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CAMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI
N~ 2.501-C, DE 1992
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 48/92

Dispoe sabre a Polftica Nacional de Energia Nuclear.

(As

COMISSOES DE MINAS E ENERGIA; DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICA<;AO E
INFORMATICA; DE RELA<;OES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS (AUDIENCIA); E DE CONSTITUI<;AO E JUSTI<;A E DE
REDA<;AO (ART. 54) - ART. 24, II)
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 A politica Nacional de Energia Nuclear, estabe
lecida por esta Lei, tem por finalidade orientar a pesquisa,o de'sen-
volv~ento, a producao e a utilizacao de todas as formas de energia nu
clear, visando a. promocao do bem- estar da sociedadebrasileira.
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Art. 20 A Politica Nacional de Energia Nuclear
nosse'guintes fundamentos: - .. 

~.

apoia-se

"

r~ito

e

I ~~ ace~so aos beneficios da energia nuclear
de todos os brasileiros:
---.

tante fator para

0

di-

II - 0 emprego da energia nuclear constitui um impor
desenvolvimento nacional;
)

III - 0 de senvc Lvamerrcc cientifico, tecnologico e :"'in
dustrial na area nuclear deve ser orientado para proporcionar ao povo
brasileiro condicoes de melhor qualidade de vida ebem-estar social e
conquistar a autonomia nacional nesse campo do conhec~ento:
IV trial'e comercial deve
tria nuclear nacional,
guarda e os fatores de

a cooperacao internacional tecnologica, indus
visar ao aprimoramento da tecnologia e da indus
considerados sempre os dispo~itivos de salva
equilibrio entre tecnologia e preservaCao do
me~Q ambie~t~_n~ e>cp:lC)~_~c_~C? qo~ recursos naturais:
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v - a cooperacao tecnologica e industri~l cam a ini
ciativa privada nacional deve visar a consolidacao da eficiencia tecno
logic a na area nuclear, sendo que a tecnologia desenvolvida de forma
autonoma ou a ela transferida deve ser proteqida e controlada de modo
que nao seja voltada para a producao de dispositivos ou artefatos nu
cleares explosivos:
VI - a protecao radiologic a e a seguranc~r sao
indispensaveis em toda a atividade nuclear, devendo estar voltadas·para
a preservacao do me~o ambiente e da saude do homem:
VII - 0 principio de nao-proliferacao de armas nuclea
res deve ser sempre defendido de mane ira a assequrar 0 seu carater nao
discriminatorio.
Art. 30

A politica Nacional de Energia Nuclear tem

como

objetivos:
I - 0 dominio do ciclo completo do combustivel nu
clear, preferencialmente atraves de tecnologianacional, tanto no nivel
cientifico-tecnologico, quanto no nivel industrial:
II - a capacitacao tecnico-cientifica e industrial,
adequada ao desenvolvimento, a execucao de projetos de centrais e de
demais instalacoes nucleares e a producao de materiais e de equipamen
tos, preferencialmente por tecnologia nacional:
III - 0 dominio e 0 estimulo ao uso da tecnologia nu
clear pelos diversos setores do desenvolvimento economico, politico e
soc~al do Pais, em especial nas areas de saude, agricultura, industria,
energia e meio ambiente:
IV - a transferencia da tecnologia gerada
tecnico-cientifico para 0 industrial:

no .setor

.
·V - a subordinacao da prospeccao, da pesquisa, da
lavra, do beneficiamento, da industrializacao e das reservas de mine
rios e minerais nucleares, bern como de minerios e minerais de interesse
da enerqia nuclear, as necessidades brasileiras, admitindo-se a expor
tacao de excedentes beneficiados, assequrados os estoques estrategicos,
na forma da lei:
-VI -a seguranca naoperacao das instalacoes nuclea
res e radioativas e nas atividades que utilizarn fontes de radiacoes
~onizantes, visando a protecao dos trabalhadores, da populacao em geral
e do meio ambiente:
VII - 0 desenvolvimento cientifico-tecnoloqico e in
dustrial da energia nuclear, para 0 que contribuirao 0 apoio e 0 incen
tivo adequados as instituicoes de ensino,de pesquisa e de desenvolvi
me~~o e 0 intercambio cientifico-tecnologico e
industrial com outros
pa~a~s;

VIII - a capacitacao dos recursos humanos, qualitativa
e quantitativamente, em niveis compativeis com as necessidades brasi
leira~ na area,nuclear;
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IX - a conscientizacao nacional dos beneficios e
medidas de seguranca associados a utilizacao da energia nuclear;

das

X
0 atendimento, de modo complementar, as necessi
dades de gerar energia eletrica por fonte termonuclear;
XI - a protecao a ciencia,

nacionais; e

a

tecnologia e a industria

_____
XII - a unidade de orientacao no campo da energia nu
clear, promovida e conservada mediante a integracao dos setores cienti
fico-tecnologico e industrial.
Art. 40 Compete a Secretaria de Assuntos Estrategicos
da Presidencia da RepUblica propor ao Presidente da RepUblica as dire
trizes, os pIanos e os programas governamentais decorrentes da Politica
Nacional de Energia Nuclear e suas revisoes, bem como coordenar todas
as atividades resultantes dessa Politica.
Paragrafo Onico. Plano decenal de

atividades

nuclea

res'/~laborado sob a coordenacao da Secretaria de Assuntos Estrategicos

da Presidenc~a da RepUblica, com a participacao de outros orgios gover
namentais, sera submetido a aprovacao do Congresso Nacional.
~-

Art. 50 Para a execucao da Politica Nacional de Ener
Poder Executivo devera estabelecer mecanismos de coope
racao.com os Estados, 0 Distrito Federal e os Municipios, visando ao
controle e a fiscalizacao sanitaria e ambiental decorrentes do trans
porte, do manuseio e da utilizacao das substancias e dos produtos ra
dioativos.

g~a_Nuclear, 0

Art. 60 Os Governos dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municipios coope,rarao para implementar a Politica de que trata a
presente Lei, no ambito de suas respectivas jurisdicoes.-

Art. 70 Leis especificas disporao sobre 0 transporte,
o manuseio e a utilizacao de materiais radioativos no territorio nacio
nal, sobre 0 deposito de rejeitos e sobre a responsabilidade civil e
criminal por danos nucleares decorrentes de atos relacionados com ati
vidades nucleares.
Art. 80

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

cacao.
Brasilia,

Mensagem nl:l

48

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constitui¢o Federaltenho ahonra de submeter a
elevada deliberacao de Vossas Excelencias, acompanhado de Exposi¢o de Motivos do

5
Senhor Seeretario de Assumes Estrategicos cia Presideaeia cia Republica, relativa a projeto
de lei que "Disp6e sabre ~ Pplftica Nadona! de Energia Nuclear".
Brasilia, 18

.f. ...

E.M. NO

077

/91

Em

A ...

de fevereiro

de 1992.

..!. ~

07 de novembro de 1991.

Excelentissimo Senhor Presidente da RepUblica
Tenho a honra de submeter a superior consideracao de
Vossa Excelencia a anexa proposta de Projetode Lei que dispoe" so
bre a Politica Nacional de Energia Nuclear.
No ana de 1990, retirou-se do Congresso Nacional 0
Projeto de Lei que tratava sobre 0 assunto, objetivando compatibi
liza-Iocom a atual Constituicao e adequa-Io as diretrizes politi
cas preconizadas por Vossa Excelencia.
A proposta ern questao resultou de intensos debates
no se~o das comunidades cientifica e academica, bern como de expres
sivos setores da sociedade brasileira. Considerando as opinioes dos
Ministerios e das Secretarias da Presidencia da RepUblica envoI vi
dos com 0 assunto, reflete as bases de uma experiencia acumulada
durante anos e que, certamente, oferecera a Vossa Excelencia 0 ne
cessario amparo para submeter 0 ProgramaNuclear Brasileiro a rnais
ampla critica e discussao.
A proposta de Projeto de Lei, ora apresentada a Vos
sa Excelencia, trata, rigorosamente dentro dos lirnites constitu~o
nais, dos aspectos relevantes da questao nuclear.
Assim, estabelece a finalidade da politica Nacional
de Energia Nuclear, os seus objetivos e os fundarnentos que apoiarn a
sua execucaoi atribui ao Poder Executivo 0 estabelecimento de meca
n1pmos de cooperacao corn os Estados, 0 Distrito Federal e os Muni
cipios, no que diz respeito ao controle e a fiscalizacao sanitaria
e ambiental decorrentes do transporte, do manuseio e da utilizacao
das substancias e dos produtos radioativos; atribui competencia a
Secretaria de Assuntos Estrategicos para elaborar as propostas de
diretrizes, pIanos e programas governamentais decorrentes e remete
para leis especificas as disposicoes sobre deposito de rejeitos e
sobre a responsabilidade civil e criminal por danos nucleares de
·correntes de atos relacionados com atividadesnucleares.

6
Valho-me do ensejo para renovar a
os protestos de meu mais profundo respeito .

~

Vossa

Excelencia

pedro~lo ~ de~oni
.

I

"

Ramos
Secretario de Assuntos Estrategicos

ANEXO

1 -

A EXPOSICAo

DE MOTIVOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATtGICOS
DA PRESIDtNCIA DA REPOBLICA NO 077, DE 07/11/91

Sintese do problema ou da sitacao que reclama providencias:

No ana de 1990, foi retirado do Congresso Nacional 0 projeto de
lei que tratava sobre a Politica Nacional de Energia Nuclear.
A nova proposta de projeto de lei, compatibilizada com a atual
Constituicao e adequada as diretrizes politicasdo Governo, e re
sultado de intensos debates realizados com setores expressivos da
sociedade brasileira, refletindo as bases de uma experiencia acumu
lada durante anos" Il.o trato da questao nuclear.
2 -Solucoes e providencias contidas no ato normativo ou na
proposta:

medida

A proposta de projeto de lei trata dos aspectos relevantes e
abrangentes da questao nuclear, rigorosamente em atencao aos prin
cipios const1tucionais atinentes i materia.
Trata-se, fundamentalmente, de uma proposta que alinha os fun
damentos que sustentam a Politica Nacional de Energia Nuclear, bem
como relacion~ 9S seus objetivos, destacando-se 0 dominio do cicIo
completo do COmbustive! nuclear, a capacitacao cientifica e tecno
logico no setor, a seguranca das intalacoes nucleares,a capacita
cao de recursos humanos e a unidade de orientacao, mediante a inte
gracao dos setores cientifico-tecnologico e industrial. '
3 - A1ternativas existentes

as

~didas

ou atos propostos:

Nao ha outros projetos do Poder Executivo sobre a materia, ine
xistindo outras possibilidadesdetratamento da questao senao por
projeto de lei.
4 - Custos:
A medida nao implicara despesa de especie alguma,
excIusivamente do estabelecimento da Politica Nacional
Nucl~ar.

pois trata
de Energia

7
5 - Razoes que justificam a'nrqencia:
Prejudicado.
6 - Impacto sobre

0

meio ambiente:

Ao estabelecer como urn dos fundamentos da Politica Nacional de
Energia Nuclear a indispensabilidade da protecao radiologica e da
segur~nca nuclear, voltadas para a preservacao do meio
ambiente e
da saude do homem (art. 20, VI), a medida tera um efeito positivo
sobre 0 meio ambiente.
, - Sintese do parecer do erqao juri,dico:
..Foram atendidos todos os quesitos na elaboracao da medida, re
cebendo pareceres favoraveis do Assessor Juridico da SAE/PR, Dr. C.
A. Teixeira Paranhos, do Consultor Juridico da Assessoria Juridica
da Presidencia da RepUblica, Dr. Gilmar Ferreira Mendes, e do Con
sultor Geral da RepUblica, Dr. Celio Silva, apes incorporadAs as
sugestoes apresentadas.
. .

Avisou'tl

140 -ALISO.

Brasilia, 18

de feverei.l:o

de 1992.

Senhor Primeiro Seeretario,
Encaminho a essa Secretaria a Mensagem do Excelentfssimo Senhor
Presidente cia Republica, acompanhada de Exposi~ de Motivos do Senhor Secretario de
Assuntos Estrategieos cia Presidencia cia Republica. relativa a projeto de lei que "Disp6e
sobre a Politi9- Nacional de Energia Nuclear".
Atenciosamente,.
.

... -

MARCOSCOIMBRA
Seeretario-Geral da
Presideneia cia Republica

A Sua Excelencia 0 Senhor
..'
Deputado INOctNCIO OUVEIRA
Primeiro Secretario da Camara dos Deputados
BBAStLIA-PF.
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MINAS E ENERGIA

MR.
AGQSTINHO VALENTE

De-se ao inciso III do art.

3~

a reda9ao que se segue:

"III - 0 dominio e 0 est:lmulo ao uso da tecnologia
nuclear pelos diversos setores nacionais, especialmente as ar~
as de saude, agricultura, industria, energia e meio-ambiente;"

- ..... '.

