha feito a opção por não 

explorar a produção de energia através de usinas nucleares. 

Atualmente, é o segundo maior produtor e maior exportador mundial de 

urânio, com uma produção anual de cerca de 7.500 toneladas, de forma que pode 

servir de exemplo ao Brasil, se essa for a opção que o povo, através do legislador 

constituinte, venha a adotar em algum momento.  

Os principais dispositivos legais relativas ao desenvolvimento de 

atividades nucleares na Austrália são os seguintes: South Pacific Nuclear Free 

Zone Treaty Act 1986341 (Tratado de Zona Desnuclearizada do Pacífico Sul); 

Nuclear Non-proliferation (Safeguards) Act 1987342 (Lei de Não-Proliferação 

Nuclear e suas Respectivas Salvaguardas); Australian Nuclear Science and 

Technology Organisation Act 1987343 (Lei de Organização Australiana de Ciência e 

Tecnologia Nuclear de 1987); Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Act 1998344 

(Tratado de Proscrição de Testes Nucleares de 1998); Australian Radiation 

Protection and Nuclear Safety Act 1998345 (Lei de Proteção e Segurança 

Radiológica da Austrália de 1998); Environment Protection and Biodiversity 

Conservation Act 1999346 (Lei de Proteção ao Meio Ambiente e Conservação da 

Biodiversidade de 1999); e Commonwealth Radioactive Waste Management Act 

                                            
 
341 FEDERAL REGISTER OF LEGISLATION. South Pacific Nuclear Free Zone Treaty Act 1986 . 
Disponível em: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00940>. Acesso em 7 maio 2019. 
342 FEDERAL REGISTER OF LEGISLATION. South Pacific Nuclear Non-proliferation 
(Safeguards) Act 1987 . Disponível em: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00932> . 
Acesso em 7 maio 2019. 
343 FEDERAL REGISTER OF LEGISLATION. Australian Nuclear Science and Technology 
Organisation Act 1987 . Disponível em: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2012C00046> . 
Acesso em 7 maio 2019.  
344 FEDERAL REGISTER OF LEGISLATION. Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Act 1998 . 
Disponível em: < https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00509> . Acesso em 7 maio 2019. 
345 FEDERAL REGISTER OF LEGISLATION. Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Act 
1998. Disponível em: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00977> . Acesso em 7 maio 
2019. 
346 FEDERAL REGISTER OF LEGISLATION. Environment Protection and Biodiversity Conservation 
Act 1999. Disponível em: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00440> . Acesso em 7 maio 
2019. 
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2005347 (Lei de Gerenciamento de Resíduos Radioativos da Commonwealth de 

2005). 

Os Estados australianos também podem expedir legislação sobre 

atividades nucleares, destacando-se as seguintes: Lei de Proibição de Mineração 

de Urânio e Instalações Nucleares em New South Wales, de 1986 (New South 

Wales Uranium Mining and Nuclear Facilities Prohibition Act 1986); Lei de 

Mineração de Urânio — Controle Ambiental — no Northern Territory (Northern 

Territory Uranium Mining — Environment Control — Act 1993); Lei sobre Radiação 

— Controle de Segurança — do Northern Territory (Northern Territory Radiation — 

Safety Control — Act 1984); Regulamentações do Controle de Segurança de Minas 

— Gerenciamento de Rejeitos Radioativos — do Northern Territory, de 1984 

(Northern Territory Mines Safety Control — Radioactive Wastes Management — 

Regulations 1984); Lei de Atividades Nucleares — Proibições — de 1983 (Nuclear 

Activities — Prohibitions — Act 1983) (Estado de Victoria)348. 

A Agência Australiana de Proteção Radiológica e Segurança Nuclear – 

ARPANSA (Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency), vinculada 

ao Departamento de Saúde e Previdência (Department of Health and Ageing), é 

responsável pelas atividades de regulação do setor, partindo do pressuposto de 

constrição das atividades nucleares aos fins médico-terapêuticos e de 

mineração349. 

Cabe a um Chefe Executivo – CEO (Chief Executive Officer) a direção 

da agência, sendo responsável pelas principais atribuições do órgão e nomeado 

pelo Governador-Geral por um período de até cinco anos350. No exercício das 

competências da agência, o CEO não dispõe de independência garantida, devendo 

                                            
 
347 FEDERAL REGISTER OF LEGISLATION. Commonwealth Radioactive Waste Management Act 
2005. Disponível em: < https://www.legislation.gov.au/Details/C2006C00710> . Acesso em 7 maio 
2019. 
348 OECD. Nuclear Energy Agency. Nuclear Legislation: Australia. Disponível em: <https://www.oecd-
nea.org/law/legislation/australia.pdf>. Acesso em 8 maio 2019. 
349 ARPANSA. About us. Disponível em: <https://www.arpansa.gov.au/about-us>. Acesso em: 8 maio 
2019. 
350 FEDERAL REGISTER OF LEGISLATION. Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Act 
1998. Disponível em: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00977> . Acesso em 7 maio 
2019. 
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obedecer às diretrizes porventura encaminhadas pelo Ministro-Chefe do 

Departamento de Saúde e Previdência. A atuação da agência abrange tanto a 

Radioatividade quanto as emissões de freqüências mais baixas, como as 

produzidas por celulares, linhas de transmissão, etc, isso porque sua 

responsabilidade é proteger a saúde e a segurança da população e do meio 

ambiente dos efeitos nocivos das radiações (ionizantes e não-ionizantes).  

A ARPANSA possui ainda as seguintes atribuições: estabelecer as 

normas relativas a segurança nuclear e proteção contra radiações, inclusive no que 

se refere ao transporte de materiais nucleares; licenciar a construção e a operação 

de instalações nucleares e licenciar a negociação de materiais emissores de 

radiação ionizante ou de dispositivos que produzem radiação ionizante ou 

radiações não-ionizantes nocivas, e; fiscalizar o cumprimento da legislação 

referente às questões nucleares e de emissão de radiação. Para os trabalhos de 

fiscalização, pode o CEO nomear funcionários dos governos federal ou estadual 

para exercer a função de inspetores351. 

Há restrição nas legislações federal e estaduais australianas sobre 

diversas atividades de natureza nuclear. São proibidas pela lei federal, por 

exemplo, a construção e a operação de instalações destinadas à fabricação de 

combustível nuclear, enriquecimento de materiais nucleares, fabricação e 

reprocessamento de combustível nuclear, geração de Energia Nuclear352. 

Leis do Estado de New South Wales353, por sua vez, proíbem a pesquisa 

e a lavra de urânio, a construção ou operação de plantas para separação de 

isótopos, enriquecimento de material nuclear e armazenamento de materiais ou 

rejeitos radioativos decorrentes das atividades proibidas; são também proibidas a 

construção e operação de reatores nucleares, mesmo que não sejam projetados 

                                            
 
351 FEDERAL REGISTER OF LEGISLATION. Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Act 
1998. Disponível em: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00977> . Acesso em 7 maio 
2019. 
352 OECD. Nuclear Energy Agency. Nuclear Legislation : Australia. Disponível em: <https://www.oecd-
nea.org/law/legislation/australia.pdf>. Acesso em 8 maio 2019. 
353 OECD. Nuclear Energy Agency. Nuclear Legislation : Australia. Disponível em: <https://www.oecd-
nea.org/law/legislation/australia.pdf>. Acesso em 8 maio 2019. 
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para a geração de eletricidade. Entretanto, o Estado não pode impedir que a 

ARPANSA construa e opere alguma instalação nuclear prevista em lei federal. 

Também a lei estadual não se opõe à construção e a operação de depósito de 

rejeitos radioativos resultantes da utilização de materiais nucleares para pesquisa 

ou aplicação medicinal ou outras substâncias radioativas previstas em legislação 

federal ou estadual específica. Já o estado de Victoria repete as mesmas 

proibições e ainda a lavra de urânio ou tório, respeitados os títulos de mineração 

existentes antes da lei proibitiva. 

É exigida licença para a negociação de materiais emissores de radiação 

ionizante354 ou de dispositivos que produzam radiação ionizante, bem como para 

construção, operação e descomissionamento de: reator nuclear para pesquisa ou 

produção de materiais nucleares para uso industrial ou medicinal; planta para a 

preparação ou armazenamento de combustível para a utilização no reator nuclear 

referido no item anterior; depósito para o armazenamento ou a disposição final de 

rejeitos radioativos; instalação para a produção de Radioisótopos.  

Essas licenças podem ser emitidas em favor do Governo Federal 

Australiano, empresas públicas e empresas de economia mista de controle estatal, 

bem como a ocupantes de cargos nas referidas entidades ou à pessoa que seja 

parte de um contrato com uma entidade do Governo Federal. Os Estados e 

Territórios possuem jurisdição sobre seus recursos minerais, cabendo-lhes expedir 

as regras necessárias à sua exploração, sendo que onde são permitidas não há 

restrição de o serem por empresas privadas.  

A ARPANSA pode não só realizar atividades operacionais no campo 

nuclear, como realizar pesquisas científicas em matéria de proteção contra 

radiação e segurança nuclear. Embora seja o maior exportador de minério de 

urânio, a Austrália não possui usinas nucleares para geração de energia, 

                                            
 
354 FEDERAL REGISTER OF LEGISLATION. Australian Radiation Protection and Nuclear Safety 
Regulations 2018 . Disponível em: <https://www.legislation.gov.au/Series/F2018L01694> . Acesso em 
7 maio 2019. 
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malgradas as reivindicações neste sentido encaminhadas ao governo pelos 

agentes econômicos daquele país355. 

Há uma entidade estatal vinculada ao Ministério da Ciência, a 

Organização Australiana de Ciência e Tecnologia Nuclear – ANSTO (Australian 

Nuclear Science and Technology Organization356), que opera aceleradores de 

partículas, instalações de produção de radiofármacos e outras instalações de 

pesquisa, além do único reator existente no país, que tem por fim realizar 

pesquisas e obtenção de produtos radioativos para uso medicinal e industrial. 

Considerando as restrições da legislação federal e estaduais na 

Austrália, verifica-se que a opinião pública e a classe política do país estudado dão 

pouco espaço para o desenvolvimento de uma política nuclear, já que são 

permitidas apenas a exploração de minerais nucleares e a realização de atividades 

relacionadas ao uso medicinal e industrial dos Radioisótopos, limitando a 

exploração de atividades econômicas no campo da exploração mineral nuclear e 

exportação de urânio, imposta a vedação total à geração elétrica nuclear. 

Vale frisar que a análise da legislação do Direito Comparado aponta 

para o papel de centralidade da governança transnacional desenvolvida pela 

Agência Internacional de Energia Atômica, que influencia as pesquisas e 

discussões jurídicas visando à cooperação e desenvolvimento comum. 

No presente capítulo desta tese, voltado à análise da legislação e dos 

mecanismos transnacionais de governança e de Direito Comparado dos países 

selecionados em matéria nuclear, observa-se a existência de abertura, em maior 

ou menor grau, conforme o respectivo país estudado, à exploração do setor 

privado, seja pela atuação direta, seja pelo regime de parcerias público-privadas 

para exploração da atividade econômica, voltadas ao desenvolvimento do processo 

                                            
 
355 BIRD, Deanne K.; HAYNES, Katharine; HONERT, Rob van den; MCANENEY, John; POORTINGA, 
Wouter. Nuclear Power in Australia: a comparative analysis of public opinion regarding climate change 
and the Fukushima disaster. Energy Policy , vol. 65, fev. 2014, p. 644-653. Disponível em: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513009713> . Acesso em 7 maio 2019. 
356 AUSTRALIAN NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATION. What we do . 
Disponível em: <https://www.ansto.gov.au/about/what-we-do>. Acesso em: 8 maio 2019. 
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econômico do campo nuclear ou de tecnologias e soluções para o setor, com a 

segmentação do ciclo produtivo e redução progressiva de passivos 

socioambientais, acompanhada pela regulação jurídica estatal destas atividades. 

Feito o cotejo da legislação transnacional e de Direito Comparado 

selecionado, faz-se necessário compreender o tratamento jurídico dispensado a 

matéria nuclear no Direito brasileiro, conforme disposto no próximo capítulo da 

presente tese. 
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CAPITULO 4 

ENERGIA NUCLEAR E DIREITO BRASILEIRO 

 

Diante dos objetos tratados nos Capítulos 1 (Energia Nuclear) e 2 (o 

Paradigma da Sustentabilidade), o Capítulo 3 possibilitou entender os marcos 

transnacionais e regulamentares em matéria nuclear do Direito Comparado dos 

Estados escolhidos (Alemanha, Estados Unidos da América, Austrália, Canadá e 

França) para sintetizar a presente pesquisa, de forma a destacar os contornos 

principais referentes a utilização da Energia Nuclear nas matrizes elétricas. 

Neste capítulo, analisa-se a Energia Nuclear no âmbito do Ordenamento 

Jurídico brasileiro, esmiuçando os marcos constitucionais e legais que regulam o 

setor nuclear, e em especial, o setor de geração nucleoelétrica, partindo do texto 

constitucional. 

Destaca-se o papel de centralidade constitucional da matéria energética 

e, em especial, do tratamento dispensado pelo legislador pátrio às atividades do 

setor nuclear e elétrico como um todo, levando a um embate sobre o futuro da 

seara nuclear no país: seja em direção a maior abertura e utilização de novos 

modelos de exploração de suas atividades, seja na apresentação de medidas 

visando à moratória e bloqueios ao desenvolvimento de plantas nucleares no 

Brasil, com base no exame das políticas geral e setorial em face do Paradigma da 

Sustentabilidade. 

No Paradigma da Sustentabilidade, a energia é insumo fundamental e o 

acesso de todos ao mesmo mostra-se indispensável à garantia do 

desenvolvimento humano digno e redução das desigualdades sociais e regionais; a 

energia, revela-se um insumo imprencindível para a redução das disparidades 

sociais, influenciando o desenvolvimento futuro. 

Assim, a Constituição enquanto norma fundamental e estruturante do 

Ordenamento Jurídico que declara ser o país um Estado Democrático de Direito, 
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historicamente apresenta dispositivos em matéria de energia conforme veremos a 

seguir.  

 

4.1 CONSTITUIÇÃO, SOCIEDADE E ENERGIA 

 

A experiência constitucional brasileira começa pela Constituição de 

1934357, fixando a competência legislativa privativa da União para legislar sobre a 

matéria, definindo a dependência de autorização federal e nacionalização 

progressiva de recursos estratégicos "minas, jazidas minerais e quedas d'água ou 

outras fontes de energia hidráulica". 

Em grande medida, os textos constitucionais posteriores mantiveram o 

papel de centralidade do Estado no setor elétrico, sendo o ente federal o principal 

indutor das condições necessárias nos processos de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica sintetizados em Costa: 

Figura 2 - Síntese das Características do Modelo Elétrico Brasileiro 

Período  Propriedade dos 
ativos. 

Papel do Estado. Características do 
planejamento. 

1879 - 
1930  

Predominância 
de empresas 
privadas 
estrangeiras. 

Estado não 
intervencionista; 
regulação 
subordinada ao 
interesse das 
concessionárias. 

Não há uma visão integrada 
de planejamento; ausência 
de políticas setoriais. 

1930 - 
1945  

Predominância 
de empresas 
privadas 
estrangeiras. 

Aumento da 
intervenção do 
Estado e regulação 
no setor com a 
promulgação do 
Código de Águas. 

Não há um direcionamento 
definido em relação ao 
planejamento do setor. 

                                            
 
357 BRASIL. Constituição de 1934. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 8 maio 2019. 
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1945 - 
1964  

Transição para 
propriedade 
pública; criação 
de empresas 
estatais no 
setor. 

Estado atuando na 
formulação e 
execução da política 
energética nacional. 

Estabelecimento e 
consolidação de uma rotina 
de planejamento para o SEB; 
Consórcio Canambra 
responsável pela realização 
do primeiro planejamento 
integrado de longo prazo. 

1964 - 
1985  

Consolidação do 
modelo estatal 
durante Regime 
Militar; Estado 
compra 
empresas 
privadas. 

Estado intervindo 
diretamente no setor 
com grandes 
investimentos como 
Itaipu e o início do 
programa nuclear 
brasileiro. 

Planejamento centrado na 
Eletrobrás; elaboração dos 
primeiros planos de 
expansão do setor com visão 
de longo prazo. 

1985 - 
1992  

Transição do 
período 
intervencionista 
para liberal; 
propriedade 
pública. 

Estado sem 
condições de 
investir; empresas 
extremamente 
endividadas; 
inadimplência 
generalizada. 

Planejamento sob 
responsabilidade da 
Eletrobras; elaboração de 
novos planos de expansão e 
criação do Plano Decenal de 
Expansão, com visão de 
curto/médio prazo. 

1993 - 
2002  

Início da 
privatização do 
setor; 
desverticalizaçã
o definitiva da 
cadeia produtiva 
das empresas 
do setor. 

Implantação de 
medidas pró-
mercado; criação da 
ANEEL, MAE e NOS. 

Planejamento passa a ser 
indicativo e deixado sob a 
lógica dos grupos privados; 
decisão pelo investimento em 
obras de expansão migra 
para as mãos dos agentes de 
mercado. 

Fonte: Costa358 
 

O quadro acima, sinteticamente, apresenta um desenho de Estado-

interventor e regulador, tendo o Direito sido mecanismo utilizado para manutenção 

do controle estatal sobre a atividade e condição asseguradora da dependência do 

setor elétrico do financiamento público. 

Especificamente em matéria nuclear, a primeira disposição expressa 

consta na Emenda Constitucional nº 1/1969 à Constituição de 1967359, com a 

seguinte redação: 

                                            
 
358 COSTA, Ana Thereza Carvalho. Determinantes da Matriz Elétrica Nacional : uma análise do 
planejamento do setor e a contratação via leilões. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, 
Estratégias e Desenvolvimento, 2017, p. 20-32. 
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Art. 8º. Compete à União: 
[...] 
XVII - legislar sôbre: 
[...] 
i) águas, telecomunicações, serviço postal e energia (elétrica, 

térmica, nuclear ou qualquer outra); 
 

 
No contexto da redemocratização, enquanto resposta a uma 

Constituição outorgada e definida em um regime de ruptura institucional em 1967, 

as discussões travadas durante o processo constituinte foram dúbias em matéria 

nuclear. De um lado, a existência das plantas nucleares e a parceria com a 

Alemanha durante o regime militar cobravam a continuidade do desenvolvimento 

do emprego racional dos recursos públicos e aproveitamento das potencialidades 

do parque elétrico brasileiro, no campo nuclear360. 

De outro, parte da classe política, bastante atuante durante o processo 

de formulação do novo texto constitucional, sensibilizada pelas demandas de 

grupos organizados, apresentaram propostas de redação, no âmbito das 

Comissões e Subcomissões temáticas do texto constitucional, consideravelmente 

restritivas ao emprego da tecnologia nuclear. 

Um exemplo disso deu-se na Subcomissão temática de Saúde, 

Seguridade e de Meio Ambiente, em que o parecer do relator tendeu à restrição ao 

emprego da Energia Nuclear no território nacional361 conforme redação abaixo: 

Art. 70. - Proíbe-se no Território Nacional a instalação e 
funcionamento de reatores nucleares, exceto para finalidades 
Cientificas. 
1º. As demais atividades nucleares serão exercidas mediante 
controle do Poder Público, assegurando-se a fiscalização supletiva  
pelas entidades representativas da sociedade civil. 
 

                                                                                                                                        
 
359 BRASIL. Emenda Constitucional nº 1, de 1969 . Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. 
Acesso em: 8 maio 2019. 
360 PATTI, Carlo (Org.). O Programa Nuclear Brasileiro: uma história oral . 
361 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Anteprojeto do relator Carlos Mosconi na Subcomissã o da 
Saúde, Seguridade e Meio Ambiente . Disponível em: <https://www.camara.leg.br/internet/ 
constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-192.pdf>. Acesso em: 8 maio 2019. 



160 
 

 

Durante as discussões362 na referida Comissão e nas emendas 

apresentadas, observou-se a adoção tanto de entendimentos restritivos ao 

emprego de tecnologia nuclear quanto de posicionamentos por uma maior abertura 

constitucional para a exploração do setor nuclear, nas emendas ao relatório da 

subcomissão, que implicaram nas mudanças que conduziram ao texto 

constitucional vigente. 

A Constituição Brasileira estabelece normas que se afinam ao 

Paradigma da Sustentabilidade em relação à definição de sua Matriz Energética 

como um todo. Não há como negar que o marco democrático de 1988 estabeleceu 

uma gama de preceitos voltados à garantia da máxima participação da sociedade, 

acerca das decisões a tomar, no processo decisório em matéria de geração 

elétrica. 

O art. 225, que estabelece o meio ambiente como direito e princípio 

fundamental de nosso sistema constitucional, no que exige, no inciso IV, estudo 

prévio de impacto ambiental, com ampla publicidade, para instalação de obra ou 

atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 

é uma dessas normas, que por sinal encontra-se ajustada às bases de uma a 

governança ambiental imprescindível para uma sociedade sustentável.  

Dispõe ainda a Constituição da República em seu Preâmbulo e Título I, 

com quatro artigos, acerca dos princípios fundamentais sobre os quais repousam 

as bases da identidade nacional, propondo uma sociedade democrática e plural, 

solidária, igualitária e livre de preconceitos, que busca o Desenvolvimento 

Sustentável de forma pacífica, em harmonia com o meio ambiente e com as 

demais nações circunvizinhas, buscando a integração regional, ainda que 

respeitadas as identidades nacionais.363 

                                            
 
362 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Anteprojeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade e M eio 
Ambiente . Disponível em: <https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/Documentos 
Avulsos/vol-195.pdf>. Acesso em: 8 maio 2019.  
363 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov. 
br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 8 maio 2019. 
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Um dos problemas destacados no debate constituinte, e que refletem no 

hodierno texto constitucional, foi a associação pública da área nuclear com o 

emprego bélico e com os graves acidentes com o Césio 137 em Goiânia e aquele 

ocorrido em Chernobyl, fazendo com que o apelo restritivistas da sociedade e da 

classe política organizada ocupassem o centro do debate e levassem a um texto 

constitucional extenso com tratamentos bastante distintos no setor elétrico; boa 

parte das fontes energéticas ficou aberta à exploração tanto pelo Estado quanto 

pelos entes privados (o que não ocorreu com a Energia Nuclear, como se verá): 

Art. 21. Compete à União: 
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão: 
[...] 
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento 
energético dos cursos de água, em articulação com os Estados 
onde se situam os potenciais hidroenergéticos364; 

 

A leitura sistêmica do dispositivo abre a possibilidade para que a 

iniciativa privada, observando as disposições legais aplicáveis, levando em conta 

as dimensões do Paradigma da Sustentabilidade, aferisse riscos e benefícios 

visando à exploração da atividade econômica. 

A área nuclear, ao contrário das demais, foi relegada à dependência do 

Estado. Seu emprego foi restrito e colocado em uma condição centralizada na 

União, dependente de financiamento estatal e condicionada a expansão do setor à 

autorização do Poder Legislativo, conforme disposição expressa nos artigos 21 e 

22365: 

Art. 21. Compete à União: 
[...] 
XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer 
natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o 
enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio 
de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes 

                                            
 
364 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil . Disponível em: 
<http://www.planalto.gov. br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 8 maio 2019. 
365 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil . Disponível em: 
<http://www.planalto.gov. br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 8 maio 2019. 
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princípios e condições: 
a) toda atividade nuclear em território nacional somente será 
admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso 
Nacional; 
b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a 
utilização de Radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, 
agrícolas e industriais; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 49, de 2006) 
c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, 
comercialização e utilização de Radioisótopos de meia-vida igual ou 
inferior a duas horas; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 49, de 2006) 
d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da 
existência de culpa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
49, de 2006) 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
[...] 
XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza; 

 

Depreende-se da disposição do texto constitucional, que a Carta 

Fundamental comete à União, com exclusiva competência, a responsabilidade pelo 

desenvolvimento das atividades e serviços nucleares em quase toda a cadeia 

produtiva, ressalvadas as hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” do artigo 

colacionado, que abrem a possibilidade de atuação da iniciativa privada 

meramente no mercado de Radioisótopos: 

Acentua-se a isso a ideia da participação efetiva nas tomadas de 

decisões políticas a fim de que possa de modo ativo fazer parte dessa constituição 

de identidade. Afinal, todos os cidadãos têm paridade social e são iguais perante a 

lei, sem discriminação de sexo, raça, língua, religião, opiniões políticas, condições 

pessoais e sociais.  

Cabe ao Estado, numa perspectiva de Sustentabilidade e respeito ao 

princípio da igualdade, remover os obstáculos de ordem social e econômica que, 

limitando de fato a liberdade e a igualdade dos cidadãos, impedem o pleno 

desenvolvimento da pessoa humana e a efetiva participação de todos os 

trabalhadores na organização política, econômica e social do país, apenas para 

citar as três dimensões clássicas da Sustentabilidade. 
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Vale acentuar, o próprio direito à liberdade366, quando interpretado dessa 

maneira, adquire um caráter mais específico — liberdade para sermos iguais — e 

um alcance mais global, ultrapassando o limite meramente “indicativo” da lei, para 

além das dimensões clássicas de fronteira e território, em busca da efetivação de 

direitos e garantias que lhe assegurem uma existência digna e que tais condições 

se protraiam em direção ao futuro. 

O desenvolvimento humano a níveis adequados depende de energia e 

gera demanda crescente, exigindo segurança energética, que por sua vez impõe a 

necessidade de se instituir matriz diversificada. À vista do primado democrático, a 

decisão acerca das matrizes a serem adotadas, conforme Galetti e Lima367, é de 

toda a sociedade, mediante instrumentos de informação adequados e 

transparentes. Para os autores: 

Conhecer as possíveis fontes de energia e de quanto dispomos 
delas nos leva à reflexão sobre como e por qual meio podemos 
aumentar a qualidade de vida dos países e saber por quanto tempo 
manteremos essas conquistas com base naqueles recursos. Outro 
desdobramento imediato desta reflexão é a constatação da 
necessidade de novas fontes de energia. 

 
Sem dúvida que a exacerbação das desigualdades regionais e de 

desenvolvimento humano desde o início da crise dos paradigmas clássicos do 

Direito tem movimentado a discussão acerca das necessidades e racionalidade da 

produção e do consumo de energia, até porque o baixo consumo de energia no 

planeta se concentra nos países mais pobres, que ainda não atingiram o mínimo 

vital aceitável de consumo per capita. 

A capacidade de desenvolvimento e viabilização da justiça social passa, 

assim, pela condição de acesso às condições necessárias para usufruto das 

oportunidades e pela inserção de parcela populacional que se encontre excluída e 

                                            
 
366 GUNTHER, Klaus. Os cidadãos mundiais entre a liberdade e a segurança. Novos estudos - 
CEBRAP  [online]. 2009, n.83 [cited  2019-05-09], p.11-25. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
33002009000100002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 9 maio 2019. 
367  GALETTI, Diógenes; LIMA, Celso L. Energia Nuclear.  São Paulo: UNESP, 2004, p. 98. 
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marginalizada, que materialmente não tenha condições de acesso à existência 

digna. 

A rigidez constitucional prossegue na fixação da competência exclusiva 

do Congresso Nacional para aprovar iniciativas do Poder Executivo (inciso XIV do 

artigo 49 e o §6º do artigo 225) à vista de um controle da ação do Poder Executivo 

por meio de tutela a ser exercida pelo Poder Legislativo, remontando ao ambiente 

político de 1956 – mencionado no capítulo 1 e detalhado em Pereira368. 

A Carta da República trata a energia como bem da União, mas ao 

instituir um Estado Democrático de Direito, atribui à sociedade a melhor forma de 

gerir e como usufruir desse patrimônio, instituindo tratamentos distintos no texto 

constitucional, como visto acima. 

Desta forma, ao mesmo tempo em que o Poder Público não pode decidir 

de modo unilateral que fontes energéticas serão adotadas, cabendo-lhe colher o 

desejo do povo brasileiro a respeito, unindo o interesse público na exploração das 

fontes energéticas e a redução dos papéis assumidos pelo Estado – repassando a 

iniciativa privada pelo menos parte da infraestrutura existente no setor – visando a 

dinamização das condições necessárias a exploração da atividade369. 

Todavia, as decisões acerca do modelo adequado têm sido adotadas em 

desacordo com esses princípios, sobrepairando uma nuvem de desconhecimento 

da seara nuclear que impõe decisões políticas e econômicas equivocadas, alijando 

a opção termonuclear da Matriz Energética nacional sem sopesar as 

externalizadas implicadas em outros modelos, tomando como exemplo as usinas 

hidrelétricas e termelétricas, construídas no país em atropelo aos debates sociais e 

                                            
 
368 PEREIRA, Leandro da Silva Batista. Vitória na Derrota : Álvaro Alberto e as origens da política 
nuclear brasileira. 2013. Dissertação (mestrado) – Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil. Biblioteca Digital FGV-CPDOC. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/11292. Acesso em: 28 maio 2019. 
  
369 DA SILVA, Marina Batista. Mecanismos de participação e atuação de grupos de interesse no 
processo regulatório brasileiro: o caso da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Revista de 
Administração Pública , Rio de Janeiro, v. 46, n. 4, p. 969 a 992, dez. 2012. ISSN 1982-3134. 
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/7120>. Acesso em: 09 Maio 
2019. 
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gerando enorme gama de passivos socioambientais, sem maiores preocupações 

com uma leitura integrada das fontes da Matriz Elétrica brasileira370. 

Nenhuma perspectiva de mudança nesse quadro será viável sem 

Transparência e participação da sociedade nas escolhas de produção de energia 

que o país pretende adotar para os próximos anos, haja vista o indubitável 

potencial da Energia Nuclear no Brasil, aliada à uma propositiva mudança no texto 

constitucional que é o foco central da presente tese. 

 

4.2 DEMOCRACIA, ENERGIA E DESENVOLVIMENTO 

 

Democracia se relaciona à liberdade e igualdade sem, contudo, 

desvincular-se do pleno desenvolvimento humano, para o que a energia se mostra 

fundamental. Mais do que garantia à liberdade, existe o direito político, 

principalmente, porque se refere à liberdade do indivíduo e à igualdade no coletivo. 

