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:DlRETORIA ADJUNTA DE PROCESSO LEGISLATIVO

AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORJA DE INFORMAQAO PRE VIA

INFORMAçAO PRE VIA N2 9/99

1 - OBJETO

Projeto de Lei n 2 8/99, de autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, que declara o Estado

de Minas Gerais como "Zona Livre de Armas Nucleares - ZLAN'.

A proposiçao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/99.

2- PONTOS DE ATENcAO

2.1 - 0 projeto tern por objetivo proibir a instalação de estabelecimentos que fabriquem

ou armazenem armas nucleares no território do Estado.

0 Brasil é signatário de alguns tratados sobre essa questao. Vale citar o Tratado para a

Proscriçao das Armas Nucleares na America Latina e no Caribe (Tratado de Tlatelolco),

concluIdo na Cidade do Mexico, em 14/2/67, o qual entrou em vigor, em nosso Pals, em

1968. Dele cuida, atualmente, o Decreto Federal n 2 1.246, de 1994. Esse tratado preve a

desnuclearizacao da America Latina corn vistas a evitar a dissipacão dos recursos em armas

nucleares, protegendo os territórios latino-americanos de eventuais ataques do género.

2.2 - 0 Tratado de Proscriçao das Experiências corn Armas Nucleares na Atmosfera, no

Espaco Cósmico e sob a Agua, de abrangencia global, vigora no Brasil desde 1966 e está

previsto no Decreto Federal n 2 58.256, de 1966, corn a finalidade de proibir qualquer

explosão experimental de armas nucleares na atmosfera, no espaco cósmico ou sob a agua.

0 Tratado sobre a Proibiçao de Colocacao de Armas Nucleares e outras Armas de

Destruição em Massa no Leito do Mar e no Fundo do Oceano e em seu Subsolo, de

abrangencia global, está em vigor no Brasil desde 1988 e é discipliriado pelo Decreto

Federal n 2 97.211, de 1988, e visa impedir uma corrida arrnamentista nuclear no leito do mar

e no fundo do oceano.
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2.3 - De acordo corn as prernissas consagradas na Constituicao da Repüblica, o Estado

Federal brasileiro consiste basicamente na distribuiçao de competências entre as entidades

polItico-administrativas componentes do sisterna federativo, a saber, a União, os Estados, o

Distrito Federal e Os MunicIpios, todos dotados de autonornia polItica, administrativa e

financeira. E o que se depreende da interpretacao dos arts. 1 9 e 18 da referida Carta Magna.

Entretanto, a autonornia reconhecida a esses entes politicos pelo ordenamento

constitucional tern suas Iimitacoes no proprio texto legal. Assim, existe a cornpetência

legislativa privativa da União (art. 22), a competência legislativa concorrente, que é

cornpartilhada corn a União, os Estados e o Distrito Federal (possibilidade de editar normas

sobre a rnesrna rnatéria, cabendo a União a prirnazia de elaborar as norrnas gerais,

conforme deterrnina o art. 24) e a competência comum, prevista no art. 24, a qual pode ser

utilizada por todas as entidades da Federaçao, consistente na prática de atos concretos.

2.4 - A rnatéria tratada na proposição sob comento está constitucionalmente reservada

a União, que detérn competência legislativa privativa para disciplinar o assunto, ern

conforrnidade corn o cornando do art. 22, XXVI, da Carta Magna. Alérn disso, o art. 21,

XXIII, "a", da citada Lei Major assegura a União a faculdade exclusiva para "explorar Os

servicos e instalacoes nucleares de qualquer natureza", deterrninando que a atividade

nuclear ern territOrio nacional sO seja perrnitida para fins pacIficos, dependendo de

aprovacão do Congresso Nacional.

0 legislador constituinte, levando em consideracao a irnportância e a repercussão do

tema, enquadrou-o no carnpo normativo da União Federal, pessoa jurIdica de capacidade

polItica titular das prerrogativas de soberania. Consequenternente, está afastada a

possibilidade jurIdica de o Estado-Membro legislar sobre a rnatéria.

A transformaçao do projeto em lei poderia resultar ern futuros questionamentos

judiciais, uma vez que a posterior declaracao de inconstitucionalidade da norma pelo Poder

Judiciário, caso haja provocação deste pela autoridade ou Orgão cornpetente, sirnplesmente

a excluiria do mundo jurIdico.

2.5 - Não ha düvida de que os riscos provenientes da instalação e desenvolvirnento de

atividades nucleares requerern cuidados especiais, em razão dos efeitos devastadores
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provocados por vazamentos ou falhas técnicas. Atento a esse problema, o legislador

constituinte consagrou, no art. 21, XXIII, "c", da Constituiçao da Repüblica que "a

responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa". Vale dizer, as

vItimas de atividades nucleares devem ser indenizadas pelo poder püblico, mesmo que o

servidor responsável pelo equipamento não tenha sido culpado pelos prejuIzos causados.

3- TRAMITAcA0

0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuIdo as Comissöes de Constituicao e

Justica e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para receber parecer.

Data da elaboração: 3/3/99
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