JU3 TIFICATIVA

Trata-se de uma emenda de

reda~ao

visando 0 aperfei

90ar 0 texto do projeto.
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MINAS E ENERGIA
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De-se ao inciso V do art. 22 a

"V - a

coopera~ao

PT

reda~ao

que se segue:

tecnologica e industrial com os

setores produtivos nacionais deve visar
~iencia

PARTIDO

a

consolida~ao

ef~

da

tecnologica na area nuclear, sendo que a tecnologia

desenvolvida deve ser protegida e controlada para que nao se
ja voltada para ·a producjio de dispositivos ou artefatos

nucl~

ares explosivos ;:"

JU3

TIFICATIVA

A emenda objetiva adequar
POssibilidades da
a .~penas

a

produ~ao

,

0

texto do projeto as

nuclear nacional, nao restringindo

iniciativa privada, mas garantindo-a a todas as

formas poss1veis de cria~ao e transforma~ao tecnica.
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ALCIDES MODESTO

De-se ao inciso IV do art. 32 a reda~ao que se segue:

"IV - a

utiliza~ao

da tecnologia gerada no setor

tecnico-cient.ifico pelo setor industrial;"

JtE TIFICATIVA

A emenda visa garantir que os desenvolvimentos ob
tidos na area nuclear pelos setores cient.ificos e tecnicos se
jam de fato utilizados pelo setor industrial e nao apenas trane
feridos.
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,ala

TEXTOIJ5TIFIaCJO

De-se ao inciso IV do art. 22 a

reda~ao

que se

segue:

"IV - a coopera~ao internacional tecn016gica, indu.§.
trial e comercial deve visar ao aprimoramento da tecnologia e da
produ~ao

nuclear nacional, considerados sempre os dispositivos

de

salvaguarda e os fatores de equilibrio entre tecnologia e preserv~
~ao

do meio ambiente na

explora~ao

dos recursos naturais;"

JUSTIFICATIVA

A emend a visa adequar 0 texto do projeto as possibi
lidades nacionais de produ~ao nuclear, nao restringindo-a apenas a
inic~tiva

privada.
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PROJETO DE LEI NQ2.S01/92····---
Nos termos do art.119~ caput. I. do Regimento Interno
da Camara dos Deputados, alterado pelo art. 1Q. I, da Resolu;ao
nQ 10/91, 0 Sr.iPresidentE determinou a abertura -·e divulga;io
'na Ordem do Dia das Comi~s~es - deprazo para a apresenta~io de
emendas,a partir dE 24.04.92, por cinco sess~es, tendo. ao seu.
term i no, est e OrgaO Tecn i co r ec ebi do 04 (quat r o ) elnenda5.--":-: _..
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qUE.'
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tecnologia ci€s€nvolvicia ci€ve s€r
que

iniciat iva

de

crotegicia E controlada para

produc;:ao

de

ciispositivos

ou

artefatos nucl€arE.'s explosivos;"

EHENDA NSI 03/92
Eme n d a

SIJDstitut!va,

i n i c iat

de

j

va

do

Deputado

MODESTO,

f-'ii-CIDES

inciso

:;:v

u t i Li z a c Ko

c\

t~cnico-cient{fico pE.'lo

t. e c n o l oq i a

cia

setor

no

setal'

industrial;"

I~g

EMENDA

£fErada

04/92

c ec n o l o s i c a ,
i n t e r n ac i Dna}
c:oOPEr2r.:ao
industrial c comercial dEVE visar ~G apr;moramEnto cia
10gia E da produr.:io nuclEar naciona1. consid~~aoos 5€mpre 05
c\

ci i :-= 0

C"J

sit ; v

Co s

ci E'

S

a "1

'y';;',

9 1.1 a r d a

tecnologia E ?rEServac;:ao GO

E

Co 5

.j.' ,'~ i:: 0

r e5

GC

':7:

(J

u i 'i (b rio

c n i:: r e

mEio amolcntc na EXPlorac;:ao dos
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II - VOTO DO RELATOR

(:,., - 

Const i t u i <;ao

~;

prE'ocupa<;ao

com

disPOSltivos

E'SSE'

a

nuclE'ar,

arE'a

,-",

FeoE'ral

E'SPE'cificamente SODre a prciprio segmE'nto,

(1)

art. 21

sa~dE.

grandE'

dE'dicando

varios

sE'ja

q'lE'r

SE'9mE'nto,

dos SE'9mE'ntos ambiE'ntal E' dE'

c emon s t r ou

dispondo

sE'ja atrav~s

quEr

Assim, citam-sE':

Camp e t E' c\ Un i ao:

XXIII

os
s er v i c o s
e
i ns t a l ac Ee s
Exp10rar
naturE'zae
EXE'rCE'r
monopdlio
nuclE'arE's dE' qua1quE'r
~Esquisa,
a
lavra,
E' a
Estatal
soorE'
a
rE'prOCESSamE'nto,
a
enriquecimE'nto
e
o comErcio
dE
minErios
industrializa<;ao
e

nuclE'arE's E' SE'US dE'rivados, atE'ndidos as 5E'9uintEs
princlpjos e condi~oE's:
(a) tocia atividaoE' nuclear em tErritdrio naciona1
somE'nte
SE'ra
admit ida
para
~ins
~aclficos
£
mE'diantE aprova,~w do Congresso Naciona1;
sob
regimE dE' COnCESSaO au ~E'rmjs3io, E'
tor i z a a a ,,\ IJ. t i l i z a <;a0 d E ,.- ad i 0 i 5 d top 0 s ::) <I,r a ;:-. .
oEsquisa
e
usos
medicinais.
agr(calas,
i n o u s t r j a i s , i n o u s t r t ai s e atividCo.OES ,·. n<:'ll09<1.5;
(b)

iii U

{ c)

"".

ida dec i vi;
culpa;

r- E s P 0 n sa b i :.

indepence

de

':) 0 r

oj "'. nos

:i

'j

c 1 E· Co. rES

..
(2 )

··::Jt.

Compete

a

Uniio

privat

ivam£ntE' 1€9is1ar

50bre~

XXVI

';3)

at

art. 49
Nacional=

ividades nucleares de oua]quer natureza;

,,:: d;:-•. ,.:omPEtEncia e xc l us i va do Con s r e s s o

16

aprovar
a at

XIV

re~erentes

(4)

in i c i at j vas

do

Poder

Execu t ivo

i~idades nu~leares;

·art. i77 Const ituem monop61 io da

Uni~o:

V
a pesquisa, a lavra. 0 enrjquecimento. 0
reprocessamento, ~. i ndustr i a l i z ac ao e 0 comerc io
de rnin~rios e minerais nucleares e seus derivados.

2Q
f;
ut i 1 i zacao

lEi
ci i s e or a
oe: ma t e r j a i s

sobre 0
transporte ~ a
radioativos no territorio

nacional."
(5)

(;l.rt.200
de outras

Ao sistema un i c o de s.aIJde: compete. alem
nos te:rmos Ga lei:

atribui~~E5.

I r::. i :.' <;<. r
d 0 (: 0 n t r 0 i e E " : ' i sea liz a c a 0 d a
transportE.
guarda
E
utilizac:ao
de
5ubstgncias e: produtos csicoativos.
toxicos e
r ad i oat i v o s ,

I,) I

I

par t

produ~ao.

(6)

"

·;~rt. 225
'Oci05
h~m
dire-ito
<:\0
nie i o ambiente
ecologicamente:
Equilibrado.
bern de: uso comum do
povo
E
es s e nc i a I
a s ao t a Qualidade de ·.. ,ida,
imp 0 n d 0 - 5 e
"". a
P0 ae r
P 11 b 1 i c 0 e :£:\ col e: t i v ida ci e 0
dever
de
de:fEno~-lo
e
~reserv~-10
para
as
presentes e: futuras gera~~es.
•

>..

' .• 1/':_"

6Q
As :-'.5 I n a s CI U e D per E: 1'!1 com :.. Eat 0 r n IJ c 1 ear.
devErao
10caliza~ao
definida
em
lei
~: e r : : : u Cl.
fede:ral. se:m (j Que t;ao podel~~o SEr i nsta1adas.·

Assim.

o eve fJllardar
resllmidos nos

Ct.

~:intonia

Pol r t i c a Nacionai de: Energia Nuc l ear
com

os

man d am e n t o s

c on s t i t uc i on a i s ,

se91lintes cinco grandes tcipicos:

(1)

o

uso

17
e xc l u s iva

para

Ccn s r e ss o

Con 9 r
i

n

s

iJniao
.

..

a

c

I:)

a c " fie 0

mediante

S •

Nacional,

~:: soN Cl. c

t al

ns

.... i

a o

c

U

ant 0

,~.

c\ t

0

s

(J

P0 ae r

o

eXPlorar

servl~os E

05

[:< e cut i v 0

e

par a

c ome e t e n c i a da

( 3)

reatores nucleares:

e

para

t:~

Ion a 1

instala,5es nuc:lear'=.'s de

bem como exercer monop61 io Estatal sabre
a iJesql.lisa.
indu5t~ial iza(;~o 2

com~rcio

0

.

de

.

.

seu s

r', Inc 1''' : C) s·
N

ou

':: on c e s s a o
.

..",

p e r rn , s S <". t::.

c ome e t E'nc

::i
I

ct

arc\
::, ,- I '..'

::.\

'.:t i i i

at'

'v'

da

a

(5 )

::::ad\o
!.i;-)

i

ao

0.

,:,

.":> .

matErIa.

Aliando-se
import -ancia () u e
Pars nas

c ome n t

aos

;3.1~ i

tErrnoel~trica

os

ac:im""

signiiicar~

a

para

0

orox:mctS dEcaaas.
::l

Mr

a

q 1.1 i

n t u p i i car:;. -c

P.

0:='

a nod e 2 0 i 0

o retorno Econ6mico que a EXPlora,ao das Jazidas de minerais

de interEssE nuclear
diretrizes que

poder~

-crazEr. completa-sE

de'v'em orientar

d e F i n i ~~~o

<:\

0

quadro das

de uma pol It i ca

adequada para a at ividade nuclear.
Em termos
pelo Poder

::: ;.: e cut i v 0 m0 s t r a

independentemente dos
f.::

c itadas.

?r~ticos.

q

1.1 E

pontos

a oroposi(;ao enc:aminhada

deficiencias a

serem sanadas.

ident ificados

Membros

:n e r e C Era m

<:\

aprEsenta~ao

das emendas

18
~issim.

G

t e x t o om i t e .,. man i Fe st a c ao e xe l Icita
::><:\ci·t'ico da

no uso
como

:::\5

nucl~ar.

assim

operacionais

inst l t u c i on a i s

-l2sponsabil idades

necessari~s ~

energia

interveniencia do Congresso Nacional.
Os comentarios suora nao maculam. sob nenhuma

t ext

malor

0

r e l at i v o s

<~.O

adequando-o

t E·ma.
naaUE1ES

qUE'

se

topicCrs

No t o c an t e

dos

busca 0
qlle

0

SEll

assuntos

aDrimoramento.

". i n d <:l.

as emeri d a s

<:l.pre~.ent

adas,

f'az-se

oportuno comE'ntar:

..

t b:·t o
consistE' Em
BPrimoramento do
cia
e r ooos t o ,
sub s t i t u indo
" •• d i versos
s e t or e s
desE'nvolvimento EconBmico.
oolit ieo e social do PaIS,
par
.•• diversos sEtores nacionais.

EHENDA NQ 61/92 -

02/92 - 0 tE'xto do PrOJEto ~ mais prEciso do que
a altE'ra,io ~roposta. ?ois tern como objet iva a coopera~~o
com ainiciativa privada nacional. E nio a coopera~io com os
setores produtivos nacionais. como sUgere a Emenda.

EHENDA NQ

03/92 - 0 t e x t o do Projeto E mais preciso do que
o E'mendado. pois trata da transferencia de tecnologia, E nio
apenas da sua ut il izal;ao. como quer a EmEnda.

EHENDA HQ

04/92 _. 0 t e x t 0
d a P!~OPOs i G:ao E: ma i s prec i so do
qUE' a altera,io sUgerida. pais 0 aprimoramE'nto mencionado
rEfere-se ~
ind~stria nucl~ar
nacional
2
nao ~ produ~io
nuclear nacional. como ouer a Emenda.

EHENDA NQ

19

-

acolhendo-se

.,

.~g

a,.:.-.. Emen d a

.::~ Q

,,:'i/92,

-

') ep I).

.

L.:CI)) I

<JALENT::: ,

t ::.d 0

.-,

!99
'.' a.

=: :;:·C'<.O,

EMENDA Ng 05/92

~:H'"

i~ a

a
NIJ C 1 E' a r r
Estab2lecida por
8sta ~Ei,
tern ~or
:inalidade orientar
a
p~~qlJisa, 0
d£sEnvolvimento, a
~rodu~~o ~
~ utili=a~io dE
todas as
fo~mas dE
enErgia nuclear, visando sua util i=a~io
Exclusivament2 para fins pa~(ficos, Em provEito'do bem-estar
t .

J. loa

r!

j='

oi

I'

tic C\

c ion e\!

,j 0:

:::: n e r

9

I

d~~ocjEdadE brasilEi~a.·

JUSTIFICACAO
inc

. .
'-

:':'.

'.J

Energia nuclear Dara fins
_~ d

expl icite a
d~vidas

de

e

t

0

E

>; c 1 !J ~> i··.· i cI ad E'

us 0

da

~ac(ficas.

d a ----<it

.-

con v en i en c I a que

preceito canst itucional,
interpreta~ia.

no

ISO

0

t ext

0

d ale i

de molde a nio deixar

20
PROJETO DE

NQ 2.501

~EI

F

DE

~992

Disp~e
sabrE a Pol{tica
Nacianal dE EnErgia Nuclear.

EHENDA NQ 06/92

::=1 r- t

oo

"

:nciso

nacional

~ESSE

~:

I I,

campo

:~.

d=

c on h e c i me n c o";

JUSTIFICACAO

...

ClC1'

c

on

o

u

::." t i '': i

i

s

t s,

rj Cl. d €

,j,,\

r

:",

.;;'.'J\:onOnll<':1.

Co 1'. Ii, :." '.i.

.....

In

I

n

a

c

i

~reqUentementE con~undida

invEstimentos Muitas VEZES
r

.

-'

o

n

aL,

In E' n 'C f2

disso,

".

•i

cao
ql.J<:,\iqljE:·I~

I' E'

CI11E

E' ;-: ct 9 E' r- O~; ,.

a

t r- i.:,:

·:::.f:~.ja

""E'Z

()

r

amo

qUE

d

e

se

pela

Ctpc:ao

com soberania
dEsnEcEss~riosT

Sala da Comissao, €mD

nacional,

gerando

au inoportunos.

,-l Nv~dE 1992.

"~h

De~~ARe

Relator
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PROJETO DE LEI NQ 2.501, DE i992
(Do

PodEr

~xecut

iva>

D i SPO€
;::Dbr€: a ?ol it i c a
'·iaciona"i G€ Ene-rgia Nllc"i€ar.

;::MENDA NIZ 07/92

incisD

IV

<:l.

=:E9lJintE

cooP€ra~~o intErnacional
d€v€
objEtivar
0
apr i I)) 0 r a III E n ·c .::'
c i e n t fF i c o ,
c e c n oi o s i c o
'::..
industrial,
cons i acre-Indo ~EmprE os disposit ivos
dE
salvaguarda
E
os
iatore-s
dr:o
··::(".li·1iiJric' e n r r e
,.", uc i Li z a c a o o o s
r e c ur s os
nat Ul~a i S C d. ~~otEC;~O do OlEio aOlbi£ntE;
_", ,;:<.

JUSTlf-"ICACAO

Sala

GC\

Com i ,:::. s ao, e OJ f)-

ci E £l,.C1-'l.ol.!kod E

dc=~t~
;:)(~Pt.H<:i.OD
MAR~~
·1
i~ €

PROJETO DE LEI NQ 2.501,

a i:

~E

i993.

0 I"

i992

(Do PodEr EXEClJt ivo>
Dispoe
sobrE a Pol {tica
Nac!onal dE EnErgia Nuclear.

22
EMENDA !'lei 08/92

-.,1:\
.:..

ao

inciso

1

; I

"."

,

se9uinte

a

reda<;:ao=
\,..1
ci e ar t ic ipa<;:ao c a
in ic iat iva or r v ad a
n a c ional
deve buscar a efici~ncla, adotando-se mecanismos de prote<;:ao
e controleda tecnologia transfer ida ou desenvolvida de
forma
autBnoma,
visando nao
permitir a
produ~io
de
disPositivos ou artefatos nuclEares explosivos;"

JUSTIFICAcao
Busca-se,
precisao

E

com

:::<.

dar

nova

clareza a6 disposit iva Em

maior

Que~tao.

Sala daComissao. em

n c:L..u",~"'-ode

D£pd~~~

1993.

Relator'

PROJETO DE LEI NA 2.501

p

~E

1992

(Do Poder Execut ivo)
DisPOE scbre a Politica
Nacional de Energia Nuclear.