Se por um lado muito do atraso e estagnação no desenvolvimento do Brasil no 

campo energético deveu-se a manipulações como a crise do petróleo de 1973, o 

exercício da democracia, por outro lado, pôde blindar a nação contra os efeitos 

deletérios de novas situações como aquela. 371 

Conclui-se que as decisões sobre os rumos energéticos a serem 

adotados no âmbito nacional interessam a todos, e a sociedade atingiu um nível de 

acesso e rapidez nas informações – cada dia mais universalizadas – d0evido aos 

instrumentos tecnológicos e informacionais (internet, twitter, celular, etc.) utilizados 

pelas instituições democráticas, empresas, governos e organizações não 

                                            
 
370 SCABIN, F. S.; PEDROSO JUNIOR, N. N.; CRUZ, J. C. D. C. Judicialização de grandes 
empreendimentos no Brasil: uma visão sobre os impactos da instalação de usinas hidrelétricas em 
populações locais na Amazônia. Revista Pós Ciências Sociais , v. 11, n. 22, 2015, p. 129-150. 
371 COSTA, Ana Thereza Carvalho. Determinantes da Matriz Elétrica Nacional : uma análise do 
planejamento do setor e a contratação via leilões. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, 
Estratégias e Desenvolvimento, 2017, p. 20-32. 
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governamentais para buscar soluções transparentes para o desenvolvimento do 

país372. 

Já na década de setenta do século passado, Goldenberg373 enfatizava a 

importância social, política e econômica que as armas nucleares e a utilização da 

tecnologia nuclear adquiriram, desde 1950, para produção de energia elétrica, 

levando a que o papel dos cientistas neste campo tornou-se quase secundário – o 

que passou a dominar o processo decisório no campo nuclear foram os interesses 

econômicos e militares das nações envolvidas. 

Essa realidade, entretanto, não tem mais lugar num mundo globalizado e 

pautado pelos espaços transnacionais de governança democrática. Em suma, a 

efetividade do regime democrático, com ampla participação social nas escolhas 

dos rumos energéticos a tomar, mostra-se fundamental para a efetivação de uma 

Matriz Energética diversificada conforme as necessidades e possibilidades do país, 

o que passa a viabilizar a Sustentabilidade do desenvolvimento humano agregado 

à proteção do meio ambiente. 

Seja correta ou equivocada a opção governamental de expandir o 

Programa de Energia Nuclear para o Brasil, impõe-se aplicar total Transparência, 

permitindo o debate público amplo e democrático com a sociedade brasileira 

acerca da opção da Matriz Energética do país.  

 

4.3 A ENERGIA NUCLEAR E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONA IS DA 

EFICIÊNCIA E ATIVIDADE ECONÔMICA 

 
Conforme aponta amplo estudo coordenado por Adriano Pires, Eloi 

Fernandez Y Fernandez e Julio Bueno, cerca de 80% (oitenta por cento) da 

energia elétrica produzida no país ainda provêm de fontes hidráulicas. Segundo os 
                                            
 
372 ALMEIDA, Renata Araújo de. Um Estudo Simplificado sobre a Percepção Pública na  Área 
Nuclear : sugestões para campanhas educativas para os diferentes segmentos da sociedade. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Reatores) – Instituto de Engenharia Nuclear, Rio de 
Janeiro: 2010. 
373 GOLDENBERG, José.  Energia Nuclear no Brasil , p. 3. 
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autores, a confiabilidade da oferta de energia advém das usinas termelétricas, que 

por não serem afetadas pelo risco hidrológico decorrente do regime pluviométrico, 

minimizam os riscos de racionamento nos períodos de estiagem374. 

Observa Pires que a crescente preocupação em conter o aumento das 

emissões de CO² estaria sinalizando a alternativa nuclear para geração de 

eletricidade como uma solução adequada a ser adotada para as próximas quatro 

décadas. E acrescenta que os relatórios sobre a conjuntura do setor energético, a 

partir de 2003, são unânimes em destacar os avanços no emprego da fonte nuclear 

para geração de eletricidade, apontando o aumento da ordem de 234 TW entre 

2001 e 2006; o que equivaleria à geração de 33 usinas nucleares de grande porte. 

Como até o momento apenas 3 (três) usinas entraram em operação no período, o 

que ocorreu foi um progresso em termos de fator de aproveitamento, mas 

considera-se esse dado um fator relevante para pontuar que a opção por essa 

fonte de energia ainda necessita de debate público.375 

Recentemente, essa eficiência se repetiu, com novo recorde de 

produção:376 

Usinas nucleares de Angra têm desempenhos excelentes em 
agosto 
No mês passado, a usina nuclear Angra 2 (capacidade elétrica 
instalada de 1.350 megawatts - MW) bateu seu recorde de geração 
de energia elétrica líquida em um mês desde a sua entrada em 
operação comercial, em fevereiro de 2001. Na ocasião, a unidade 
produziu 965.530,9 megawatts-hora (MWh). 
Já a outra planta em funcionamento na Central Nuclear Almirante 
Álvaro Alberto (CNAAA), Angra 1 (capacidade elétrica instalada de 
640 MW), também teve um ótimo desempenho em agosto, quando 
atingiu sua terceira melhor marca mensal de geração de 
eletricidade - 482.014,166 MWh. O recorde da primeira usina 
nuclear do Brasil, que entrou em operação comercial em 1985, é de 
outubro de 2016, quando a geração bruta foi de 483.054,881 MWh. 

                                            
 
374 PIRES, Adriano; FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Eloi e BUENO, Julio. Política energética para o 
Brasil . Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p. 305. 
375 PIRES, Adriano; FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Eloi e BUENO, Julio. Política energética para o 
Brasil , p. 311. 
376 Cf. ABEN – Associação Brasileira de Energia Nuclear . Disponível em: 
http://www.aben.com.br/noticias/usinas-nucleares-de-angra-tem-desempenhos-excelentes-em-
agosto. Acesso em 20 set. 2018. 
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Sua segunda melhor marca provém de julho de 2014 - 482.221,362 
MWh. 
Esses resultados excelentes, os quais colocam as usinas nucleares 
brasileiras entre as melhores do mundo, corroboram a qualidade do 
trabalho desenvolvido pela Eletronuclear, estatal responsável por 
operá-las. Além de o País deter o domínio da tecnologia de todo o 
ciclo do combustível nuclear e um corpo técnico extremamente 
qualificado que ao longo dos anos adquiriu experiência operacional, 
dispõe duma das maiores reservas de urânio no mundo, o 
colocando em posição privilegiada e estratégica tecnologicamente. 
A despeito de o Brasil ter apenas duas plantas nucleares em 
funcionamento, elas são fundamentais para a Matriz Elétrica 
nacional, fornecendo energia firme e de base. Além disso, Angra 1 
e Angra 2 têm evitado o despacho de mais usinas térmicas movidas 
a combustíveis fósseis (poluentes e caras), contribuindo em meio 
ao atual cenário hidrológico desfavorável, no qual os níveis dos os 
reservatórios, influenciados pelo período de seca, estão baixos – no 
Sudeste estão inferiores ao menor nível histórico, ocorrido em 2001. 
 

 
Notícias como essa, no Brasil, não são comuns: o que mais se vê é 

informação negativa em matéria de energia, e sempre surge o questionamento 

acerca das falhas do planejamento e execução dos projetos. No caso de Angra III, 

suas obras estão paradas desde 2015, apesar de terem se iniciado ainda na 

década de 1980.  

De acordo com Jean-Marie Martin377 a resposta a essa indagação não 

está equacionada, pois depende muito do futuro da tecnologia nuclear; do mesmo 

modo sobre a sua capacidade de avançar cientificamente para ir além da mera 

perspectiva do marketing industrial, de padrões de crescimento elevados que não 

vieram a se confirmar, tornando-a refém da ideologia do medo do esgotamento dos 

recursos que não se consumou, seja nos países em desenvolvimento, seja nos 

países industrializados. 

Para Martin378, A crise energética que o Brasil suportou no outono de 

2001 foi em parte decorrente desta ausência de critérios democráticos de definição 

das soluções, sem a destinação de pequenos investimentos nas redes de 

distribuição para interligar o sistema e, principalmente, em pesquisa e 

                                            
 
377 MARTIN, Jean-Marie. A economia mundial da energia.  Tradução de Élcio Fernandes. São 
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desenvolvimento direcionados à eficiência energética, medidas plenamente de 

acordo com o princípio da Sustentabilidade. 

Segundo Jannuzzi379, a experiência tem mostrado, inclusive no plano 

internacional, que as iniciativas de interesse público nas áreas de eficiência 

energética, proteção ambiental e investimentos em pesquisas, entre outras tão 

importantes, são minimizadas ou simplesmente ignoradas durante os estágios 

iniciais das reformas. Isso mostra que não há crise energética ou dano imprevisto 

neste campo. 

Toda crise energética é prevista e as instituições competentes 

devidamente informadas de sua premência. O que ocorre é minimização do 

problema e transferência para momento posterior, o que dificulta a internalização 

dos custos e seu aumento exponencial, em razão da indispensabilidade e 

inadiabilidade de sua efetivação ulterior por ocasião de eventual risco energético 

ou crise de fornecimento, universalização de atendimento e de danos ambientais 

ainda que reversíveis e, especialmente, os irreversíveis ou mesmo de difícil 

compensação posterior. 

Quanto mais grave a crise energética, mais afeta as populações mais 

carentes, geralmente em menor número. Por isso, urge que os princípios da 

Sustentabilidade sejam universalmente aplicados, especialmente em matéria de 

energia. 

Como afirma Vargas380, tratando da relação entre economia e energia, o 

Brasil tentou em todos esses momentos levar adiante o projeto de Energia Nuclear. 

Afirma o autor que a política nuclear brasileira tentou, desde 1946, com maior ou 

menor sucesso, percorrer quase todas essas etapas: 

Como veremos, ela foi precedida, já antes da última guerra mundial, 
pelo desenvolvimento, ainda que incipiente, (no setor aplicado) 

                                            
 
379 JANNUZZI, Gilberto De Martino. Políticas Públicas para eficiência energética e ene rgia 
renovável no novo contexto de mercado – Uma análise  da experiência recente dos EUA e do 
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380  VARGAS, José Israel. The technological prospective: predicition with a simple mathematical 
modeling. Economy & Energy , 2004, p. 3. 
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tanto de recursos humanos na área da física nuclear básica, como 
no campo da busca de materiais radioativos, entre os quais 
naturalmente o urânio (fonte de uma das 3 séries radioativas 
naturais), que se tornaria indispensável ao desenvolvimento futuro 
do setor. Essa tradição, posto que limitada, propiciou o surgimento 
de líderes, que iriam alimentar a esperança de sucesso nacional, no 
domínio da nova tecnologia energética. 

 
É verdade que a geração de energia ainda é uma das atividades mais 

degradantes para o meio ambiente, o que resulta numa equação desigual, pois os 

mais pobres são sempre os mais afetados negativamente pelas mudanças 

climáticas e ambientais causados pelo desenvolvimento de fontes energéticas 

convencionais não sustentáveis, enquanto os mais ricos são os beneficiários da 

energia produzida. 

No que tange a produção de energia, dados apontam que a participação 

do Brasil na produção de energia elétrica de fonte nuclear é pequena em 

comparação com a de outros países, sendo que, com todos os esforços do país, 

ela gira em torno de 1% da geração de energia por fonte nuclear no mundo, 

conforme Fogaça381. 

Diante de tudo que se tem discutido aqui, percebe-se que o panorama 

da Energia Nuclear no mundo não reflete, por vários motivos que desafiam o 

princípio da Sustentabilidade, o panorama da Energia Nuclear no Brasil. A curto 

prazo, sem a efetiva observação dos critérios de Sustentabilidade, o país não 

alcançará sua melhor capacidade em termos de gerações e uso da Energia 

Nuclear. 

Conforme a Constituição, os princípios que orientam a atividade 

econômica precisam respeitar os interesses sociais da nação, bem como aqueles 

que se aplicam ao meio ambiente, garantindo-se seu equilíbrio e sua 

Sustentabilidade para a fruição do povo brasileiro, em suas gerações presentes e 

futuras. 

                                            
 
381  FOGAÇA, Jenifer Rocha Vargas. Vantagens e desvantagens do uso da energia nuclear. Mundo 
Educação . Disponível em: http://www.mundoeducacao.com/quimica/vantagens-desvantagens-uso-
energia-nuclear.htm. Acesso em 03 set. 2018. 
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4.4 VETORES CONSTITUCIONAIS EM MATÉRIA ENERGÉTICA E  NUCLEAR: 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

O vetor traçado pelo constituinte, no que tange à Energia Nuclear, é a 

determinação pela Lei. 

A legalidade constitui garantia constitucional, conforme o art. 5°, II, da 

Constituição, por cuja disposição ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei. 

Moraes382, ao traçar as linhas fundamentais desse princípio, esclarece 

que o mesmo visa combater a prática de arbítrio de agentes do Estado, pelo qual 

apenas das espécies normativas devidamente elaboradas e editadas em 

conformidade com as regras de processo legislativo constitucional, expressões da 

vontade geral, podem criar obrigações para o cidadão. 

No Estado Democrático de Direito sob o Paradigma da Sustentabilidade, 

a observância da lei é absolutamente obrigatória, não podendo o agente público, 

ainda que seja o máximo mandatário da nação, divergir deste princípio, que 

segundo Medáuar383, está voltado às atividades da Administração Pública e é uma 

das caracterizações de um Estado como o Estado de Direito.  

A atividade nuclear em todas as facetas de suas operações é 

extremamente complexa e exige procedimentos e técnicas de segurança 

extraordinárias, mediante pessoal de qualificação superior e rigorosamente 

treinado e de custo extremamente elevado. 

Impõe-se à legislação aplicável observar os princípios constitucionais, a 

fim de tornar efetivo o princípio da legalidade. 

                                            
 
382 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional , 32. ed. Atlas, São Paulo, 2016, p. 348. 
383 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno , p. 143. 



172 
 

 

Dessa forma, a estrutura governamental voltada para a política 

energética de maneira geral, totalmente embasada em arcabouço normativo 

voltado para as demais espécies de aproveitamento energético em geral e não 

nuclear, como exige a Constituição, passa a disciplinar a sensível matéria de 

Energia Nuclear, embora desprovida de legitimidade constitucional para tal. 

Sem observação aos princípios constitucionais, o marco legal energético 

no que tange à Energia Nuclear não atenderá ao Paradigma da Sustentabilidade, 

cuja normatividade inerente impõe que se garanta energia de qualidade e em 

quantidade suficiente e preço acessível a todos os brasileiros, mediante menores 

danos ao meio ambiente. 

Kiss384, citando Mota, alerta que o aumento dos níveis da população 

mundial e sua concentração nas regiões mais pobres produziu uma capacidade de 

degradar os recursos naturais a níveis sem precedentes. A boa notícia é que esse 

fato gerou maior consciência sobre a escassez desses recursos: 

Há uma crescente preocupação de que as mudanças globais 
podem ter como efeito a redução da parte da riqueza global a que 
cada habitante do mundo tem acesso ou terá acesso no futuro. O 
suposto conteúdo desses direitos, haurido de instrumentos legais 
internacionais, é o que cada geração tem em beneficiar-se e em 
desenvolver o patrimônio natural e cultural herdado das gerações 
precedentes, de tal forma que possa ser passado às gerações 
futuras em circunstâncias não piores do que as recebidas. 

 
 
Neste ponto, se o arranjo estruturante do setor elétrico leva em conta as 

condições legais reguladoras do emprego de fontes energéticas para atendimento 

às demandas do parque elétrico à luz do Paradigma da Sustentabilidade, permite-

se que haja maior efetividade e adequação dos dispositivos legais à realidade, 

induzindo correspondência entre a norma e as expectativas de sua positividade no 

plano concreto, em face da expectativa de demanda industrial e social a partir da 

                                            
 
384 KISS, Alexandre. Os direitos e interesses das gerações futuras e o princípio da precaução. In: 
VARELLA, Marcelo Dias & PLATIAU, Ana Flávia Barros (orgs.). Princípio da precaução . Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004, p. 1-2. 
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efetivação das dimensões ambiental, econômica, social e tecnológica da 

Sustentabilidade. 

 
4.5 MARCO LEGAL EM MATÉRIA ENERGÉTICA E NUCLEAR 

 

A Constituição estabelece os pilares básicos em matéria de energia, e 

de forma mais pormenorizada, em matéria nuclear, devendo a legislação 

infraconstitucional refletir as disposições apresentadas pelo constituinte originário e 

possibilitar a concreção dos direitos e garantias decorrentes da disposição 

constitucional. 

No plano energético, destaca-se a Lei nº 9.478385 que define como 

objetivos da Política Nacional desta temática: 

I - preservar o interesse nacional; 
II - promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e 
valorizar os recursos energéticos; 
III - proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade 
e oferta dos produtos; 
IV - proteger o meio ambiente e promover a conservação de 
energia; 
V - garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o 
território nacional, nos termos do § 2º do art. 177 da Constituição 
Federal; 
VI - incrementar, em bases econômicas, a utilização do gás natural; 
VII - identificar as soluções mais adequadas para o suprimento de 
energia elétrica nas diversas regiões do País; 
VIII - utilizar fontes alternativas de energia, mediante o 
aproveitamento econômico dos insumos disponíveis e das 
tecnologias aplicáveis; 
IX - promover a livre concorrência; 
X - atrair investimentos na produção de energia; 
XI - ampliar a competitividade do País no mercado internacional. 
XII - incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais, a 
participação dos biocombustíveis na Matriz Energética nacional. 
XIII - garantir o fornecimento de biocombustíveis em todo o território 
nacional;  
XIV - incentivar a geração de energia elétrica a partir da biomassa e 

                                            
 
385 BRASIL. Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 . Dispõe sobre a política energética nacional, as 
atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a 
Agência Nacional do Petróleo. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm>. 
Acesso em: 6 maio 2019. 
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de subprodutos da produção de biocombustíveis, em razão do seu 
caráter limpo, renovável e complementar à fonte hidráulica;  
XV - promover a competitividade do País no mercado internacional 
de biocombustíveis;  
XVI - atrair investimentos em infraestrutura para transporte e 
estocagem de biocombustíveis;  
XVII - fomentar a pesquisa e o desenvolvimento relacionados à 
energia renovável;  
XVIII - mitigar as emissões de gases causadores de efeito estufa e 
de poluentes nos setores de energia e de transportes, inclusive com 
o uso de biocombustíveis. 
 
 

Os objetivos citados são consistentes com a consciência sobre os custos 

envolvidos na exploração dos recursos naturais para satisfação das necessidades 

humanas e que, em decorrência, exigem o manejo adequado das fontes 

existentes, visando a redução progressiva dos custos socioambientais envolvidos e 

guardam relação com a preocupação com diretrizes que delimitem as atividades no 

âmbito de cada fonte. 

No entanto, não é o que ocorre no caso da Energia Nuclear, toda ela 

formulada num contexto excepcional do Ordenamento Jurídico nacional de 

centralização em torno da União. Conforme a legislação brasileira, os principais 

centros de poder relativos à Energia Nuclear no país são Comissão Nacional de 

Energia Nuclear – CNEN, as Indústrias Nucleares do Brasil – INB, e a 

Eletronuclear. 

Isso decorre do monopólio da União estabelecido pela Constituição 

Federal para as atividades nucleares, cujos dispositivos infraconstiucionais devem 

reproduzir. A Lei 4.118/62386 tem como principal finalidade a criação e a fixação 

das finalidades e modelo de funcionamento da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear – CNEN, no caso como autarquia federal, a teor do seu artigo 3º.  Essa lei 

foi profundamente alterada pelas leis nº 6.189/74 e nº 6.571/78. 

A Lei nº 6.189/74, por sua vez, previu que a União exercerá o monopólio 

sobre as atividades nucleares por meio da CNEN, autarquia que exerce toda 
                                            
 
386 BRASIL. Lei nº 4.118, de 27 de agosto de 1962 . Dispõe sobre a política nacional de energia 
nuclear, cria a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4118compilada.htm>. Acesso em: 8 maio 2019. 
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orientação, planejamento, supervisão, fiscalização e pesquisa científica em matéria 

nuclear, bem como da Empresas Nucleares Brasileiras S/A a – Nuclebrás e suas 

subsidiárias, que eram definidos como órgãos de execução. Lei nº 6.189/74 fora 

alterada, ainda, pela Lei nº 7.781/89. 

Em seu art. 2º, a Lei nº 6.189/74387 define as competências da CNEN, 

estabelecendo uma amplo rol de atividades no campo nucleares: 

Art. 2º - Compete à CNEN: 
I - colaborar na formulação da Política Nacional de Energia Nuclear; 
II - baixar diretrizes específicas para radio proteção e segurança 
nuclear, atividade científico-tecnológica, industriais e demais 
aplicações nucleares; 
III - elaborar e propor ao Conselho Superior de Política Nuclear - 
CSPN, o Programa Nacional de Energia Nuclear; 
IV - promover e incentivar: 
a) a utilização da Energia Nuclear para fins pacíficos, nos diversos 
setores do desenvolvimento nacional; 
b) a formação de cientistas, técnicos e especialistas nos setores 
relativos à Energia Nuclear; 
c) a pesquisa científica e tecnológica no campo da Energia Nuclear; 
d) a pesquisa e a lavra de minérios nucleares e seus associados; 
e) o tratamento de minérios nucleares, seus associados e 
derivados; 
f) a produção e o comércio de minérios nucleares, seus associados 
e derivados; 
g) a produção e o comércio de materiais nucleares e outros 
equipamentos e materiais de interesse da Energia Nuclear; 
h) a transferência de tecnologia nuclear a empresas industriais de 
capital nacional, mediante consórcio ou acordo comercial. 
V - negociar nos mercados interno e externo, bens e serviços de 
interesse nuclear; 
VI - receber e depositar rejeitos radioativos; 
VII - prestar serviços no campo dos usos pacíficos da Energia 
Nuclear; 
VIII - estabelecer normas e conceder licenças e autorizações para o 
comércio interno e externo: 
a) de minerais, minérios, materiais, equipamentos, projetos e 
transferência de tecnologia de interesse para a Energia Nuclear; 
b) de urânio cujo isótopo 235 ocorra em percentagem inferior ao 
encontrado na natureza; 

                                            
 
387 BRASIL. Lei nº 6.189, de 16 de dezembro de 1974 . Altera a Lei nº 4.118, de 27 de agosto de 
1962, e a Lei nº 5.740, de 1 de dezembro de 1971, que criaram, respectivamente, a Comissão 
Nacional de Energia Nuclear - CNEN e a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear - CBTN, que 
passa a denominar-se Empresas Nucleares Brasileiras Sociedade Anônima - NUCLEBRÁS, e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6189.htm>. Acesso 
em: 7 maio 2019. 
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IX - expedir normas, licenças e autorizações relativas a: 
a) instalações nucleares; 
b) posse, uso, armazenamento e transporte de material nuclear; 
c) comercialização de material nuclear, minérios nucleares e 
concentrados que contenham elementos nucleares; 
X - expedir regulamentos e normas de segurança e proteção 
relativas: 
a) ao uso de instalações e de materiais nucleares; 
b) ao transporte de materiais nucleares; 
c) ao manuseio de materiais nucleares; 
d) ao tratamento e à eliminação de rejeitos radioativos; 
e) à construção e à operação de estabelecimentos destinados a 
produzir materiais nucleares e a utilizar Energia Nuclear. 
XI - opinar sobre a concessão de patentes e licenças relacionadas 
com a utilização da Energia Nuclear; 
XII - promover a organização e a instalação de laboratórios e 
instituições de pesquisa a elas subordinadas técnica e 
administrativamente, bem assim cooperar com instituições 
existentes no País com objetivos afins; 
XIII - especificar: 
a) os elementos que devam ser considerados nucleares, além do 
urânio, tório e plutônio; 
b) os elementos que devam ser considerados material fértil e 
material físsil especial ou de interesse para a Energia Nuclear; 
c) os minérios que devam ser considerados nucleares; 
d) as instalações que devam ser consideradas nucleares. 
XIV - fiscalizar: 
a) o reconhecimento e o levantamento geológicos relacionados com 
minerais nucleares; 
b) a pesquisa, a lavra e a industrialização de minérios nucleares; 
c) a produção e o comércio de materiais nucleares; 
d) a indústria de produção de materiais e equipamentos destinados 
ao desenvolvimento nuclear. 
XV - pronunciar-se sobre projetos de tratados, acordos, convênios 
ou compromissos internacionais de qualquer espécie, relativos à 
Energia Nuclear; 
XVI - produzir Radioisótopos, substâncias radioativas e subprodutos 
nucleares, e exercer o respectivo comércio; 
XVII - autorizar a utilização de Radioisótopos para pesquisas e usos 
medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas; 
XVIII - autorizar e fiscalizar a construção e a operação de 
instalações radioativas no que se refere a ações de comércio de 
Radioisótopos.388 
 

                                            
 
388 BRASIL. Lei nº 6.189, de 16 de dezembro de 1974 . Altera a Lei nº 4.118, de 27 de agosto de 
1962, e a Lei nº 5.740, de 1 de dezembro de 1971, que criaram, respectivamente, a Comissão 
Nacional de Energia Nuclear - CNEN e a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear - CBTN, que 
passa a denominar-se Empresas Nucleares Brasileiras Sociedade Anônima - NUCLEBRÁS, e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6189.htm>. Acesso 
em: 7 maio 2019. 
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A norma ainda prevê outras disposições relativas às atribuições da 

CNEN, concentrando nessa instituição uma gama elevadíssima de 

responsabilidades, como o monopólio de comercialização de materiais nucleares 

(art. 19 da Lei 6.189 de 1974) e o licenciamento, fiscalização, fixação de preços de 

materiais nucleares, estabelecimento e controle de estoque de materiais físseis e 

férteis e definição de reservas de minérios nucleares a teor dos artigos 7º, 8º, 10 a 

15 e 17 da mesma Lei. 

Evidentemente que essas disposições precisam ser interpretadas em 

comum acordo com a Constituição de 1988 e com as disposições de Direito 

Transnacional, para definir se essa gama de poderes e responsabilidades enormes 

instituída em um momento específico da realidade do país encontra guarida no 

seio do Constitucionalismo democrático instituído pela nova ordem constitucional. 

Para a satisfação das necessidades do combustível nuclear necessário 

à geração da Energia Nuclear para o país, foi autorizada a criação de uma 

empresa voltada à mineração e ao desenvolvimento dos ciclos do urânio, então 

denominada Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear – CBTN, hoje 

denominada NUCLEP – Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. Tal autorização se 

deu através da Lei nº 5.740/71. 

As finalidades dessa estatal estavam previstas no artigo 3º da 

mencionada lei:  

Art. 3º A C.B.T.N., observado o disposto na Lei nº 4.118, de 
27 de agosto de 1962, e alterações posteriores terá por objeto: 
I - Realizar a pesquisa e a lavra de jazidas de minérios nucleares e 
associados; 
II - Promover o desenvolvimento da tecnologia nuclear mediante a 
realização de pesquisas, estudos e projetos referentes a: 
a) tratamento de minérios nucleares e associados bem como 
produção de elementos combustíveis e outros materiais de 
interesse da Energia Nuclear; 
b) instalações de enriquecimento de urânio e de reprocessamento 
de elementos combustíveis nucleares irradiados; 
c) componentes de reatores e outras instalações nucleares. 
III - Promover a gradual assimilação da tecnologia nuclear pela 
indústria privada nacional; 
IV - Construir e operar: 
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a) instalações de tratamento de minérios nucleares e seus 
associados; 
b) instalações destinadas ao enriquecimento de urânio, ao 
reprocessamento de elementos combustíveis irradiados, bem como 
à produção de elementos combustíveis e outros materiais de 
interesse da indústria nuclear. 
V - Negociar, nos mercados interno e externo, equipamentos, 
materiais e serviços de interesse da indústria nuclear. 
VI - Dar apoio técnico e administrativo à CNEN389. 
 
 

Dentro desse contexto de atribuições, cabe a essa empresa executar 

todas as atividades atinentes ao ciclo do combustível nuclear, que abrange a 

mineração do urânio, a produção do concentrado, a transformação para o estado 

gasoso, o enriquecimento, a reconversão para o estado sólido, a produção e o 

reprocessamento do combustível nuclear. 

Conforme a Lei 6.189/74 a C.B.T.N. passou a ser denominada 

Empresas Nucleares Brasileiras S.A – Nuclebrás, e hoje, depois da reformulação 

que sofreu em 1988, seu controle acionário passou a ser vinculado à CNEN e 

passou passou a denominar-se INB – Indústrias Nucleares do Brasil S.A. Tal se 

deu através do Decreto-Lei nº 2.464/88. 

A Lei 6.189, de 1974 previu a possibilidade da Nuclebrás exportar, no 

mais alto grau de beneficiamento possível, mediante autorização do Presidente da 

República, eventuais excedentes de minérios nucleares, de seus concentrados ou 

de compostos químicos de elementos nucleares, desde que comprovada a 

existência de estoques suficientes para satisfação da geração de Energia Nuclear 

no país. 

Há ainda outra estatal muito importante responsável pelo braço 

executivo da CNEN, cuja criação foi autorizada por um decreto federal, de nº 

76.805/75, que é a NUCLEP – Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. Na 

qualidade de subsidiária da INB, foi instituída para projetar, desenvolver, fabricar e 

                                            
 
389 BRASIL. Lei nº 5.740 de 1971 . Autoriza a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) a 
constituir a sociedade por ações Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear - C.B.T.N., e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1970-1979/L5740.htm>. 
Acesso em: 9 maio 2019. 
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comercializar componentes pesados relativos a usinas nucleares, construção 

naval, offshore e a outros projetos. Todavia, após ter passado por muitas 

modificações e modernização, hoje atua, para além do setor nuclear, nas áreas de 

caldeiraria pesada, mineração, siderurgia, naval, defesa, química pesada (química 

e petroquímica), termoelétrica e de petróleo e gás. 

Em relação à geração de eletricidade, o artigo 10 da Lei nº 6.189/74 

estabelece que “a autorização para a construção e operação de usinas 

nucleoelétricas será dada, exclusivamente, à Centrais Elétricas Brasileiras 

Sociedade Anônima – Eletrobrás e a concessionárias de serviços de energia 

elétrica, mediante ato do Poder Executivo, previamente ouvidos os órgãos 

competentes”.  

A empresa acometida da responsabilidade pela geração de eletricidade 

a partir da Energia Nuclear é a Eletrobrás Termonuclear Sociedade Anônima – 

Eletronuclear, subsidiária da Eletrobrás. A Eletronuclear é resultado da fusão — 

autorizada pelo Decreto390 sem número de 23/05/1997 — da área nuclear de 

Furnas Centrais Elétricas S.A., responsável pela operação das Usinas Angra I e II, 

com a Nuclen – Engenharia e Serviços Sociedade Anônima, anteriormente uma 

empresa de projetos de engenharia para a área nuclear, subsidiária da INB – 

Indústrias Nucleares Brasileiras.  

A Eletronuclear, cuja denominação foi estabelecida pelo Decreto sem 

número de 23/12/1997, tem como principal objetivo a construção e operação de 

usinas nucleares e a geração, transmissão e comercialização da energia elétrica 

por elas produzida, conforme dispõe o Decreto nº 4.899, de 26 de novembro de 

2003391. 