- EMENDA "'!II 09/92

De-se r

VI

nucleares

E

ao

art.

inciso

a

se9uinte

na operac;ao das
instalac;~es
,,- a
s e s ur a nc a
radioativas e nas atividades que ut ilizam fontes

23
de
t'"adiac:oes
visando
a
ionizantes,
t r ab a l h ac or e e , da populac:ao em gerai r da
Oleio ambiente;

»r

::>rotEt;aO
os r i e d a d e

E'

dos
do

JUSTIF!CACAO
ConSiOEr<:l.-S£

da
vez que

inciSOr uma
decorrr::-nte

aa

de

I'"adioativas pode

tamb~Ol

afetar

patrim8nio de tercEiros.

emllcL..

Sal;:>. da Com i s s ao ,

PROJETO DE LEI NQ 2.501, DE
~odel'"

(Do

risco

nl.1cleares

i n s t a l acae s
0

0

Execut

~~~de 199.1.

~992

iva)

jjispoe s o o r e a Polltica
Nac i ana 1 de Energia Nuclear.

D1ENDA ;.lQ 10/92
De-sr:;:,.

., X
e l et r j ca e

;::..rt.

dO

atendimento

as

'Jg

....'

i n c t so

nEc~s5idac2~

a

;i..,

de

seguintc:

gerar energia

JUSTIFICACAO
'1 i m itan o o

complEMentarE5 dE

gr::-ra<;io dE

2nergia

El~tricar

a

a s c ec t os

nao cabe no

24
t

e~·:t 0

da

i ncon ven i

um a
o;:·~n

t

'.,:Po::::

InOClla.

q IJ.E'

OIJ

E'.

~;ala da Comissao, em tj-

ttde.. ·~de

i.99S.

~/'JiJIF .

DeplJ.tado

MARC~

Re 1 a t or

EMENDA NQ i1/92
:~:;IJ.Pt'" ; ;Yla-~;e

u

;nc

I :;.(J

-../ i

-:

f·. .l."i.

)"

JUSTIFICACAU

o
Entendimento
QriEntaC~Q

da

0

claro

do
do

inciso

c confuso.

»r e t e r.u i o o ,

Se

c

nao permit indo
a

unidade

dE'

ObJEto do disposit ivo. nio SEra obtida PEla>v,a.

integr2~~O aos

De
1 iberdade de

texto

setores mEncionados.
r::: :.1 a

a~ao,

1 q IJ. e r

~.'.

prat i c a

da

orincipalme:nte na condlJ.cao- de at ividades

de d e a en vo l v i men t o cientifico E-~ t e c n o l o s i c o , c\te mesm~a
~rea

de alto

intereSSE estratEgico.

25
EMENDA

D~-s€.

ao art.

NCI

4~.

12/92

caput c

par~grafQ

~nico.

a

Art. VAQ
Executivo ?ncarregado cie
Fica () Poder
dE
At ividadEs NuclearEs. para
€laborar
Plano
::)ecenal
apr oval; z;c. ? e 10 C:ongresso Nacional. a SEr rEvisto anualmEnte
atividacies nEsta ir€a. Executadas
€ considerancio
todas ",.S
pel 0 sse tor € S P l.l b 1 i C 0 E pri"'ado.
i Q
I]
primEire plano terj vig~ncia para os o ez
i me o i ;"'ltame:nte sUbSEQUentes ~ crOmUlgal;~o desta leI.

~anos

2Q
0 PodEr cXEcut Ive d€ver~ encamlnhar ao CongrEsso
Nacional.no
primEiro
trimEstre
dE
cada ano.
rElatcirio
circunstanciado de eXEcul;io E sU9ESt~0 OE EVEntuais rEvis~ES
no plano aprovado.

JUSTIFICACAO

A c ome Et ~n c j ;01

eseec ff

f

a I.lnidadE

c a para

do

POdEr CXEcutivo encarrEgada da coordenal;io e da EXECUl;io das

"'.t i v i o a c e s

'1 E i

c onst a

Ja

v i s or .

em

-t~aZEn

dO-SE

ainda mais tendo EM vista

dESnECE:Ssaria

-

as irEC1iiEntes

na

administrat iva

e s t r u t ur a

do

Pals.
(j

i moor t an t e

mais

?ar-a

uma

~'j.

intErESSE'S

s cb e r B.n c\

'-I ac i on a i ,,:.

e ;.; i s tEn c i c<.

amplamEnte discut ido
Cons:

€

itui~~o prEv~

at ividadEs flesse

c~~oo.

m~dio

apr-ovado. Tanto

isso

~

qrazo

vErdadE'. 0U€ a

pel0 Longresso Nacional

jas

26
ainda

Em rEsumo,

que

~xlstam

diverg~ncias

quanta a melhor unidadE do POder Executivo para a
da

Eiabora~ao

dE um

sobrE l,1ma

l,1nidade vinculada

Rep~bi

autor,dade

ica,

t ipo,

plano desse

d i r e t amen t e

a quem

deve caber

coorden~io

decisao

ct

recaira

Presidencia

C<.

oefini-la. 0

da
m~is

a exist~ncia do pianejamento E de crittrio minimo

para

viabii izar

sua

E

dis c lJ s s a a

acompanhamento

pelo

CongrESSO N.acional.
1999.

EHENDA NO 13/92

Suprlma-sE

Q

art.

.: g

\oJ

..

JUSTIFICACAO

o

tExto

do art

i90

€

;nocllO,
de

jefinido no
detalhe maio!'",
mecanismos

dE

a o e::piicitC\r c\ n e c e s s i d ed e (:a e;.:istencia de
COOPEra~ao

Entre

Municlpios.
Sala da Comissao,

Estados

27
EHENDA Ng 14/92

Suprima-se cart. 7 g

JUSTIFICACAO

o

texto deste art igo
citadas,

as leis

desnecE5s~rio,

€

Estario

Elas

em

uma vez
vigor,

independentsMentE da

-

E>:P"! ic i t a c ao

de algllma

nova i e i , fat

0

oue

ira r e su l t.ar

em divergEncias de interpretac;:ao.

Sala da Comissao,

It-tL Ul..·~e i9~.

. c/--f
Em

Cb},

De p 11t

~MENDA

:i: n c 1 IJ.~. --~: Eo'

c: D m0

Revogam-se as

?

JV.;'f.A~

d0
ARcrY:.: '+~1lfZil
Rei at or

NQ 15/92

,j"1 tim 0

a ,~ t i go:

disposj~~es

Em contririo."

28
JUSTIFICACAO

lEgais Em vigor sabrE ESSE assunto.

Sala da Comissao.

Em

i~A ~'~~E'

i99,a.

~j~/
MARCOr~

DEPutao:
RElator

REFORMULA~O DE VOTO

-

-.

\

Quando da aprecia~ao de meu Parecer ao Proje;o.
de L~ng 2.501, de 1992, no Plenario da Comissao de Minas e

Eri~i~.f.~;,_ em sua. Reu~ia~ p::4iri'aria.. oc~r_rida em 17 de novembro
de 1993, sugestoes de iniciativa do Deputado WERNER WANDERER
·;mereceram 0 endoe so deste Relator',' resultando emalt~raCi5es
nas Emendas apresentadas a proposi~ao pela Relatoria. Sao
elas:

(1) dar nova
(2) dar

para

0

reda~ao

nova

ao inciso V do art. 2 Q ;

reda~ao

ao

(3)

adicionar urn novo §3 g

( 4)

dar nova

a

inciso

reda~ao

VII

do

proposta

art. 4 g i

suprimi-lo.

reda~ao

ao art.

6g, ao inves de

29
Sensivel aos
argumentos apresentados pelo
nobre Deputado, julgo por bern reformular meu voto ao Projeto
de Lei n Q 2.501, de 1992, mantendo-o'favoravel a aprovac;i.o da
proposic;ao e da Emenda n g 01/92, apresentada pelo Deputado

AGOSTIRHO VALENTE, bem como das anexas Emendas do Relator,
renumeradas de 1 a 12, rejeitando-se as demais.
Sala da Comissao, ern l~

EMEHDA DO
D~-se

.. Art.

112

de novernbro de 1993.

RELATOR Kg 01

ao art. 1Q

a seguinte

reda~ao:

A Politica Nacional de Energia Nuclear,

estabelp~i~~ ~== ==~: ~=~, ~3m por finalidad~ nTi~n~~rR
p~squisa, 0 desenvolvimento, a produ~ao e a utiliza~ao de

todas

as

formas
de
energia
nuclear, . visando· sua
.. exclusivamente
para
fins
paclficos,
em
prove ito do bem-estar da sociedade brasileira."

utiliza~ao

JtJSTIFlCA~O

Constituicrao Federal, no art.
XXIII, alinea "b" , estabelece a exclusividade
energia nuclear para fins pacificos.
A

t de toda a converi i.enc ia que
explicite
duvidas de

0

preceito constitucional,

0

de molde

21,
no

inciso
usc da

texto da lei
a nao deixar

interpreta~ao.

Sala da Comissao, em I~ de novembro de 1993.

30
EMEHDA DO

RELA~OR

HQ 02

Suprima-se, do art. 2 g

inciso III, a sequinte

,

orac;ao:
.. e conquistar
do conhec imento ...

a

autonomia

nacional nesse campo

JUS~IFICA9iO

~

...:::: ~-;.

,"

:

A

definic;ao

em

lei

de

diretriz

para

a

con~:~_sta da autonomia nacional,

qualquer que seja 0 ramo de
atividade ,normalmente leva a exageros, uma vez que se presta

c#~·:)~~tificativa paca qualq~er·· a~ao.
!:,:;.<-

r ;:

.:

:::';",'.
Alt!m
disso,
a
op~ao
pela
autonomia
t!
frequentemente confundida com soberania nacional, gerando
investimentos muitas vezes desnecessarios, ou inoportunos.
_

.-

-.

-

r'" .,

Sala da Comissao, em f~ de novembro de 1993.

Depudcc~
Relator

EMEJIDA DO RELATOR HQ 03

De-se

ao

art.

2Q ,

inciso

IV,

a

sequinte

reda~ao:

" IV - a coopera~ao in~ernacional deve objetivar 0
aprimoramento
cientifico,
tecno16gico
e
industrial,
considerarido sempre os dispositivos de salvaguarda e os
fatores de equilibrio entre a utiliza~a.o dos recursos
naturais e a prote~a.o do meio ambiente;
II

31
Jl1STIFlCA~O

Trata-se apenas de
beneficio de uma maior clareza para

altera~ao
0

da
dispositivo.

reda~ao

em

Sala da Comissao, em 1~ de novembro de 1993.

EMEliDA DO RELATOR NSl 04

De-se

ao

art.

2!2,

inciso

V,

a

sequinte

reda~ao:

V
a coopezac ao t.ecno Loq.i.ca ,
.i.m.i.U:»l..~,:.L.Cll
e
comercial com a iniciativa privada nacional deve visar a
conso Li.dacao da e f Lc Leric La tecno16gica na area nuclear,
sendo que a tecnologia desenvolvida de forma aut6noma, ou
a ela transferida, deve ser protegida e controlada de
modo a resguardar segredos tecno16gicos, industriais ou
comerciais de interesse nacional, e de modo que nao seja
voltada para a produ~ao de dispositivos ou artefatos
nucleares explosivos.
n

JUSTIFlCA9AO

Busca-se, com a nova reda~ao,
precisao e clareza ao dispositivo em questao.
Sala da Comissao, em

dar

maior

de 1993.

32
EMERDA DO RELATOR

~c-se

ao

art.

2Q ,

N~

OS

inciso

VII,

a

seguinte

reda<rao:
.. VI~ .. a defesa do principio de nao proliferacs:ao de
armas nucleares sera assegurada sempre -em -bases nao
discriminat6rias ...

JUSTIFICA~O

A nova reda<rao e mais coerente com a pos i.cac
tradicionalmente adotada pelo Pais no tratoda materia.
Sala da Comissao, em l~ de novembro de 1993.

EMEHDA DO RELATOR NQ 06

D~-se,

ao

art.

3g

,

inciso

VI,

a

sequinte

"VI
a seguran<ra na opera<rao das instalacs:oes
nucleares e radioativas e nas atividades que utilizam
fontes de "\-adia<r0es ionizantes, visando a protecs:ao dos
trabalhadores, da popula<rao em geral, da propriedade e do
maio ambiente; "

33
JUSTIFICA~O

Considera-se importante a inser~ao da prot~io
a propriedade nesse inciso, uma vez que 0 risco decorrente da
opera~ao de instala~6es nucleares e radioativas pode t~m
afetar

0

patrim6nio de terceiros.
Sala da Comissao, em ('31- de novembro de 1993.

DePu~b
Relator

EME!IDA DO RELATOR NQ 07

D~-se,

ao

art.

3g

inciso

,

X,

a

seguinte

reda~ao:

" X -0
el~trica. 1.i

,

atendimento as necessidades de gerar energia
JUSTIFICA~

A men~ao existente,
limitando a aspectos
complementares de gera~ao de enerqia el~trica, nio cabe no
texto da lei, uma vez que a restri~ao ~, ou in6cua, ou
inconveniente.
Sala da Comissao, em

't-

de novembro de 1993.

34
., EMEJIDA DO REI.AmR

Suprima-se

0

JlR

08

inciso XII, do art. 3R .

. JUS~IFI~

o

texto do inciso ~. ccnruso , nao permitindo
entendimento ~laro do pretendido. Se ~ aunidade de orienta~
o objetodo" dispOsitivo,
neo serA obtida pala via da
',..
..
.
integra~ao dos setores mencionados.
. .

.

qualquer modo, e salutar a ~a da
liberdade de a~ao, principalmente na condu~ao de atividades de
desenvolvimento cientifico e tecn6logico, ate mesmo nessa ~rea
de alto interesse estrategico.
De

Sala da Comissao, em

11' de novembro de 1993.

COMISSAO DE MINAS E EBERGIA

EMEIlDA DO

DA-se! ao
sequinte

reda~ao:

~R

a~~.

4R :

RR 09

~~~y~

e.paragr~f~ ~~i==,

a
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Art.' 4sz
Fica 0 Poder Executivo encarreqado de
elaborar Plano Decenal de Atividades Nucleares, para
aprovaCi4o pelo Conqresso
Nacional,
a
ser
revisto
anualmente, considerando todas as atividades nesta Area,
executadas pelos setores pUblico e privado.
II

S lSZ
0 primeiro plano ter6 viq~ncia para os elltz
anos imediatamente subseqiientes A promulqaCiao destalet.:·

S 2sz
0 Poder Executivo encaminharA ao Congresso
Macional,no primeiro trimestre de cada ana, relat6rio
circunstanciado de execuCiao e suqestao de eventuais
revisoes no plano.aprovado.

'. .' S· 3SZ Compete A Secretaria de Assunto8 Estrat6qicos
. daPreaidencia cia RepUblica consolidar proposiCiCSes da
." .' ... ac;eses.dOs setorea coordenados e submetA-los A- aprovac;Ao
. do Presidente da RepUblica.
II.

...

••.

_

_

__ .

' .

JUSTIFICA~O

o

mais importante para a execu~ao de uma
politica nuclear soherana eadequada aos interesses nacionais
e a existencia de um plano de medio prazo amplamente discutido
e aprovado. Tanto isso e verdade, que a Constitui~ao preve a
aprova~ao pelo Congresso Nacional das atividades nesse campo.
A compet.enc La especifica da unidade do Poder
Executivo encarreqada da coordena~ao e da execu~40 das
atividades mencionadas no caput ja consta de lei em vigor,
nada obstando a repeti~ao, apesar das freqtientes altera<i0es na
estrutura administrativa do Pais.

':::t.

ainda
que
pnRRAm
~'t{;stir
diverqencias quanto a melhor unidade do Poder Executivo para a
cooxdenqac da: e.~abora~ao de um plano desse tipo, a decisio
raeaira sobre uma unidade vinculada diretamente A PresidAncia
da Republica. 0 ponto mais critico e 0 da exist€!ncia de
==::::=::,

36
planejamento e de criterios minimos para viabilizar
discussao e acompanhamento pelo Congresso Nacional.

sua

Sala da Comissao, em I~ de novembro de 1993.

BMEJlDA DO RELAroR Kil 10

".
n.§-se, ao art.

:.~.I.

Q

- - '::1""
_.. ...........
- 4ww,",,'s'
.... "'- '"'a-o·•

.:0 ...

~

~-

Art.
6 52 . . Compete aos Governos dos
'Eatados, ~GO -. "Distrito . Federal,' e' . ~os
Municipioa,
eatabelecer mecanismos que parmi tam a implantac;40 do.
y

. . . . ... -

.-,,- .

preceitos estabelecidos na Politica Nacional de Energia
Nuclear, no ambito de suas respectivas jurisdi~5es."

JUSTIFICA<;AO

E importante

induzir os Governos Estaduais,
Municipais e do Distrito Federal a uma maior coopera~ao para
··um efetivo sucesso da politica definida. a novo texto oferece
maior clareza ao dispositivo.

.

Sala da Comissao, em

11-

de novembro de 1993.

Depd~~
Relator

37
EMERDA DO

suprima-se

0

RE~OR

HQ 11

art. 7Q.

JUS~IFlCAc;Ao

o texto deste artigo e desnecessArio, uma vez
que,

aprovadas

as

leis

citadas,

estarao

elas

em

viqor,

independentemente da menc;ao anterior. a maior entrave ,sert·, ~
nao explicitac;ao de alquma nova lei, fato que irA resultar em
diverqencias de interpretac;ao.
Sala da Comissao, em 'I i- de novembro de 1993.
-"

"

~

'~

oepu

~~

Relator

Inclua-se como ultimo artiqo:

contr&rio." ,

" Art.

Revoqam-se as disposic;oes em

38
JUSTIFI~

Trata-se de uma Emenda em benef ic io da baa
t6cnica leqislativa, uma vez que existem outros diplomas
legais em vigor sobre esse assunto.
Sala da Comissao,

de 1993.

PARECER DA COMIssAo

A Comissao de Kinas e Energia, em reuniAo ordin6.ria
realizada hoje, aprovou, contra 0 voto do Deputado Aleidea
. Modesto, 0 Projeto de Lei n Q 2.501/92, com 12 em&Qdas de relator,
-aprovou- a emenda n Q 1 e rejei~ou as de nQs 2,3 e 4, apresenta
das na Comissao, nos termos do parecer reformulado do relator~O
Deputado werner Wanderer apresentou voto em separado pela apro
vac;ao.
Bs tiveZ:aDl presentes -os-- -SeAhores neputados_L
Albe~o
Haddad
Presidente, Marcos Lima, Aleides
-Modesto, Adr~aldo. Streck, Ruben Bento, S~rgio Barcellos, werner
Wanderer, Joao Faustino, Alceste Almeida, Murilo Pinheiro,· Diogo
Nomura, Neuto de Conto, Julio Cabral eVictor Faccioni.

Sala da Comissao, em 17 de novembro de 1993

39
BMERDA H 201 ADOTADA -

De-se ao art. 1Q a seguinte

CME

reda~ao:

"Art. 1Q A Politica Nacional de Energia Nuclear,
estabelecida por esta Lei, tem por finalidade orientar
a
pesquisa,
0
desenvolvimento,
a
produc;ao e
4
utilizac;ao de todas as formas de energia nuclear,
visandosua
utilizac;ao
exclusivamente
para
fins
pacificos~
em proveito do bem-estar da sociedade
brasileira."
Sala da Comissao, em 17 de novembro de 1993

BMEHDA HSl02 ADOTADA -

CMB

Suprima-se, do art. 2 Q , inciso III, a seguinte
"e conquistar a
conhec imento" .

ora~ao:

autonornia nacional

nesse campo do

Sala da Comissao, em 17 de novembro de 1993

)
BME!mA Iig03 ADOTADA - CME
D§-a6~0

art. 2 12 , inciso IV, a seguinte

reda~ao:

"IV - a coopez-acac internacionaf deve objetivar 0
aprimoramento cientifico, tecnol6gico e industrial,
considerando sempre os dispositivos de salvaguarda e os
fatores de equilibria entre a utiliza~ao dos recursos
naturais e a prote~ao do meio ambiente;"
Sala da Comissao, em 17 de novembro de 1993

oe-se ao art. 2 12 , inciso V, a seguinte

reda~ao:

"V - a coopera~ao tecnol6gica, industrial e comercial
com a
iniciativa privada nacional deve visar a
consolida~ao da eficiencia tecnol6gica na area nuclear,
sendo que a tecnologia desenvolvida de forma autonoma,
ou a el~ ~ransferida, deve ser protegida e controlada
de modo a resguardar segredos tecnol6gicos, industriais
ou comerciais de interesse nacional, e de modo que nao
seja voltada para produ~ao de dispositivos ou artefatos
nucleares explosivos."
Sala da Comissao, em 17 de novembro. de 1993

41
BMElfDA

& 12 0 5 ADOTADA -

OlE

OA-se ao art. 2 12 , inciso VII, a seguinte reda~ao:
..

.,.



"VII - a defesa do principio de nao prolifera~ao de
cu:mas nucleares serA assegurada sempre em bases ncio
discriminat6rias."
5ala da Comissao, em 17 de novembro de 1993

:DeputadoQ~tt

Relator

BMEBDA &1206 ADOTADA -

l)6-se ao inciso III do art. 312 a

reda~ao

CME

que se segue:

"III - 0 dominio e 0 estimulo ao uso da tecnologia
nuclear pelos diversos setores nacionais, especialmente
as .1reas de s aude , agricultura, industria, energia e
maio ambiente; n
Sala da Comissao, em 17 de novembro de 1993

42
BMEIIDA NR07 ADO'rADA -

DO-se ao art. 3 Q , inciso VI, a seguinte

CME

reda~ao:

"VI
a seguran~a na opera~ao das instala~5es
nucleares e radioativas e nas atividades que utilizam
fontes de radia~oes ionizantes, visando a prote~ao dos
trabalhadores, da popula~ao em qeral, da propriedade e,
do meio ambiente;"
Sala da Comissao, em 17 de novembro de 1993

IDIBJIDA BROS ADOTADA - CME

DA-se ao art. 3 Q , inciso X, a seguinte
"X - 0 atendimento
el~trica; ..

reda~ao:

as necessidades de qerar energia

Sala da Comissao, em 17 de novembro de 1993

43
BMBIIDA Bg09 AD()TADA -

Suprima-se

0

CME

inciso XII, do art. 3Q.
Sala da Comissao, em 17 de novembro de 1993

oe-se, ao art. 4 Q , caput e paragrafo unico, a seguinte

reda~ao:

"Art. 4Q Fica 0 Poder Executivo encarregado de
elaborar Plano Decenal de Atividades Nucleares ,para
aprova~ao
pelo Congresso Nacional
a
ser revisto
anualmente e considerando todas as atividades nesta
Area, executadas pelos setores publico e privado.
S 19 0 primeiro plano tera
imediatamente subseqlientes a

v~gencia para os
promulga~ao desta

dez anos
lei.

S 2g 0 Poder Executivo encaminhara ao Congresso
Nacional, no primeiro trimestre de cada ano, relat6rio
circunstanciado de execu~ao e sugestao de eventuais
revisoes no plano aprovado.

44
S 3g Compete A Secretaria de Assuntos Estrategicos da
Presidencia da Republica consolidar proposi~6es de
a~6es dos setores coordenados e submete-los A aprova~ao
do Presidente da Republica."

Sala da Comissao, em 17 de novembro de 1993

Deputado
C S
Relator

BMEHDA HQll

oa-se, ao art. 6 g , a seguinte

ADOTADA -

CME

reda~ao:

"Art. 6Q Compete aos Governos dos Estados, do
Distrito Federal, e dos Municipios, estabelecer inecanismos que
permitam a implanta~ao dos preceitos estabelecidos na Politica
Nacional de Energia Nuclear, no ambito de suas respectivas
jurisd~~ao."

Sala da Comissao, em 17 de novembro de 1993

45
EMERDA Ng12 ADOTADA - CME

Suprima-se

0

art. 7g.
Sala da Comissao, em 17 de novembro de 1993

EMERDA

Rg 13 ADOTADA - CME

rnclua-se como ultimo artigo:

...
"Art.

Revoqam-se as

disposi~6es

em contrario."

Sala da Comissao, em 17 de novembro de 1993
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VO'l'O DO DEPUTADO WERNER WANDERER

Projeto de Lei de autoria doPoder Executivo e
nesta Comissao pelo ilustre Deputado MARCOS LIMA.

relatado

Nosso pedido de vistas deve-se ao fate de haver uma mai
or necessidade de estudarmos a Politica Nacional de Energia

Nuclear,_

materia tao importante para a sociedade brasileira no atual momentode
desenvolvimento tecnologico por que pass~ 0 Pais.
Apos a analise do Projeto e do Parecer brilhante do Depu
tado MARCOS LIMA, com 0 qual concordamos, apresentamospequenas altera
coes na redacao dasemendas porele apresentladas, alem de novas emen
das que, certamente, poderao melhorar
.:::.

0

presente Projeto •

A emenda nO-8 do relator diz respeito ao inciso V doar

tigo 20, e para ela apresentamos a seguinte redacao:
• Art. 20 .•.•. "

"

.;

".. :. [:..

V - ~-cooperacao tecnologica, industrial e- comerci~~
com a iniciaitva privada naclonal deve visar

a'consolida~ao da;



e--c .·

ficiencia tecnologica na area nuclear, sendo que a tecnologia de
senvolvida de forma autonoma, ou a ela transferida, deve ser pro
tegida e controlada de modo a resguardar segredos tecnologicos i~
dustriais ou comerciais de interesse nacional, e de modo

que nao

seja voltada para a producao de dispositivos ou artefatos nuclea
res explosivos".
Justificamos esta

altera~ao

para que a

coopera~ao

tecno

logica, industrial e comercial com a iniciativa privada nacional, aut£
nomamente desenvolvida ou a ela transferida, tambem seja

fundamentada

na protecao e controle dos segredos referidos no presente Projeto.
Quanto

a

emenda nO 12 do Relator, que trata do artigo 40

e seus paragrafos 10 e 20, julgamos importante

0

acrescimo de

urn novo

paragrafo, com a seguinte redacao:
tt

Art. 40 ...........•......•..•.•..•...........••..•
S 10 .••••.•.••.•.••..•.••••.••••••••••.•••••••••••

S 20

S 30 Compete

.

a

Secretaria de Assuntos

da Presidencia da Republica consolidar

proposi~oes

Estrategicos

de acoes dos se

47
tores coordenados e submete-las a aprovacao do Presidente da Repu
blica" .
Esta emenda deve-se ao fatoae-hoje estar a cargo da SAE
o controle das acoes do Poder Executivo, na area nuclear. A redacao su
gerida visa preservar urn controle presidencial mais efetivo.
A emenda nO 13 do Relator visa suprimir
Projeto. Dela

discor~amos,

0

artigo 60

do

por julgarmos que se deva induzir os Gover

nos Estaduais, Municipais edo Distrito Federal a uma maior

cooperacao

para um efetivo sucesso da Po1itica Naciona1 de Energia Nuclear,
que apresentamos esta nova

reda~ao

pe10

para 0 artigo 60:

"Art. 6 Compete aos Governos dos Estados, do Distri
to Federal e dos Municipios estabelecer

mecanismos que

permitam

a imp1antacao dos preceitos estabelecidos na politica Nacional de
Energia Nuclear, no ambito de suas respectivas jurisdicoes".
A1em das sugestoes apresentadas, jUlgamos oportuno

dar

nova redacao ao inciso VII do artigo 20, com a finalidade de da r uma re
dacao mais coerente com a posicao tradicionalmente adotada
sil, pois da forma como esta redigida,

0

p~lo

Bra

inciso VII da a entender

que

o prin~ da nao proliferacao de armas nucleares tern carater nao dis
criminatfoio e por isso deva ser sempre defendido. Assim, apresentamos
a seguinte emenda:
"Art. 20

...........................................

VII - a defesa do principio da nao proliferacao de
armas nucleares sera assegurada sempLe em bases nao discriminato
k·
rias" .

Face ao exposto, nosso voto

e

pela aprovacao do Projeto

de

Lei nO 2.501, de 1992, na forma do Substitutivo em anexo, que incorpo
ra as emendas oferecidas pelo Relator, Deputado MARCOS LIMA e as
toes apresentadas neste voto em separado.

Deputado WERNER WANDERER

suge~

48
SUBSTlTUTIVO AO PROJETO DE LEI NO 2.501, DE 1992
"Disp6e sobre a politica Nacional de Ener
gia Nuclear n •

o

CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 A politica Nacional de Energia Nuclear, estabele
cida por esta Lei, tern por finalidade orientar a pesquisa, 0 desenvol
vimento, a producao e a utilizacao de todas as formas deenergia nucle
ar, visando sua utilizacao exclusivamente para fins pacificos, ern pro=
veito do bern-estar da sociedade brasileira.
Art. 20 A politica Nacional de Energia Nuclear
nos seguintes fundamentos:

apoia-se

I - 0 acesso aos beneficios da energia nuclear ~
de todos os brasileiros;
fator para

0

direito

II - 0 emprego da energia nuclear constitui urn importante
desenvo1vimento naciona1;
__ ..-_

III - 0 desenvolvimento cientifico, tecnologico eindus
trial na area nuclear deve ser orientado para proporcionar ao povo bra
sileiro condic6es de me1hor qualidade de vida e bem-estar sociaL; ~~'~-i :"::,
~-

IV - a cooperacao internacional deve objetivar 0 aprirno
ramento cientifico, tecnologico e industrial, considerando sempre
os
dispositivos de salvaguarda e os fatores de equilibrio entre a utiliza
cao dos recursos naturais e a protecao do meio ambiente;

V - a cooperacao tecnologica, industrial e comercial com
a iniciativa privada nacional deve visar a consolidacao da eficiencia
tecnologica na area nuclear, sendo que a tecnologia desenvolvida de for
rna aut6noma, oua ela transferida, deve ser protegida e controlada de
modo a resguardar segredos tecnologicos, industriais ou comerciais
de
interesse nacional, e de modo que nao seja voltada para a producao de
dispositivos ou artefatos nucleares explosivos;
VI -'a protecao radiologica e a seguranca nuclear sao in
dispensaveis em toda a atividade nuclear, devendo estar voltadas para
a preservacao do meio ambiente e da saude do homem;
VII - a defesa do principio da nao 'proliferacao de armas
nucleares sera assegurada sempre em bases nao discrirninatorias.
Art. 3Q A Politica Nacional de Energia Nuclear tern

como

objetivos:
I - odominio do cicIo completo do combustivel
nuclear,
preferencialmente atraves de tecnolp~ia nacional, tanto no nivel cien
tifico-tecnologico, quanta no nivelindustrial;'
_
II - a capa~itacao tecnico-cie~trficr-~e industrial,adequa
da ao desenvolvimento, a execucao de projetos de ceritrais e dedemais

49
nucleares ea- pr odu cjio de materLaise
ferencialmente por tecnologia na c Lona Lr
" '
,~ -

Lns t e La cSe s

'de'~quipamentos, pr~

",' '

...