                                            
 
390 BRASIL. Decreto de 23 maio de 1997 . Autoriza a cisão de FURNAS - Centrais Elétricas S.A., 
altera o objeto social da NUCLEN Engenharia e Serviços S.A., autoriza a transferência da autorização 
para construção e operação da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto e dá outras providências. 
Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03 
/dnn/anterior%20a%202000/1997/dnn5396.htm>. Acesso em: 8 maio 2019. 
391 BRASIL. Decreto nº 4.899, de 26 de novembro de 2003 . Aprova alterações no Estatuto Social da 
Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR, aprovado pelo Decreto de 23 de dezembro de 
1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4899.htm>. Acesso em: 8 
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O marco legal da regulação da atividade nuclear no Brasil, que 

concentra na mesma instituição, Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, 

não só a fiscalização e o controle da segurança dessa atividade, mas diversas 

atividades correlatas à promoção e desenvolvimento da atividade nuclear, 

pesquisa em todo o ciclo de produção do combustível nuclear, entre outros, 

importa discutir se tal modelo atende à pretensa legitimidade e credibilidade do 

processo decisório, especialmente, do ponto de vista do Direito Ambiental, no que 

tange ao licenciamento da atividade, cuja análise naturalmente deve passar pelos 

princípios constitucionais da precaução e prevenção, estabelecidos no art. 225, da 

Constituição Federal (CF) de 1988. 

Importante pontuar que a administração pública, quando intervém no 

domínio econômico, deve se comportar e receber o mesmo tratamento da iniciativa 

privada, em consonância com o disposto na CF, arts. 170 a 174. Em consequência, 

questiona-se se no sistema capitalista de produção, ainda que se trate de atividade 

estratégica, é viável que a mesma instituição estatal comande os processos 

relativos à regulação, fiscalização e segurança, e ao mesmo tempo o fomento da 

produção da mesma atividade econômica, sem que isso redunde, afinal, em 

subsídios aos eventuais prejuízos econômicos. 

Como se tem demonstrado ao longo desta tese, o histórico de baixo 

grau de Transparência e legitimidade no tratamento da matéria no Brasil tem sido o 

combustível das desconfianças que, ao lado dos desastres de repercussão mundial 

no Brasil e no Leste Eutopeu, produziram a alta rejeição experimentada pela 

energia nuclear no país. 

Ressalte-se que, após o desastre da Usina de Chernobyl, na Ucrânia, 

em 26 de abril de 1986, e passados vinte e oito anos, a Energia Nuclear que 

passou por um período de grande rejeição, encontra-se neste momento sendo 

reconhecida não só no plano nacional, como internacional, como um modelo de 

geração supostamente não poluente e que não produz gases causadores do efeito 

estufa, não contribuindo para os danos à camada de ozônio. 

                                                                                                                                        
 
maio 2019. 
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Além do argumento de não ser poluente, seria mais econômica no longo 

prazo, longeva e mais produtiva que certos modelos alternativos de produção, 

como a eólica e a solar dada a dependência, quanto a estas, em relação a 

fenômenos da natureza e as Externalidades ambientais envolvidas no processo de 

geração de energia392. 

Todavia, o acidente nuclear de Fukushima, no Japão, em 11 de março 

de 2011 recolocou no foco das discussões internacionais a pretensão de opção por 

esta Matriz Energética, especialmente em países que dispõem de recursos e 

acesso a outras matrizes. 

Além disso, a experiência tem mostrado, inclusive no plano 

internacional, que as iniciativas de interesse público nas áreas de eficiência 

energética, proteção ambiental e investimentos em pesquisas, entre outras tão 

importantes, são minimizadas ou simplesmente ignoradas durante os estágios 

iniciais dos projetos, como já se pontuou com base nos estudos de Januzzi393 

acerca do tema. 

No entanto, o caso demanda respostas embasadas em pesquisas 

científicas que aprofundem a questão, inclusive quanto à adequação do seu marco 

legal e do processo decisório às exigências da Constituição Federal de 1988, no 

que tange ao princípio da Sustentabilidade que hoje constitui o núcleo do Direito 

Ambiental, no que se relaciona com as exigências específicas em tema de Energia 

Nuclear. 

Com efeito, para encontrar elementos que subsidiem as respostas aos 

problemas desta tese, faz-se necessário submeter as decisões acerca de Energia 

Nuclear aos primados fundamentais da Constituição Federal. 
                                            
 
392 SILVA, Maria Isabel Barbosa da. Proposta de Jogo Didático para a Consolidação de 
Conhecimento sobre as Externalidades de Fonte de En ergia . 2017. Dissertação (Mestrado em 
Ciências e Tecnologias Nucleares) – Instituto de Engenharia Nuclear, Comissão Nacional de Energia 
Atômica, Rio de Janeiro. Disponível em: <http://carpedien.ien.gov.br/bitstream/ien/2001/2/disserta 
%C3%A7%C3%A3o%20mestrado%20ien%202017%20Maria%20Isabel%20Barbosa%20da%20Silva.
pdf>. Acesso em: 9 maio 2019. 
393 JANNUZZI, Gilberto De Martino. Políticas Públicas para eficiência energética e ene rgia 
renovável no novo contexto de mercado – Uma análise  da experiência recente dos EUA e do 
Brasil , p. 99. 
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Ora, a questão nuclear é, antes de tudo, um conhecimento científico-

tecnológico – a ela se impõe a dimensão tecnológica da Sustentabilidade. Importa 

desenvolver um controle e regulação seguros da segurança das informações sobre 

o uso da Energia Nuclear no Brasil, por meio de uma agência independente das 

contingências do Estado. 

É de fundamental importância atentar aos princípios estabelecidos na 

regulação transnacional destinada a evitar a dominação por grupos políticos ou 

ideológicos394, no cumprimento das prescrições constitucionais acerca do uso 

exclusivamente pacífico das atividades nucleares. 

Não só a segurança do uso dessa energia, como das informações 

privilegiadas obtidas por quem as manipula em nome do Estado, inclusive 

protegendo informações sobre tecnologias desenvolvidas no país, devem contribuir 

para o atendimento ao princípio da Sustentabilidade, quanto às suas dimensões 

discutidas neste trabalho. 

É possível afirmar que a utilização e manipulação da tecnologia nuclear 

são, por si mesmas, perigosas. Não fosse assim, não teríamos contabilizado os 

acidentes de Chernobyl, Goiânia, Three Miles Islands, Fukushima. Então, é preciso 

demonstrar o acesso a uma regulação acerca dessa tecnologia que a torne segura 

e controlável e, portanto, que assegure que o uso dos conhecimentos correlatos 

terá sempre e unicamente fins pacíficos e para desenvolvimento econômico, 

humano e sustentável do povo brasileiro. 

É indispensável a existência de mecanismos de monitoramento e 

controle externos às atividades, daí o sistema de Regulação Nuclear estar 

indeclinavelmente subordinado ao Paradigma da Sustentabilidade e impregnado 

por aspectos de Transnacionalidade. É pressuposto geral da democracia que toda 

atividade seja submetida a controle, razão pela qual se destacam as proposições 

legislativas tendentes a modificar o marco regulatório da área de geração de 

Energia Nuclear. 
                                            
 
394 MARZO, Marco Antonio Saraiva; ALMEIDA, Silvio Gonçalves de. A evolução do controle de 
armas nucleares . Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2006, p. 84-87. 
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4.6 A SUSTENTABILIDADE E AS MUDANÇAS NORMATIVAS NA REGULAÇÃO 

DA GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA 

 

Há diversas proposições legislativas em matéria de Sustentabilidade, na 

sua dimensão ambiental e social, que tramitam nas Casas Legislativas. Por 

exemplo, o PL 6391/2016395 trata da instituição do Fundo Caatinga, para proteger 

esse Bioma de grande importância no Nordeste; já o PL 10.082/2018396 redefine o 

traçado do parque de São Joaquim e altera seu nome para Parque Nacional da 

Serra Catarinense; o Requerimento de número 259/2018397, que visou 

desencadear o debate orientado à proibição, em todo o território nacional, de 

zoológicos, aquários e parques que exponham animais silvestres. Há projetos para 

transposição de rios, estabelecimento de estratégias para a proteção de biomas, 

criação de parques e ampliação de outros, etc.398 Não sendo objeto específico da 

presente tese, passa-se à análise em torno dos projetos relativos à questão 

nuclear. 

Também não são poucos os projetos em tramitação em matéria nuclear. 

Historicamente, em consulta ao Portal da Câmara, verifica-se que o Poder 

Executivo apresentou ao menos dois Projetos de Lei visando estabelecer a Política 

Nacional na área de Energia Nuclear. 

                                            
 
395 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 6.391, de 25 de outubro de 2016 . Dispõe sobre 
o estabelecimento do Fundo Caatinga pelo Banco do Nordeste do Brasil - BNB e dá outras 
providências. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?id 
Proposicao=2115296>. Acesso em: 9 maio 2019. 
396 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 10.082, de 18 de abril de 2018 . Redefine o 
traçado do Parque de São Joaquim e altera seu nome para "Parque Nacional da Serra Catarinense".. 
Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao= 
2172661>. Acesso em: 9 maio 2019. 
397 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Requerimento nº 259, de 26 de abril de 2018 . Requer, nos termos 
do art. 255 do Regimento Interno, a realização de audiência pública para debater sobre a proibição, 
em todo o território nacional, zoológicos, aquários e parques públicos e privados que exponham 
animais silvestres. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/ 
fichadetramitacao?idProposicao=2173484>. Acesso em: 9 maio 2019.  
398  Consulta baseada no portal da Câmara dos Deputados sobre temáticas socioambientais. 
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Primeiramente, o Governo apresentou o Projeto de Lei nº 2951/1989399, 

visando estabelecer a Política Nacional do setor, tendo estabelecido como 

pressupostos da Política: 

Art. 4º Na definição de objetivos a alcançar e na determinação de 
diretrizes para sua consecução, a PNEN está condicionada, 
especialmente. pelos seguintes pressupostos:  
I direito soberano dc utilização: o Brasil tem o direito de utilizar 
soberanamente a Energia Nuclear como um dos fatores 
preponderantes e indispensáveis ao seu desenvolvimento;  
II - respeito aos compromissos internacionais: o Brasil honrará 
todos os compromissos internacionais assumidos no campo da 
Energia Nuclear, em especial os relativos às salvaguardas previstas 
no Estatuto da Agência Internacional de Energia Atômica:  
III - não-proliferação de armas nucleares: o Brasil defenderá o 
princípio de não-proliferação de armas nucleares, tanto horizontal 
quanto vertical, sempre em bases não-discriminatórias;  
IV - cooperação internacional: o Brasil promoverá a cooperação 
com a comunidade internacional para aprimorar a tecnologia e a 
indústria nucleares nacionais e intensificar os laços de intercâmbio 
científico, tecnológico e industrial;  
V - proteção à ciência. à tecnologia e à indústria nacionais: as 
conquistas científicas. tecnológicas e industriais nacionais, obtidas 
no campo nuclear, serão resguardadas em proteção aos interesses 
da sociedade brasileira; 
VI - unidade de orientação no campo da Energia Nuclear: as 
atividades do campo da Energia Nuclear serão mantidas sob a 
orientação centralizada do Presidente da Repúhlica. assessorado 
pelo Conselho Superior de Política Nuclear (CSPN). assegurando-
se pronta resposta às necessidade brasileiras do campo nuclear; e  
VII - unidade e integração: a unidade do campo da Energia Nuclear 
será promovida e conservada mediante a integração dos setores 
científico-tecnológico c industrial: será estimulada e promovida a 
transferência da tecnologia gerada no setor científico-tecnológlco 
para o industrial e incentivada a participação da indústria na 
atividade científico-tecnológica. (grifo nosso) 
 

Cumpre destacar a importância dada pelo Projeto à cooperação 

internacional, em que pese as dificuldades enfrentadas pelo país no cenário 

internacional conforme detalhado no capítulo 1, partindo da competência privativa 

da União para exploração das atividades e serviços nucleares narrada no início do 

capítulo, tendo em vista o valor da cooperação e da governança transnacionais da 

Agência Internacional de Energia Atômica. 
                                            
 
399 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 2.951, de 28 de junho de 1989 . Dispõe sobre a 
Política Nacional de Energia. Disponível em: < https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichade 
tramitacao?idProposicao=208270>. Acesso em: 9 maio 2019. 
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Referido Projeto, depois de aprovado tanto pela Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e Comissão de Minas e Energia 

(CME), foi retirado pelo Governo Collor de Mello por meio da Mensagem 794/1990. 

A proposição de mudança advinda com o governo Collor, trazendo uma 

distinta abordagem do setor nuclear, fora sistematizada em torno de duas 

proposições legislativas que pretendiam mudar as feições do Programa Nuclear 

Brasileiro. Destaca-se a Proposta de Emenda Constitucional nº 56/1991400, 

desmembrada da Emenda Constitucional nº 51/1991, que trazia como fito 

flexibilizar o monopólio estatal sobre o setor, conforme se verifica na Exposição de 

Motivos: 

19. Outrossim, Senhor Presidente, é necessário rever as 
disposições constitucionais referentes à definição dos setores que 
constituem monopólio da União, à concessão· de serviços públicos 
e ao tratamento conferido ao capital estrangeiro. 
20. Com esse intuito, propõe-se nova redação para os incisos XI e 
XXIII do art. 21, o inciso IX do art. 170, o art. 171, os parágrafos 1º 
dos artigos 173 e 176 e o art. 177.  
21 . Esses temas devem ser abordados a partir de uma perspectiva 
histórica e pragmática que contemple as tendências internacionais 
de reestruturação funcional do Estado contemporâneo.401 
 

O texto constitucional proposto apresenta um indicativo de abertura do 

setor para a iniciativa privada por meio de modificação do inciso XXIII do artigo 21 

da Carta da República: 

XXIII - explorar, diretamente ou mediante concessão, a pesquisa, a 
lavra e o comércio de minérios nucleares, bem como os serviços e 
instalações nucleares de qualquer natureza e exercer o monopólio 
estatal sobre a conversão, a reconversão, o enriquecimento, o 
reprocessamento e a industrialização de minérios e minerais 
nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e 
condições: 
 

                                            
 
400 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Proposta de Emenda à Constituição nº 56, de 10 de o utubro de 
1991. Altera dispositivos da Constituição Federal (desregulamentação). Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=169337>. Acesso em: 
9 maio 2019. 
401 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 17 de o utubro de  
1991. Altera dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil: dossiê completo. 
Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao= 
169326>. Acesso em: 9 maio 2019. 
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A cláusula constitucional proposta admitia a possibilidade da ação do 

Estado sem que implicasse na exclusão da participação privada por meio do 

regime de concessão, abrangendo todas as atividades do setor nuclear e 

possibilitando uma abertura para a privatização do setor nucleoelétrico. 

Essa proposta de mudança constitucional estava atrelada à concepção 

de um novo Projeto de Lei regulamentando a Política do setor, Projeto de Lei nº 

2.501/1992 que, em diversos sentidos, propunha objetivos e fundamentos similares 

ao Projeto de Lei nº 2.951, de 28 de junho de 1989, conforme se pode conferir 

abaixo: 

Art. 2º A Política Nacional de Energia Nuclear apóia-se (sic) nos 
seguintes fundamentos:  
I - o acesso aos benefícios da Energia Nuclear é direito de todos os 
brasileiros;  
II - o emprego da Energia Nuclear constitui um importante fator para 
o desenvolvimento nacional;  
III - o desenvolvimento científico, tecnológico e industrial na área 
nuclear deve ser orientado para proporcionar ao povo brasileiro 
condições de melhor qualidade de vida e bem-estar social e 
conquistar a autonomia nacional nesse campo do conhecimento;  
IV - a cooperação internacional tecnológica, industrial e comercial 
deve visar ao aprimoramento da tecnologia e da indústria nuclear 
nacional, considerados sempre os dispositivos de salvaguarda e os 
fatores de equilíbrio entre tecnologia e preservação do meio 
ambiente na exploração dos recursos naturais;  
V - a cooperação tecnológica e industrial com a iniciativa privada 
nacional deve visar à consolidação da eficiência tecnológica na 
área nuclear, sendo que a tecnologia desenvolvida de forma 
autônoma ou a ela transferida deve ser protegida e controlada de 
modo que não seja voltada para a produção de dispositivos ou 
artefatos nucleares explosivos; 
VI - a proteção radiológica e a segurança nuclear são 
indispensáveis em toda a atividade nuclear, devendo estar voltadas 
para a preservação do meio ambiente e da saúde do homem; 
VII - o princípio de não-proliferação de armas nucleares deve ser 
sempre defendido de maneira a assegurar o seu caráter não 
discriminatório. (grifo nosso) 
 

O projeto em questão inova ao colocar a iniciativa privada como agente 

na cooperação para o desenvolvimento de soluções e projetos na área, 

preservando o caráter pacífico e visando dinamizar o setor tanto interna quanto 

internacionalmente nos planos tecnológico, industrial e nuclear. 
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Tal proposição, todavia, após idas e vindas com modificações em seu 

texto, ainda prossegue em tramitação legislativa, aguardando apreciação da 

Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, visando a confecção de Planos 

Decenais na área nuclear a serem aprovados pelo Congresso Nacional, apesar do 

tortuoso percurso legislativo das proposituras gerais sobre a matéria. 

Junto a essas proposituras de caráter geral, destacam-se outras em 

tramitação nas Casas Legislativas. O Projeto de Lei, número 10.771/18402, do 

Executivo, define a Marinha como responsável pelo licenciamento e fiscalização de 

meios de transporte navais, plantas nucleares para propulsão e transporte de 

combustível nuclear.  

Desde 1979, a Marinha vem desenvolvendo seu programa de submarino 

nuclear e dependendo de aportes do Poder Público para manter o desenvolvimento 

do projeto, conforme detalhado no Capítulo 1, possuindo, portanto, a expertise 

necessária para o desempenho das atribuições propostas. 

Outro projeto403 visa garantir concessão de pensão especial a todos os 

servidores e empregados públicos, civis ou militares, que foram expostos à 

radiação do césio-137, ocorrida em setembro de 1987, no acidente em Goiânia, 

haja vista que a Lei nº 9.425/1996 assegurou tal condição às pessoas afetadas 

pelo acidente, mas limitando, quanto aos servidores e empregados públicos, aos 

agentes sanitários, tendo a proposta o condão de ampliar para todos os afetados, o 

grupo de beneficiários da pensão indenizatória. 

                                            
 
402 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 10.771, de 27 de agosto de 2018 . Altera a Lei nº 
6.189, de 16 de dezembro de 1974, para dispor sobre competência do Comando da Marinha para 
promover o licenciamento e a fiscalização dos meios navais e das suas plantas nucleares 
embarcadas para propulsão e do transporte de seu combustível nuclear. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao= 2183406>. Acesso 
em: 9 maio 2019.  
403 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 10.771, de 27 de agosto de 2018 . Altera a Lei nº 
9.425, de 24 de dezembro de 1996, que "dispõe sobre a concessão de pensão especial às vítimas do 
acidente nuclear ocorrido em Goiânia, estado de Goiás". Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=112395>. Acesso em: 9 
maio 2019. 
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Um outro Projeto de Lei, de número 1801/11404, já aprovado na 

Comissão de Minas e Energia, condiciona a construção de depósitos de rejeitos 

radioativos à aprovação da obra por meio de plebiscito no município que deverá 

receber o lixo atômico, fundamentando-se nos impactos de tal decisão na 

segurança e nos estigmas vivenciados pela cidade de Abadia de Goiás, local de 

armazenamento de resíduos nucleares conforme apresentado no Capítulo 1. 

No Senado, dois projetos, concebidos em 2011, se destacam como 

reação ao recente acidente de Fukushima, no Japão. O PL número 139405 dispõe 

sobre a autorização para localização, em território nacional, de usina que opere 

com reator nuclear, como segue. 

Primeiramente, o Projeto propõe que será expedida autorização tão 

somente após a entrada em vigor da lei prevista no art. 225, § 6º, da Constituição 

Federal e realizado plebiscito junto à população residente na área escolhida. O 

projeto trata também de estabelecer zonas de segurança, coforme abaixo: 

Art. 2º. A localização a que se refere o art. 1º será determinada com 
a observância das seguintes margens de segurança:  
I – fixação de Área de Exclusão – assim considerada a que 
circunscreva o reator nuclear, com raio de, no mínimo, 500 
(quinhentos) metros e reservada à permanência de pessoas 
envolvidas com a sua operação.  
II – demarcação de Área de Baixa População – considerada como 
tal a que circunscreva a Usina Nuclear, com raio de 40 (quarenta) 
quilômetros, onde a população total não seja superior a 25.000 
(vinte e cinco mil) habitantes.  
III – estabelecimento de Área de Afastamento de Centros 
Populacionais – assim considerada a que circunscreva a Área de 
Baixa População, com o prolongamento de seu raio, e que 
mantenha o reator nuclear afastado, pelo menos, 50 (cinqüenta) 
quilômetros de qualquer centro populacional de mais de 25.000 
(vinte e cinco mil) habitantes. 

                                            
 
404 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 1801, de 7 de julho de 2011 . Altera a Lei nº 
10.308, de 20 de novembro de 2001, estabelecendo que a construção de depósito intermediário ou 
final de rejeitos radioativos deverá ser aprovada, previamente, por meio de plebiscito. Disponível em: 
< https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao= 511883>. Acesso em: 
9 maio 2019. 
405 SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado nº 1801, de 7 de julho de 2011. Altera a Lei nº 
10.308, de 20 de novembro de 2001, estabelecendo que a construção de depósito intermediário ou 
final de rejeitos radioativos deverá ser aprovada, previamente, por meio de plebiscito. Disponível em: 
< https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao= 511883>. Acesso em: 
9 maio 2019. 
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Para fundamentar a pretensão de delimitar marcos mínimos de distância 

de habitações em relação a uma planta nuclear, o relator, na justificativa do 

projeto, cita os estudos do professor José Goldemberg referentes à segurança 

radiológica, visando limitar o direito de construir e habitar conforme marcos físicos 

previstos naquela proposição legal, veiculando um discurso de segurança para tais 

restrições. 

Junto a este, cita-se o Projeto de Lei nº 405406, apresentado pelo 

Senador Cristovam Buarque tencionando o estabelecimento de uma moratória na 

construção de novas plantas nucleoelétricas em território nacional, tomando como 

modelo de ação política a Alemanha, e justifica: “Precisamos fazer uma moratória 

no uso da Energia Nuclear. Diferentemente da Alemanha, esta decisão pouco 

impacto terá na oferta de energia, considerando que temos abundantes recursos 

energéticos para suprir a Nação.” 

Ressalta-se que a maioria das propostas de novas normas proibitivas, 

surgidas algumas após o acidente de Goiânia, outras com o acidente da planta 

nuclear de Fukushima, exsurgem alinhadas a uma percepção restritivista ao 

emprego de soluções e tecnologias nucleares, constituindo-se, em grande parte, 

em proposições legais reativas, em decorrência da comoção social pós-tragédia, 

incentivadas por um juízo político de enrijecimento e de alijamento do manejo de 

atividades relacionadas aos materiais nucleares. 

Ora, não é difícil constatar, dos elementos históricos trazidos ao 

presente relatório de pesquisa, especialmente aqueles apresentados por 

Malheiros407, Brandão408 e Patti409, que a ausência de Transparência com que o 

tema nuclear fora conduzido por sucessivos governos autoritários produziu séria 

                                            
 
406 SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado nº 405, de 7 de julho de 2 011. Altera a Lei nº 
10.308, de 20 de novembro de 2001, estabelecendo que a construção de depósito intermediário ou 
final de rejeitos radioativos deverá ser aprovada, previamente, por meio de plebiscito. Disponível em: 
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/1012113>. Acesso em: 9 maio 2019. 
407 MALHEIROS, Tânia. Brasil: a Bomba Oculta. O Programa Nuclear Brasileiro, p. 7-8. 
408 BRANDÃO, Rafael Vaz da Motta. O negócio do século : o acordo de cooperação nuclear Brasil-

Alemanha, p 79. 
409 PATTI, Carlo (Org.). O Programa Nuclear Brasileiro : uma história oral. 
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desconfiança no seio da sociedade brasileira em relação ao modo pelo qual é 

conduzida a questão, a demandar mudança de atitude da parte dos governantes, 

no sentido do encaminhamento da clara intenção do mandatário governamental, 

positivada através da iniludível manifestação da vontade popular, adequada aos 

padrões democráticos assumidos pelo Brasil pós Constituição de 1988. 

Não bastasse essa visão restritivista no plano das discussões 

legislativas do Congresso, verifica-se que os Estados, por meio de suas 

Assembleias Legislativas e à revelia da competência privativa federal, 

incorporaram em suas Constituições restrições ao desenvolvimento das atividades 

nucleares, conforme quadro abaixo: 

Figura 3 - Constituições Estaduais e Disposições em Matéria Nuclear 

Constituição Estadual Dispositivo Constitucional em matéria nuclear 
Acre410 Art. 207. Dependerá de autorização legislativa o 

licenciamento para a execução de programas e 
projetos, produção ou uso de substância química ou 
fontes energéticas que constituam ameaça potencial 
aos ecossistemas naturais e à saúde humana. 
Parágrafo único. Os equipamentos nucleares 
destinados às atividades de pesquisas ou 
terapêutica terão seus critérios de instalação 
definidos em lei. 

Alagoas411 Art. 221. É proibida a instalação, no território do 
Estado de Alagoas, de usinas nucleares e de 
depósitos de resíduos atômicos. 

Amapá412 Art. 328. São indisponíveis as terras na área 
territorial do Estado, para fins de construção de 
usinas nucleares, depósitos de materiais radioativos 
e lixos atômicos, na forma da lei. 

Amazonas413 Art. 233. O Poder Público estabelecerá sistemas de 

                                            
 
410 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ACRE. Constituição do Estado do Acre . Disponível em: 
<http://www.al.ac.leg.br/wp-content/uploads/2014/10/constitui%C3%A7%C3%A3o_atualizada.pdf>. 
Acesso em: 9 maio 2019. 
411 PROCURADORIA DO ESTADO DE ALAGOAS. Constituição do Estado do Alagoas . Disponível 
em: <http://www.procuradoria.al.gov.br/legislacao/constituicao-do-estado-de-alagoas/Livro%20da%20 
Constituicao%20do%20Estado%20de%20Alagoas%20sem%20Capa.pdf>. Acesso em: 9 maio 2019. 
412 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAPÁ. Constituição do Estado do Amapá . Disponível em: < 
http://www.al.ap.gov.br/constituicao_estadual_amapa.pdf>. Acesso em: 9 maio 2019. 
413 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS. Constituição do Estado do 
Amazonas . Disponível em: <http://www.pge.am.gov.br/wp-content/uploads/2017/11/CEAM-
Atualizada-ate-EC-96-de-2017.pdf>. Acesso em: 9 maio 2019. 
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controle da poluição, de prevenção e redução de 
riscos e acidentes ecológicos, valendo-se, para tal, 
de mecanismos para avaliação dos efeitos da ação 
de agentes predadores ou poluidores sobre a 
qualidade física, química e biológica dos recursos 
ambientais, sobre a saúde dos trabalhadores 
expostos a fontes poluidoras e da população 
afetada.  
 
§ 2.º É vedada a utilização do território estadual 
como depositário de rejeitos radioativos, lixo 
atômico, resíduos industriais tóxicos e corrosivos, 
salvo situação gerada dentro de seus próprios 
limites, casos a serem, obrigatoriamente submetidos 
ao Conselho Estadual de Meio Ambiente. 
§ 4.º A entrada de produtos explosivos e radioativos 
dependerá de autorização expressa do Órgão 
executor da Política Estadual de Meio Ambiente. 
§ 8.º A Zona Franca de Manaus, entendida a área 
territorial por ela delimitada, é declarada “Zona 
Desnuclearizada”. 
Art. 235. Lei disporá sobre as hipóteses de 
obrigatoriedade de realização, nos processo de 
licenciamento, do estudo de impacto ambiental.  
§ 1.º A implantação, no território estadual, de usinas 
de Energia Nuclear, instalação de processamento e 
armazenamento de material radioativo e implantação 
de unidades de grande porte, geradoras de energia 
hidroelétrica, respeitadas as reservas estabelecidas 
em lei e áreas indígenas, de acordo com o disposto 
no art. 231, da Constituição da República, além da 
observância das normas e exigências legais e 
constitucionais, estarão sujeitas ao que estabelece o 
art. 234, desta Constituição, ao parecer conclusivo 
do Conselho Estadual de Meio Ambiente e, na 
hipótese de indicação favorável, aprovação por dois 
terços dos membros da Assembleia Legislativa, 
após consulta plebiscitária aos habitantes da área 
onde se pretende implantar o projeto. 

Bahia414 Art. 226 - São vedados, no território do Estado: 
II - a fabricação, comercialização, transporte e 
utilização de equipamentos e artefatos bélicos 
nucleares; 
III - a instalação de usinas nucleares; 
IV - o depósito de resíduos nucleares ou radioativos 
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gerados fora dele; 
Ceará415 Art. 259. O meio ambiente equilibrado e uma sadia 

qualidade de vida são direitos inalienáveis do povo, 
impondo-se ao Estado e à comunidade o dever de 
preservá-los e defendê-los.  
Parágrafo único. Para assegurar a efetividade 
desses direitos, cabe ao Poder Público, nos termos 
da lei estadual: 
[...] 
XIX – embargar a instalação de reatores nucleares, 
com exceção daqueles destinados exclusivamente à 
pesquisa científica e ao uso terapêutico, cuja 
localização e especificação serão definidas em lei; 

Distrito Federal416 Art. 308. O Poder Público regulamentará, controlará 
e fiscalizará a produção, estocagem, manejo, 
transporte, comercialização, consumo, uso, 
disposição final, pesquisa e experimentação de 
substâncias nocivas à saúde, à qualidade de vida e 
ao meio ambiente. 
Parágrafo único. São vedadas no território do Distrito 
Federal, observada a legislação federal: 
III - a fabricação, comercialização e utilização de 
equipamentos e instalações nucleares, à exceção 
dos destinados a pesquisa científica e a uso 
terapêutico, que dependerão de licenciamento 
ambiental; 
IV - a instalação de depósitos de resíduos tóxicos ou 
radioativos de outros Estados e países. 