III - 0 dominio e 0 estimulo ao uso da tecnologia nuclear
pelos diversos setores do desenvolvimento economico, politico e social
do Pais, ern especial nas areas de saude, agricultura, industria, ener
gia e meio ambiente;
IV - a transfer~ncia da tecnologia gerada no setor t~cni
co-cientifico para 0 industrial;
V - a subordinacao da prospeccao, da pesquisa, da lavra,
do beneficiarnento, da industrializacao e das reservas de min~rios e mi
nerais nucleares, bern como de min~rios e minerais de interesse da ener
gia nuclear,'asnecessidades brasileiras, admitindo-se a exportacaode
excedentes beneficiados, assegurados os estoques estrategicos, na for
ma da lei;
--VI - a·seguranca 'na operacao das instalacoes nucleares e
radioativas e nas.atividades que utilizam fontes de radiacoes ionizan
tes visando a proteacao dos trabalhadores, da populacao em geral,
da
propriedade: do ~e~o ambi~~te;
,
~{: f:"."<.", "VII - '-'c;"d~~~n~volvi-~~~'t8:--'c:ientffico";tecii6rogic6" e industri
al da .energia nuclear, p<:,:ra 0 ._.queco!\~ribuirao 0 apoio e, 0 incentivo
adequados jis insti tuicoes, de, ensino,,_.de ,Eesqui_sa ..e.._~de':"::'9.~!?_~QY.o).'yiI!lento
e O' Lrrt e r cjimb Lo cient'ifico-tecnologico ein-dustriaL'com:'outros'. pais~s,
_~.:~\~.::. ~t.'~ :..
-:-=-,~Z::-'=:':~VIIT--''' "il-:capaci:t.a:cao'dos' recursos -humanos~-:quali.tativa
..:-.--.:e::'
quantitativamente, ern niveis compativeis com as" ne ce s s Ldade s brasil.ei~,
ras:-tia..:-area~.-nucrear-i~·'::::::':::=--:l::;::'>:·~~~-=-::-2~-"--:::-":'-=::':'=,===~":====-:-"':=':.:::::-:=:~:: __ ,~,".~
. ',. _.,. ' IX -, a consc Lerrt i.z ac do nacional. dos bene£icios e da s medi
das de segurancaassociados a' u t Ll.Lz acjio da "energ"l.a
.nuc Leaz r ' ,"<' ",;.. ~ -':
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necessidades de gerar energia

'\

el~tri

ca;
XI - a protecao

a

ciencia,

a

tecnologia e a industria na

cionais.
Art. 40 Fica 0 Poder Executivo encarregado de elaborar Pla
no Decenal de Atividades Nucleares, para aprovacao pelo Congresso Na
cional, a ser revisto anualmente e considerando todas as atividades
nesta area, executadas pelo setores pUblico e privado.
S 10 0 primeiro plano tera vigencia para os dez anos ime
diatamente sUbsequentes apromulqacao desta lei.
S 20 0 Foder Executivo devera encaminhar ao Congresso Na
cional, no primeiro trimestre de cada ano, relatorio
circunstanciado
de execu~ao e sugestao de eventuais revisoes no plano aprovado.
S 30 Compete a Secretaria de Assunstos Estrat~gicosda Pr~
sid~ncia da RepUblica consolidar proposicoes de aeoes dos setores coor
denadas e submete-las a aprovacao\ ... do Presidente da Republica.

Art. 50 Para 'a,'execucao da Pol!tica Nacional de Energia
Nuclear, 0 Poder Executivo devera estabelecer mecanismos de cooperacao
com os Estados, 0 Distrito Federal e os Municipios, visando ao contro
le e a fiscalizacao sanitaria e ambiental decorrentes do transporte,do
manuseio e da utilizacao das substancias e dos produtos radioativos.

50
Art. 60 Compete aos Governos dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municipios estabelecer mecanismos que permitam a implanta
Cao dos preceitos estabelecidos na Politica Nacional de Enerqia Nucle
ar, no ambito de seuas respectivas jurisdi~oes.
Art. 70 Esta Lei entra em viqor na data de sua publica
cao.
Art. 80 Revoqam-se as disposi;oes em contrario.

Deputado WERNER WANDERER
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PROJETO DE LEI

0 SUPRESSIVA
CJAlILUTlNATlVA

oSUBSTITUTIVA
o

OADmvADE

MODIRCAnvA

COMISsAo DE CIENCIA TECNOLOGIA COMUNICACAO E INF"ORMATICA
AUT R

IOEPUTADO IRMA PASSONI

CARTlOE u
~

.

SP

P GINA ]
~Ol /01

TEXTOJJUSTIFICACfAO

Inclua-se no·PL·2501-Al92

demais, e aequint. taxto:

como

incise I, art. 3°, renumerando-se os

"I - 0 estabe1ec~ento de um eficiente sistema de sa~das
contra 0 desvio e/ou mau uso de materiais sensiveis de ap.Ld cacao nuclear,
garantidoso controle pelo Conqresso Nacional e pela Sociedade Civil" •
. Justificativa:
.A emenda fixa como primeiro obj etivo da Politica Nacional de Energia
NUclear a estabelecimento de sistema de salvaquardas~Iiecessario ao
controle do desvi~ e/ou mau uso de materiais sensiveis de aplicaCao
nuclear. A oportunidade e a relevancia da proposicao sebaseia na
garantia de que a populacao fique assequrada contra a possibilidade do
Pais dominar 0 cicIo completo do combustivel <atual inciso I) •
. Sala da Comissao, 13 de dezembro de 1993
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De-se ao inciso II, art. 3°, do PL nO 2501-A/92, a

reda~ao

sequinte:

. ':'!r - a capaci t acao tecnico-cietitifica· e industriaL,: adequada
ao desenvolvimento, ae~ecuc;:ao de projetos de centrais e de demais
instalac;oes nuc.Leaze s ; a producac de"materiais.. e:',_equipa.m:gntos e as
s a Lvaquardas de con t ro I'e de' materials ··:seiisivef.'s de '~,~apTitacao
nuclear, preferenc"iaimen"te per" t.ecno Loqf.a nac i.cna.l ' I • ~ ~
. ~
. '.J
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Aemenda visa garantir que a capacita~ao tecnico-cientifica e
industrial •. sej a processada·:tambem: 'para,' a~'formac;:ao deprofissionais,
'esp~stas e a defini~ao de tecnicas especificas no estabeleci
mento e controle de salvaquardas contra 0 desvio e/ou mau uso de
materiais sensiveis de aplica~Ao nuclear.
Sala da Comissao, 13 de dezembro de 1993.
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PROJETO DE LEI N°
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--I oo

COMISsAo DE CIENCIA TECNOLOGIA

SUPRESSIVA

AGLUTINAnvA

COMUNICA~AO

0 SUBST1TUTJVA
0 MOOIFICAnvA

o

AOmvAO!

CARTl:Im
c0 1 ~NA/01
PT
SP

INFORMATICA

AUTOR

P

IRMA PASSONI

!DEPUTADO

_

TEXTO/JUSnFICAc;A.o

D~-se a~

inciso III, art. 30, do PL 2501-A/92, a redaCao sequinte:

"III - 0 do~nio, oest~ulo e a adequacao do uso da tecnoloqia
nuclear pelos diversos setores, especiaLmente as areas de saude,
aqricultura, industria, enerqia e meio ambiente".
Justificativa:
A emenda objetiva qarantir que 0 dominio e 0 estimulo ao uso da
tecnoloqia nuclear nao sejam enfatizados de forma indiscriminada,
prejudicando outras tecnoloqias menos periqosas, mas tAo eficientes
quanto, em detrimento da sequranca da populacAo.

Sala da ComissAo, 13 de dezembro de 1993.
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PROJETO DE LEI N°

~

2. 501- A /9 2

~

0
0

SUPRESSIVA

o

AGLUTINATIVA

o MOOIFICATIVA

SUBSTITUnVA

o

CIENCIA TECNOLOGIA COMLINICAt;~O INFORMATICA

COMISSAO DE

UTOR

OEPUTADO

AOITIVAOE

P GINA 

IRMA PASSON1

(

TEXTO/JUSnFICA<;AO

Suprima-se

0

inciso IV, art. 3 P , ' do PL 2501-A/92.

Justificativa:
o texto do inciso em questao ja esta contemplado pelo inciso VII
do mesmo artigo .
._., :,S,a~a da Comissao,

13 de dezembro de 1993.
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~

~

0

SUPRESSIVA

0 SUBSnTUTlVA

0

AC3LUTlNATIVA DMODIACATIVA

COMISSAO DE CIENCIA TECNOLOGIA COMUNICA ~O INFORMATICA
,-PARTICOJ UF 1

AUTOR

IOEPUTAOO

I

IRMA PASSONI

o ADITIVA DE
r-:

'-'"
P GINA --,

PT~ I~Ql' /

0Ll

TEXTO/JUSTIFICAcAo

Suprima-se

0

inciso X, art. 3°, do PL 2501-AJ92.

'~-. --",'J'ust'£ficativa':

if

,-ocGnteudo do iIi.ciso'em~questAo ja se encontra contemplado no
texto do inciso III, onde-ae preve que a Polltica Nacional de Energia

54
Nu~tera como objetivo 0 do~nio e 0 est~ulo, especiaLmente,
entre outros, para 0 setor de energia.

Sala da Comissao, 13 de dezembro de 1993.
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DATA
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ASSINATURA

EMENDAN°-----I

PROJETO DE LEI NO

I

-2.501-A/92

~

--.J

D SUPRESSIVA

D SUIISTITUTIVA

DADmvADI!

DAGLUTlNATIVA DMODIFICATIVA

COMIssAo DE CIENCIA TECNOLOGIA COMUNICA ~O INFORM~TICA

IDEPUTADO
D~-se

CARTloo--r UF 1 r-

AUTOR

PT ~ I

IRMA PASSONI

P GINA Ql

01 /

TEXTO/JUSTIFICAc;Ao

ao paragrafo 3°, art. 4°, do PL 2501-A/92, a redaCao sequinte:

"§ 3° Compete ao Ministerio da Ci~ncia e Tecnologia, ouvida a
Secretaria de Assuntos Estrategico~ da Presidencia da RepUblica,
consolidar proposicOes de acOes setoriais e submete-los a aprovac40
pela Presidencia da RepUblica".
Justificativa:
A emenda objetiva garantir a participacao efetiva do Ministerio
da Ci~ncia e Te~nologia em area que e de sua compet~ncia exclusiva,
reservando apenas a Secretaria de Assuntos Estrategicos a interferen
cia nos assuntos de natureza estrategica que a ela diqam respeito.
Sala da Comissao, 13 de dezembro de 1993.
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PROJETO DE LEI N°

2. SOl-AI 92

~

0 SUPRESSIYA 0 SUBSTITUT1VA

---.J

0

coaisssc DE

CIENCIA TECNOLOGIA

!OEPUTAOO

IRMA PASSON I

AGLunNATlVA

COMUNICA~~O

o

ADmvA DE

0 MODIRCATIVA
INFORMATICA

AUTOR

CARpTIrDOTs~U~pF 1 r=
_
~ l-

TEXTO/JUSnFICAc;Ao

D~-se

ao caput do art. 4°, do PL 2501-A/92 a seguinte redacao:

"Art. 4° Fica 0 Poder Executivo, ouvidos as representantes da
Sociedade Civil e da Comunidade Cientifica e Tecno16gica, encarre
qado .0.. '

,.

Justificativa:
A emenda tem por objetivo qarantir que a elaboracao dos Planos
Decenais de Atividades Nucleares seja efetuada com 0 respaldo de
representantes da Sociedade Civil e da Comunidade Cient1fica e
Tecnol6gica como forma de ser legitimado pelas instancias civis,
notadamente em questoes de seguranca, saude e rneio ambiente.
Sala da Comissao, 13 de dezembro de 1993.
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COMISSAO DE CI~NCIA- E TECNOLOGIA, COMUNICA<;AO E INFORMATICA
TERMO DE

RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 2.501-A/92

Nos
Interno da Camara dos
lu~ao

n Q 10/91,

0

termos

do

Deputados,

art.

119,

caput,

al terado pelo art.

I,

do

10,

I,

Regimento
da Reso

Sr. Presidente determinou a abertura - e

divulga~ao

apresenta~ao

de emendas,

na Ordem doDia das Comiss6es - de prazo para
a partir de 09/12/93
Orgao T~cnico recebido

,

por cinco sess6es,
07

tendo ao seu termino,· este

emendas.

Sala da Comissao, em 16 de dezembro de 1993
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De-se ao artigo 4 II a redac;:ao seguinte:
"Art. 4 1l Compete -ao-Miriisterib da Ciencia e: Tecnoloqia-,
ouvida a Secretaria de Assuntos Estrategicos da Presidencia da
RepUblica, consolidar -proposic;:oes - de ac;:oes setoriais . sobre.~ a
Politica Nacional de Energia Nuclear, bem como c::oordenar todas
as atividades resultantes dessa p o l i t i c a . - -

57
§ un~co 0 Plano Decenal de Atividades Nucleares, ~rado
sob a coor-denacao do Ministerio da ciencia e Tecnoloqia, com a
participayaode outros 6rqaos de qoverno, sera submetido a
aprovac;:ao do Conqresso Nacional".

Justificativa:
A emenda objetiva qarantir a participayao efetiva do
Ministerio da Ciencia e Tecnoloqia em area que e de sua
competencia exclusiva, reservando a Secretaria de Assuntos
Estrategicos
a
interferencia
nos
assuntos
de
natureza
estrateqica que a ela diqam respeito.
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De-se a sequinte redac;:ao para a aqlutinayao dosincisos III·· e
VII do artiqo 2 I I , renumerando-os e aos demais:
"Inciso - Para conquistar a autonomia nacional nesse campo
do conhecimento e proporcionar ao povo brasileiro condic;:oes de
melhor qualidade de vida e bem-estar social, 0 desenvolvimento
cientifico I tecnoloqico e industrial deve ser orientado para a
defesa do principio de nao proliferayao de armas nucleares,
assequrando 0 seu carater nao discriminat6rio".