Goiás417 Art. 131. O Estado manterá Sistema de Prevenção e 
Controle da Poluição Ambiental, objetivando atingir 
padrões de qualidade admitidos pela Organização 
Mundial de Saúde.  
§ 1º Os resíduos radioativos, as embalagens de 
produtos tóxicos, o lixo hospitalar e os demais 
rejeitos perigosos deverão ter destino definido em 
lei, respeitados os critérios científcos.  
§ 2º Fica proibida a instalação de usinas nucleares, 
bem como a produção, armazenamento e transporte 

                                            
 
415 GOVERNO DO CEARÁ. Constituição do Estado do Ceará . Disponível em: 
<https://www.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Const-2015-260-200-Atualizada-emenda-86-
4.pdf>. Acesso em: 9 maio 2019. 
416 SECRETARIA DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO 
FEDERAL. Lei Orgânica do Distrito Federal . Disponível em: 
<http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocu 
mento.cfm?txtNumero=0&txtAno=0&txtTipo=290&txtParte=.>. Acesso em: 9 maio 2019. 
417 GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS. GABINETE CIVIL DA GOVERNADORIA. Constituição do 
Estado de Goiás . Disponível em: 
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/constituicoes/constituicao_1988.htm. Acesso em: 20 jul. 2019.  
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de armas nucleares de qualquer tipo no território 
goiano. 

Maranhão418 Art. 237 – É vedada a construção, o armazenamento 
e o transporte de armas nucleares no território do 
Estado. 

Mato Grosso419 Art. 266 A licença ambiental para instalação de 
equipamentos nucleares somente será outorgada 
mediante consulta popular.  
Parágrafo único Os equipamentos nucleares 
destinados às atividades de pesquisa ou 
terapêuticas terão seus critérios de instalação e 
funcionamento definidos em lei. 

Mato Grosso do Sul420 Art. 178. Além do disposto no artigo anterior, 
compreendem-se ainda no campo do sistema único 
de saúde, no nível estadual: 
X - a participação no controle e na fiscalização da 
produção, do transporte, da guarda e da utilização 
de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos ou 
radioativos; 

Minas Gerais421 Art. 190 – Compete ao Estado, no âmbito do sistema 
único de saúde, além de outras atribuições previstas 
em lei federal: 
VII – participar do controle e da fiscalização da 
produção, do transporte, da guarda e da utilização 
de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos; 

Pará422 Art. 257. É vedada a construção, o armazenamento 
e o transporte de armas nucleares no Estado do 
Pará, bem como a utilização de seu território para o 
depósito de lixo ou rejeito atômico ou para 
experimentação nuclear com finalidade bélica. 
Parágrafo único. A lei preverá os casos e locais em 
que poderá ser depositado o lixo ou rejeito atômico 

                                            
 
418 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO. Constituição do Estado do Maranhão . Disponível 
em:<http://legislacao.al.ma.gov.br/ged/cestadual.html>. Acesso em: 9 maio 2019. 
419 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO. Constituição do Estado do Mato Grosso . 
Disponível em:<http://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/leis/con-1-1989.pdf>. Acesso em: 9 maio 
2019.  
420 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO DO SUL. Constituição do Estado do Mato 
Grosso do Sul . Disponível em: <http://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/secoge/govato.nsf/ 
0a67c456bc566b8a04257e590063f1fd/dfde24a4767ddcbf04257e4b006c0233?OpenDocument>. 
Acesso em: 9 maio 2019. 
421ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. Constituição do Estado do Minas Gerais . 
Disponível em: <https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html? 
tipo=CON&num=1989&ano=1989>. Acesso em: 9 maio 2019.   
422 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ. Constituição do Estado do Pará . Disponível em: 
<https://www.sistemas.pa.gov.br/sisleis/legislacao/228>. Acesso em: 9 maio 2019. 
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produzido em território paraense e resultante de 
atividades não bélicas. 

Paraíba423 Art. 232. No território paraibano, é vedado instalar 
usinas nucleares e depositar lixo atômico não 
produzido no Estado. 

Paraná424 Art. 207. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes 
e futuras, garantindo-se a proteção dos 
ecossistemas e o uso racional dos recursos 
ambientais.  
§ 1º. Cabe ao Poder Público, na forma da lei, para 
assegurar a efetividade deste direito: 
VIII - regulamentar e controlar a produção, a 
comercialização, as técnicas e os métodos de 
manejo e utilização das substâncias que comportem 
risco para a vida e para o meio ambiente, em 
especial agrotóxicos, biocidas, anabolizantes, 
produtos nocivos em geral e resíduos nucleares; 
XVI - monitorar atividades utilizadoras de tecnologia 
nuclear em quaisquer de suas formas, controlando o 
uso, armazenagem, transporte e destinação de 
resíduos, garantindo medidas de proteção às 
populações envolvidas; 
Art. 209. Observada a legislação federal pertinente, 
a construção de centrais termoelétricas e 
hidrelétricas dependerá de projeto técnico de 
impacto ambiental e aprovação da Assembléia 
Legislativa; a de centrais termonucleares, desse 
projeto, dessa aprovação e de consulta plebiscitária. 

Pernambuco425 Art. 216. Fica proibida a instalação de usinas 
nucleares no território do Estado de Pernambuco 
enquanto não se esgotar toda a capacidade de 
produzir energia hidrelétrica e oriunda de outras 
fontes. 

Rio de Janeiro426 Art. 264. A implantação e a operação de instalações 
                                            
 
423 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA. Constituição do Estado da Paraíba . Disponível em: 
<http://www.al.pb.leg.br/wp-content/uploads/2017/02/Constitui%C3%A7%C3%A3o-Estadual-
Atualizada-at%C3%A9-a-Emenda-40-de-2015.pdf>. Acesso em: 9 maio 2019. 
424 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ. Constituição do Estado do Paraná . Disponível em: < 
http://www.alep.pr.gov.br/system/files/corpo/constituic_parana.pdf>. Acesso em: 9 maio 2019. 
425 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PERNAMBUCO. Constituição do Estado de Pernambuco . 
Disponível em: <http://www.pe.gov.br/_resources/files/_modules/files/files_105_20111117 
1514476bd8.pdf>. Acesso em: 9 maio 2019.  
426 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO. Constituição do Estado do Rio de Janeiro . 
Disponível em: <http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/constest.nsf/PageConsEst?OpenPage>. Acesso em: 9 
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que utilizem ou manipulem materiais radioativos, 
estarão sujeitas ao estabelecimento e à 
implementação de plano de evacuação da 
população das áreas de risco e a permanente 
monitoragem de seus efeitos sobre o meio ambiente 
e a saúde da população.  
Parágrafo único. As disposições deste artigo não se 
aplicam à utilização de radioisotopos previstos no 
artigo 21, XXIII, "b", da Constituição da República. 
Art. 293. Ao sistema único de saúde compete, além 
de outras atribuições estabelecidas na Lei Orgânica 
da Saúde: 
IX - participar na fiscalização das operações de 
produção, transporte, guarda e utilização, 
executadas com substâncias e produtos psicoativos, 
tóxicos e radioativos; 
Art. 27. A contar da promulgação desta Constituição 
o Estado promoverá, no prazo máximo de dois anos: 
I - o estabelecimento de métodos de avaliação do 
potencial carcinogênico, teratogênico e mutagênico 
de substâncias químicas e fontes de Radioatividade, 
a serem revistas periodicamente; 

Rio Grande do 
Norte427 

Art. 35. Compete privativamente à Assembléia 
Legislativa: 
XII - aprovar iniciativas do Poder Executivo 
referentes a atividades nucleares; 
Art. 153. Lei estadual, observada a limitação imposta 
por lei federal, dispõe sobre o depósito temporário 
ou permanente de resíduos de material atômico de 
qualquer origem no território do Estado. 

Rio Grande do Sul428 Art. 256. A implantação, no Estado, de instalações 
industriais para a produção de Energia Nuclear 
dependerá de consulta plebiscitária, bem como do 
atendimento às condições ambientais e urbanísticas 
exigidas em lei estadual.  
Art. 257. É vedado, em todo o território estadual, o 
transporte e o depósito ou qualquer outra forma de 
disposição de resíduos que tenham sua origem na 
utilização de Energia Nuclear e de resíduos tóxicos 
ou radioativos, quando provenientes de outros 

                                                                                                                                        
 
maio 2019.  
427 SENADO FEDERAL. Constituição do Estado do Rio Grande do Norte . Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70437/CE_RioGrandedoNorte.pdf?sequence=1
>. Acesso em: 9 maio 2019. 
428 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL. Constituição do Estado de Rio Grande 
do Sul . Disponível em: <http://www2.al.rs.gov.br/dal/LinkClick.aspx?fileticket=9p-
X_3esaNg%3D&tabid=3683&mid=5358>. Acesso em: 9 maio 2019. 
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Estados ou países. 
Rondônia429 Art. 232. Fica vedado o depósito de todo e qualquer 

resíduo ou lixo atômico, ou similar, no território do 
Estado de Rondônia. 

Roraima430 Art. 167. É vedada a utilização do território estadual 
como depositário de lixo radioativo, atômico, rejeitos 
industriais tóxicos ou corrosivos. Parágrafo único. 
Fica vedada a implantação de instalações industriais 
no Estado para fins de enriquecimento de minerais 
radioativos, com vistas à geração de Energia 
Nuclear. 
Art. 139. Compete ao Estado, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, além das atribuições previstas na 
Lei federal: 
VI - participar do controle e da fiscalização da 
produção, do transporte, da guarda e da utilização 
de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos ou 
radioativos; 

Santa Catarina431 Art. 185. A implantação de instalações industriais 
para produção de Energia Nuclear, no Estado, 
dependerá, além do atendimento às condições 
ambientais e urbanísticas exigidas em lei, de 
autorização prévia da Assembleia Legislativa, 
ratificada por plebiscito realizado pela população 
eleitoral catarinense. 

Sergipe432 Art. 232. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Estado, ao Município e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 
§ 8º Ficam proibidos a construção de usinas 
nucleares e depósito de lixo atômico no território 
estadual, bem como o transporte de cargas 
radioativas, exceto quando destinadas a fins 
terapêuticos, técnicos e científicos, obedecidas as 
especificações de segurança em vigor. 

                                            
 
429 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA. Constituição do Estado de Rondônia . Disponível 
em: <https://sapl.al.ro.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/1989/7419/ce1989_ec133.pdf>. Acesso 
em: 9 maio 2019. 
430 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA. Constitucional do Estado de Roraima . Disponível em: 
<https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/ce_ate_ec_63_2.pdf>. Acesso em: 9 maio 2019. 
431 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA. Constituição do Estado de Santa Catarina . 
Disponível em: <http://leis.alesc.sc.gov.br/html/constituicao_estadual_1989.html>. Acesso em: 9 maio 
2019. 
432 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SERGIPE. Constituição do Estado de Sergipe . Disponível em: 
<https://al.se.leg.br/wp-content/uploads/2016/03/constituicao_do_estado_de_sergipe_2007.pdf>. 
Acesso em: 9 maio 2019. 
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Tocantins433 Art. 152. Ao Sistema Único de Saúde compete, além 
de outras atribuições, nos termos da lei: 
V - participar do controle e fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

 
A análise dos dispositivos constitucionais e legais no Ordenamento 

Jurídico nacional brasileiro no que pertine a matéria nuclear, jungidos às 

disposições restritivas das Constituições Estaduais, conduzem à observação de 

indubitável fragilidade e limitações legais do Direito Nuclear brasileiro. 

Verifica-se que a Constituição brasileira desloca a competência 

legislativa para a União legislar sobre o cerne das atividades nucleares, fragilidade 

esta já enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a incompetência 

legislativa dos Estados na referida matéria434. 

Appesar da patente inconstitucionalidade por vício de competência, 

verifica-se nos textos constitucionais estaduais, verifica-se a inexistêncai de um 

cuidado similar com outras fontes de energia, apesar de suas elevadas 

externalidades e acontecimentos já verificados no Brasil como a acifidicação das 

precipitações pluviométricas, a poluição térmica dos cursos d’ água e os 

rompimentos de barragens. 

Este estado de coisas, diante dos elementos cotejados nos capítulos 

precedentes, ressaltam a necessidade de uma análise e discussão do 

Ordenamento Jurídico nacional, tanto nos ditames Transnacional e de Direito 

Comparado da Energia Nuclear, quanto no alinhamento normativo ao Paradigma 

da Sustentabilidade, como será procedido no capítulo a seguir. 

  

                                            
 
433 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE TOCANTINS. Constituição do Estado de Tocantins . Disponível 
em: <http://www.al.to.leg.br/arquivos/documento_48506.PDF#dados>. Acesso em: 9 maio 2019. 
434 BRASIL. Supremo Tribunal Federal . Ação Direta de Inconstitucionalidade 329-1 SC. Rel. Min. 
Ellen Gracie. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266303>. Acesso em: 5 fev. 
2019. Ver também: BRASIL. Supremo Tribunal Federal . Ação Direta de Inconstitucionalidade 1575 
SP. Rel. Min. Joaquim Barbosa. Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=612211>. Acesso em: 5 fev. 
2019. 
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CAPITULO 5 

DIREITO NUCLEAR BRASILEIRO SOB O PARADIGMA DA 

SUSTENTABILIDADE: ALTERNATIVA JURÍDICA À MATRIZ 

ELÉTRICA NACIONAL 

 

No presente capítulo realiza-se a análise e discussão dos elementos 

trazidos nos capítulos precedentes em termos de sustentação das proposições 

inicialmente formuladas, ou mesmo de seu descabimento, no caso de não 

confirmação da hipótese. 

A Sustentabilidade, Paradigma norteador e balizador da ação humana 

no terceiro milênio, exige do legislador a adoção de um arcabouço jurídico apto à 

mensuração dos impactos das atividades realizadas, alinhando-se com as boas 

práticas de governança e regulação nacionais e transnacionais, compatível com a 

efetiva preservação e proteção do meio ambiente diante do risco daquelas mesmas 

atividades. 

Neste ponto, a produção de Energia Nuclear, dada a relevância social e 

os impactos do desenvolvimento tecnológico no presente e futuro, atrai a 

necessidade de tratamento jurídico adequado a regrar as condições para 

exploração das atividades correlatas em todos os ciclos de sua exploração – 

extração, industrialização e enriquecimento do urânio, processamento do material 

físsil e seu reprocessamento – e, a partir da efetividade das dimensões da 

Sustentabilidade435, regulação e controle das atividades pelo Estado, de modo a 

garantir unidade e integração sistêmica ao Ordenamento Jurídico436, visando a 

concreção das disposições normatizadas que visam perenizar a civilização humana 

no planeta, dignamente. 

                                            
 
435 FERRER, Gabriel Real. La sostenibilidad tecnológica y sus desafios frente al derecho. In El 
derecho del médio ambiente y los instrumentos de tu tela administrativa.  Libro homenaje al 
maestro Ramón Martín Mateo. ZEGARRA VALDIVIA, Diego (Coord), p. 299-327. 
436 KELSEN, Hans. Teoria Geral das Normas . Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1986. 
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Para tanto, o capítulo é dividido em quatro subpartes: 

Transnacionalidade da Matéria Nuclear e Constitucionalismo Brasileiro: 

Readequação ao Modelo Econômico Transnacional; Desafios Jurídico-políticos da 

Regulação Nuclear Brasileira: A Experiência Trasnacional; Sustentabilidade 

Econômica da Geração Nuclear e o último, Proposições de Novos Marcos Jurídico-

Constitucionais em Matéria Nuclear, que são minudenciados a seguir. 

 

5.1 TRANSNACIONALIDADE DA MATÉRIA NUCLEAR E 

CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO: READEQUAÇÃO AO MODEL O 

ECONÔMICO TRANSNACIONAL 

 

Os riscos implicados na exploração de tecnologias, que tem se 

intensificado para além dos Estados nacionais, a interdependência dos Estados e a 

concepção de entes transnacionais com competências normativas, regulatórias e 

de governança conjunta tornaram-se parte do arcabouço jurídico contemporâneo, 

implicando, por conseguinte, em reflexões sobre o papel do Estado neste novo 

arranjo. 

Tal fenômeno, apresentado em Canotilho437 como Constitucionalismo 

Global, gira em torno das seguintes proposições: 

1) Alicerçamento do sistema jurídico político internacional não 
apenas no clássico Paradigma das relações horizontais entre 
estados (Paradigma hobbesiano/westfalliano, na tradição ocidental) 
mas no novo Paradigma centrado nas relações entre Estado/povo 
(as populações dos próprios estados); 2) emergência de um jus 
cogens internacional materialmente informado por valores, 
princípios e regras universais progressivamente plasmados em 
declarações e documentos internacionais; 3) tendencial elevação 
da dignidade humana a pressuposto inelimitável de todos os 
constitucionalismos. 
 

                                            
 
437 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição . 7ª ed. 13ª 
reimp. Almedina: Coimbra, 2003. 
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Este rearranjo dos ordenamentos jurídicos, assumindo a cooperação 

como elemento primaz orientador da aplicação do Direito, a relativização dos 

conceitos de fronteira, território e soberania presentes na teorização clássica de 

Estado e a interdependência maior entre os Estados, são algumas das 

características que apontam para o movimento de transnacionalização e regulação 

jurídica conjunta. 

Os elementos precedentes trazidos ao longo da tese são adequados 

para compreender a importância assumida pela tecnologia nuclear na 

contemporaneidade e, em razão disso, a valoração jurídica da energia e a 

produção sob a perspectiva do Paradigma da Sustentabilidade. 

Em matéria nuclear, verifica-se a implantação de soluções comunitárias 

conjuntas, como a EURATOM no âmbito Europeu e a ABACC no continente 

sulamericano – entre Brasil e Argentina –, assumindo o papel de entes 

cooperadores para as salvaguardas e uniformidade das disposições normativas, 

possibilitando que as condições para que o desenvolvimento da tecnologia nuclear 

e suas soluções sejam intercambiadas entre os seus membros. 

Assim, dentro do espaço transnacional, são constituídas normas e 

disposições regulatórias que visam integrar e uniformizar as condutas e ações dos 

entes, possibilitando a existência de um futuro comum a partir de uma leitura do 

Direito sob o Paradigma da Sustentabilidade. 

Esta importância do Direito Internacional na Regulação Nuclear é 

apresentada por Grau438, no que tange ao monopólio da União disposto no inciso V 

do artigo 176 da Constituição Brasileira nos seguintes termos: 

A Resolução n. 1.803 (XVII) da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, aprovada em 14 de setembro de 1962, trata da “Soberania 
Permanente sobre os Recursos Naturais”; declara o direito 
permanente dos povos e das nações sobre seus recursos naturais, 
que devem ser utilizados para o desenvolvimento nacional e o bem-

                                            
 
438 GRAU, Eros Roberto. Comentários aos artigos 176 e 177 da Constituição do Brasil. In: 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lenio Luiz (Org.). 
Comentários à Constituição do Brasil . São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1846. 
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estar social da população (artigo 1º) e entende contrária ao espírito 
e princípios da Carta das Nações Unidas a violação destes direitos 
soberanos sobre os recursos naturais (artigo 7º). [...] 
Em relação a exploração de minérios e minerais nucleares, há uma 
série de acordos internacionais, visando ao controle e a fiscalização 
internacionais para evitar a proliferação de armas nucleares. O 
Brasil ratificou somente na década de 1990, após a 
redemocratização, os principais tratados sobre o tema, como o 
Tratado de Tlatelolco, de proscrição das armas nucleares na 
América Latina e Caribe, de 14 de fevereiro de 1967, e o Tratado 
sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares, de 1º de julho de 
1964. Além disso, o Brasil criou, em conjunto com a Argentina e a 
Agência Internacional de Energia Atômica, a Agência Brasileiro-
Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nuclares 
(ABACC), que realiza inspeções conjuntas nas instalações 
nucleares de ambos os países. 

 

Dados os elementos apresentados por Grau, na interpretação do 

conjunto do texto normativo constitucional pátrio e das convenções e tratados 

internacionais pelos quais o Brasil se obrigou, em cotejo com o exame dos textos 

constitucionais Comparados dos países selecionados no capítulo 3, que poucas 

Constituições trazem disposições expressas ao emprego de recursos nucleares e, 

quando o fazem, não vão além de estabelecer a competência legislativa, 

observando a estrutura conformadora do Estado (a maior parte dos casos 

estudados, possuem um desenho de federação), estabelecendo competências 

estritamente constitucionais – na Alemanha, privativa da União; no Canadá, das 

províncias; e na Austrália, das províncias no que tange à mineração, havendo 

vedação legal federal à geração eletronuclear pelas províncias. 

Mesmo grandes produtores de Energia Nuclear – como os EUA e a 

França –, não estabeleceram condicionantes constitucionais para exploração dos 

recursos na área; os países estudados, diante do desenvolvimento da tecnologia 

nuclear, estabeleceram disposições e competências normativas e regulatórias 

infraconstitucionais, observando elementos pertinentes da técnica jurídica 

adequados ao atual estágio do desenvolvimento científico para regrar o emprego 

de recursos e tecnologias nucleares, em observação às disposições da Agência 

Internacional de Energia Atômica. 
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Se o percurso histórico da Energia Nuclear, nos anos 1980, transcorreu 

permeado pelas ressalvas e receios do emprego dessa tecnologia diante dos 

riscos implicados na atividade, esses elementos passaram a ser melhormente 

quantificados no início do século XXI, com a reformulação dos projetos de plantas 

nucleares, visando aumentar a segurança e eficiência energéticas, conceber novos 

projetos de plantas atômicas e reduzir a dependência de fontes fósseis, 

ambientalmente poluentes ou de elevados impactos socioambientais. 

A discussão socioambiental trazida pelo Relatório Brundtland e pela 

mobilização internacional em torno da adequada utilização dos recursos naturais 

no presente e na preservação da possibilidade de um futuro passa pela adequada 

correlação entre demanda e oferta de energia e a produção ambientalmente mais 

limpa a partir das fontes elétricas existentes. 

A literatura especializada tem demonstrado, nos estudos das matrizes 

elétricas dos Estados nacionais, a importância da Energia Nuclear para a 

segurança energética, combinada ao emprego de fontes renováveis para 

diminuição das emissões de CO2 nos processos de geração de energia, tal como 

reconhecem Bazan-Perkins439, Markandya440 e Piera441. 

Mais ainda: em Stamford442, são traçados 43 indicadores de 

Sustentabilidade em torno de três categorias443: técnico-econômica, social e 

ambiental associados aos sistemas de energia que, apesar da análise tomar como 

                                            
 
439 BAZAN-PERKINS, S.D. La energía nuclear, una alternativa de sustentabilidad para resolver la 
demanda eléctrica en México. (Segunda parte). Ingeniería, Investigación y tecnología , México, v. 6, 
n. 4, p. 281-298, 2005. Disponível em: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid= 
S1405-77432005000400281&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 27 maio 2019. 
440 MARKANDYA, Anil. Externalities from Electricity Generation and Renewable Energy. Methodology 
and Application in Europe and Spain. Cuadernos Económicos de ICE , Espanha, n.83, vol. 1, 2012, 
p. 85-100 
441 PIERA, Mireia. Sustainability Issues in the Development of Nuclear Fission Energy. Energy 
Conversion and Management , vol. 51, 2010, p. 938-946. 
442 STAMFORD, Laurence; AZAPAGIC, Adisa. Sustainability indicators for the Assessment of Nuclear 
Power. Energy , n. 36, 2011, p. 6037-6057. 
443 As categorias, assim denominadas por Stamford, correspondem às dimensões clássicas da 
sustentabilidade conforme Ferrer – econômica, social e ambiental –, abordadas no capítulo 2 da 
presente tese. 



203 
 

 

pano de fundo o Reino Unido, poderiam ser utilizados de igual modo no estudo de 

outras matrizes elétricas conforme reconhecido pelo autor. 

A AIEA registra que atualmente são operados 452 reatores nucleares 

em todo o mundo, além de se encontrarem em construção outras 54 plantas444, 

perfazendo da Energia Nuclear, atualmente, a quarta mais importante entre as 

fontes de geração de energia elétrica no mundo445, ainda superada pelas fontes 

carbonífera, gás natural e hídrica446, a par das externalidades de custos já tão 

conhecidas, porém, ainda pouco internalizadas, dessas matrizes elétricas 

tradicionais. 

As matrizes elétricas globais, neste ponto, apresentam um grau bem 

mais intenso de diversificação nas fontes energéticas utilizadas, conforme pode ser 

visualizado na figura a seguir: 

                                            
 
444 IAEA. Power Reactor Information System . World Statistics. Disponível em: 
https://pris.iaea.org/pris/. Acesso em: 27 maio 2019. 
445 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Statistics: Electricity Generation by Fuel . Disponível em: 
https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD&year=2016&category=Electricity&indicator=ElecGenB
yFuel&mode=chart&dataTable=ELECTRICITYANDHEAT. Acesso em: 27 maio 2019. Em 1990, a 
energia nuclear era a terceira fonte mais importante de energia, tendo sido superada pelo gás natural. 
446 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Statistics: Electricity Generation by Fuel . Disponível em: 
https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD&year=2016&category=Electricity&indicator=ElecGenB
yFuel&mode=chart&dataTable=ELECTRICITYANDHEAT. Acesso em: 27 maio 2019. 



 

Figura 4 - Participação das Fontes de Energia na 

Fonte: 

Destaca-se no

que garantem a estabilidade e segurança na fase de geração 

a combustíveis fósseis (carvão, gás e óleo) 

assumindo a fonte nucleoelétrica

participação na Matriz Elétrica

ativo para atendimento a demanda 

A partir do recorte analisado e mantendo

disponibilizados pela Agência Internacional de Energia ao longo da série histórica 

(1971-2016), as evidências apontam para uma maior 

geradoras elétricas, apesar de manter o arranjo anterior de concentração da 

geração em combustíveis fósseis, responsável por 65% da demanda, destacando

                                        
 
447 OUR WORLD IN DATA. 
<https://ourworldindata.org/energy
poverty-and-economic-growth

Participação das Fontes de Energia na Matriz Elétrica
2014 

Fonte: OUR WORLD IN DATA, 2019447 
 
 

se no gráfico acima que as mais importantes fontes de energia, 

que garantem a estabilidade e segurança na fase de geração elétrica 

a combustíveis fósseis (carvão, gás e óleo) – equivalente a 63% do total, 

assumindo a fonte nucleoelétrica, até 1990, o papel de terceira fonte em nível de 

Matriz Elétrica mundial, com 17%, demonstrando

para atendimento a demanda elétrica existente. 

A partir do recorte analisado e mantendo-se a análise dos dados 

disponibilizados pela Agência Internacional de Energia ao longo da série histórica 

2016), as evidências apontam para uma maior diversificação das fontes 

geradoras elétricas, apesar de manter o arranjo anterior de concentração da 

geração em combustíveis fósseis, responsável por 65% da demanda, destacando

                                            

OUR WORLD IN DATA. Energy Production & Changing Energy Sources
https://ourworldindata.org/energy-production-and-changing-energy-sources#energy

growth>. Acesso em: 27 maio 2019. 
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Matriz Elétrica Mundial – 1971-

 

que as mais importantes fontes de energia, 

elétrica estão ligadas 

equivalente a 63% do total, 

o papel de terceira fonte em nível de 

mundial, com 17%, demonstrando-se um importante 

se a análise dos dados 

disponibilizados pela Agência Internacional de Energia ao longo da série histórica 

diversificação das fontes 

geradoras elétricas, apesar de manter o arranjo anterior de concentração da 

geração em combustíveis fósseis, responsável por 65% da demanda, destacando-

Energy Production & Changing Energy Sources . Disponível em: 
sources#energy-consumption-
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se aí o papel assumido pelo gás natural na fase de geração e a diminuição na 

utilização de óleo, como pode ser verificado no gráfico acima. 

Considerando a análise dos dados mundiais, observa-se o esforço 

concebido em nível global pela utilização massiva de fontes energéticas 

renováveis, apesar de suas características variáveis de fornecimento448, atreladas 

a outras fontes que possibilitem o atendimento da demanda de base, e, mesmo na 

mudança temporal, verifica-se que a Energia Nuclear mantém-se como importante 

condição de fornecimento e garantia de segurança energética, passando a ser, 

mermo verificada redução porporcional, a quarta mais importante fonte geradora 

de energia elétrica, correspondendo ao equivalente a 10% da demanda mundial de 

energia, que registrou um crescimento exponencial importante no período, superior 

à multiplicação por três vezes, num horizonte de aumento populacional de mais 

que o dobro. 

Cabe uma ressalva quanto à fonte hidrelétrica, conforme aponta 

Markandya449, em razão de sua dependência da capacidade de armazenamento de 

água para produção de energia em períodos de estiagem, possibilitando sua 

utilização para atendimento a demanda de base; quanto às demais fontes 

renováveis, como eólica e fotovoltálca, ressalta-se a carência de maiores estudos 

acerca de potenciais Externalidades negativas. 

Esses dados devem ser lidos junto à expansão mundial do consumo de 

energia por regiões geográficas, a partir da estreita relação existente entre o 

acesso a energia e o desenvolvimento econômico e tecnológico, como veremos a 

seguir: 

                                            
 
448 MARKANDYA, Anil. Externalities from Electricity Generation and Renewable Energy. Methodology 
and Application in Europe and Spain. Cuadernos Económicos de ICE , Espanha, n.83, vol. 1, 2012, 
p. 85-100 
449 MARKANDYA, Anil. Externalities from Electricity Generation and Renewable Energy. Methodology 
and Application in Europe and Spain. Cuadernos Económicos de ICE , Espanha, n.83, vol. 1, 2012, 
p. 85-100 



 

Figura 5 - Consumo Primário de Energia por Região Geográfica (1965

Fonte: OUR WORLD IN DATA, 2019
 

O gráfico acima 

Verifica-se que a demanda de energia, num horizonte de cinquenta anos, é 

multiplicada por 3,5 (três e meia) 

hora) em 1965, a demanda mundial de energia salta para quase 153 TWh 

cinquenta e três terawatts

Como resultado

verifica-se que nesse mesmo ínterim, a população mundial salta de 3,34 bilhões de 

habitantes para 7,38 bilhões de habitantes, o que implica dizer que

faixa temporal, houve um salto populacional 

cento). 

                                        
 
450 OUR WORLD IN DATA. 
<https://ourworldindata.org/energy
poverty-and-economic-growth
451 OUR WORLD IN DATA. 
<https://ourworldindata.org/world
27 maio 2019. 

Consumo Primário de Energia por Região Geográfica (1965

Fonte: OUR WORLD IN DATA, 2019450 

acima traduz importantes informações 

se que a demanda de energia, num horizonte de cinquenta anos, é 

(três e meia) vezes: de 43 TWh (quarenta e três terawatts

em 1965, a demanda mundial de energia salta para quase 153 TWh 

e três terawatts-hora) em 2015. 

Como resultado, utilizando dados do mesmo repositório estatístico

e mesmo ínterim, a população mundial salta de 3,34 bilhões de 

habitantes para 7,38 bilhões de habitantes, o que implica dizer que

houve um salto populacional em 121% (cento e vinte e um por 

                                            

OUR WORLD IN DATA. Energy Production & Changing Energy Sources
https://ourworldindata.org/energy-production-and-changing-energy-sources#energy

growth>. Acesso em: 27 maio 2019. 
OUR WORLD IN DATA. World Population Growth

https://ourworldindata.org/world-population-growth#population-growth-by-world

206 
 

Consumo Primário de Energia por Região Geográfica (1965-2015) 

 

traduz importantes informações para a pesquisa. 

se que a demanda de energia, num horizonte de cinquenta anos, é 

(quarenta e três terawatts-

em 1965, a demanda mundial de energia salta para quase 153 TWh (cento e 

dados do mesmo repositório estatístico451, 

e mesmo ínterim, a população mundial salta de 3,34 bilhões de 

habitantes para 7,38 bilhões de habitantes, o que implica dizer que, na mesma 

(cento e vinte e um por 

Energy Production & Changing Energy Sources . Disponível em: 
sources#energy-consumption-

World Population Growth . Disponível em: 
world-region>. Acesso em: 
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Além disso, constata-se o deslocamento regional dos centros 

consumidores de energia: enquanto as regiões da América do Norte, Europa e 

Eurásia correspondiam à demanda equivalente a 80% (oitenta por cento) da 

energia consumida, em 2015 a região da Ásia-Pacífico passa a responder pelo 

consumo equivalente ao das regiões de América do Norte, Europa e Eurásia, o que 

indica importantes mudanças no processo de eletrificação – e consequentemente, 

desenvolvimento econômico e tecnológico – ao longo dos últimos cinquenta anos. 

Nesse ponto, são possíveis as seguintes inferências: 

1) A expansão da população mundial veio acompanhada pela expansão 

crescente da demanda de energia; 

2) A expansão de energia acompanha a expansão da industrialização; e 

3) A demanda de energia se expande de acordo com o desenvolvimento 

e melhoria da qualidade de vida dos países subdesenvolvidos. 

A existência de um futuro digno passa diretamente pelo justo acesso aos 

recursos e condições adequadas para fruição dos direitos fundamentais; dentre 

esses recursos, a energia mostra-se um importante ativo para garantir acesso dos 

bens de consumo e conforto mínimo buscado pelas sociedades ao longo dos 

séculos XX e XXI. 

Essa condição tem sido verificada através da expansão e 

industrialização da região do Pacífico e da Ásia, possibilitando que um importante 

contingente populacional passe a ter condições de acesso à energia elétrica, 

viabilizando condições de desenvolvimento econômico e social, tal como apontam 

Chontanawat et. al452, estabelecendo indubitável correlação entre desenvolvimento 

socioeconômico e o acesso a energia elétrica. 

                                            
 
452 CHONTANAWAT, Jaruwan. HUNT, Lester C.; PIERSE, Richard. Does Energy Consumption Cause 
Economic Growth? Evidence from a Systematic Study of Over 100 Countries. Journal of Policy 
Modeling , vol. 30, n. 2, mar. – abr. 2008, p. 209-220. 
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A constatação dos fatores de inserção populacional entrelaçados à 

massificação do acesso ao consumo de energia conduz a uma linha de raciocínio 

pelo equilíbrio da reafirmação do Paradigma da Sustentabilidade, como examinado 

no capítulo 2, em torno das dimensões social, ambiental, econômica e tecnológica, 

diante da correlação entre energia, desenvolvimento econômico e redução das 

desigualdades sociais, em que a mudança na relação de demanda de energia 

implicou numa profunda alteração do panorama socioeconômico regional, 

materializando a inserção viabilizada pelo acesso a um insumo que interfere 

diretamente na melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento humano. 

O dado preocupante que emerge do estudo é a relação da expansão na 

produção de energia com uma Matriz Elétrica ambientalmente insustentável. A 

utilização massiva de combustíveis fósseis implica em um gargalo ao 

desenvolvimento futuro, diante de mudanças climáticas causadas pela geração do 

efeito estufa antrópico, perspectiva de exaurimento das fontes tradicionais de 

energia em face da crescente demanda (verificada nos gráficos anteriores), 

eventual instabilidade geratriz das fontes limpas quanto ao fator de segurança 

energética, além de, como asseveram Porto e Milanez453, potenciais conflitos 

sociais, jurídicos e econômicos de grande monta, decorrentes da geração de 

matrizes energéticas autodeclaradas limpas – caso principalmente da fonte hídrica. 

Tal elemento exsurge de Weber454 que, ao estudar o caso alemão, 

demonstra como a transição das fontes elétricas da Matriz Energética alemã não 

contribuiu para a diminuição do grau de carbonização de seu parque elétrico, 

apesar da modificação da Lei de Energia (Energiewende) ter conduzido à 

desnuclearização progressiva de sua matriz, num movimento produzido pela 

rejeição política à energia nuclear, o que implica concluir, em decorrência da 

inevitável necessidade de recorrer às fontes carboniferas, no retardamento ao 

                                            
 
453 PORTO, Marcelo Firpo de Souza; FINAMORE, Renan; FERREIRA, Hugo. Injustiças da 
Sustentabilidade: conflitos ambientais relacionados à produção de energia “limpa” no Brasil. Revista 
Crítica de Ciências Sociais , 100, maio 2013, p. 37-64. 
454 WEBER, Gabriel; CABRAS, Ignazio. The Transition of Germany’s Energy Production, Gree n 
Economy, Low-Carbon Economy, Socio-Environmental Co nflicts, and Equitable Society.  
Disponível em: http://nrl.northumbria.ac.uk/31645/. Acesso em: 14 jun. 2019. 
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cumprimento dos compromissos relativos ao atendimento à Sustentabilidade 

ambiental no que tange ao capítulo específico da geração de energia elétrica. 

Este ponto revela-se singular diante do discurso transnacional de 

promoção da Sustentabilidade e da aprovação da Agenda 2030 dos ODS 

(Objetivos do Desenvolvimento Sustentável), que implica, dentre outras coisas, 

numa mudança das matrizes elétricas globais e a geração renovável de energia 

enquanto metas emergentes do arranjo concebido pela Assembleia Geral da ONU. 

Em direção distinta caminhou o sistema elétrico brasileiro. 

Historicamente, os potenciais hidroelétricos brasileiros foram massivamente 

explorados, sendo importante foco de conflitos socioambientais455 e, nos últimos 

anos, com a integração do sistema elétrico e a concepção do Operador Nacional 

do Sistema Elétrico (ONS), o parque elétrico brasileiro passou a recorrer às 

termelétricas para atendimento de sua demanda. A configuração de nossa Matriz 

Elétrica pode ser sintetizada na figura a seguir: 

                                            
 
455 PORTO, Marcelo Firpo; MILANEZ, Bruno. Eixos de desenvolvimento econômico e geração de 
conflitos socioambientais no Brasil: desafios para a sustentabilidade e a justiça ambiental. Ciência & 
Saúde Coletiva , Rio de Janeiro, v. 14, n. 6, p. 1983-1994, Dez. 2009. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232009000600006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 14 jun. 2019. 



 

Figura 6 - Participação das Fontes de Energia na 

Fonte: OUR WORLD IN DATA, 2019

Conforme examinado no capítulo 4 e com base no gráfico 

verifica-se que o Brasil optou pela utilização do parque hidroelétrico para geração 

de sua energia, aliada a um arranjo de centralidade do 

e controle do setor elétrico.

Esta utilização massiva das fontes hídricas contribui

elétrico nacional tenha importante presença de 

de decarbonização; por outro lado, diante do esgotamento das possibilidades de 

exploração hídrica na região 

contingentes populacionais e a demanda industrial, 

deslocado para a Região Norte, utilizando

Interligado Nacional para fazer frente à 

Sudeste, implicando em grandes 

amazônicos. 
                                        
 
456 OUR WORLD IN DATA. Energy Production & Changing En
<https://ourworldindata.org/energy
poverty-and-economic-growth

Participação das Fontes de Energia na Matriz Elétrica
2014 

Fonte: OUR WORLD IN DATA, 2019456 
 

Conforme examinado no capítulo 4 e com base no gráfico 

que o Brasil optou pela utilização do parque hidroelétrico para geração 

de sua energia, aliada a um arranjo de centralidade do Estado para financiamento 

e controle do setor elétrico. 

Esta utilização massiva das fontes hídricas contribuiu

importante presença de fontes elétricas com maior potencial 

de decarbonização; por outro lado, diante do esgotamento das possibilidades de 

na região Sul e Sudeste, em que se concentram os maiores 

ulacionais e a demanda industrial, os projetos hidrelétricos tem se 

deslocado para a Região Norte, utilizando-se de grandes linhões e do Sistema 

Interligado Nacional para fazer frente à alta demanda concentrada no eixo Sul

implicando em grandes impactos sociais e danos aos cursos d

                                            

OUR WORLD IN DATA. Energy Production & Changing Energy Sources. 
https://ourworldindata.org/energy-production-and-changing-energy-sources#energy

growth>. Acesso em: 27 maio 2019. 
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Matriz Elétrica Brasileira – 1971-

 

Conforme examinado no capítulo 4 e com base no gráfico acima, 

que o Brasil optou pela utilização do parque hidroelétrico para geração 

Estado para financiamento 

u para que o parque 

fontes elétricas com maior potencial 

de decarbonização; por outro lado, diante do esgotamento das possibilidades de 

em que se concentram os maiores 

os projetos hidrelétricos tem se 

se de grandes linhões e do Sistema 

alta demanda concentrada no eixo Sul-

impactos sociais e danos aos cursos d’água 

ergy Sources. Disponível em: 
sources#energy-consumption-
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O gráfico permite ainda entender as distinções entre o parque elétrico 

nacional e mundial, destacando-se a importância assumida, nos últimos anos, 

pelas fontes térmicas convencionais baseadas em combustíveis fósseis, para 

atendimento às demandas de base, como condição para a segurança da Matriz 

Energética brasileira: diante da variação pluviométrica, o país acorre às 

termelétricas para manter a oferta de energia no âmbito do Sistema Interligado 

Nacional457. 

Ressalta-se que o parque elétrico brasileiro relega a Energia Nuclear à 

posição de fonte subsidiária, apesar dos altos custos financeiros decorrentes do 

subsídio a utilização das usinas térmicas458 e as implicações ambientais no 

emprego de fontes derivadas de combustíveis fósseis459 decorrentes da escolha 

política de utilização de fontes não renováveis, conforme apresentado acima. 

Junto a este cenário global tendente a um retorno ao crescimento da 

exploração da fonte energética nuclear, a atuação transnacional da AIEA, ao 

induzir melhorias no ambiente regulatório transnacional460, estimulou novos marcos 

normativos regulatórios internos, reajustes das plantas nucleares existentes, 

visando ao pleno aproveitamento, e acréscimo dos níveis garantidores de 

efetividade da segurança radiológica, o que tem viabilizado o renascimento da 

indústria nuclear nos últimos dez anos, como se verifica no gráfico a seguir: 

                                            
 
457 COSTA, Ana Thereza Carvalho. Determinantes da Matriz Elétrica Nacional : uma análise do 
planejamento do setor e a contratação via leilões. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, 
Estratégias e Desenvolvimento, 2017. 
458 INESC. Brasil gasta cerca de R$68 bi por ano com subsídios  a combustíveis fósseis . 
Disponível em: https://www.inesc.org.br/brasil-gasta-cerca-de-r68-bi-por-ano-com-subsidios-a-
combustiveis-fosseis/. Acesso em: 27 maio 2019. 
459 DIAMANDIS, Peter H; KOTLER, Steven. Abundância:  o futuro é melhor que você imagina. 
460 COOK, Helen. International Nuclear Law: nuclear saety, emergency response and nuclear liability. 
In: BUTT, Simon; NASU, Hitoshi; NOTTAGE, Luke (Org.). Asia-Pacific Disaster Management : 
Comparative and socio-legal perspectives. Springer: Berlim, 2014. 
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Figura 7 - Usinas Nucleares por Anos de Operação 

 

Fonte: PRIS/IAEA461 

Com base no gráfico acima, verifica-se que apesar da redução dos 

projetos a partir do final dos anos 80, como corolário natural dos incidentes 

ocorridos nos EUA (Three Miles Island) e na URSS (Chernobyl), condição que 

subsiste ao longo dos anos 90, a tendência negativa durou poucos anos. A partir 

do início do século XXI ocorre uma reversão dessa tendência, diante da 

necessidade energética dos países em desenvolvimento, especialmente no eixo 

Ásia-Pacífico, apresentado na Figura 5, e pelo aprimoramento tecnológico da 

segurança de plantas nucleoelétricas decorrente do arranjo cooperativo e 

regulatório transnacional. 

Os elementos acima reforçam o caráter transnacional no 

compartilhamento de boas práticas de governança e regulação, possibilitando que 

as mesmas sejam difundidas internacionalmente462 e absorvidas pelo sistema 

regulatório brasileiro, permitindo que a fonte nuclear se revele, à luz do Paradigma 
                                            
 
461 IAEA. Power Reactor Information System . World Statistics Disponível em 
https://pris.iaea.org/PRIS/home.aspx. Acesso em 27 maio 2019.  
462 WANG, Qiang; CHEN, Xi. Regulatory failures for nuclear safety – the bad example of Japan – 
implication for the rest of Word. Renewable and Sustainable Energy Reviews , vol. 16, n. 5, jun. 
2012, p. 2610-2617. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032112000342. Acesso em: 27 maio 2019. 
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da Sustentabilidade, matriz transicional no século XXI, em que pese as 

problemáticas jurídico-normativas, como será examinado no próximo subcapítulo. 

 

5.2 DESAFIOS JURÍDICO-POLÍTICOS DA REGULAÇÃO NUCLEA R 

BRASILEIRA: A EXPERIÊNCIA TRASNACIONAL 

 

No estudo de Direito Comparado realizado no Capítulo 3, verificou-se 

que cada país dá tratamento muito distinto à matéria nuclear, sendo uma 

característica comum a liberdade dada ao Poder Executivo e a fiscalização 

moderada realizada pelo Poder Legislativo sobre os projetos e políticas públicas, 

observadas as regras gerais do Direito Transnacional garantidoras da segurança e 

controle das atividades e tratamento de rejeitos. 

Ao se debruçar no Ordenamento Jurídico brasileiro, tendo em conta o 

rito de tramitação percorrido pelo projeto de texto constitucional até a sua 

promulgação em 1988, verifica-se a existência de controvérsias e dissensos entre 

as Subcomissões temáticas acerca do regime a ser definido para a exploração dos 

recursos e tecnologias nucleares: de um lado, uma defesa por uma 

desnuclearização; de outro, a utilização sustentável das potencialidades 

tecnológicas nucleares, observado o caráter pacífico dos projetos e atividades no 

setor. 

Ou seja, uma corrente professava a defesa de um texto mais aberto, 

limitando-se a estabelecer a competência da União e restrições das tecnologias 

nucleares para o emprego pacífico nas atividades relacionadas, enquanto, por 

outro lado, textos mais restritivos fizeram-se presentes com pretensão de 

compensações aos estados com usinas nucleares, condicionamento da 

implantação de novas plantas a plebiscito prévio na área afetada, dependência 

política do setor nuclear à aprovação de iniciativas de competência do Poder 

Legislativo ou, de forma mais extremada, encerramento do Programa Nuclear 
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Brasileiro, para restringir o emprego da tecnologia nuclear exclusivamente às 

aplicações da medicina. 

A postura isolacionista do Brasil no segmento nuclear, apresentado no 

capítulo 1, é um desdobramento das dificuldades verificadas para o 

desenvolvimento de iniciativas tecnológicas no setor. Destaca-se neste sentido o 

diagnóstico de Alves463: 

Em síntese, podemos concluir que a atual situação internacional 
indica: 
- existência de cartel tecnológico restringindo o acesso a 
tecnologias e inviabilizando a compra de materiais e equipamentos;  
- política e/ou legislação de países exportadores de tecnologia, 
equipamentos e materiais unificados no Club de Londres, contrárias 
aos interesses nacionais;  
- política de não proliferação discriminatória e impeditiva de 
desenvolvimentos autônomos para fins eminentemente pacíficos;  
- intenção declarada de não permitir o acesso de novos países ao 
mercado de tecnologias consideradas sensíveis;  
- interesse externo de manter o mercado brasileiro como importador 
de produtos com agregados tecnológicos e exportador de matérias 
primas;  
- carência de matérias primas nucleares em alguns países 
industrializados. 
 

As colocações de Alves, calcadas no desenvolvimento tecnológico 

brasileiro, visando afastar-se das amarras transnacionais, possibilitou que o 

discurso constitucional emergente fosse o do emprego da tecnologia nuclear, 

centralizado na União e dependente de financiamento público para que preste os 

serviços públicos correlatos. 

O desenvolvimento autônomo do PNB, a cooperação estabelecida com a 

Argentina e a mudança nas perspectivas mundiais no setor nuclear possibilitaram o 

arrefecimento das hostilidades estrangeiras e maior integração transnacional, 

verificada nos anos 1990 com a adesão ao Tratado de Não Proliferação de Armas 

                                            
 
463 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. Programa Nuclear Brasileiro . Apresentado 
por Rex Nazaré Alves, em 6 de maio de 1987 à Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos 
Coletivos e Garantias da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
da Assembleia Nacional Constituinte. Disponível em: <https://www.ipen.br/biblioteca/outros/1238.pdf>. 
Acesso em: 18 maio 2019. 
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Nucleares e a incorporação de tratados e convenções internacionais, concebidas 

no seio da AIEA, ao Ordenamento Jurídico brasileiro. 

O panorama político advindo dessa mudança de Paradigma para uma 

realidade integrada ao sistema internacional permitiu a apreensão de princípios 

universais pelo Direito Nuclear Brasileiro. 

Neste ponto, a AIEA464 apresenta como princípios que decorrem da 

exploração de atividades nucleares os seguintes: da segurança tecnológica, da 

segurança física, da responsabilidade, da autorização, do controle contínuo, da 

compensação, do Desenvolvimento Sustentável, do cumprimento, da 

independência, da Transparência e da cooperação internacional. 

Jorge465, por sua vez, destaca como princípios jurídicos orientadores da 

atividade nuclear os seguintes: da segurança tecnológica, da prevenção e 

precaução, da cooperação internacional, dos fins pacíficos, da desnuclearização, 

do controle parlamentar, do licenciamento prévio, da participação federativa, da 

segurança física, da responsabilização, do controle contínuo e evolutivo, do 

Desenvolvimento Sustentável, do cumprimento estrito, da Transparência e da 

independência da entidade regulatória. 

Apesar da aproximação recentemente observada entre o arranjo jurídico 

brasileiro e o transnacional, verifica-se a existência de elementos bastante 

distintivos: por exemplo, o denominado princípio do controle parlamentar da política 

nuclear, que deflui da alínea a do inciso XXIII do artigo 21 c/c o inciso XIV do artigo 

49 da Carta Constitucional, não é um princípio albergado em via transnacional. 

O atual arranjo jurídico-constitucional brasileiro é estritamente regulado 

e estatizado, centralizado na União466, em especial na Comissão Nacional de 

                                            
 
464 STOIBER, Carlton; BAER, Alec; PELZER, Norbert; TONHAUSER, Wolfram. Manual de Derecho 
Nuclear . Viena: IAEA, 2006, p. 5-6. 
465 JORGE, Társis Nametala Sarlo. Direito Nuclear Brasileiro : regime jurídico. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2014, p. 91-130. 
466 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1 988. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 16 jan. 2017. 
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Energia Nuclear467, que tem tanto poder regulatório como indutor à atividade 

nuclear, detentora da maioria das ações das Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e 

Nuclebrás Equipamentos Nucleares (NUCLEP), deixando apenas recentemente de 

compor o Conselho de Administração das referidas companhias468 ao fito de 

alinhar-se ao disposto na Lei das Estatais (13.303/16). 

Os elementos examinados no Capítulo 3 demonstram a experiência 

internacional de regulação jurídica das instalações nucleares, admitindo, em maior 

ou menor escala, a atuação da iniciativa privada em todos os ciclos relacionados 

ao emprego do urânio, com a definição de competências legislativas gerais sob o 

controle estatal, observado o balanço de equilíbrio de poderes próprio à realidade 

de cada país e o papel dos entes regulatórios da atividade469. 

Impende ressaltar a experiência britânica de desestatização do sistema 

de geração nucleoelétrica470, cujo setor era, inicialmente, estatizado, foi 

progressivamente aberto para atuação da iniciativa privada entre os anos 1980 e 

1990, juntamente com o restante do setor de energia471, demandando importantes 

estudos e reflexões sobre tal abertura no arranjo jurídico regulatório interno do 

Reino Unido. 

A experiência norte-americana, francesa e canadense, examinadas no 

Capítulo 3, com o projeto Átomos para a Paz e a constituição de suas agências 

reguladoras independentes, admitindo a abertura regulada do mercado elétrico 

nuclear e construindo as bases estruturantes a partir do Poder Legislativo e 

                                            
 
467 BRASIL. Lei nº 4.118, de 27 de agosto de 1962 . Dispõe sobre a política nacional de energia 
nuclear, cria a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4118compilada.htm>. Acesso em: 8 maio 2019. 
468 CNEN. CNEN deixa de ser membro dos Conselhos de Administr ação de INB e NUCLEP . 
Disponível em: <http://www.cnen.gov.br/ultimas-noticias/440-comunicado-cnen-deixa-de-ser-membro-
dos-conselhos-de-administracao-de-inb-e-nuclep>. Acesso em: 19 maio 2019. 
469 Para maiores detalhes, vide IAEA. Country Nuclear Power Profiles. Disponível em: 
<https://cnp.iaea.org/countryprofiles/ Canada/Canada.htm>. Acesso em: 8 maio 2019. 
470 WORLD NUCLEAR. Nuclear Development in the United Kingdom . Disponível em: 
<http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/appendices/nuclear-
development-in-the-united-kingdom.aspx>. Acesso em: 19 maio 2019. 
471 HASKEL, Jonathan; SZYMANSKI, Stefan. Privatization, Liberalization, Wages and Employment: 
theory and evidence for the UK. Econimica , vol. 60, n. 238, maio 1993, p. 161-181. Disponível em: 
<https://www.jstor.org/stable/2554587?seq=1#page_scan_tab_contents>. Acesso em: 19 maio 2019. 
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Executivo, apresentam-se como exemplos capazes de auxiliar a conceber 

propostas reestruturantes adequadas à solução dos entraves da indústria elétrica 

nuclear no Brasil. 

Já no caso alemão, verifica-se que o mercado de energia nucleoelétrico 

foi forçado a se limitar e encerrar progressivamente suas atividades, com o 

estabelecimento de uma moratória, diante de um arranjo legal concebido no âmbito 

do Parlamento, que levou ao Energiewende472 (Lei de Energia de 2002) e 

contribuiu para a maior dependência alemã de importação de combustíveis 

fósseis473 e indução econômica para barateamento das fontes renováveis, 

diminuindo a segurança energética da exploração própria de recursos e tecnologia 

geradora de energia. 

O Direito Nuclear Brasileiro, por sua vez, apresenta uma conformação 

muito específica, decorrente do processo pelo qual passou o setor nuclear no país 

no período pós Constituição de 1988. Concebida no período militar, a Política 

Nuclear e as atribuições dos órgãos competentes à indução e regulação do setor 

dependeram do papel de centralidade do Poder Executivo, e em especial de seu 

Chefe, para organização, operacionalização e financiamento do Programa Nuclear 

Brasileiro. 

O constituinte originário, todavia, diante do histórico de centralismo 

autoritário do Poder Executivo da União em matéria nuclear, e em grande parte 

influenciado pelos eventos trágicos de Chernobyl (1986) e Goiânia (1987), propôs 

uma disposição condicionante ao desenvolvimento de iniciativas à apreciação 

prévia do Congresso Nacional (alínea a do inciso XXIII do artigo 21 c/c inciso XIV 

do artigo 49 da Constituição Federal) e exigência de lei específica para localização 

de plantas nucleares (§ 6º do art. 225 da Constituição Federal). 

                                            
 
472 RENN, Ortwin; MARSHALL, Jonathan Paul. Coal, Nuclear and Renewable Energy Policies in 
Germany: from the 1950s to the “Energiewende”. Energy Policy , vol 99, dez. 2016, p. 224-232. 
Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421516302294>. Acesso em: 
19 maio 2019. 
473 CLEAR ENERGY WIRE. Germany’s Dependence on Imported Fossil Fuels . Disponível em: 
<https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-dependence-imported-fossil-fuels >. Acesso 
em: 19 maio 2019. 
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Ocorre que este dispositivo, ao invés de democratizar o desenvolvimento 

das atividades nucleares no território nacional, por meio da participação dos 

representantes eleitos para a Câmara e Senado Federal, acaba servindo como 

instrumento de moeda de troca de interesses que, se não pouco republicanos, 

induzem o denominado presidencialismo de coalizão474, abrindo possibilidade para 

a constante violação da disposição constitucional, até pela sua total impropriedade 

em face da ausência de paralelo na regulação do Direito Comparado e 

transnacional em matéria nuclear, e pelo engessamento com que, caso levado às 

últimas consequências, inviabiliza a atividade econômica. 

Um exemplo normativo desse engessamento, no plano legal, pode ser 

verificado ao final do Capítulo 4 em que os estados federados brasileiros, apesar 

da possibilidade de discussão de inconstitucionalidade formal por vício de 

competência, legislam impedimentos e cerceamentos, condicionando em suas 

Constituições estaduais a construção de instalações seja pelo cerceamento 

completo, seja por meio de procedimento político-administrativo de licenciamento 

de instalações nucleares. 

Um outro exemplo – este de natureza prática –, é o verificado no caso 

da exportação para a Combustibles Nucleares Argentinos, empresa vinculada à 

CNEA, de 4.100 toneladas de urânio enriquecido, caso em que foi levantada a 

indispensabilidade de autorização do Congresso Nacional em parecer técnico a 

partir de interpretação da Constituição, todavia, a situação foi solucionada com um 

mero ofício autorizativo do Presidente da Câmara, na qualidade de membro do 

Conselho de Segurança Nacional, sanando a aprovação no âmbito daquele 

Conselho (Anexo I). 

Desde a Constituição de 1988, das poucas iniciativas legislativas em 

matéria nuclear que ganharam eficácia no Direito são as relativas a Tratados e 

                                            
 
474 LIMONGI, Fernando; FIGUEIREDO, Argelina. Bases institucionais do presidencialismo de 
coalizão. Lua Nova , São Paulo, n. 44, p. 81-106, 1998. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64451998000200005&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em: 19 maio 2019. 
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Convenções internacionais: dos 123 atos normativos promulgados475, somente 8 

destes seriam enquadrados como Leis (7) ou Emendas à Constituição (1), sem que 

haja um ajustamento de elementos da organização interna dos órgãos regulatórios 

e indutores da área nuclear com as disposições transnacionais incorporadas ao 

Ordenamento Jurídico brasileiro. 

Como efeito dessa lacuna normativa, o governo que por meio do Comitê 

de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro – CDPNB, vinculado ao 

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República – GSI/PR, 

elaborou um novo projeto de lei para ser encaminhado pelo presidente da 

República ao Congresso Nacional, findou por veicular as normas respectivas 

através do Decreto nº 9.600/2018, disposição que assume papel de verdadeiro 

regulamento autônomo, ao estabelecer as diretrizes sobre a política nuclear 

brasileira, submetendo-o a questionamentos acerca de sua compatibilidade com o 

texto constitucional, em confronto com os dispositivos constitucionais supracitados, 

pelo que pode se concluir não ter sido a melhor solução, malgrado talvez seja a 

única possível, para resolver o estado de completa lacuna normativa.  

Neste ponto, constata-se que a União, por meio do Decreto nº 

9.600/2018, apresenta um conjunto de princípios próprios a serem veiculados por 

meio de norma de estatura legal, e não inferior: 

I - o uso da tecnologia nuclear, para fins pacíficos, conforme 
estabelecido na Constituição; 
II - o respeito a convenções, acordos e tratados dos quais a 
República Federativa do Brasil seja signatária; 
III - a segurança nuclear, a radioproteção e a proteção física; 
IV - o domínio da tecnologia relativa ao ciclo do combustível 
nuclear;  
V - o emprego da tecnologia nuclear como ferramenta para o 
desenvolvimento nacional e o bem-estar da sociedade. 
 
 

                                            
 
475 BRASIL. Portal da Legislação . Disponível em: 
<https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao. 
nsf/fraWeb?OpenFrameSet&Frame=frmWeb2&Src=/legisla/legislacao.nsf%2FFrmConsultaWeb1%3F
OpenForm%26AutoFramed>. Acesso em: 19 maio 2019. 
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Problema maior se observa no plano da discussão acerca da recepção 

ou não, pelo texto constitucional vigente, das disposições normativas anteriores em 

matéria nuclear, haja vista que o novo regramento constitucional visou limitar as 

atividades do setor nuclear à aprovação do Congresso Nacional de iniciativas 

propostas pelo Poder Executivo, bem como estabeleceu um conjunto de princípios 

que vinculam a Administração Pública pelos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a ensejar Transparência até 

então pouco praticada nos cânones da atividade nuclear, plasmada e estruturada 

em meio à atmosfera ditatorial. 

Conforme apresentado no Capítulo 4, depois de estabelecido o novo 

marco constitucional brasileiro em 1988, o Poder Executivo Federal apresentou 

duas iniciativas legislativas visando estabelecer um novo arranjo legal para a 

política do setor nuclear: em 1989, durante o governo de José Sarney, e em 1992, 

no governo de Fernando Collor, em sentidos distintos. 

No projeto de lei de 1989 o plano restringia-se a reiterar os dispositivos 

delimitadores em matéria nuclear, sem estabelecer organização e regramento às 

estruturas existentes no âmbito do Programa Nuclear, seja no projeto civil, seja no 

militar. 

A proposta de 1992, nesse ponto, caracteriza-se pela abertura do setor à 

iniciativa privada: o desenvolvimento da Política Nuclear Brasileira viria 

acompanhado de uma reforma constitucional visando desestatizar setores e 

possibilitar a maior abertura para os setores produtivos. 

Ambas as proposições, contudo, não concluíram o seu curso no 

processo legislativo, implicando em anomalias jurídicas como a exportação de 

urânio enriquecido para a Argentina, em que foi utilizado como fundamento para 

sua execução os artigos 16 e 17 da Lei nº 6.189/1974 c/c Lei nº 9.112/95, 

verificando-se a complexidade e a quantidade considerável de obrigações 

acessórias em matéria nuclear, conforme apêndice anexado a este trabalho. 
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Outra demonstração, examinada por Jorge476 em seu trabalho, refere-se 

à necessidade de segregação de funções de fomento e de poder de polícia da 

CNEN, a serem exercidas por meio da concepção de uma Agência Regulatória 

Nuclear (ARN), citada como propósito nos Relatórios de Gestão da CNEN, porém, 

até o momento, não se traduziu em efetiva propositura legislativa. 