_I

I
I
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.JUsaficativa:
A emenda e de reda9ao e procura compatibilizar dois incisos
que tratam de questoes correspondentes. A explora9ao pacifica da
ennrqia nuclear e basica e fundamenta"1 para a qarantia 'da
autonomia do conhecimento especifico em beneficio de tOda a
popula9ao.
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AUtCi

-~' ~/L~l;Uq

Suprima';"se

0

inciso X do artiqo 3 11 •

Jwstificativa:
.

. 0 contetido do inciso X j

a

se encontra cont8lllplado no texto

do inciso III, onde se preve que a Politica Nacional de Enerqia

Nuclear tara como objetivo 0 dominio e 0 estim~o especialmente,
entre outros, para 0 setor de enerqia eletrica •

r

.,MUIOTM

59

WE-II

==----

l;::======--Q",w'SSiiimr~iaG~O

/ro--

PIUfI II:

I
,

ItESlllI:

(

/'72

'

[ J SII£SSM

[ J IDITIVl DE

[J 8JlJIMtlVA

C'TCJ:'

O6-se ao inciso I I I do artiqo 3
-:III

-

tecnoloqia
Areas' de
ambiente".

8

a redayao sequinte:

0
dominio, 0 estimulo e a adequac;ao do UBO da
nuclear pelos diversos setores, especialmenta as
sauda,
aqricultura ,
indUstria,
energia
e
. .io

Justificativa:
A emenda objetiva qarantir que 0, dominio e 0 estimulo ao
uso da tecnologia nuclear nao sejam enfatizados de forma
indiscriminada, prejudicando outras tecnoloqias manos perigosas,
. . . tao eficientes quanto, em detrimento da seguranya da
populayAo.
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oe-se ao inciso II do artigo 3 G a redayao seguinte:

."

I

~

"III
a capacitayao tecnico-cientifica e industrial,
adequada ao desenvolvimento, a execuyao de projetos de ce~trais
e demais 'instalayoes nucleares, a produyao de materi~is e
equipamentos' e as salvaguardas de controle de materiais
sensiveisde aplicayao nuclear, preferencialmente per tecnolog!a'
nacional".
.
Justificativa:
.,. -A emenda. visa garantir que' a capacitayao tecnico-cientifica
e ... industrial seja processada tambem para 'a fOrDlayio de
profissionais' especialistas e para a definiyao de tecnicas
especificas no estabelecimento e controle de salvaguardascontra
o desvio ejou mau uso demateriais sensiveis de aplicayao
nucl-ear.
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1nclua-se como inciso I
damais, 0 sequinte texto:

no

artigo

3R,

renumerando-se

r&6~
,.. .~,I

os

-1- 0
estabelecimento de um sistema ef iciente de .
salvaguardas contra 0 desvio a/ou mau uso de materiais
sens:!veis de aplicac;ao nuclear, qarantidos 0 controle pelo
Conqresso Nacional e a Sociedada Civil".
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I

,

.

I

Justificativa:
A amanda fixa como primeiro objetivo da PoI:!tica Nacional
de
Enerqia
Nuclear
0
estabelecimento
de
sistema
de
salvaquardas, necessario ao contrcle do desvio e/ou mau uso de
IUlteriais sens:!veia de aplica~o nuclear. A oportunidade e a
relevAncia da . p~oposic;ao ae· baseia na qarantia de que a
populayao fique~aaequrada contra a possibilidade do Pais vir
a dominar 0 cicIo completo do combustivel.
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a coqper...;:ao tecnol6qicae iDduatrial com os 'setores
produtivos. nacionais . deve visar a consolidac;lio da efi'CiAncia
·~no~ica.·:n~ .kea nuclear,sendo que,'~a' tecnoloqia deseri'volvida
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lUX

reda9io

sequinte:

"IV- a cooperac;:ao internacion.l tecnol6qica, induatrial e
comercial dave viaar ao aprimor_nto da tecnoloqia •. da
produ94o nuclear nacional, considerados 8.-pre os elispoait:ivos
de salvaguarda e os fatores de equ111b~io anue tacnoloqia e
.preservayio do _io aJlbiente n. explora94o dos 'racursos! .
naturais " •
'
Justificativa: .
A emenda visa adequar 0 taxto do prajeto la poaaibi1idades
nacionais de produc;:ao nuclear, nAo • restringindo apenas l
iniciativa
privada.
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~

TERMO DE RECEBlMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.501192

Nos tennos do Art. 119, caput, I do Regimento Intemo eta
Resofu~o

Camara dos Deputados, alterado pefo Art. 1°, f ,da

nG10191,

0 Sr. Presidente

determinou a abertura .: e diwlga~o na Ordem do Dia etas ComisstSes apresenta~o de emendas, ~ p~ de, 20.03.95, .~or ~co

sessOes., tendo

deprUO para
..

.,.."-

ao se~ ~~.~

~ 6rgAo T~cnlco recebfdo 08 (otto) emendas.

sala

.

"

.::: --::

.

:; ~.

. ~.".

da Comissao, 27 de marco de 1995

.M_~~:rito M
-'

....:......

...... .;

."

. ~

.

"-'.

.:-::

".

Secretaria
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.501-N92

Nos tennos do art. 119, Ie § 1°, combinados com
o art. 166, do Regimento Imemo da CAmara dos Deputados, 0 Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgayAo na Ordem do Dia das Comiss6es - de pram
para apre~o de emendas, a partir de 12105199, pOI' cinco sess6es. Esgotado
o prazo, nao foram apresentadas emendas ao projeto.
.

Sala da Comissao, em 19 de maio de 1999.

.

65
I· RELAT6RIO

o

Projeto de Lei nO 2.501, de 1992. de iniciativa do Poder
Executivo, estabelece os fundamentos e objetivos da Politica Nacional de Energia
Nuclear e determina a elaooracao de Plano Decenal de Atividades Nucleares.
A proposicao foi encaminhada a esta Casa pelo Poder
Executivo atraves da Mensagem nO 48, de 18 de fevereiro de 1992. Submetida
naquela legislatura a Comissao de Minas e Energia. foi aprovada. em 17 de
novembro de 1993, com treze emendas.

. 0 texto emexame foi, entao',' enviadoa esta Comissao para
apreciacao. Aberto, em 9 de dezembro de 199.3.0 prazc.para recebimento de
emendas. roram receoidas; nesta Cormesao, sete eme~da~'ao Projeto de Lei. todas
..
de iniciativa da entao Deputada IRMA PASSONI.

a

Nao tendo sido, porem, apreciada rnatena, foi indicado novo
.relator na legislatura sequinte e foi novarnente aberto 'Drazo~' p'ara'~ecebill1ento de
ernendas, em 20 de marco de 1995. Foram recebidasoitoemendas, de autoria da
entao Deputada SANDRA STARLING. A materia, no entanto. nao'-chegou a ser
. -- ....
.' ..
apreciada pela Comissao.'"
........

_

r

Na atual leqislatura, foi .aberto,
a partir
de tz.de maio de 1999.
.. ..,.
0"....
".:. '_' ' . _'.",.
.
prazo de cinco' sessoes para apresentacac de emendas. Esgotado 0 prazo
regimental, nao foram apresentacas ernendas

a .P'"?P()~i~o ..e mexarne.

Cumpre-nos. portanto, opinar sobre

0

Projeto de Lei nO 2.,501,

quanto aos asPedos relaci~~ados ao deserivoi~i~ento cientifico e
tecnotoqico do setor nuclear, a politica nacional de ciencia e t~nologia para 0 setor.
a or9a~iza9a~i~StitU~iO~~ldosetor a~~os coope~~d corn outrospaises e
com organism;~ inte~acionai~:: ~nformedisp~tO·~O.~rt:-32, i~dS;.II.·~linea "a", do
.~' ~~':- ~ ;.;:-1 -~"; :~ - .".. 
Regirrieritci·i.~te~o: da ~carr;~~ dos Dep~tad.?s
de

1992.
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.. .. .. -._ ....,,:0.: Proje~Q.,de·Lei n~::2.50.1·,,; de~1992~'ao:tratar' da Polftica
Nacional de. ;nergia Nu~ear,.-,.enuricia os Jundamentos e~' objetivos que irio
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dir~a, estabelece a obrigayAo do Poder Executivo de elaborar e submeter ao
Congresso Nacional um Plano DeciMal de Atividades Nucleares, a ser revisto a
cada dais anos, e determina 0 estabelteimanto d~ mecarnsrnos de cooperaeao
entre as esferas federal, estadual e municipal do Poder Executivo, para fins de
controle e fiscalizac;ao sanitaria e ambiental, relative 80 transporte, ao manuseio e a
unlizacao de substancias e produtos radioetivos.

A proposic;Ao abOrda um tema delicado e que deve merecer,
de nossa parte, uma aten~o muito espeelal. Buscando analisar em profundidade os
inurneros aspectos relaeionados com • materia, realizamos nesta Comissao, duas
audiencias publicas. No dia 11 de novembro de 1999, ouvimos as considerac;6es
dos Srs. Jose Mauro Esteves dos Santos, Presldente da Comissao Nacional de
Energla Nuclear - CNEN, Everton de Almeida Carvalho, Presidente da Associayao
Brasileira de Energia Nuclear - ABEN, Claudio Rodrigues. Superintendente do
Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN e Roberto Nogueira da
Franca, Presidente das Industrias Nucleares do Brasil- INB; Realizamos, ainda. em
14 de junho de 2000, audiencia publica com a participa~o do Contra-Almirante
Tiberio Cesar Menezes Ferreira, representando e Estado-Maior das F~'
Armadas, do Prof. Luiz Pingueli Rosa, Vice-Reltor da Universidade Federal do Rio
de Janeiro - UFRJ, do Sr. Evaldo Cessri de Oliveira, Presidente em Exercicio da
Eletronuclear e do Prof. Fernando Souza Barros. representando a Sociedade
I
Brasileira para 0 Progresso cia Ciincia - SBPC. Recebemos, tarnbem. valiosas
sugestoes e recomendal;Oes de colegas parlamentares e de outros 6rgaos e
entidades, tais como 0 Ministerio do Melo Ambiente, dos Rec~rsos Hidricos e. da
Amazonia Legal e 0 Centro de Oesenvolvlmento da Teenologis Nuclear.
,

.

Dos depoimentos e das contribui¢es recebidas foi possivel
tracar um quadro de aitua~() atual de pesquisa e do usc da energia nudear.
Passados sessenta anos do inido da expiora~o da teenologia nuclear em nosso
Pais, . ihumeros problemas avolumam-se e requerem da sociedade um.
posiclonamentc claro, com" regras bern' definidai Entre estes, cabe destacar c
compromisso com 0 usc pacifico da energia nuclear, as normas para' 0" tratamEmt~::~ ~
armazenamentode rejeitos nucleares, os aspectos de seguranc;a e confiabilidade
das instala¢es que fazem usc de energla nuclear e os efeitos dos materiais
radiativos no meio ambiente.
.,.
-,

~

.Ficou claro. tambem, que as atividades relacionadas com a
produc;ao e utiliza~ diS dlv.rasa formas de energia nuclear caraderizam-se come
atividades intensiv8& em tecnologia. Depend em, pais, para seu desenvolvimento, de
uma adequada I~ura de pesquisa e desenvotvimento cientificc e'
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tecnol6gico, bem cornovde rnecanismos que viabilizern 'a ,aproveitamerno--aa
tecnologia desenvolvida pelo setor produtivo. Tais aspectos devem ser objeto de
uma ,aten<;ao continuada e - urn planejarnento .setorial que dernandarao
acompanhamento oela sociedade. em virtude dos efeitos' do usa e do
armazenamento de material nuclear sabre 0 rneio .amtnente e a sequranca da
"

'

populacao.

',. Cabauestacar, nesse sentido que' ~ 'Constitui<;ao de 1988
art 21.--inciso :XxIH,osprincipiosda explora~o d~:i~~~gia' nuclear no 
enuncia.
Pais:' ; "-.~.
. ." . . ."
.,~ !.~ .... .'i;~~~

no

"
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-explorar as services e 'iristalac;oesnucleares de
qualquer natureza e exercer monopono estatal sobrea--pesquisa.' alavra.
enriquecimentoe reprocessamento, amdustrializacao e e Com~rdo'demi'rierios' '
nucleares e seus derivados, atendidosos seguintes princTpios:'<:"_:-:"
';;i."

°

a)toda atividade nuclear em territ6rio ~cipnal .sornente sera
admitida
para fins
e mediante
aprovacao
do ~ong~ess.~ Nacional;
... '. . -"..
.. .pacificos
. . -....
.
.
.
.

~

..'

.

. .

:<b) sob regime de' concessao ouperfrtl~~o; eautortaaoa a
utilizac;ao'de ramoisotopos 'para' a pesquisae eses -medidnai!(;:.i:igM'CCifas. industrials
e atiVidadesanafogas; '.' ' - ' , - ' , . i " " , , , . , , , < - - ",;"",'.,:~: - , •• ,,~;;.."- - - " 
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c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da

',,-.)'- ,<;

existencia decuIpa;
,
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Assim',nosaspeetos'-que iht~ressai4(~:eSt~ Comissao,

e"'

preciseque toda atividade na area nuclear sej~f obi~to:d~~'~h~vi~';cOri~ssao -ou'
::'\"
permisSao do' Poder . Executivo, estando sujeita 'a" a'prcivac;ab do " Congresso
Nacion'af.";;Tais:",n:,ecanismos· s~~o'i~oCtio~' se '0 :-'Poder'p~tilico' nao detiver
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mformacace controlesobre a destinacao dada aomaterial nuclear 66 Pais. Faz-se
necessarto. pais, aperfeiccar a texto oriundo da Comissag;d~')M'ina~:'e Energia,
estabel~n~,~$.CilvilglJ.ard.a.s~~.;~eteqnlnanao, acnacao
dom~~ .~.fi~i~~o ..e,c:;gntr.ole Qe,materiais

;:de

.lJm efitiente sistema

sensivets,de.uso .nuclear; de modo"
a at~er~aps.acordQ~inter.nac:iOQaisde
a'posi~o
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pacifista brasileira
constitucionais.

e

assegurar

0

efetivo

cumprimento

das

disposi¢es

Tais disposi¢es deverao ser ccmpanveis com a posi~o
brasile.ira face aos acordos intemacionais em energia nuclear, uma vez que 0 Pais
estabeleceu um acordo com a Argentina para uso exclusivamente pacifico da
energia nuclear, que instituiu a ABACC - Associacao Brasileiro-Argentina de
Contabilidade e Contrale de Materiais Nucleares. em 1991. Tarnbern em 1991
concluiu acordo de salvaguarda sobre material nuclear com a Argentina. a ABACC e
a AgElncia Intemacional de Energia Atomica - AEIA, em vigor desde 1994. Assinou,
tarnbern, 0 Tratado de Ttatetotco. que trata do uso da cnacao de uma zona livre de
armas nucleares na America Latina, tambern em vigor desde 1994, e celebrou
accrdos bilaterais com os Estados Unidos da America e com a A1emanha, dispondo
sobre a fiscaliza~o e controle das atividades de cooperacao com aqueles paises, a
ser exercida pela AEIA. Aderiu, finalmente, ao Tratado de Nao-Prolifera~o de
Armas Nucleares em 1997 e ao Tratado de Proibi~o Completa de Testes
Nucleares em 1998.
Em relac;ao as emendas apresentadas nesta Comissao,
cabem os seguintes comentanos.
Emenda nO 1/93 - inclui, entre os principios da politica nuclear
brasneira, oestabelecimento de um eficiente sistema de salvaguardas contra 0
desvio ou mau uso de materiais sensiveis de aplica~o nuclear. 0 texto sugerido
pels emenda coaduna-se com os principios norteadores estabelecidos na
Constitui~o para a politica nuclear brasileira. Somos, pois, pela inclusao do mesmo
no art. 3° do Projeto de Lei em exame, na forma do substitutivo que oferecemes.
Emendas nO 2/93 - inclui, no inciso /I do art. 3°, a expressao "e
it salvaguarda de materiais sensiveis de aplica~o nuclear". Preferimos adetar tal
expressao no inciso XII do mesmo artigo. Somos, pois pela aprova~o da emenda,
na forma do substitutivo que apresentamos.
'" ....
Emenda nO 3/93 - modifica a redacao dada ao inciso III de art.
3t!. Acatamos a emenda. na forma do Substitutive.
Emenda n° 4/93 - sugere a supressao do inciso IV do art 3D, o
que e. a nosso ver, inconveniente, pois trata esse incise da transferencia de
tecnologia do seter tecnico-eientifico para 0 industrial, aspecto que nAo e de outra
forma abordado no projetode Lei.
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Emendas nO 5/93 - suprime

0

inciso X ~o art 3°, sugestaoque

preferimos nao acatar, em vista da importancia da apncacao da energia nuclear
para a gerar;ao de eletricidade.
Emenda nO 6/93 - estabelece cornpetencia do Ministerio da
Ciencia e Tecnotoqia para planejar e gerir a politica nuclear brasileira. Em vista da
extincao da Secretaria de Assuntos Estrategicos da Presidencia da Republica,
entendemos que a cornpetencia dos assuntos nuc!eares deva passar ao MCT, pelo
que acatamos a emenda, na forma do substitutivo que ora oferecemos.
Emenda

nO 7/93 - 'introduz a expressao "ouvidos os

representantes da Sociedade Civil e da Comunidade Cientifica e Tecnol6gica" no
caput do art. 4°,

0

que nao configura melhoria refevante do texto original. Somos

contraries, portanto,

a mesma.
Emenda nO 1/95 -

e similar a Emenda

n° 6/93. Somos, pois,

pela sua aprovacao.
Emenda nO 2/95 - sugere a aglutinar;ao dos incises III e VII do
art..3°. Preferimos, porern, a reoacao original, na forma do substitutive que
apresentamos.
Emenda nO 3/95 -. de tear igua[ ao da Emenda nO 05/93,
suprirneo incise X do art 3°, suqestao

a qual somos contranos.

Emenda nO 4/95 - de forma similar

a

Emenda nO 03193,

modifica a reda~o dada ao inciso III do art. 3°. Acatamos, tarnbern. esta emenda,
na forma do Substitutivo
Emenda nO 5/95 - de igual tear

a

amenda nO 2/93, sera

igualmente atendida, na forma do Substitutivo..
Emenda n° 6/95 - similar

a Emenda

nO 1/93, sera igualmente

atendida na forma do Substitutivo que oferecemos.
Emenda nO 7/95 - modifica a reeacao ·do inciso V do art. 20.
adotando a expressao "setor produtivo nacional" para designar 0 conjunto des
agentes que participam da produc;:ao industrial no setor nuclear. Acatamos a
ernenda, na.. forma do substitutivo que oferecemos.
'.' -

.Emenda-no 8/95 - modifica a redac;ao do inciso IV do art. 3°,

com enfoque similar ao da emenda anteriormente analisada. Preferimos, porem,
simplificar a recacao do dispositivo, na forma do substitutivo que ora apresen~rTl()s;-
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Em face do exposto, somos pela aprovaeao do Projeto de Lei
nO 2.501, de 1992, bem assim das emend as aprovadas na Comissao de Minas e
Energia da Camara dos Deputados, nO 1/92 a 13/9,7, acolhendo-ss as emendas nO
1193, 2/93, 3/93 e 6/93, da entao Deputada IRMA PASSONI, e nO 1195, 4/95, 5/95,
6/95

e 7/95, da entao Deputada SANDRA STARLING, e rejeitando-se as emendas

nO 4/93,5/93,7/93,2/95.3/95 e 8/95, na forma do Substitutivo que ora oferecemos.

.

Ov...\u..b,\..C

Sala da Comissao, em O~de

.

de 2000

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

Disp6e sobre a Politica Nacional de Energia
Nuclear.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° A Politica Nacional de Energia Nuclear, estabelecida
per esta lei, tem per finalidade orientar a pesquisa, 0 desenvolvimento. a produyio e
a uti6zac;ao de todas as formas de energia nuclear, visando sua utili~o
exdusivamente para fins pacificos. em proveito do bem-estar da sociedade
brasileira.

Art.
seguintes fundamentos:

~

A Politica Nacional de Energia Nuclear apeia-se nos
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I -

0

acesso aos beneficios da energia nuclear

e

direlfo de

tocos os brasileiros;

para 0

II - 0 emprego da energia nuclear constitui um importante tator
desenvolvimento nacional:

III - 0 desenvolvimento cientifico. tecnol6gico e industrial na
area nuclear deve ser orientado para proporcionar ao povo brasileiro condi¢es de
melhor qualidade de vida e bem-estar social;
IV
aprimoramento cientifico.

a

cooperacao

intemacional

tecnolcqico e industrial.

deve

considerando

objetivar

0

sempre os

oispositivos de salvaguarda e os tatores de equilibrio entre a utilizacao dos recursos
naturais e a protecao do meio ambiente;
V - a cooperacao tecnotoqica, industrial e cornercial com
setor produtivo brasileiro deve visar

a consotida<;ao

0

da eficiencia tecnoloqtca na

·ou

area nuclear. sendo que a tecnologia, oesenvolvica de forma autcnorna

transferida. deve ser protegida e controlada. de modo a resguardar segredos
tecnoloqicos, industriais ou comerciais de interesse nacionaJ, e de modo que nao

seja vottada para a produ~o de dispositivos ou artefatos nucleates exotcsivos:
VI. - a prot~ radiolcqica e a sequranca nuclear sao
incispensaveis em toda atividade

nuclear,

devendo estar voltacas para. a
..

preservacao do meio ambiente e da sauce do homem;

V11- sera assegurada a defesa do principio de nao proliferayio
de armasnucleares.

.....

'.

Art. 30 A Politica Nacional de Energia Nuclear tem como

II - a capacitayao tecnica, cientifica. e industrial para

0

desenvolvimento e a execuc;ao de projetos de centrais e de demais instala¢es
,;"

.

."

• .

.

' "

.

-

"

"r'

.

•

nucleares e para a produc;ao de materiais e de equiparnentos de aplicac;ao~

.. energ.ia~n",~r.:_....
.-'
.
.
.~.

a
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III -

0

dornlnio e

0

estfmulo ao usc da tecnologia nuclear pelos

diversos setores nacionais, especialmente nas areas de sauce, agricultura,
industria, energia e meio ambiente;
IV - 0 atendimento as necessidades de gerar energia eletnca:
cientifico para 0

V - a transterencia da tecnoJogia gerada no setor tecnico
industrial;

VI - a subordinacao da prospeccao. da pesquisa, da lavra, do
beneficiarnento, da moustnanzacao e das reservas de mmenos e rninerais
nucleares, be.m como de rrnnerios e minerais de interesse da energia nuclear, as
necessidades brasileiras, admitindo-se a exportacao de excedentes beneficiados,
assegurados os estoques estrateqicos, na forma da lei;
VII - a sequranca na operacao das mstalacoes nucleares e
radioativas e nas atividades que utilizam fontes de radiacoes ionizantes, visando a
protecao cos trabalhadores. da populacao em geral. da propriedade e do meio
arnbiente:

VIII - a protecao e 0 estfmulo a ciencia e tecnologia nacionais: "
lX -

0

apoio e a incentive adequadas as instituicoes de ensino,

pesquisa e desenvolvimento e 0 intercarnbio cientifico, tecnal6gico e industrial com
outros paises, com vista ao desenvolvimenta cientiflco, tecnol6gico e industrial da
energia nuclear,
- - .
"" -

X - a

• "c_' "

forma~6

e capacttacac. quantitativa e qualitativa, de

recursos humanos para atender as necessidades brasileiras na area nuclear,
XI - a conscrennzacao nacianal dos beneficios e das medidas
de sequranca associados a utilizac;ao da energia nuclear;
XII salvaguardas contra
-

nuclear, garantidos

0

estabelecimento

de

um

eficiente

sistema '"de

desvio au mau uso de materials sensiveis de
I

0

0

. - '

aplica~o



controle peloCongresso Nacional. e pela Saciedade-., Civil..
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.
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Art. 4° 0 Poder Executivo 'devera elaborar Plano Decenal de

·"·:·Atividades Nucleares, considerando todas -as atividades nesta area,' exeait8das
pelos setores publico e privado, para aprciva~o pelo Coriqresso Nacionat. if ser
revisto anualmente.
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§ 1° 0 primeiro plano tera vigencia para
imediatamente subsequentes a prornutqacao desta lei.

o~nos

§ 2° 0 Poder Executivo encarnmnara ao Congresso Nac.onat,
no primeiro trimestre de cada ana, relatorio circunstanciaco de execucao e suqestao
de revis6es no plano aprovado.
~

§ 3°
Compete ao Ministerio da Ciencia e Tecnoloqia
coordenar a elaboracao e a revisao do Plano Decenal de Atividades Nucleares e
subrnete-lo ao Presidente da Republica.

Art. 5°
Nuclear.

0

Para a execucao da Politica Nacional de Energia

Poder Executivo estabetecera mecanismos de cooperacao com as

Estados. 0 Distrito Federal e os Municfpios, visando ao centrole e

a fiscaliza~o

sanitaria e ambiental. decerrentes do transporte, do manuseio e da

utiliza~o

de

substancias e produtos radioativos.

Art. 6°

Compete aos Govemos dos Estados. do Distrito

Federal e dos Municipios estabelecer mecanismos que perrnrtarn a

implanta~o

dos

preceitos estabelecidos na Politica Nacional de Energia Nuclear no ambito de suas
respectivas jurisdic;6es.

Art. 7° Esta lei entra em vigor em cento e vinte dias, contados
da data de sua puoucacao.

LGUERRA
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TEXTO/JUSTlFICAc;AO

EMENDA SUPRESSIVA
Suprirna-se do inciso I do art. .3!! do Projeto de Lei n!! 2.50 1/92 a seguinte expressao:

"E! c!ustvumenIf: "

A utrlizacdo da palavra "exclusivamenre" e cerceativa e lirmtativa, sem trazer

nenhum beneticio e contrariando
desenvolvirnenm..
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principio que deve encerar a : pesquisa e
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EMENDA N°
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usa EXCLUSIVO OA coMISSAo
PROJETO CE LEJ ~

2.501/1992

f

COMISsAo DE

I

CltNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAc;AO E INFORMATICA
PAGINA

A/ \
TEXTOIJUSTTFlCAc;:AO

EMENDA ADTTTVA
Acrescente-se ao an. 3! do Projeto de Lei n.2 2.501/92

0

seguinte inciso:

'~rI/I- (J dominic da tecnologra da propuisdo nucleur",

JUSTIFICATIVA
A inclusiio dessa tecnologia e primordial para 0 desenvolvimento do Pais. a
semeihanca do que ocorreu nos demais paises que detent esse conhecimento e que bern
utilizam esse tipo de energia, Cabe rneneronar. que 0 uso do petreleo como recurso
energenco tern honzonte eurto, tomando critica, a media prazo, a garantia de nossos
interesses no mar.
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COMUNlCACADE INFORMATICA
PARTIDO

AUTOR:

UF

I

PAGINA

I. P5UB ovr .' "

L \ f\.)0

OEPUTAOO

TEXTO/JUSTlFlCAC;:AO

EMENDA

De-se ao inciso

MODIFfC.~TrV A

vr do art. 3~ do Projeto de Lei n£ 250 1/92 a seguinte redacao:

"a subordinacilo da prospeccdo. du pesqutsa. du lavra. do benettcuuncnto, du
II1du.\rrwll=uf.r·uo e dus rcscrvas de I11lJujT/OS c mtneruts nuclcurcs. hem cO"1/} de nuncrtns e
mtneruts de interesse da energta nuclear. us neccsstdadcs brastlctrus. udmuuulo-se u
t:.rpnrtuc,:uo de excederues beneficiados. assegurados I.J.'\ reservus c! os cstoques csrratcsuco»
de/11II£!os pe/(JS setorcs de: cuinctu c 1c:r.:IW/()gIU. comcrcto L' uidustrra c' dclcsu. /1(/ /01"111(/ .ILl
!e,l.!,ls!uc,:r.itJ "

... "

,

•

_:

. -~ (~

JUSTIFICATIVA

o texto proposto e mais abrangente. pois ndo se limita aos estoques, mas inclui as
reservas. quantitative importante de interesse nacional. uma vez que sera detinido pelos
sezores interessados e de acordo com a legislacao em visor.
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'-t-S/OO
USC E.'l(CL.USIVO DA C:J"I,,;,S: J
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COMissAo DECItNCIA E TECNOLOGIA,

COMUNICAC;Ao E INFORMATICA
PARTIDO

AUTOR: OEPUTAOO

j ?!1DB

i-1.ARCELO BARBIERI

'JF

SP

pAGINA

a1

I 01

TEXTO/JUSTIFICA<;:AO

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se do

IilCISO

expressao:

V do art. :~ do Projero de Lei n!! 2.501/92 a seguinte

"disposuivos OU"

JUSTIFICATIVA
A palavra "dispositivos" nao e bern definida e por ser generica possibilitani
emendimentos diversos. Sua retirada do texto nao afeta 0 entendimento que se pretende, qual
seja, a producao de artefatos nucleares explosives, 0 que nao contradiz os tratados e aeordos
em vigor. ratificados pelo Pais.
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EMENDA N°

5-5/00

J

uso EXCLUSlVu lP. c;;:.::.;s.\o
PROJETO DE LEl N"
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AUTOR:

"0(':'.