Em que pese divergir do supracitado autor quanto aos elementos 

propositivos (manutenção do monopólio da União e da centralidade do Estado para 

consecução do ciclo de atividades nucleares), destaca-se o exame aprofundado 

feito pelo mesmo quanto à necessidade de segregação de atribuições na CNEN, 

enquanto desdobramento da Convenção sobre Segurança Radiológica, ratificada 

pelo Brasil. Mesma conclusão a que chegou Braga477, em seu trabalho sobre a 

regulação nuclear em face dos princípios da precaução e da prevenção. 

Como demonstra Continentino478, há uma clara tensão entre democracia 

– governo do povo – e Constitucionalismo – governo das leis – diante da 

Constituição brasileira que não dispõe de forma clara sobre diversas questões, 

como aborto, eutanásia, clonagem e tantas outras, entre elas, Energia Nuclear. 

Com efeito, não havendo definição acerca de tais matérias, cobrar-se-á 

legitimidade da parte qualquer dos Poderes – Executivo, Legislativo ou Judiciário –, 

que venha a decidir sobre esses e outros temas controvertidos, sem consulta à 

população ou de forma aposta àquela mais acolhida pela opinião popular. É 

exatamente isso o que ocorre no caso do tema relativo à Energia Nuclear. 

Diante de uma Carta compromissária, que estabelece o direito ao 

desenvolvimento, decorrência do objetivo fundamental do Estado à garantia da 

dignidade humana, ganha relevância nesse sentido a capacidade estatal de 

                                            
 
476 JORGE, Társis Nametala Sarlo. Direito Nuclear Brasileiro , 244. 
477 BRAGA, Dimis da Costa. Energia nuclear e meio ambiente: princípios da precaução e da 

prevenção, p. 188-193. 
478 CONTINENTINO, Marcelo Casseb. Revisitando os fundamentos do controle de 
constitucionalidade : uma crítica à prática judicial brasileira. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 
2008, p. 14. 



222 
 

 

regulação e tratamento dispensado à prestação de serviços públicos479 e, em 

especial, os relativos a geração elétrica nuclear480. 

Canotilho481 assim se detém a delimitar as intrincadas relações entre os 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário: 

Por vezes, alguma doutrina continua a assinalar uma menor 
vinculação ao direito de certos actos ou relações como são as 
relações especiais de poder, os actos de jurisdição e os actos do 
governo. Quanto à primeira categoria, já diversas vezes foi definida 
a concepção correcta e adequada a um Estado de direito 
democrático. Restam os outros dois: (1) os actos de jurisdição, ou 
não se consideram actos do poder público stricto sensu, ou então 
diz-se que a protecção jurídica é protecção através do juiz mas não 
contra o juiz; a garantia da protecção jurídica impõe o contrário: a 
protecção é também contra o juiz e actos do poder judicial, sendo 
absurdo que os juízes, detentores de poderes públicos e vinculados 
aos direitos fundamentais, pudessem ficar impunes ad infinitum no 
caso de violação de direitos fundamentais (ex.: em processo penal); 
(2) os actos soberanos, livres de jurisdição, são a segunda e 
importante excepção ao controlo jurídico, considerando-se que 
estes actos de direcção respeitantes à totalidade do Estado 
(SCHEUNER) são actos políticos ou decisões constitucionais 
gerais, insubmissos a qualquer controlo. Há que não confundir duas 
coisas: uma, é a do inevitável espaço de conformação política de 
órgãos com competência para definir as linhas de direcção política 
do Estado; a outra, é a da conformação dos actos de governo ou 
«actos de direcção política» como espaços livres da própria 
Constituição. De resto, esta protecção jurídica não significa 
necessariamente protecção judicial (ex.: protecção através do 
Parlamento, Provedor de Justiça) 
 

Esta distinção é bastante relevante na configuração jurídica dos arranjos 

políticos necessários à consecução das finalidades estatais. Dada a natureza 

política dos atos de governo e a limitada capacidade de controle jurisdicional de 

tais ações, verifica-se que o juízo dos Poderes Executivo e Legislativo veiculam 

discursos bastante distintos, por vezes contrários. 

Enquanto o Executivo propõe um discurso de abertura política à ação 

dos entes privados, o Legislativo, movido por orientações bastante distintas, pela 

                                            
 
479 CARVALHO, Carlos Eduardo Vieira de. Regulação de serviços Públicos : na perspectiva da 
constituição econômica brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. 
480 JORGE, Társis Nametala Sarlo. Direito Nuclear Brasileiro : regime jurídico, p. 183-189. 
481 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional . Coimbra: Almedina, p. 277. 
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opinião pública limitada e pelos grupos de interesses com pautas ambientais 

restritivistas, tem estabelecido condições cada vez mais restritivas ao 

desenvolvimento e inovação tecnológica nuclear. 

Se de um lado o discurso centralista do Governo começa a ser revisto 

na própria Constituição482, este movimento se potencializa nos anos 90 com a 

assimilação no Brasil do discurso de abertura econômica e concorrencial dos 

serviços públicos.  

No setor brasileiro de energia483, a quase totalidade das fontes elétricas 

foram abertas a privatização, fazendo com que a geração de energia elétrica 

vivenciasse uma maior interação com a iniciativa privada e pressionasse o Estado, 

por meio do Poder Executivo, a estabelecer mecanismos regulatórios484 que 

permitissem a abertura do setor, com a aquiescência do Poder Legislativo, 

tomando como elemento substantivo para tais modificações a experiência de 

abertura econômica internacional. 

Neste ponto, vale reforçar: o mercado brasileiro de energia, serviço 

público essencial, de forma geral é explorado pela iniciativa privada, apesar da 

importância do Estado no setor de geração elétrica485, elemento melhor apreendido 

do exame da Lei nº 8.987, que regulamenta os regimes de concessão e permissão 

da prestação de serviços públicos486. 

                                            
 
482 BRESSER-PEREIRA, L. Da administração pública burocrática à gerencial. Revista do Serviço 
Público . Brasília: v. 47, n. 1, 1996. Disponível em: 
<https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/viewFile/702/550> Acesso em: 22 mar. 2018. 
483 COSTA, Ana Thereza Carvalho. Determinantes da Matriz Elétrica Nacional: uma análise do 
planejamento do setor e a contratação via leilões. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Programa de Pós-Graduação em Políticas 
Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. 
484 PAES DE PAULA, Ana Paula. Por uma Nova Gestão Pública : limites e potencialidades da 
experiência contemporânea. Rio de Janeiro: FGV, 2005. 
485 ROSIM, Sidney Olivieri. Geração de energia elétrica - Um enfoque histórico e institucional 
das questões comerciais no Brasil . 2008. Dissertação (Mestrado em Energia) - Energia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Acesso em: 10 maio 2019. 
486 BRASIL. Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 . Dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm>. Acesso em: 
12 maio 2019. 
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Desta feita, verifica-se que o setor público brasileiro envidou esforços 

para que os modelos de gestão e governança espelhassem os padrões 

internacionais, haja vista o interesse em filiação à Organização para a Cooperação 

e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), introduzindo institutos jurídicos 

baseados na experiência internacional como as parcerias público-privadas e os 

contratos de gestão, reforçando o elemento cooperativo como substrato necessário 

ao desenvolvimento. 

Logo, a partir do exame do panorama jurídico-institucional brasileiro, a 

realidade aponta para um esforço de aproximação dos Poderes Executivo e 

Legislativo visando diminuir a centralidade do Estado na atividade econômica e na 

prestação de serviços; contudo, examinada a área nuclear, as evidências apontam 

para a manutenção da dependência econômica e gerencial do Estado para 

viabilização dos empreendimentos nucleares, apesar das tratativas anteriores de 

cooperação internacional no setor487. 

Esta centralidade excessiva do Estado inviabiliza que o setor nuclear 

encete condições viabilizadoras da exploração de um serviço público diante da 

dependência orçamentária da União, o que se apresenta inadequado ao modelo 

econômico adotado pelo Brasil488. 

Constata-se, assim, em indubitável contrassenso constitucional, à luz 

dos princípios da ordem econômica e social, a manutenção do serviço de geração 

de Energia Nuclear como atividade monopolística absoluta da União, diante da 

flexibilização já permitida às demais fontes de energia, apesar dos custos 

financeiros489 e socioambientais elevados490 da produção de energia baseada em 

                                            
 
487 PATTI, Carlo (Org.). O Programa Nuclear Brasileiro: uma história oral . 
488 CARVALHO, Carlos Eduardo Vieira de. Regulação de serviços Públicos : na perspectiva da 
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combustíveis fósseis ou na concepção de projetos hidroelétricos nos cursos d' 

água491. 

Ao examinar as estruturas regulatórias brasileiras, considerando as 

disposições estatutárias da Eletronuclear492, sociedade de economia mista 

integrante da holding Eletrobrás493, sociedade de economia mista, com ações 

comerciadas no mercado acionário e submetido às regras internacionais de 

accountability e governança características da iniciativa privada, se mostrarem 

como uma manifestação da inaplicabilidade da condição restritiva a atuação do 

mercado na área nuclear. 

Neste sentido, destacam-se as discussões apresentadas por 

Guimarães494: 

Any country that really wants to develop nuclear energy, even if 
there is no doubt that it is only for peaceful uses, must achieve a 
national consensus about its need. This consensus is necessary 
because there will always be external pressures (with internal 
repercussions), mainly from countries that are using or prepared to 
use nuclear energy for any purpose, against our nuclear 
development. 
The set of laws and organizational structure in the nuclear field has 
to be suitable for an effective control of the safety of its use but that 
does not deprive the country of the safe application of nuclear 
energy for health care, industry and energy. The State shall keep for 
itself the strategic decisioins and control mechanisms and the Law 
must facilitate the participation of the private sector. A delicate 
balance, of risks and responsibilities, must be established between 
the State and the private sector to make this possible495. 

                                            
 
491 FEARNSIDE, Philip. Gases de Efeito Estufa no EIA-RIMA da Hidrelétrica de Belo Monte. Novos 
Cadernos NAEA , [S.l.], v. 14, n. 1, out. 2011. Disponível em: 
<https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/596>. Acesso em: 20 maio 2019.  
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493 BRASIL. Capital Social da Eletrobrás . Disponível em: 
<https://eletrobras.com/pt/ri/Paginas/Capital-Social.aspx>. Acesso em: 14 maio 2019. 
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Springer: Cham, 2018, p. 248. 
495 Qualquer país que realmente queira desenvolver energia nuclear, mesmo que não haja dúvida de 
que é apenas para usos pacíficos, deve alcançar um consenso nacional sobre sua necessidade. Esse 
consenso é necessário porque sempre haverá pressões externas (com repercussão interna), 
principalmente de países que estão usando ou preparados para usar a energia nuclear para qualquer 
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A experiência internacional, conforme abordado em Guimarães et. al., 

permite verificar como as sinergias, na geração e regulação do setor 

nucleoelétrico, são potencializadas com a inserção dos entes privados no ciclo de 

atividades do setor nuclear, possibilitando a exploração de potencialidades e 

fortalezas do processo, sem que haja prejuízo ao desenvolvimento de projetos e 

iniciativas do setor público na área nuclear na área de inovação tecnológica. 

Juridicamente, o aprimoramento das estruturas regulatórias e de 

governança, verificados no estudo transnacional e de Direito Comparado no 

capítulo 3, podem ser importantes indicadores para a cooperação normativa 

brasileira com os demais países, servindo-se dos instrumentos compartilhados, 

tomando como elementos teóricos neste sentido, na dimensão internacional, 

Piera496, Brook et. al.497, Stamford et. al.498, Markandya499 e Chu e Majumdar.500 e, 

no Brasil, com o trabalho de Alves501 na atuação da Comissão Nacional de Energia 

                                                                                                                                        
 
propósito, contra o nosso desenvolvimento nuclear. O conjunto de leis e estrutura organizacional no 
campo nuclear tem que ser adequado para um controle efetivo da segurança de seu uso, mas isso 
não priva o país da aplicação segura da energia nuclear para saúde, indústria e energia. O Estado 
manterá para si as decisões estratégicas e mecanismos de controle e a Lei deverá facilitar a 
participação do setor privado. Um equilíbrio delicado, de riscos e responsabilidades, deve ser 
estabelecido entre o Estado e o setor privado para tornar isso possível. (tradução livre do autor). 
496 PIERA, Mireia. Sustainability Issues in the Development of Nuclear Fission Energy. Energy 
Conversion and Management , vol. 51, 2010, p. 938-946. 
497 BROOK, Barry W.; ALONSO, Agustin; MENELEY, Daniel A.; MISAK, Jozef; BLEES, Tom; ERP, Jan 
B. van. Why nuclear energy is sustainable and hás to be part of the energy mix. Sustainable 
Materials and Tecnologies , vol. 1-2, dez. 2014, p. 8-16. Disponível em: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214993714000050?via%3Dihub>. Acesso em: 15 
jun. 2019. 
498 STAMFORD, Laurence; AZAPAGIC, Adisa. Sustainability indicators for the Assessment of 
Nuclear Power. Energy , n. 36, 2011, p. 6037-6057. 
499 MARKANDYA, Anil. Externalities from Electricity Generation and Renewable Energy. 
Methodology and Application in Europe and Spain. Cuadernos Económicos de ICE , Espanha, 
n.83, vol. 1, 2012, p. 85-100. 
500 CHU, Steven; MAJUMDAR, Arun. Opportunities and challenges for a sustainables energy future. 
Nature, vol. 488, ago. 2012, p. 294-303. Disponível em: 
<https://www.nature.com/articles/nature11475>. Acesso em: 21 jun.2019. 
501 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. Programa Nuclear Brasileiro . Apresentado 
por Rex Nazaré Alves, em 6 de maio de 1987 à Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos 
Coletivos e Garantias da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
da Assembleia Nacional Constituinte. Disponível em: <https://www.ipen.br/biblioteca/outros/1238.pdf>. 
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Nuclear junto à Constituinte, e Patti502, que o demonstra através da história oral do 

Programa Nuclear Brasileiro. 

Em seu trabalho, Piera503 procede a uma revisão das linhas contínuas de 

pesquisa e desenvolvimento no campo da Fissão Nuclear, levantando potenciais 

alternativas embasadas em características específicas de reatores modernos, de 

terceira e quarta geração, com menor investimento, retorno mais rápido e elevado 

nível de segurança e produtividade, pouco conhecidos pelos críticos da energia 

nuclear, geralmente embasados em fatores de reatores de primeira geração 

desenvovidos no período da corrida nuclear estimulada pela chamada “guerra fria”. 

Assim, mesmo adotando uma postura crítica sobre critérios de 

Sustentabilidade para o campo da Fissão Nuclear, a partir da análise das suas 

principais desvantagens, nomeadamente aquelas relacionadas com segurança e 

meio ambiente, salienta constituir-se em uma fonte de energia limpa e 

comprovadamente isenta de CO², apresentando uma extraordinária segurança 

energética na sua atual fase de desenvolvimento comercial, com enorme potencial 

para passar por novas fases de desenvolvimentos industriais.  

A partir desse ponto, o autor ainda explora características muito atraentes 

da fenomenologia nuclear sob a orientação de conceitos e critérios de 

Sustentabilidade – acerca da medicina, agricultura, saneamento básico e alimentos, 

que vão além do interesse do presente trabalho, mas, por certo, merecem pesquisas 

mais profundas. 

Para tanto, Piera faz uso do trabalho de Brook et. al.504, que ao lidar com 

a transição das matrizes energéticas globais, postulando pela importância da 

energia nuclear como mecanismo consistente, seguro, sustentável e 
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economicamente viável para satisfazer as necessidades contemporâneas de energia 

e as demandas deste insumo para os próximos anos. 

Aludindo à redução dos custos econômicos de geração de energia 

nucleoelétrica, quando comparada a outras fontes tradicionais bem como a 

valoração dos custos de intermitência do fornecimento das fontes consideradas 

renováveis, Piera toma como exemplo o desenvolvimento da matriz energética 

francesa e a correlação entre fontes uraníferas conhecidas e a participação dos 

países exploradores no mercado mundial de urânio. 

Estes elementos apresentados pelos autores supracitados encontram 

evidências ainda mais consistentes quando cotejado o trabalho de Stamford et. al.505 

que, ao examinar a matriz elétrica britânica, apresenta um conjunto de 43 

indicadores em torno de três categorias, tecno-econômica, ambiental e social – 

cabendo aqui um interessante paralelo com as dimensões do paradigma da 

sustentabilidade trabalhados por Gabriel Ferrer no capítulo 2. 

Tais conclusões, postas ao lado das análises apresentadas por 

Markandya506 quanto às externalidades das fontes de energia, destacam o papel 

da fonte nuclear na redução de custos ambientais e as incoerências advindas da 

falta de informação adequada à opinião pública, que influencia os entes políticos a 

restringir a exploração de recursos de matriz nuclear diante dos impactos de 

acidentes como os Three Miles Island e Chernobyl, apesar das evidências 

demonstrarem o contrário. 

Os pontos acima encontram importantes reflexões quanto à dimensão 

de futuro do setor de energia em Chu e Majumdar507, à vista da dinâmica 

necessária à implementação de um parque elétrico decarbonizado para redução 
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das consequências climáticas antrópicas e da necessidade de abertura ao 

financiamento do setor nuclear aos interesses privados, liberando os recursos 

estatais para pesquisa e inovação, fomentando a popularização e comercialização 

de energia para garantir o acesso aos mais pobres, permitindo a transição 

energética para um futuro digno e ambientalmente sustentável. 

Assim, em que pesem as considerações de Jorge508 quando, ao lado da 

necessidade de uma nova entidade reguladora, defende a manutenção do 

monopólio da União, a observação atenta dos modelos regulatórios dos países 

estudados no Capítulo 3, de feição constitucional econômica capitalista, a exemplo 

do Brasil, que em sua maioria permitem a exploração privada, ao lado das 

dificuldades enfrentadas pelo modelo nuclear brasileiro submetido ao arranjo 

estatizante e engessador da atividade, conforme demonstrado no Capítulo 4, 

conclui-se que a manutenção do absoluto monopólio da União não se mostra o 

meio mais adequado para assegurar a Sustentabilidade da exploração, pesquisa e 

inovação no âmbito das atividades nucleares. 

Uma análise mais abfrangente desse contexto, à luz de uma leitura 

integrativa da teoria dos serviços públicos e do próprio texto constitucional, que 

possibilitou a flexibilização ou abertura total à iniciativa privada à maioria dos 

serviços públicos relacionados à energia e telecomunicações antes monopolizados 

pelo Estado, à exceção daqueles alusivos às atividades nucleares que 

permanecem sob rigorosa exigência da atuação direta estatal, contra a realidade 

de quase todo o mundo capitalista, permite concluir pela adequação da 

flexibilização do monoólio do setor. 

Esta revisão de literatura estrangeira conduz ao caso brasileiro, 

cuidadosamente analisado por Lima509: 

Estima-se que, mantidos os níveis de consumo de hoje, as reservas 
de combustível fóssil durarão 40 ou 50 anos. Se se considera as 
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quantidades de poluentes que a atmosfera de nosso planeta 
receberá somente em decorrência deste modelo energético, há que 
se pensar noutras fontes de energia. Matrizes de energia solar e 
eólica não são suficientes às exigências de consumo modernas, 
tampouco da movimentação da indústria. A opção pela energia 
nuclear parece quase uma imposição. A escolha pela energia nuclear 
representará sempre um caminho complexo e longo. Primeiro pelo 
elevado custo da construção e manutenção das instalações que a 
gerarão. Em todo o mundo, estas etapas exigiram quase o dobro dos 
recursos financeiros e do tempo inicialmente previstos. Como o 
desenvolvimento tecnológico é constante, as inovações não previstas 
na execução inicial são incorporadas ao projeto, o que significa 
aumento de preço e de tempo para adaptação. Igualmente em todo o 
mundo, o local de geração de energia nuclear exige pessoal técnico 
com elevada capacitação, o que se dá por razões da segurança 
necessária ao bom funcionamento e à produção de energia. A 
grande vantagem é que ultrapassadas estas fases, o custo da 
energia é mais barato que a produção de energia hidrelétrica. Hoje, 
as pesquisas com tório, realizadas pela Noruega e Alemanha, 
sinalizam a possibilidade de geração de energia nuclear com material 
a não produzir resíduo atômico tão perigoso e, ao mesmo tempo, não 
permitir a fabricação de armas. Em todos os casos de domínio da 
energia nuclear as nações fizeram-no como uma estratégia política 
de seus respectivos estados, mesmos naqueles exemplos onde a 
produção da energia nuclear civil é hoje compartilhada com a 
iniciativa privada. Em outras palavras: a atuação do Estado é que 
proporcionou que tais sociedades tivessem acesso a mais uma forma 
de energia, a fim de garantir bem-estar, conforto, mobilidade e 
inovação tecnológica na saúde. (grifos do autor) 

Estas conclusões confirmam a abordagem de Alves510, quando, 

representando a Comissão Nacional de Energia Nuclear no Congresso Nacional 

Constituinte, defendendo o incremento de medidas modernizantes ao setor, já 

demonstrava a latência da discussão polarizada e as dificuldades normativas ante 

a postura isolacionista de parte da ópinião política do país no contexto da 

conjuntura nacional e internacional do período, fortemente incluenciada pelos 

acontecimentos de Goiânia e da Ucrânia. 

Juridicamente, as fragilidades regulatórias apresentadas no documento 

da CNEM assentavam a disparidade entre o ordenamento posto e a necessidade 
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por Rex Nazaré Alves, em 6 de maio de 1987 à Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos 
Coletivos e Garantias da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
da Assembleia Nacional Constituinte. Disponível em: <https://www.ipen.br/biblioteca/outros/1238.pdf>. 
Acesso em: 18 maio 2019. 
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jurídica premente, já naquele momento crucial do final da década de 1980, com 

potencial de engessamento caso o país fizesse a opção pela apropriação da 

tecnologia nuclear para fins pacíficos, o que de fato veio a ocorrer, atingindo a 

realidade atual, que demanda flexibilização do monopólio preconizada a uma 

abertura de mercado que possibilite a liberação dos fundos públicos do Estado 

para fomentar pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico adequados à 

modernização do setor. 

Com o passar dos anos, acentuou-se a inadequação entre os 

dispositivos constitucionais, o ordenamento regulatório nuclear e a necessidade 

fática dos setores combinados ao esgotamento fiscal e orçamentário públicos para 

investimentos em infraestrutura elétrica e, de forma mais acentuada, na área 

nuclear, diante da presença do monopólio constitucionalizado. 

A abordagem de Lima encontra ressonância em Patti511, nas entrevistas 

em que reconstrói oralmente o Programa Nuclear Brasileiro a partir do panorama 

histórico-político pré e pós-constitucional, demonstrando que o desenvolvimento 

das iniciativas do setor seguiram em dependência cada vez maior da capacidade 

de alinhamento político governamental dos Poderes Executivo e Legislativo para 

viabilização da conclusão das plantas nucleares concebidas décadas antes, em um 

cenário de dificuldades acentuadas pelo cabo de guerra político e fiscal. 

Tais reflexos podem ser percebidos por conta da demora na tramitação 

de Projetos de Lei que visem atualizar a Política do setor nuclear ou mesmo diante 

da mantença do monopólio ao contrário das demais fontes, em que pesem as 

externalidades negativas envolvidas no processo de geração de energia. 

Como manifestação disso, demonstra-se no capítulo 4 que, apesar da 

incompetência legislativa dos entes estaduais, estes buscaram conceber um 

conjunto de limitantes jurídicos locais para o desenvolvimento de projetos, 

reforçando o arranjo político de alijamento da fonte nuclear através de sua 

associação, por um exercício da memória, de uma relação profunda do 

                                            
 
511 PATTI, Carlo (Org.). O Programa Nuclear Brasileiro: uma história oral . 
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desenvolvimento tecnológico nuclear com os projetos energéticos e armamentistas 

concebidos pelo Regime Militar nas décadas anteriores – os denominados anos de 

chumbo. 

Os dados possibilitam verificar como o engessamento normativo, aliado 

a um juízo político discriminatório da Energia Nuclear, em razão da opinião pública 

contrária levaram ao não aproveitamento e compartilhamento de possibilidades 

legislativas de atualização e incremento normativo, fazendo com que o marco legal 

da atividade nuclear se afastasse da capacidade de concreção. 

Enquanto outras fontes energéticas foram submetidas a políticas 

públicas de desestatização e abertura econômica, a área nuclear permaneceu 

encapsulada como um monopólio da União que, aliada a condição de paralisia 

normativa quato à atualização legislativa dos marcos regulatórios da atividade, 

segue totalmente dependente da capacidade financiadora do Estado e refém dos 

ciclos do orçamento fiscal brasileiro, cujo diagnostico é sintetizados em 

Guimarães512, quando demonstra a necessidade de congruência normativa 

regulatória para garantia do enquadramento do setor nuclear brasileiro à 

sustentabilidade econômica. 

Desta feita, há necessidade da criação de condições para a tramitação e 

aprovação pelas Casas Legislativas de projetos de mudanças constitucionais e 

legais, conforme apresentados no Capítulo 4, que viabilizem a abertura do setor 

nuclear para atuação da iniciativa privada e possibilitem o desate das amarras da 

estruturação constitucional para efetiva regulação em nível infraconstitucional. 

Essa transição, conforme vai se demonstrar a seguir, não inviabiliza a 

atividade fiscalizatória do Poder Legislativo sobre as atividades e regulação do 

Executivo nos termos do artigo 49 da Magna Carta – haja vista que tal já ocorre em 

relação às demais fontes antes também dependentes do Estado –, sem 

                                            
 
512 GUIMARÃES, Leonam dos Santos; FEU, Carlos; MAFRA, Olga. Regulatory Framework of Nuclear 
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necessidade de outra cláusula expressa neste sentido, e ao mesmo tempo, 

revelam-se condições indispensáveis ao aproveitamento das experiências exitosas 

antevistas no Direito Comparado dos países estudados, trazidas ao relatório de 

pesquisa no capítulo 3. 

 

5.3 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DA GERAÇÃO NUCLEAR 

 

Diante das dificuldades verificadas na área nuclear, como a paralisação 

das atividades de Angra 3, os entraves político-econômicos ao desenvolvimento do 

parque nuclear brasileiro513, a abertura jurídica do setor pode possibilitar que o 

mercado explore condições que tornem sustentáveis as operações, haja vista que 

a realidade brasileira já aponta nessa direção como estudado no subcapítulo 

anterior. 

Verifica-se, como examinado anteriormente, que o Estado brasileiro é 

limitado na capacidade de desenvolvimento de iniciativas nucleares nos seguintes 

planos: 

- Normativo: dificuldades políticas pela construção de um arcabouço 

regulatório adequado ao novo regime constitucional e que possibilite a apreensão 

da cooperação internacional, diminuindo o estado de isolamento histórico; 

- Social: apropriação tecnológica crescente de materiais nucleares em 

ciclos produtivos e no tratamento médico-hospitalar, exigindo medidas que 

amplifiquem o acesso e diminuam a dependência de importações de material; 

- Ambiental: cotejamento das Externalidades nas cadeias produtivas das 

fontes elétricas, visando aliar a redução de passivos ambientais514 com a 

                                            
 
513 PATTI, Carlo (Org.). O Programa Nuclear Brasileiro: uma história oral . 
514 A urgência do tema aquecimento global voltou a atrair atenções para energia nuclear como 
alternativa mais limpa frente as opções dos biocombustíveis, que consomem o equivalente a 30% da 
colheita de grãos para usinas, que poderiam melhorar as condições de segurança alimentar ou 
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diversidade e perenidade na geração elétrica por meio da avaliação de impactos 

ambientais515; 

- Tecnológico: Valorização das parcerias e cooperações em nível 

nacional e transnacional das empresas, universidades e centros de pesquisa para 

a viabilização de condições para o incremento e concepção de projetos de: 1) 

plantas e implementos nucleares mais sustentáveis; e 2) desenvolvimento de 

soluções tecnológicas inovadoras como os reatores experimentais de Fusão 

Nuclear. 

Além destes elementos, verifica-se a condicionante econômica. 

Atualmente, o setor de produção de nucleoelétrico mostra-se dependente do 

financiamento público para o desenvolvimento de atividades do setor nuclear, ao 

contrário de boa parte dos projetos no setor elétrico brasileiro, tornando vulnerável 

a contingenciamentos e cortes do Orçamento Geral da União. 

A limitação econômica decorrente da dependência da União é 

vislumbrada com maior clareza na abordagem coordenada por Patti516, através de 

entrevistas dos atores envolvidos no setor nuclear ao longo da implementação e 

desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, que denotam que se a 

redemocratização possibilitou a abertura política necessária para a Transparência 

dos programas e projetos governamentais, a recessão econômica e a crise 

funcional do Estado implicaram em constantes reticências e dilemas no 

financiamento das plantas nucleares concebidas nos anos 1970 e 1980, de modo 

similar a outros países517. 

                                                                                                                                        
 
mesmo a expansão das áreas desmatadas visando o plantio de cana-de-açúcar . DUPAS, Gilberto. O 
impasse ambiental e a lógica do capital. In: DUPAS, Gilberto (Org.). Meio Ambiente e Crescimento 
Econômico: tensões estruturais. São Paulo: Editora UNESP, 2008, p. 83-84. 
515 Garcia, em seu trabalho acerca da Avaliação Ambiental Estratégica voltada a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, propõe a adoção dessa metodologia avaliativa para garantia da efetiva 
internalização de custos, incorporando as externalidades negativas decorrentes do exercício da 
atividade empresária, visando a efetiva materialização do princípio do poluidor pagador. In: GARCIA, 
Heloíse Siqueira. Avaliação Ambiental Estratégica e Política Nacional de Resíduos Sólidos: uma 
análise da aplicação em suas ações estratégicas no contexto do Brasil e da Espanha. Florianópolis: 
Empório do Direito, 2015, p. 53-54. 
516 PATTI, Carlo (Org.). O Programa Nuclear Brasileiro: uma história oral . 
517 PAES DE PAULA, Ana Paula. Por uma Nova Gestão Pública: limites e potencialida des da 
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Essa crise do Estado e seus reflexos econômicos, repensados no 

processo de reabertura democrática da América Latina e no papel articulador do 

FMI visando à rolagem das dívidas externas dos países subdesenvolvidos, 

condicionadas à desestatização e a abertura da gestão pública, reverberam 

atualmente, seja na literatura, com Osborne e Gabler518, seja de forma prática 

sobre a população brasileira, com as Emendas Constitucionais nº 9 e 19, num 

período anterior da abertura econômica519, e 95 mais recentemente, que restringe 

os investimentos do Estado, bem como os leilões de setores econômicos antes 

explorados exclusivamente pelo governo, e as consequências positivas destes 

arranjos, dentre elas, o acesso a bens e serviços, como telefonia e mesmo energia. 

Já as empresas do setor nuclear mantiveram a condição de 

economicamente dependentes do Tesouro Nacional, inviabilizando que 

experimentassem condições similares às das demais fontes energéticas que, com 

a abertura, tiveram condições de captar recursos e se alinhar aos ditames da 

comunidade econômico-financeira transnacional. 

Nessa conjuntura restritivista, revela-se, à luz do princípio da 

proporcionalidade e do Paradigma da Sustentabilidade, a vedação ao excesso, 

consistente na constitucionalização dependente da matéria nuclear ao exame de 

conveniência política do Poder Legislativo; e na proteção insuficiente, a limitação 

ao desenvolvimento de soluções e tecnologias nucleares ao financiamento da 

União, impossibilitando a exploração de sinergias, redução dos custos públicos 

para financiamento das atividades, bem como ao aprimoramento das disposições 

normativas em matéria nuclear visando reduzir as lacunas e alinhar o texto 

normativo com as perspectivas da contemporaneidade na exploração de recursos 

minerais e energéticos. 
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Ora, considerando a afirmação apresentada por Markandya e Menzel 

quanto aos impactos ambientais das fontes energéticas e o fato da nuclear revelar-

se ambientalmente limpa e com potencial redução de suas externalidades, verifica-

se que a diversificação do parque elétrico nacional deve levar em conta a geração 

núcleo-elétrica para atendimento a demanda crescente por energia elétrica nos 

próximos anos, diante do adequado sopesamento das fontes existentes. 

Dado o fato do segmento nuclear ser fortemente atrelado à inovação 

tecnológica, exigindo o incremento de recursos vultosos à matriz de 

investimentos520, a dependência da ação estatal mostra-se dificultante ao 

desenvolvimento de soluções e implantação de projetos nucleoelétricos521, além de 

passível de questionamentos quanto a desvios, malversação de recursos e falta de 

informações públicas sobre o desenvolvimento do segmento nuclear522. 

Para tanto, realizada a paulatina abertura para a iniciativa privada 

através da flexibilização do monopólio do setor, seria possível dar maior autonomia 

para que o parque nuclear brasileiro possa ser incrementado, aumentando a 

participação da fonte termonuclear na Matriz Elétrica brasileira e possibilitando que 

o Brasil tenha melhores condições para cumprir os compromissos internacionais na 

área ambiental. 

Ora, como advertem Guimarães e Mattos523, ainda não se implementou 

custos adicionais e penalidades pela emissão de gases de efeitos estufa por 

plantas de geração a carvão, óleo e gás, restando incertos os custos reais para o 

cumprimento dos objetivos de tratados e convenções internacionais relativos ao 

clima e ao meio ambiente, visando redução de emissões de gases poluentes. 

                                            
 
520 STAMFORD, Laurence; AZAPAGIC, Adisa. Sustainability indicators for the Assessment of Nuclear 
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Diante dos elevados custos econômicos, políticos e socioambientais da 

continuidade da exploração massiva da fonte hidrelétrica524, conclui-se que a 

progressividade do desenvolvimento econômico demanda a exploração de fontes 

confiáveis, vinculadas às mais modernas tecnologias e garantes de segurança 

energética para as necessidades de plantas industriais e atendimento da evolução 

do desenvolvimento humano da sociedade brasileira, haja vista as exigências de 

modernização tecnológica e crescimento econômico525 de regiões antes 

desprovidas de acesso a energia elétrica de baixas emissões, como é o caso de 

grande parte do interior das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país526. 

A comunidade acadêmica brasileira, a par dos elementos questionados, 

plasmou importantes estudos apresentados ao longo desta Tese, demonstrando o 

desafio tecnológico superado pelo Brasil quanto ao ciclo do enriquecimento do 

urânio e os óbices internacionais criados ao desenvolvimento do setor nuclear 

nacional, impondo a medida constitucional restritiva de monopólio da União, que 

dificulta o desenvolvimento do parque nuclear brasileiro527. 

Por outro lado, já se demonstrou que a Energia Nuclear revela-se uma 

opção sustentável, diante das mudanças tecnológicas nas plantas termonucleares, 

com o desenvolvimento de reatores de terceira (Gen III), terceira mais (Gen III+) e 

quarta geração (Gen 4), trazendo a minimização dos riscos ambientais e sociais e 

transparecendo, comparativamente, ambientalmente adequadas quando 

comparadas com fontes tradicionais (hidrelétrica e térmica). 

Dados os custos decorrentes da inovação, tais condições passam por 

uma maior abertura do mercado nuclear à iniciativa privada, adotando-se critérios 
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similares aos das demais fontes de energia, veiculando-se a possibilidade de 

atuação de agentes privados ao lado do ente público, sem a sua necessária 

exclusão do mercado nuclear, viabilizando inclusive incrementos cooperativos de 

parceria do setor público e privado na área, através de instrumentos econômicos 

adequados já existentes na legislação brasileira. 

Diante da redução das Externalidades negativas dos reatores nucleares 

e a tendência de crescimento na demanda energética, exigindo vultosos 

investimentos no parque gerador elétrico cujos danos e custos ainda são pouco 

calculados quando a opção é a geração hídrica ou por derivados de petróleo, 

mostra-se adequada uma abertura coordenada do setor nuclear, seja mantendo o 

desenho de sociedade de economia mista, com abertura do capital a possíveis 

interessados, seja por uma desestatização paulatina do segmento de produção 

nucleoelétrica. 

Nesse mister, caberia à União definir a autoridade reguladora, e 

mediante um juízo político de coexistência do interesse público com os interesses 

privados, em manifesta sinergia em prol do desenvolvimento do setor e fino 

equilíbrio de responsabilidades, definir as especificidades técnico-jurídicas 

necessárias para a sua regulação em nível infraconstitucional. 

Considerada a necessidade futura de expansão energética numa 

perspectiva de retomada do crescimento econômico do país, de implementação do 

Plano Nacional de Energia 2030528, assim como da concepção de 

redimensionamento da Matriz Energética nacional no horizonte futuro529, objeto do 

PNE 2050, num e noutro caso constaram previsões de construção de novas usinas 

nucleares, à vista do exaurimento das fontes tradicionais de energia elétrica na 

matriz nacional e do necessário alinhamento ao Paradigma da Sustentabilidade 

como examinado ao longo desta tese. 
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<http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Plano-Nacional-de-Energia-2050>. 
Acesso em: 13 jun. 2019. 



239 
 

 

Enquanto se constata, de um lado, a necessidade de expansão no 

fornecimento de energia, de outro, não se pode deixar de observar o exaurimento 

da possibilidade de ampliação da base geratriz hídrica nas regiões próximas aos 

grandes mercados consumidores (i); os elevados impactos socioambientais 

decorrentes dos projetos hidrelétricos implantados na Amazônia (ii), agregando os 

altos custos ambientais e econômicos na utilização de fontes fósseis (iii) e da 

instabilidade na geração das fontes renováveis (iv), examinada ao longo deste 

capítulo, verifica-se a importância da ampliação do emprego da fonte nuclear 

através de um modelo de relações mais leve e dinâmico, próprio da iniciativa 

privada, que viabilize a modernização do parque infraestrutural nuclear de forma 

mais célere e desonere o orçamento público da elevada carga que se lhe impôs 

nesse processo, potencializada em razão do mecanismo de obras e serviços 

públicos, obrigatoriamente através da licitação. 

Ora, na perspectiva atual, de esgotamento econômico-financeiro do 

Estado, e diante do paradoxo de que a geração de energia elétrica constitui um 

serviço público essencial cuja ampliação de acesso às zonas e grupos sociais 

urbanos e rurais mais carentes, apenas se concretizara a partir de que boa parte 

das fontes geradoras fora aberta, juridicamente, à participação do setor privado, 

revela-se importante a adoção de mecanismos legais juridicamente adequados à 

dinâmica futura, conforme as discussões tratadas no subcapítulo anterior, também 

no campo nuclear. 

Tais proposições de mudança passam tanto pela readequação do eixo 

constitucional sobre a matéria, quanto do plano do seu tratamento 

infraconstitucional, através da dispensa por parte do Estado na seara da geração 

elétrica nuclear, em viés constitucional e legal, de semelhante tratamento jurídico 

dado às outras fontes energéticas, conforme abordado a seguir. 

 

5.4 PROPOSIÇÕES DE NOVOS MARCOS JURÍDICO-CONSTITUCIONAIS EM 

MATÉRIA NUCLEAR 
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Diante dos elementos apresentados ao longo da Tese, que apontam 

para a importância premente de desenvolvimento de um marco jurídico-normativo 

adequado ao desenvolvimento de uma Matriz Elétrica sustentável e que viabilize o 

atendimento das demandas econômicas, sociais, tecnológicas e ambientais, este 

trabalho propõe como primeiro ponto de reformulação a modificação das 

competências da União, visando dotá-la de papel majoritariamente regulatório, sem 

prejuízo da manutenção do monopólio federal, possibilitando, porém, a abertura do 

setor, concomitantemente e sob total controle da União, à exploração privada. 

Apesar de serem identificados elementos de aproximação com o 

proposto em Jorge530, o exame do Direito Comparado possibilitou antever que 

mesmo em países que adotaram políticas cerceadoras no campo nuclear 

(Alemanha e Austrália), o fizeram através de legislação infraconstitucional. 

Por outro lado, outros países, cotejados neste trabalho, por escolha 

político-jurídica, sequer fizeram maior consideração de ordem constitucional para 

tratar do desenvolvimento de uma ou outra fonte no âmbito de suas matrizes 

energéticas; as disposições existentes, de caráter específico, foram feitas no 

âmbito infraconstitucional. 

Desta feita, como primeira proposição, sugere-se veiculação de Emenda 

Constitucional para modificação do inciso XXIII do artigo 21 visando possibilitar a 

paulatina abertura do setor, hoje absolutamente monopolizado pela União. Para 

tanto, o dispositivo passaria a trazer solução similar à adotada às demais fontes 

elétricas previstas no inciso XII do mesmo artigo 21, passando a trazer a redação 

“explorar, diretamente ou mediante concessão ou permissão, os serviços e 

instalações nucleares de qualquer natureza, atendidos os seguintes princípios e 

condições”. O conteúdo integral da Proposta de Emenda Constitucional segue no 

Apêndice I à presente Tese. 

Com a nova redação, manter-se-ia a competência normativa privativa da 

União, sem inviabilizar a dinamização do setor, observando a finalidade pacífica da 
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tecnologia nuclear e alterando as disposições específicas relativas ao emprego de 

Radioisótopos, haja vista a nova redação ampliada do inciso XXIII e suas alíneas, 

conforme Apêndice I deste trabalho. 

Esta proposição vai ao encontro das experiências vivenciadas no Direito 

Comparado, tomando-se o exemplo da Lei Fundamental de Bonn, possibilitando o 

incremento tecnológico do parque elétrico nacional pela abertura da possibilidade 

de exploração sustentável dos Radioisótopos à iniciativa privada, tanto no setor de 

produção elétrica, quanto nos setores das demais atividades industriais relevantes 

a tais recursos, possibilitando no plano constitucional, que a União opte tanto pelo 

exercício da atividade, como conceda, autorize ou permita à atuação privada, seja 

de forma consorciada, seja de forma estritamente particular. 

Com a abertura à exploração da atividade privada, as disposições das 

alíneas “b” e “c” seriam alteradas para prever a instituição por lei de uma empresa 

públicas e ou sociedade empresária capazes de desenvolver as atividades em 

nome da União, empresas públicas ou sociedades de economia mista, agência 

reguladora e critérios para exploração da atividade privada. A alínea “c” preveria a 

simplificação de procedimentos para produção, comercialização e utilização de 

radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais, entre outros, 

enquanto a alínea “d” permaneceria com a mesma atual redação. 

Além disso, propõe-se a supressão das disposições redundantes do 

controle político da área nuclear presentes no inciso XXIII, alínea “a”, do artigo 21 e 

no artigo 49, haja vista a sua capacidade de causar um travamento desnecessário 

de uma atividade extremamente importante para o Brasil, como demonstrado no 

exame do fluxo processual para exportação de urânio, considerando que os 

demais dispositivos do artigo 49 já possibilitam o exercício das atribuições de 

controle político da Administração Pública e que as demais fontes energéticas, 

apesar de potencialmente poluentes, não recebem tal grau de restrição 

constitucional. 

Na esteira da modificação de competência, o monopólio da União 

quanto aos recursos nucleares é mantido, mas abre-se a possibilidade de, 
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desconstitucionalizando o tema nuclear, pelo conduto da lei, possa a União através 

dos meios competentes, permitir ou conceder, seja a empresas estatais ou 

privadas, a exploração dos recursos, atividades ou serviços nucleares. 

Tal modificação se faz ao determinar nova interpretação ao inciso V do 

art. 177 da Constituição, incluindo o monopólio nuclear – pesquisa, lavra, 

enriquecimento, reprocessamento, industrialização e comércio de minérios 

nucleares – dentre aqueles que, em conformidade com o § 1º do mesmo artigo, a 

exemplo das atividades relacionadas à exploração mineral – refinação, comércio 

nacional e internacional e transporte marítimo bruto de petróleo –, a União pode 

exercer através de contratação de empresas estatais ou privadas conforme as 

condições estabelecidas em lei. 

O objetivo principal da modificação é proporcionar nova dinâmica ao 

conteúdo do inciso V, visando dar uniformidade ao tratamento dispensado aos 

recursos energéticos citados no artigo 177, no mesmo espírito da modificação do 

inciso XXIII do artigo 21 da Constituição, possibilitando maior fluidez às ações 

desenvolvidas atualmente pela Eletronuclear. 

Esta modificação se alinha ao ocorrido com o petróleo, gás natural e 

outros hidrocarbonetos que, apesar de constituírem monopólio da União, passaram 

pela abertura da exploração de tais recursos por parte da iniciativa privada. 

Por fim, em matéria constitucional, propõe-se a revogação do parágrafo 

sexto do artigo 225 da Carta Magna, que estipula que localização para instalação 

de novas plantas nucleares deverá ser definida por dispositivo legal 

infraconstitucional, em razão da dificuldade que o dispositivo pode encerrar à 

definição de localização de uma unidade nuclear, sem prejuízo da manutenção da 

competência privativa da União para legislar sobre a matéria. 

A revogação proposta se alinha com o ocorrido no Direito Comparado e 

visa possibilitar que os requisitos para emprego de materiais nucleares estejam 

também substantivamente alinhados ao princípio da exploração pacífica das 

soluções nucleares, com a competência privativa regulatória da União e com um 
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novo arranjo infraconstitucional da matéria, de modo que os parâmetros para 

construção de usinas defluam diretamente da política voltada ao setor, fixada em 

lei. 

Cosiderando os impactos que a modificação proposta tende a gerar no 

mercado nuclear, visando a que se iniciem de imediato os esforços para discussão 

e edição de leis infraconstitucionais para a readequação como um todo do sistema 

acerca da matéria, o anteprojeto de Proposta de Emenda Constitucional a entrada 

imediata em vigor, sem previsão de vacatio legis. 

Junto a isso, verificou-se a quantidade de disposições constitucionais 

estaduais sobre Energia Nuclear que, em maior ou menor medida – e sem adentrar 

o mérito de normas infraconstitucionais dessas unidades federativas –, incorrem 

em inconstitucionalidades ao dispor sobre matéria privativa da União, abrindo-se a 

possibilidade de, em controle concentrado de constitucionalidade, arguir-se a lesão 

ao atual sistema constitucional brasileiro. 

Com base nas questões expostas, no mesmo espírito propositivo 

inspirado no Direito Comparado e Transnacional, propõe-se a segregação das 

competências da Comissão Nacional de Energia Nuclear, deixando de exercer as 

funções de controladora do patrimônio da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A 

(NUCLEP) e Indústrias Nucleares do Brasil S.A (INB), passando as ações detidas 

por ela à empresa pública ou sociedade de economia mista estatal, ou diretamente 

ao Ministério de Minas e Energia, abrindo-se a possibilidade de alienação de parte 

dos ativos pelo Programa de Desestatização, em observação à dimensão 

econômica da Sustentabilidade. 

Tal proposição permite a administração dos recursos em moldes da 

iniciativa privada e a criação, através de desmembramento da CNEN, de instituição 

de pesquisa e fomento da atividade nuclear, possivelmente em moldes de 

fundação ou Instituto de pesquisa, com liberdade decorrente de não exercer função 

regulatória, para atuar junto ao empresariado público e privado do setor, sob 

fiscalização dos controles interno e externo da atividade estatal, inclusive através 

do Tribunal de Contas da União, mas num contexto de economia de mercado que 
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possibilita melhores aproveitamentos da atividade, em consonância com o disposto 

no art. 170 da Constituição. 

Com essa proposição, a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

manteria suas funções regulatórias, fiscalizatórias e de poder de polícia, dando-se 

a segregação da atividade de pesquisa e fomento direto em relação às atividades 

de cunho regulamentar e fiscalizatório. 

Parte desta transição já foi feita, com a saída da CNEN dos Conselhos 

de Administração das companhias e a redução de suas competências industriais, 

mas mudanças normativas são necessárias para aprofundar e clarificar o campo 

de atuação do Poder Público, que deve prefencialmente restringir-se à 

especialidade regulatória, enviando sinal claro à iniciativa privada que pretenda 

investir no setor mediante concessão ou permissão, livre do risco de concorrer com 

o próprio Estado, que se atuar na atividade econômica deve submeter-se às regras 

que estipula para o particular, haja vista que, em regra, é detentor de privilégios 

irreconciliáveis com um mercado concorrencial regulado e justo. 

Tais medidas assim propostas corrigem as inconformidades da realidade 

constitucional e legal em vigor: enquanto as outras fontes do setor elétrico no Brasil 

foram desreguladas nos anos 1990, possibilitando a abertura para a iniciativa 

privada, a área nuclear foi impossibilitada de aproveitar o dinamismo e as 

condições que permitiriam, à época, o desenvolvimento de suas potencialidades e 

sinergias, estando dependente das condições econômico-orçamentárias do Estado 

para se estruturar, levando à lentidão na construção das Usinas de Angra II e III, 

esta última em grau mais deletério, tornando-se mais suscetível a casos de 

corrupção e má gestão de recursos públicos, inconformidades que poderão ser 

superadas caso o proposto nesta Tese seja implementado. 

A ampliação da demanda por recursos nucleares e o incremento 

tecnológico oportunizado pela proposição das conclusões do relatório de pesquisa 

demonstram que o emprego da energia nucleoelétrica mostra-se uma solução 

alinhada ao Paradigma da Sustentabilidade desenvolvido por Ferrer e que, 

necessariamente, passa pela diversificação das fontes elétricas da matriz brasileira 
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e pela redução progressiva dos passivos socioambientais decorrentes da demanda 

existente. 

A análise e o tratamento dos dados levantados ao longo do relatório de 

pesquisa perscrutou os meandros das modificações concebidas pelo Plano 

Nacional de Energia 2030 e 2050, permitindo concluir que essas perspectivas 

exigem a diversificação e o emprego consistente dos Radioisótopos no setor 

energético, como mecanismo para diminuição da dependência hídrica e para 

redução dos passivos ambientais decorrente do emprego de combustíveis fósseis, 

a ser perseguido por meio de uma nova fase e definitiva abertura do setor elétrico 

na área nuclear, haja vista o já curto prazo de sua utilização, cuja oportunidade é 

premente, sob pena de deixarem de ser aproveitáveis economicamente os vastos 

recursos das províncias uraníferas brasileiras já conhecidas, e porque não dizer, 

daquelas ainda não identificadas, em prejuízo à dimensão econômica da 

Sustentabilidade. 

Neste espírito de mudança, propõe-se a modificação e revogação de 

dispositivos da Lei nº 6.189/74, para sua readequação à nova configuração 

constitucional do monopólio flexibilizado da União na exploração nucleoelétrica, 

que poderá ser exercida não só pela Eletronuclear, subsidiária da holding 

Eletrobrás, em regime de recepção constitucional, como através da contratação de 

empresas públicas ou privadas conforme previsto no novel § 1º, combinado com o 

inciso V,  do art. 177 da Constituição, tudo visando ampliação das condições de 

exploração econômica do setor, através de sinergias das potencialidades pública e 

privada, melhorando o controle dos naturais riscos da atividade em benefício de 

toda a sociedade e por meio de maior integração regulatória. 

Outra possibilidade é a proposição que estabeleça um novo marco legal 

para a política de Energia Nuclear, tomando como elemento paramétrico o disposto 

na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 bem como os princípios e diretrizes 

fixados no Decreto nº 9.600, de 5 de dezembro de 2018, reorganizando os setores 

de governança e Regulação Nuclear, viabilizando a segregação de competências e 

aberto ao novo cenário legal oportunizado com a modificação constitucional 

proposta. 
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A partir destas proposições de realinhamento jurídico do tratamento da 

energia nuclear no país, vertidas ao longo da tese e que culminam na proposta de 

readequação constitucional apresentadas na discussão do presente capítulo, 

emerge a demonstração do alinhamento das políticas de expansão no uso da 

Energia Nuclear ao Paradigma da Sustentabilidade presente em Ferrer e reforçado 

nos apontamentos apresentados por Piera531, Brook et. al.532, Stamford et. al.533, 

Markandya534 e Chu e Majumdar.535 e, no Brasil, por Lima536, Alves537, em sua 

atuação da Comissão Nacional de Energia Nuclear junto à Constituinte, Patti538 e, 

especialmente, Guimarães539. 

O emprego da Energia Nuclear para a expansão e diversificação da 

Matriz Elétrica brasileira ao longo das próximas décadas, conforme se verificou ao 

longo desta Tese, revela-se uma fonte segura para o desenvolvimento econômico, 

social, tecnológico e ambiental das presentes e futuras gerações, assumida a 

importância do alinhamento normativo brasileiro com as experiências e disposições 

normativas de governança e regulação nos planos transnacional e Comparado, 

                                            
 
531 PIERA, Mireia. Sustainability Issues in the Development of Nuclear Fission Energy. Energy 
Conversion and Management , vol. 51, 2010, p. 938-946. 
532 BROOK, Barry W.; ALONSO, Agustin; MENELEY, Daniel A.; MISAK, Jozef; BLEES, Tom; ERP, Jan 
B. van. Why nuclear energy is sustainable and hás to be part of the energy mix. Sustainable 
Materials and Tecnologies , vol. 1-2, dez. 2014, p. 8-16. Disponível em: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214993714000050?via%3Dihub>. Acesso em: 15 
jun. 2019. 
533 STAMFORD, Laurence; AZAPAGIC, Adisa. Sustainability indicators for the Assessment of 
Nuclear Power. Energy , n. 36, 2011, p. 6037-6057. 
534 MARKANDYA, Anil. Externalities from Electricity Generation and Renewable Energy. 
Methodology and Application in Europe and Spain. Cuadernos Económicos de ICE , Espanha, 
n.83, vol. 1, 2012, p. 85-100. 
535 CHU, Steven; MAJUMDAR, Arun. Opportunities and challenges for a sustainables energy future. 
Nature, vol. 488, ago. 2012, p. 294-303. Disponível em: 
<https://www.nature.com/articles/nature11475>. Acesso em: 21 jun.2019. 
536 LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto. Energia Nuclear. Aspectos legais e segurança 

internacional . Cadernos de Pós Graduação em Direito da USP, nº 28, p. 14. 
537 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. Programa Nuclear Brasileiro . Apresentado 
por Rex Nazaré Alves, em 6 de maio de 1987 à Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos 
Coletivos e Garantias da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher 
da Assembleia Nacional Constituinte. Disponível em: <https://www.ipen.br/biblioteca/outros/1238.pdf>. 
Acesso em: 18 maio 2019. 
538 PATTI, Carlo (Org.). O Programa Nuclear Brasileiro: uma história oral .Fundação Getúlio 
Vargas. 
539 GUIMARÃES, Leonam dos Santos; FEU, Carlos; MAFRA, Olga. Regulatory Framework of Nuclear 
Energy in Brazil. In: COSTA, José Augusto Fontoura; RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá; XAVIER 
JUNIOR, Ely Caetano; GABRIEL, Vivian Daniele Rocha. Energy Law and Regulation in Brazil . 
Springer: Cham, 2018, p. 248. 
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não olvidando a exploração de outras fontes energéticas que se revelem 

sustentáveis em face do Paradigma supracitado.  
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CONCLUSÕES 

 

A presente investigação motivou-se pelo propósito – como objetivo geral 

do trabalho de pesquisa – de perscrutar o cenário jurídico do uso pacífico da 

Energia Nuclear no Brasil sob o viés do Paradigma da Sustentabilidade e da 

Transnacionalidade, analisando a fundo a possibilidade jurídica da geração nuclear 

como alternativa viável para a Matriz Energética brasileira no século XXI, a partir 

da análise do Direito Comparado de países previamente selecionados: Estados 

Unidos da América, Alemanha, França, Canadá e Austrália, bem como da 

regulação transnacional acerca da matéria. 

Por outro lado, e como corolário do método indutivo adotado à 

realização do trabalho de pesquisa, foram traçados objetivos específicos tendentes 

à efetiva realização do objetivo geral, os quais restaram plenamente atingidos, e 

que foram: apresentar um histórico, as implicações e a participação da Energia 

Nuclear nos parques elétricos; demonstrar a evolução do Direito, dos paradigmas 

clássicos ao Paradigma da Sustentabilidade, passando pelas ondas do Direito 

Ambiental para chegar ao metaprincípio da Sustentabilidade como elemento 

norteador da sociedade e do Estado e as nuances deste paradigma, quanto às 

suas dimensões ambiental, econômica, social e tecnológica, no Direito Brasileiro, 

no que se interrelacionam com a questão da geração de energia, especialmente a 

nuclear; traçar elementos de Direito Comparado e Transnacional na regulação nas 

atividades nucleares de países previamente selecionados; verificar os elementos 

normativos regulatórios da área nuclear no Direito brasileiro; e analisar os 

elementos necessários ao alinhamento dos dispositivos normativos brasileiros com 

o Direito Comparado e o Paradigma da Sustentabilidade. 

Como ponto de partida para atingir o âmago da discussão da hipótese 

inicialmente traçada, que poderia vir a ser confirmada ou infirmada, estabeleceram-

se inicialmente breve escorço histórico da Energia Nuclear no Brasil e no mundo, a 

fim de firmar as suas Externalidades, positivas e negativas, a fim de cotejá-las com 

o Paradigma da Sustentabilidade, objeto da construção intelectual que se seguiu 
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no bojo da tese, colacionando os elementos que demonstram que a 

Sustentabilidade que se estabeleceu, na sociedade humana contemporânea, 

denominada era da pós-modernidade, como Paradigma modelar irrefutável para a 

manutenção da vida com dignidade no planeta. 

Reafirma-se, assim, que o Paradigma da Sustentabilidade é elemento 

fundamental e sustentáculo basilar de todas as ideias que orientam esta tese, que 

parte do princípio de que este se constitui na concepção normativa em voga no 

mundo contemporâneo, a orientar as atividades e as formulações jurídicas em 

todos os setores da vida global, permeado pela certeza transnacionalmente aceita 

no sentido de que, se não alterado o ritmo da ação predatória irrefreada dos 

recursos naturais, a poluição das terras agricultáveis, das águas subterrâneas, dos 

rios, dos mares e do ar, ao lado da emissão dos gases que produzem o efeito 

estufa e o aquecimento global, a escalada de catástrofes ambientais conduzirá a 

uma ampliação do exército de exilados ambientais, já observado atualmente em 

grau elevado, e conduzirá a uma insuficiência de recursos que levará ao caos, 

resultando em desajuste sem precedentes da vida humana que poderá levar ao fim 

da sua história no Planeta Terra. 

Junto a esta inquietação ambiental, a inovação tecnológica deve 

possibilitar a utilização racional dos bens ambientais, a inclusão social e a 

distribuição mais equitativa dos bens econômicos, viabilizando o desenvolvimento 

com dignidade para as futuras gerações.  

A ação humana deve, sob o cotejo do Paradigma da Sustentabilidade, 

permitir sua perpetuação responsável, questões estas que implicaram na presente 

conformação desta em torno de cinco capítulos que possibilitaram compreender, 

respectivamente: 

a) A imprescindibilidade da energia como insumo básico essencial 

indispensável à qualidade da vida humana na contemporaneidade, de sua 

manutenção e expansão no país para a garantia da melhoria da qualidade de vida 

das populações que ainda não tiveram acesso a esse direito fundamental, a ser 

assegurado às populações urbanas e rurais; 
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b) O diálogo entre o Paradigma da Sustentabilidade e o 

transnacionalismo para aprimoramento do Direito e da ação humana, aqui 

compreendida de forma mais singular em torno do tratamento dispensado a 

regulação da atividade nuclear; 

c) A garantia de segurança energética é instrumento necessário à 

manutenção dos parques industriais existentes e futuros, fundamentais para a 

estrutura econômica do país, o panorama histórico-normativo da Energia Nuclear 

no Brasil e a importância cada vez maior da orientação da ação humana pelo 

Paradigma da Sustentabilidade, elemento central e transversal desta tese, em 

correlação com qualquer proposição jurídica; 

d) O aprendizado possível decorrente da capacidade dialógica de 

construção de saberes e disposições normativas regulatórias de Direito 

Comparado, possibilitando o aprimoramento das estruturas internas de governança 

e regulação, alinhadas a um arranjo globalizante tendente a um futuro sustentável 

para a geração nucleoelétrica; 

e) O Direito, dado o seu papel regulatório, deve ser condição 

viabilizadora do futuro sustentável, calcado pela cooperação transnacional, 

responsabilidade comum pela utilização dos bens ambientais aliada às demais 

dimensões do Paradigma da Sustentabilidade. 

Como conclusão, entende-se, num primeiro plano, que o 

desenvolvimento da Energia Nuclear no Brasil, no século XXI, perpassa pelo 

consenso em torno de sua utilização para fins pacíficos e pelo dinamismo da sua 

exploração, independente do ente ser público ou privado, acorrendo-se às 

disposições normativas adequadas à utilização segura e efetiva dos recursos 

tecnológicos necessários para o desenvolvimento de setores essenciais (além da 

energia, saúde, agricultura e indústria) e a adequada definição dos papéis do 

Estado, enquanto ente regulatório da atividade nuclear, com equilíbrio e 

sopesamento de riscos e benefícios, achados que se mostraram evidentes a partir 

das seguintes constatações. 

A experiência jurídica do Direito Comparado norte-americano, francês e 

canadense, aliada à governança transnacional sob a égide da Agência 
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Internacional de Energia Atômica (AIEA), possibilitou comprovar como a Energia 

Nuclear tem sido tratada como fonte necessária para a estabilidade energética das 

matrizes elétricas destes países, estando o Direito como elemento regulamentador 

da atividade e normatizador dos riscos e sanções decorrentes da lesão a outros 

direitos decorrentes do prejuízo causado pela atividade nuclear. 

Os casos alemão e australiano, apesar de apresentarem um juízo 

político restritivo ao emprego da Energia Nuclear, ao mesmo tempo em que 

demonstram um juízo político fortemente pressionado pela opinião popular, 

naturalmente influenciada pelos acidentes de Three Miles Island, Chernobyl e 

Fukushima, implicam na diminuição das potencialidades econômicas, sociais, 

ambientais e tecnológicas decorrentes de tal arranjo decisório. 

Na sociedade teutônica, diante da crítica à política agressiva do governo 

do país nas décadas de 1970 e 1980, de transferência de tecnologia nuclear a 

países então subdesenvolvidos – que viabilizou, no entanto, elevados dividendos 

ao tesouro, além de geração de emprego e renda, contribuindo para a elevação da 

qualidade de vida da população alemã durante o período, deu-se o caso mais sério 

de desnuclearização. 

A aprovação da Lei de Energia na Alemanha, em 2002, que implicou no 

progressivo processo de descomissionamento de suas plantas nucleares, resulta 

em um inevitável acréscimo do grau de dependência de combustíveis fósseis, 

agravado, naquele país, pela interdependência de produtores elétricos europeus, 

especialmente franceses e russos, para satisfação de suas demandas energéticas. 

Além disso, a partir da análise dos dados da Agência Internacional de 

Energia e da Agência Internacional de Energia Atômica, verificou-se o incremento 

de novas plantas nucleares no início do século XXI em face do aprimoramento 

normativo-regulatório e tecnológico, ambos de base transnacional. 

Com isso, a hipótese traçada na introdução do trabalho , no sentido 

de que a Energia Nuclear revela-se uma alternativa viável no Direito Brasileiro, 

possibilitando o desenvolvimento presente e futuro de forma digna e de modo a 
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contribuir para efetivar os direitos fundamentais das presentes e futuras gerações, 

desde que passe a observar o Paradigma da Sustentabilidade em consonância 

com os parâmetros balizados pelo Direito Comparado e Transnacional acerca da 

matéria – para o que há necessidade de integrar novos conceitos jurídicos aos 

marcos constitucional e legal relativos à Energia Nuclear no Brasil –, restou 

plenamente confirmada a partir da densificação dos dados e elementos 

trazidos ao longo da presente tese . 

O paradigma da sustentabilidade, em face de suas dimensões, exige a 

capacidade dialógica de planejar e conceber o futuro; para o Direito, a capacidade 

de antever as implicações e possíveis Externalidades, antevendo e possibilitando 

balizas regulatórias que disciplinem as ações e as eventuais responsabilidades 

decorrentes do inadimplemento ou abuso de direito na exploração de uma dada 

atividade. 

Historicamente, no Direito Comparado, verificou-se que a matriz nuclear 

foi massivamente utilizada nos anos 1960 e 1970 nos países desenvolvidos, o que 

se mantém até hoje com alguns temperamentos diante de movimentos políticos e 

sociais (verificados na Alemanha, nos EUA, Japão e mais recentemente na Suíça), 

atentando que as plantas nucleares passaram: 1) pelo desenvolvimento de um 

arcabouço jurídico transnacional540 regulatório das operações relacionadas à área 

nuclear, com incremento normativo e acompanhamento de mudanças tecnológicas, 

tanto quanto das condições de segurança; 2) o envelhecimento e consequente 

desativação e descomissionamento de plantas elétricas nucleares de primeira e 

segunda geração; e 3) hodiernamente, desenvolvimento e emprego de desenhos 

de projetos nucleares mais seguros e ambientalmente limpos, os chamados 

reatores de terceira e quarta gerações, explorados em maior medida por países em 

desenvolvimento. 

As mudanças proporcionadas pelo incremento tecnológico tem 

possibilitado uma resposta ambientalmente sustentável diante da diversificação 

                                            
 
540 Embora se registre o caso dos EUA que não apresnt histórico de submeter-se à regulação 
transnacional. 
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das fontes das matrizes elétricas e redução progressiva da participação de fontes 

não renováveis altamente poluentes (combustíveis fósseis), com o aumento na 

participação de soluções renováveis (solar e eólica), embora limitadas e de 

soluções não renováveis, mas de geração continuada541 (nuclear), em especial em 

países em desenvolvimento (como Índia e China) 

A experiência internacional aponta, no âmbito dos países de regime 

econômico capitalista, como o Brasil, para a adequação da abertura do mercado 

elétrico, inclusive em matéria nuclear, para atuação de entes privados, variando de 

acordo com a experiência de cada país, seja em regime de exploração pela União, 

em parceria público-privada (como a EDF francesa ou a Urenco), seja através de 

autorização, concessão ou permissão à iniciativa privada, como na experiência 

americana e inglesa542. 

As projeções de futuro, que emergem dos dados da Agência 

Internacional de Energia, são claros quanto à ampla necessidade projetada de 

energia para as próximas décadas que, combinadas com os arranjos jurídicos 

transnacionais de Sustentabilidade e redução de Externalidades relacionadas ao 

ciclo do carbono, pressionam as políticas públicas setoriais do mercado de energia 

para adoção de instrumentos que atendam aos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030 da ONU. 

                                            
 
541 A fonte nuclear, embora não se possa afirmar ser perene, vez que depende da existência de 
combustível enriquecido a partir do minério, é a que garante a maior segurança energética – além da 
menor emissão de poluentes –, como se demonstrou ao longo das discussões presente tese, não 
custando lembrar que  Brasil está entre os maiores detentores de jazidas de urânio, além do que os 
estudos demonstram que os reatores rápidos de última geração possuem a capacidade de gerar 
centenas de vezes mais energia que os reatores de primeira e segunda geração, motivos pelo qual 
os pesquisadores afirmam haver garantias de suficiência energética enquando a humanidade se 
mantiver sobre a Terra. Conf. BROOK, Barry W.; ALONSO, Agustin; MENELEY, Daniel A.; MISAK, 
Jozef; BLEES, Tom; ERP, Jan B. van. Why nuclear energy is sustainable and hás to be part of the 
energy mix. Sustainable Materials and Tecnologies , vol. 1-2, dez. 2014, p. 8-16. Disponível em: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214993714000050?via%3Dihub>. Acesso em: 15 
jun. 2019. 
542 Na presente Tese, propõem-se dentre essas, as figuras jurídicas da permissão e da concessão, 
excluindo a possibilidade da autorização, mais precária dentre as modalidades de delegação ao 
particular de exploração da atividade pelo Poder Público (Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
Administrativo Brasileiro . 39ª ed., São Paulo: Malheiros, 2013, p. 462-463). 
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Os dados demonstram que o atual arranjo jurídico-constitucional 

brasileiro em matéria nuclear é estritamente regulado e estatizado, entrementes, 

mostra-se inarredável a vinculação das disposições internas ao Direito 

Transnacional, em estreita vinculação às disposições emanadas do sistema da 

Agência Internacional de Energia Atômica, diante de suas competências firmadas 

no Estatuto de criação e demais normas que regem o Direito Internacional em 

matéria nuclear, em relação ao qual o Brasil, na busca pelo domínio da tecnologia 

nuclear e a geração de energia a partir do enriquecimento do urânio, manteve-se 

estreitamente vinculado. 

No Brasil, a realidade altamente dependente do Estado vivenciada pelo 

setor nuclear nas áreas de pesquisa, inovação tecnológica e geração elétrica 

nuclear, e a vinculação jurídica da Eletronuclear, sociedade de economia mista 

subsidiária do sistema Eletrobrás, ao sistema CNEN, são fatores que exigem uma 

reconfiguração constitucional que vise conceber a diversidade das fontes 

energéticas como um mecanismo para o equilíbrio da Matriz Elétrica nacional, 

criando liberdade política e econômica à indústria nacional para atuar no 

competitivo mercado de Energia Nuclear, e um realinhamento das práticas 

regulatórias brasileiras ao Direito Comparado. 

Esta herança centralista guarda profunda relação com o histórico 

cerceante dos players do mercado nuclear e do poderio bélico nuclear, 

notadamente os Estados Unidos da América, que buscaram inviabilizar o 

desenvolvimento de plantas e tecnologia autóctones, aptas a possibilitar o 

deslocamento da condição de subdesenvolvimento e exclusão social do panorama 

brasileiro. 

Existe, indubitavelmente, no campo das altas tecnologias, como na 

economia, necessidade de certa dinâmica para que não se percam as 

oportunidades de melhoria continua dos processos e minimização dos passivos. 

Com um regramento submetido aos padrões constitucionais de exigências para 

atualização, o sistema se torna emperrado e infenso às modernizações 

tecnológicas e ao financiamento adequado e menos oneroso, tornando-se 
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insustentável do ponto de vista tecnológico e econômico, o que conduz à 

insustentabilidade ambiental e social. 

Como apresentado ao longo do trabalho, notadamente no capítulo 2, a 

dimensão social implica na capacidade de viabilização de condições para a 

existência digna no presente e futuro; ora, se a energia tornou-se uma das 

condições indispensáveis para o salto qualitativo vital, impõe-se a diversificação 

das fontes e a conciliação de matrizes ambientalmente sustentáveis. 

Para tanto, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, concebidas 

pela Organização das Nações Unidas representam o alinhamento das agendas 

políticas nacionais a um projeto transnacional, estando a energia elencada como 

uma das metas a ser atingidas, para inserção social dos sujeitos à margem da 

sociedade, que não fruem do acesso à energia, em cooordenação com objetivos 

de decarbonização e redução dos efeitos antrópicos ambientais. 

Parte-se do princípio, estabelecido em nível constitucional e 

transnacional, em relação aos tratados e convenções pelos quais o Brasil se 

obrigou, de que o desenvolvimento da indústria nuclear no país restringe-se aos 

usos pacíficos. 

Os recentes gargalos suportados pelos baixos níveis dos reservatórios 

em decorrência de fatores meteorológicos, a demonstrar a baixa segurança da fonte 

hídrica, a principal explorada no país, cujo exaurimento das possibilidades de 

exploração dos cursos d’água próximos às principais regiões consumidoras e 

elevados custos socioambientais na construção de novos projetos na Amazônia, 

induzem ao reconhecimento da necessidade de diversificação da matriz elétrica 

nacional, em busca de uma segurança energética que garanta a continuidade do 

desenvolvimento tecnológico e industrial do país, aliado à expansão do consumo às 

populações de baixa renda ainda excluídas do insumo fundamental da energia. 

 Nesse contexto, impõe-se o mínimo consenso nacional acerca da 

importância da energia nuclear no contexto energético brasileiro, haja vista que 

sempre haverá tentativa de pressões externas, especialmente de países fazem uso 
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da energia nuclear para além de propósitos pacíficos, contra o desenvolvimento 

nuclear brasileiro, como tem sido a tônica da política externa norte-americana. 

O histórico da energia nuclear no país traz um cenário de constantes 

embates e convulsões políticas entre grupos de interesses conflitantes, nos meios 

empresarial, militar e científico-acadêmico, permeado por uma ingente falta de 

Transparência na atuação governamental, decorrente do confronto entre defensores 

e opositores da opção nuclear, em geral apoiados, estes últimos, pelos menos 

informados, num movimento natural de rejeição ao desconhecido.  

Se de um lado, não resta dúvida de que a tecnologia nuclear tem 

avançado no Brasil, apesar de todos os empecilhos legais e políticos existentes à 

atividade no campo nuclear, à vista da implantação das plantas, criticalidade e mais 

recentemente, repotencialização dos dois reatores das Usinas Nucleares em 

funcionamento na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, Angra 1 e Angra 2,ou 

ainda, ante o anúncio do domínio completo do ciclo do urânio em 1987, de outro 

lado, constata-se uma certa paralisia no campo específico do desenvolvimento das 

potencialidades em matéria de energia nesse setor, haja vista a demora para a 

conclusão das obras e implantação do reator da Usina de Angra 3. 

Diante da opinião pública fortemente influenciada por uma leitura 

equivocada e desatualizada dos acontecimentos recentes que causaram o 

recrudescimento dos juízos políticos contrários à energia nuclear – de Three Miles 

Island, Chernobyl, Goiânia e Fukushima –, pode-se concluir que tanto os avanços 

que o Brasil tem experimentado, quanto as oposições que o governo vem 

enfrentando para implementar e dar continuidade ao Programa Nuclear Brasileiro, 

guardam relação com a falta de Transparência e carência de informação acerca da 

matéria: se os avanços ocorreram à custa do sigilo com que se conduziram esses 

projetos, essa mesma atmosfera de segredo alimenta indefectível rejeição popular 

ao desenvolvimento e autorização pelo governo de atividades nucleares. 

Como consequência, conclui-se que o governo do país precisa adotar 

uma política transparente sobre seus interesses no campo nuclear, através do 

encaminhamento político claro no sentido de Proposta de Emenda Constitucional e 
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Projeto de Lei que regule de forma clara o interesse do país em propor a 

flexibilização do monopólio da União e a paulatina abertura do setor à iniciativa 

privada, em semelhantes moldes pelos quais relativizou essa participação às demais 

formas de geração de energia, mantendo sob o controle da União as decisões 

estratégicas no setor, em delicado equilíbrio de distribuição de responsabilidades 

com o setor privado, sob rigoroso regime de permissão ou concessão, mediante 

comprovação de capacidade e responsabilidade técnica e financeira, em estreita 

consonância com o que tem sido estabelecido em nível transnacional. 

Ora, é evidente que o conjunto de normas e estrutura organizacional e 

regulatória no campo nuclear tem que ser adequado à efetiva realização do 

Paradigma da Sustentabilidade, para a segurança não só elemento humano, quanto 

a segurança ambiental de seu uso, sem privar a população do país da utilização 

segura da radioatividade em prol da saúde, indústria e energia. 

Nessa base de ideias, a partir da experiência regulatória e normativa 

internacional, num primeiro momento confirma-se a hipótese inicialmente traçada 

na presente tese, no sentido de que a Energia Nuclear constitui-se em 

possibilidade de uma nova Matriz Energética adequada ao Paradigma da 

Sustentabilidade no Ordenamento Jurídico constitucional brasileiro. 

Quanto ao questionamento trazido na introdução do presente trabalho, 

acerca da integração de novos elementos ou conceitos jurídicos ao marco jurídico 

constitucional e legal do uso pacífico da Energia Nuclear no país, capazes de 

contribuir para que essa fonte se transforme em uma alternativa segura à Matriz 

Energética brasileira no terceiro milênio, as proposições vertidas no capítulo 5, 

subcapítulo 5.4, apresentam o caminho a ser percorrido para uma abertura do 

setor nucleoelétrico. 

Sem adentrar o mérito das inúmeras possibilidades da exploração 

econômica de diversas áreas da tecnologia nuclear, hoje obstadas pela dificuldade 

imposta ao setor no Brasil – não são objetos desta tese pesquisas que 

transcendem à possibilidade jurídica da Energia Nuclear no país –, mostra-se 

necessária uma análise mercadológica, parcial ou total, para paulatina 
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desestatização do ciclo do emprego do urânio, gerando sinergias e oportunidades 

para exploração das Externalidades positivas de todo o setor nuclear. 

Isso porque a maior liberdade que se propõe para o setor através das 

proposições elencadas no Capítulo 5 abrirá possibilidades de incremento 

tecnológico em favor da Sustentabilidade, não só da energia nucleoelétrica como 

das demais atividades economicamente viáveis do setor, seja no que tange à 

dimensão econômica, seja ambiental, especialmente no que releva à segurança, 

seja na dimensão social quanto aos benefícios em diversos campos das atividades 

e necessidades humanas, entre os quais se destaca a saúde, a agricultura e a 

engenharia de alimentos. 

Tais incrementos dependem de um processo dialético de 

acompanhamento do desenvolvimento tecnológico do setor, das possibilidades e 

dos melhoramentos modelares capazes tanto de otimizar as plantas de produção 

dos recursos nucleoelétricos no Brasil, quanto apresentar novas fontes passíveis 

de exploração (como a Fusão Nuclear, que viabilizará energia em quantidades 

incalculáveis). 

Feitas essas considerações conclusivas, pode-se detalhadamente 

traçar, ponto a ponto, como achados resultantes da investigação, em relação a 

cada um dos cinco objetivos específicos previamente estabelecidos, e plenamente 

atingidos, como pressupostos indispensáveis ao desenvolvimento da presente 

tese: 

a) o histórico, as implicações e a participação da Energia Nuclear nos 

parques elétricos no mundo e no Brasil; 

b) a emergência do Paradigma da Sustentabilidade como elemento 

norteador da sociedade e do Estado no mundo atual, traduzida nas dimensões 

ambiental, econômica, social e tecnológica, norteadora dos critérios para a geração 

de qualquer Matriz Elétrica, inclusive a nuclear; 

c) traçou-se elementos de Direito Comparado e Transnacional na 

regulação nas atividades nucleares de países previamente selecionados;  
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d) verificou-se os elementos normativos regulatórios da área nuclear no 

Direito brasileiro; e, por fim,  

e) analisadas as inconformidades do sistema jurídico-normativo 

constitucional e legal brasileiro em matéria de Energia Nuclear, estabeleceu-se os 

elementos necessários ao seu realinhamento com o Direito Comparado e 

Transnacional sobre a matéria, traçando um panorama que possibilita, através de 

proposições de alteração da configuração coinstitucional e legal da matéria, a 

adequação do modelo nuclear nacional ao Paradigma da Sustentabilidade. 

De tudo que foi dito, não se leia que esta tese pretendeu apontar a 

Energia Nuclear como a melhor ou a única fonte dentre as demais passíveis de 

aproveitamento na Matriz Energética brasileira. 

 Pretendeu-se, isto sim, e com êxito, apontar os percalços históricos 

político-jurídicos que têm estreitado espaços ao aproveitamento econômico 

adequado da Energia Nuclear no cenário energético brasileiro, bem como, sob o 

Paradigma da Sustentabilidade, e esteado no fenômeno da Transnacionalidade, 

cenários jurídicos que lancem luzes às possibilidades para uma Matriz Energética 

que melhor aproveite adequadamente essa fonte, apresentando suas vantagens 

comparativas em relação a outras – sem ocultar eventuais desvantagens –, e cujas 

possibilidades atualmente mal subaproveitadas, não se manterão indefinidamente 

– antes, são limitadas no tempo. 

Sem pretender descaracterizar as possibilidades de outras fontes livres 

de carbono, especialmente caracterizadas como renováveis, como eólica e solar, o 

estudo encerra a conclusão e comprovação da hipótese inicialmente traçada, no 

sentido da possibilidade jurídica do uso pacífico da energia nuclear no 

Ordenamento Jurídico brasileiro em face do Paradigma da Sustentabilidade, como 

fenômeno biocêntrico absolutamente inerente ao sistema jurídico constitucional 

brasileiro inserido no contexto transnacional, resultando esta fonte energética em 

efetiva e concreta opção à integração da matriz energética nacional para 

suprimento das expectativas de amplação das necessidades nacionais neste 

tereceiro milênio. 
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O Paradigma da Sustentabilidade, que antepõe a preservação da vida 

em todas as suas formas, traz consigo conteúdo axiológico transformador, 

ultrapassando limites antes considerados insuperáveis, cujos conteúdos filosóficos, 

inerentes aos modelos paradigmáticos que supedanearam a recriação e 

transformação do estado moderno nos séculos anteriores, do estado liberal, da 

busca do welfare state e do socialismo, foram importantes na formulação das 

ideias que substanciaram o desenvolvimento do conceito de estado democrático de 

Direito, bem como para o surgimento do neoconstitucionalismo e para a superação 

do totalitarismo, mas diante do fenômeno da globalização, deixaram de trazer 

respostas concretas aos problemas atuais, que não encontram barreiras nas 

fronteiras nacionais. 

Por fim, faz-se necessário registrar, em conformidade com os 

pressupostos estabelecidos ao longo da presente pesquisa e a partir dos dados 

coletados e da revisão bibliográfica devidamente referenciada e transcrita, que 

inobstante tenha-se obtido a confirmação da hipótese inicialmente aventada, tal 

não significa que a presente tese traga consigo a pretensão de definitividade no 

que diz respeito à complexa matéria da Energia Nuclear e suas correlações com a 

Sustentabilidade no direito brasileiro – haja vista as possibilidades futuras e 

sustentáveis de geração de energia. 

Ao contrário, até pelo conceito inerente ao desenvolvimento tecnológico 

que diuturnamente se transforma e modifica, pretende-se abrir um canal ao diálogo 

do tema da Energia Nuclear em torno do fenômeno da Transnacionalidade, 

oportunizando aos pesquisadores e à comunidade científica o necessário debate 

que possa apresentar um modelo brasileiro de Matriz Energética e elétrica 

estruturada sob o Paradigma da Sustentabilidade, que possa garantir ao mesmo 

tempo o desenvolvimento que a sociedade brasileira requer, preservando os 

recursos naturais para a garantia da perenidade de nossa civilização. 

As pesquisas encetadas para discussão da hipótese e resposta adstrita 

aos questionamentos inicialmente formulados, naturalmente levantam algumas 

outras hipóteses e questionamentos, que podem servir de base a futuras 

pesquisas. 
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Um tema que despertou no autor grande interesse, no campo da 

transnacionalidade regional em matéria nuclear, é estudo das possibilidades de 

uma evolução da relação de confiança já instituída entre Brasil e Argentina, através 

da ABACC, para a regulação da gestão compartilhada de resíduos nucleares, o 

que poderia ampliar o grau de desenvolvimento tecnológico de ambos os países 

através de concessões mútuas, já que Brasil e Argentina exploram a energia 

nuclear a partir de diferentes graus de enriquecimento de urânio. 

Por outro lado, o objeto do presente trabalho não alcançou uma análise 

ampla dos ganhos possíveis por meio de uma eventual dinamização das atividades 

nucleares, através do estudo da regulação no Direito Comparado e Transnacional 

e suas possibilidades no país, para os campos da indústria – à exceção da Energia 

Nuclear –, saúde, agricultura, saneamento básico e inozação de alimentos, dentre 

outros. 

Esses trabalhos poderiam fomentar novas pesquisas que tragam luzes 

sobre a rejeição da tecnologia nuclear no Brasil, especialmente a relativa à 

utilização da energia nuclear para geração elétrica, ante as externalidades 

negativas de outras fontes, em geral toleradas pela opinião pública. 

Em verdade, o estudo do tema demonstrou como são necessárias novas 

pesquisas que desmistifiquem não só o uso pacífico da energia nuclear no Brasil, 

permitindo possa a sociedade, mais informada e despida de preconceitos, deliberar 

livre e democramente acerca da sua exploração para garantir o suprimento de 

energia em prol do seu desenvolvimento neste terceiro milênio, como também de 

outras fontes tidas como não poluentes, que ainda demandam aprofundamento 

acerca das externalidades negativas e positivas que encerram. 
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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 

 Altera os incisos XXIII do art. 21 e suas alíneas, inciso V e seus parágrafos do 
art. 177, e revoga o inciso XIV do art. 49 e § 6º do art. 225 da Constituição. 

 

 As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 
3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional: 

 Art. 1º O inciso XXIII e suas alíneas do art. 21, o inciso V do art. 177 e suas 
alíneas e o art. 225 da Constituição passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 21. [...]: 

[...] 

XXIII – explorar, diretamente ou mediante concessão ou permissão, 

os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza, atendido o 

que dispuser a lei, que observará os seguintes princípios e 

condições: 

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será 

admitida para fins pacíficos, na forma da lei, podendo ser submetida 

a qualquer tempo à supervisão do Congresso Nacional; 

b) devem ser instituídas empresa pública e ou sociedade de 

economia mista aptas à exploração dos serviços e instalações 

nucleares em nome da União, além de agência reguladora das 

atividades nucleares, e fixação os critérios para a permissão ou 

concessão a empresas privadas nacionais ou estrangeiras, em 

conformidade com o art. 177, V; 

c) simplificação de procedimentos para permissão de produção, 

comercialização e utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos 

médicos, agrícolas e industriais, entre outros. 

d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da 

existência de culpa;  

[...] 
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Art. 177.  

[...]  

V – a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a 

industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e 

seus derivados, na forma da lei. 

§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a 

realização das atividades previstas nos incisos I a V deste artigo, 

observadas as condições estabelecidas nas respectivas leis. 

§ 2º A lei sobre o monopólio da União sobre petróleo e seus 

derivados a que se refere o § 1º disporá sobre: 

[...] 

§ 3º A lei a que se refere o inciso V e § 1º disporá, em conformidade 

com o art. 177, V, sobre a agência reguladora em matéria nuclear, o 

transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional 

e a simplificação dos procedimentos para a permissão da produção, 

comercialização e utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos 

médicos, agrícolas e industriais, entre outros. 

Art. 2º Ficam revogados o inciso XIV do art. 49 e o § 6º do art. 225, renumerando-se 

os atuais incisos XV, XVI e XVII do art. 49 para XIV, XV e XVI. 

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO I 













EM nº                 /2017 - MCTIC 

Brasília,        de                       de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

 

 

 

1.  Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência proposta comercial da empresa 

argentina Combustibles Nucleares Argentinos S. A. (CONUAR) para que a Indústrias Nucleares do 

Brasil (INB) forneça 3.000 kg (três mil quilogramas) de Pó de Dióxido de Urânio (UO2), enriquecido 

à 4,15 %, a ser utilizado no programa nuclear argentino. 

 

2.  A Indústrias Nucleares do Brasil (INB), por meio da CE-PR-190/17, de junho de 2017, 

manifestou interesse no fornecimento em questão, por considerar importante: 

 

2.1. O estabelecimento, com a Argentina, de relacionamento comercial contínuo para venda 

de material nuclear de alto valor agregado; 

 

2.2. a qualificação técnica e comercial junto ao cliente; 

 

2.3. o aumento nas relações comerciais com o país vizinho, em área sensível e de alta 

tecnologia, e desenvolvimento de novo mercado; 

 

2.4. a importância para o Brasil de ser reconhecido internacionalmente como exportador de 

um item estratégico como o de urânio enriquecido; 

 

2.5. o desenvolvimento dos procedimentos necessários aos agentes públicos reguladores, 

logísticos, alfandegários, diplomáticos e de controle de bens sensíveis, nos dois países, criando 

 de maior porte nessa área. 

 

3.  Por competência, ao analisar a proposta, a Comissão Deliberativa da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear - CNEN, tendo em vista o que consta do Parecer Técnico DIMAP 

04/2017, de 13/06/2017, conclui que a quantidade demandada para a exportação não compromete o 

estoque do ano de 2017 de materiais férteis e físseis especiais, necessários à execução do Programa 

Nacional de Energia Nuclear e cumpre com o estabelecido na Resolução CNEN nº 216, de 27/06/2017 

(DOU de 30/06/2017, Seção 1, pág. 12), e com o disposto no Oficio CNEN nº 324/2017/CNEN-PR. 

 



 

 

4.  Cabe destacar que a supramencionada Resolução CNEN nº 216/2017 estabelece o 

estoque de materiais férteis e físseis especiais, necessários à execução do Programa Nacional de 

Energia Nuclear, incluindo 10% (dez por cento) como margem de segurança, para os anos de 2017 a 

2020. 

 

5.  Ainda segundo a CNEN, todos os aspectos técnicos do ponto de vista de salvaguardas, 

e proteção física no transporte foram considerados satisfatórios. 

 

6.  Cumpre esclarecer, por oportuno, que esta é a segunda exportação de Pó de Dióxido 

de Urânio (UO2), para a CONUAR, sendo que a primeira exportação foi autorizada por Despacho de 

Vossa Excelência -- após ouvido o Conselho de Defesa Nacional --, publicado no DOU de 

14.10.2016, Seção 1, pág. 4, o que vem de corroborar o interesse no fortalecimento desse 

relacionamento comercial para venda de material nuclear de alto valor agregado.    

 

7.  De relevo lembrar, ainda, que naquela oportunidade todos os trâmites legais da 

negociação foram devidamente analisados, tendo concluído a Procuradoria Federal junto à CNEN, 

conforme a NOTA nº 00020/2016/DCFIN/PFCNEN/PGF/AGU, inexistir óbice jurídico à transação, 

conclusão idêntica à que chegou a Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações, por meio da NOTA Nº 0068/2015/ACF/CONJUR-MCTI/CGU/AGU e 

do PARECER Nº 0607/2016/ACF/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU. 

 

8.  A autorização ora solicitada -- convém que se frise --, segue os mesmos padrões e 

procedimentos adotados naquela primeira exportação. 

 

9.  Assim sendo, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência proposta 

de Despacho, lembrando que, de conformidade com o disposto nos arts. 14 e 16 da Lei nº 6.189, de 

16 de dezembro de 1974, a devida autorização deverá ser precedida de consulta ao Conselho de 

Defesa Nacional. 

 

 

Respeitosamente, 

 

 

 

GILBERTO KASSAB 

Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 



ANEXO À EM Nº           /2017 - MCTIC, DE            DE                     DE 2017. 
 

 

 

1.  Síntese do problema ou da situação que reclama providências: 
 

Proposta comercial da empresa argentina Combustibles Nucleares Argentinos S. A. (CONUAR) para que 

a Indústrias Nucleares do Brasil (INB) forneça pó de dióxido de urânio (UO2), para o reator nuclear 

modular denominado CAREM, daquele País. 
 

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta: 
Autorização para a exportação proposta. 
 

3.  Alternativas existentes à medida proposta: 
Não há. 
 

4. Custos: 
Não há. 
 

5. Conformidade com o disposto na Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de   
     Responsabilidade Fiscal): 

Não se aplica. 
 

6.  Razões que justificam a urgência: 
Entendimentos mantidos com a Argentina.  

 

7.  Impacto sobre o meio ambiente: 
Não há. 
 

8.  Síntese do parecer jurídico: 
Não há óbice jurídico à transação. 

 
 



 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 

 

Exposição de Motivos 

Nº               , de      de                       de 2107. Processo MCTIC 01250.040332/2017-02. Venda de pó 

de dióxido de urânio UO2 para a empresa Combustibles Nucleares Argentinos S. A. (CONUAR). 

Tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei nº 6.189, de 16 de dezembro de 1974, na Resolução 

CNEN nº 216, de 26 de junho de 2017, no Ofício CNEN nº 324/2017 CNEN-PR, de 3 de julho de 

2017; e no PARECER nº xxxx/2017/ACF/CONJURMCTIC/CGU/AGU, autorizo a exportação de 

3.000 kg (três mil quilogramas) de Dióxido de Urânio (UO2), enriquecido à 4,15%, da Indústrias 

Nucleares do Brasil S. A. - INB para a Combustibles Nucleares Argentinos S. A. (CONUAR). 

Em       de                         de 2017. 

MICHEL TEMER 

 

 



 

 

 













 