HARt~LO

OEPVTAOO

PARTID'O

BARBIERI

PriDE

I

UF

I

EMENDA MODlFJCAT[VA

D~-se·a~lncis~iVdo'art. 2!! do Projeto de Lei n= 2.50J/92 a seguinte redacao:

"IV - (I cooperacdo internacional deve objeuvar uprimorumemo cicntifico, tecnologico c
industrial, constderando sempre os dtspositivos de sulvaguurda. protecdo de segredos
tecnologicos e osfatores de equtlibrio entre a uuuzocao dos recursos naturais e a protecdo
(J

do meio ambiente"..
'.~ ....,-

.:,

"

..

PAGINA

I sp·a.,

TEX.TOIJUSTI,FICAt;Ao

..

I

'.

JUSTJFICATIVA
A inclusao do textosugerido e uma tentativa de proteger a capacidade conseguida
..
.~
com esforco proprio, apesar dos obices externos.
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TEXTO/JUSTIF1CA~O

EMENDA

SUPRE~.sfV

A

Suprirna-se do :111. I~ do Projeto de Lei ni 2.501/92 a seguinte exprcssao:

"Lr d 1/.0;1\:(//1lC:111 c: "

JUSTIFICATIV A
A unlizacao da palavra "exclusivamente" ~ cerceativa e limitativa, sem truer
nenhum beneticio e contrariando o principio que cJt:VI: encerar a pesqursa e o
desenvolvirncnto.
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
PROJETO DE LEI N° 2.501-A/92
Nos termos do art. 119,11 e-§ 1Q , do Regimento Intemo
da Camara dos Deputados, 0 Sr. Presidente determinou a abertura e divulgayao.
na Ordem do Dia das Comiss6es, de prazo para apresentacao de emendas, a
partir de 27/11/00, por cinco sess6es. Findo 0 prazo, foram apresentadas seis
emendas ao substitutivo.

Sala da Comissao, em 06 de dezembro de 2000.

k~l1O

Ma~ne do

Espirito Santo
Secretaria

2° PARECER OFERECIDO PELO RELATOR
I - RELAT6RIO

o Projeto

de Lei nO 2.501, de 1992, de iniciativa do Poder

Executivo, estabelece os fundamentos e objetivos da Politica Nacional de
Energia Nuclear e determina a elaboracao de Plano Decenal de Atividades
Nucleares.
A proposicao foi encaminhada a esta Casa pelo Poder
Executivo atraves da Mensagem nO 48, de 18 de fevereiro de 1992. Submetida
naquela legislatura

a Comissao

de Minas e Energia. foi aprovada, em 17 de

novembro de 1993, com treze emendas.

o texto em exame foi, entao, enviado a esta Comissao para
apreciacao. Aberto. em 9 de dezembro de 1993, 0 prazo para recebimento de
emendas, foram recebidas, nesta Comissao, sete emendas ao Projeto de Lei,
todas de iniciativa da entao Deputada IRMA PASSON I.

a materia, foi i~~lCado"
nova mente aberto prazo ~ para

- "-Nao"tendo"srdo, po'rem,apreciada
novo relator na legislatura seguinte, e- -foi

recebimentooe.emenoas.Iern

20 de marco "de 1995. Foram recebidas. oito

81
emendas, de autoria da entao Deputada SANDRA STARLING. A materia;-no
entanto, nao chegou a ser apreciada pela Comissao.
Na atual legislatura, foi aberto, a partir de 12 de maio de
1999, prazo de cinco sess6es para apresentacao de emendas. Esgotado 0 prazo
regimental, nao foram apresentadas emendas a proposiyao em exame.

. Aberto novo prazo para apresentacso de emendas, foram
recebidas seis emendas ao Substitutivo, oferecidas pelos nobres Deputados
MARCELO BARBIERI e LIND ROSSI, que passamos ora a apreciar.

II -.. VOTO
DO RELATOR
..
~.

- . . , . . . 0 Projeto de Lei nO 2.501. de 1992, ao tratar da Politica
Nacional de Energia· Nuclear, enuncia os fundamentos e objetivos que irao
direciona-la. estabelece a obriga~o do Poder Executivo de elaborar e submeter

ao Congresso Nacional urn Plano Decenal de Atividades Nucleares, a ser revisto
acada dois anos, e determina

0

estabelecimento de mecanismos de cooperacac

entre as esferas federal, estadual e municipal do Poder Executivo, para fins de
contrale e fiscaliza~o sanitaria e ambiental, relativa ao transporte, ao manuseio
e:a- utiliza~o de substancias e produtos radioativos.
A proposiyao aborda um tema delicado e que deve
merecer, de nossa parte, uma atencao muito especial. Buscando analisar em
profundidade os murneros aspectos relacionados com a materia, realizamos·
nesta Comissao, duas audtenctas publicas. No dia 11 de novembro de 1999,
ouvimos as considera¢es dos Srs. Jose Mauro Esteves dos Santos, Presidente
'-:.~:,--::';~: Qf·~;r .. -~~:~'
da Comissao Nacional de Energia' Nliclear· :"':CNEN, Everton de Almeida
Carvalho, Presidente da Associac;ao Brasileira de Energia Nuclear - ABEN,
Claudio Rodrigues, Superintendente do Instituto de Pesquisas Energeticas e
Nucleares·"':"lPENeROberto'Nogueira 'da -Fn:fiic;a, Presidente das lndustrias
NucJearesdo Brasil .: INB;'Realiiamos,' amda, em '14 de junho de 2000.

a-udi~nciac'publica" "corn:' a::~partitip~~6'
·"": ...... ;I~: ...·~.·r:r.

·:::r.:-

: ", ..........

~,...

do :·jCbntra-Ain:lirante
;");~>"~~"'I·t=-;., ....:

...

-. ...• \ '.

Tiberio'

ci~r
-". •• -.

Menezes Ferreira, representando 0 E'stado-Maior das Fo~s Armadas, do Prof.
Luiz.Pingueli
Rosa, Vice-Reiter,
. . ......
.. .
- da. ~niversidade
..... .
. .. FederaJ do Rio de Janeiro 
' .

,

,

~.

~

';

-

-

UFRJ':'I.~,~;~r~_§v~J~()" ~~ri_q~ ,:qliv.~!ra.,:;; Presidente em Exercicio,. da
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Eletronuclear e do Prof. Fernando Souza Barros, representando a Sociedade
Brasileira para

° Progresso da Ciencia • SBPC.

Recebemos, tambem, valiosas

sugest6es e recornendacoes de colegas parlamentares e de outros 6rgaos e
entidades, tais como
Amazonia legal e

0

0

Ministerio do Meio Amblente, dos Recursos Hidricos e da

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear.
Dos depoirnentos e das contribulc;oes recebidas foi possivel

tracar urn quadro da srtuacao atual da pesquisae do uso da energia nuclear.

Passadcs sessenta anos do inicio da explorayao da tecnologia nuclear em nosso
Pais.

inumeros

problemas avolumam-se e

requerem da sociedade um

posicionamento clare, com regras bem definidas. Entre estes, cabe destacar

0

compromisso com o uso pacifico da energia nuclear, as normas para 0
tratamento e armazenamento de rejeitos nucleares, os aspectos de seguranc;a e
confiabilidade das instalay6es que fazem uso de energia nuclear e os efeitos dos
materiais radiativos no meio ambiente.
Ficou ctaro, tambem, que as atividades relacionadas com a
produc;ao e utilizac;ao das diversas formas de energla nuclear caracterizam-se
como

atividades

desenvolvimento,

intensivas
de

uma

em

tecnologia.

adequada

Dependem,

infra.estrutura

pois,
de

para

pesquisa

seu
e

desenvolvimento cientifico e tecnol6gico, bern como de mecanismos que
viabilizem

0

aproveitamento da teenologia desenvolvlda pelo setor produtivo.

Tais aspectos devem ser objeto de uma atencao contlnuada e urn planejamento
setorial que dernandarao acornpanharnento pela sociedade. em virtude dos
efeitos do uso e do armazenamento de material nuclear sobre 0 meio ambiente e
a seguranc;a da populacao,
Cabe destacar, nesse sentido que a Constituic;ao de 1988
enuncia , no art. 21, inciso XXIII, os principios da explorac;ao da energia nuclear
no Pais:

",,'it. 21. COmpete a Uniao:
..

~

.;.

,.

.

XXIII - exp~rar os servic;os e instala¢es nucJeares ~_e
qualquer natureza e exercer monop6lio. e~1 sobre a pesquisa, alavra..o,
enriquecirnento e reprocessamento. a industri~lizac;ao e 0 comerclo de minerios
nudeares e seus derivados, atendidos os seguintes princfplos:
a) toda atividade nuclear ern territ6rio naclonal $Omenta
sera admitida para fins pacificos e mediante aprovaQlo do COngreslO Nacionai;-·- .
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b) sob regime de concessao ou oermlssao, e autoriZiKta-a
utiliza~o

de radioisotcpos para a pesquisa e usos medicinais, agricolas,

industriais e atividades analoqas:
c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe
da existencia de culpa

','
"
Assim, nos aspectos que interessam a esta Comissao. e
precise que toea atividade na area nuclear seja objeto de previa concessao ou '
permissao do Poder Executivo, estando sujeita 'a' aprovacao do' Congresso
Nacional. Tais mecanismos serao inocuos se

Poder Publico nao detiver
lnformacao e controle sobre a destinacao dada ao material nuclear no Pais. Faz
se necessano. pais, aperfeiccar 0 texto oriundo da Comissao de Minas e
Energia, estabelecendo salvaguardas e determinando a criac;ao de um eficiente
sistema domestico de fiscalizac;ao acontrole demateriais sensiveis de uso
nuclear, 'de modo a atender aos acordos intemaclonals de que 0, Brasil e
0

siqnatario, reforcar a posiyao pacifista brasileira e assegurar' 0

efetivo

cumprimento das disposi¢es constitucionais.
Tais disposic;5es deverao ser compativeis com a posicao
brasileira face aos acordos intemacionais em eriergia' nuclear, uma vez qua

0 "

Pais estabeleceu um acordo com a A~entina para usc exclusivamente pacificO
da energia nuclear, que instituiu a ABACC - Associacao Brasileiro-Arqentina de
Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, em 1991. Tambemem 199'1
concluiu acordo de salvaguarda sobre material nuclear com a A~entina, a'
ABA~t'e aAgendalntemaci6ri'ai
de Energia.At6mica
-AEIA, em vigor desde
". ... - .
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1994. Assinou, tarnbem, 0 Tratado de T1atelolco, que trata do uso da cnacao de
uma zona livre dearmas nuclearesna America- Latina, tarnbem em vigor desde

1994, ecelebrou acordos bilaterais eomos E~tados Unidosda America e com a
Alernanha, dispondO'~brea"fiscalizac;ao e' comroledas atividades de"
cooperacao com aqueles paises, a ser exercida pela AEIA. Aderiu, finalmente, '
ao+ratado de Nao-Proiiferac;§o deArmas"NJg'e~res em 1997 e ao Tratado de
Proibi~o Completa de Testes Nucleares em 1998.
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,Em .relac;ao as emendas ,apresenta~as nesta Comissao,
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Emenda nO 1/93 - inclui, entre os pnncipios da palitica
nuclear brasileira,
contra

0

0

estabelecimento de um eficiente sistema de salvaguardas

desvio ou mau usc de materiais sensfveis de aplicacac nuclear. 0 texto

sugerido pela emenda coaduna-se com os principios norteadores estabelecidos
na Ccnsntuicao para a politica nuclear brasileira. Somos, pais, pela inctcsao do
mesmo no art. 3° do Projeto de Lei em exame, na forma do Substitutivo que
oferecemos

a Comissao.
Emendas nO 2/93 - inclui, no inciso II do art. 3°, a expressao

"e

a salvaguarda de materiais sensiveis de aplicacao

nuclear". Preferimos adotar

tal expressao no inciso XII do mesmo artigo. Somos, pois pela aprovacao da
emenda, na forma do Substitutivo apresentado.
Emenda nO 3/93 - modifica a redacao dada ao incise III do
art. 3°. Acatamos a emenda, na forma do Substitutivo.
.
.
Emenda nO 4/93 - sugere a supressao do inciso IV do art 3°,.
'

o que e, a nosso ver, inconveniente, pois trata esse inciso da transferencia
tecnologia do setor tecnico-cientffico para

0

industrial. aspecto que nao

de .,.

e de

outra forma abordado no Projeto de Lei.
Emendas nO 5/93 - supnrne

0

inciso X do art 3°, sugestao

que preferimos nao acatar, em vista da importancia da apticacao da energia
nuclear para a

gera~o

de eletricidade.

, 'Errienda nO 6/93 - estabelece cornpetencla do Mlnisterio da
Ciencia e Tecnologia para planejar e gerir a politica nuclear brasileira. Em viSta'
da

extin~o

da Secretaria de Assuntos Estrategicos da

Presidenciada

Republica, entendemos que a competencia dos assuntos nucleates deva passar
ao MeT, pelo que acatamos a emenda, na forma do Substitutivo.
.. .

. Emenda nO 7/93 - introduz a expressao "ouvidos os
representantes da Sociedade Civileda ComunidadeCientifica e Tecnol6gica"
caput do art. 4°,

0

que nao configura melhoria relevante do texto original. somes

contrarios, portanto,

a rnesma,
\

Emenda

nO 1/95 -

e similar a Emenda nO 6/93. Somas, pols,

pela sua aprovacao,
. -'.'

no .

-e-

Emends

nO 2195 .~ augers

B' aglutina~o dos

,

-

••

incisos III e VII

do art. 3°. Preferimos, porem, a reda~o ori91n81,"n8' forma do SubstitutivO'
apresentado.

~
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Emenda nO 3/95 - de teor igual ao da Emenda n° 05/93,
suprime

inciso X do art 3°, suqestao

0

a qual somos contraries.

Emenda nO 4/95 - de forma similar

a Emenda

n° 03/93,

modifica a redacao dada ao inciso III do art. 3°. Acatamos, tambern, esta
emenda, na forma do Substitutivo
Emenda nO 5/95 - de igual teor

a

emenda nO 2/93, foi

iguaJmente atendida. na forma do Substitutivo.
Emenda nO 6/95 - similar

a Emenda n° 1/93, foi atendida na

forma do Substitutivo.
Emenda nO 7/95 - modifica a redacao do inciso V do art. 2°,
adotando a expressao "setor produtivo nacional" para designar

0

conjunto dos

agentes que participam da prooucao industrial no setor nuclear. Acatamos a
emenda, na forma do Substitutivo.
Emenda nO 8/95 - modifica a redacao do inciso IV do art. 3°,.
co~

enfoque similar ao da emenda anteriormente analisada. Preferimos, porern,

simplificar a redacao do dispositivo, na forma do Substitutivo apresentado.
Em face do exposto, votamos pela aprovacao do Projeto de
Lei nC) 2.501. de 1992. bern assim das emendas aprovadas na Comissao de.
Minas e Energia da Camara dos Deputados, n° 1/92 a 13/92, acolhendo-se as
emendas n° 1/93, 2193. 3/93 e 6/93. da entao Deputada 1Rtv1A PASSONI. e nO

4/95.

5/95. 6/95 e 7/95. da entao Deputada SANDRA STARLING. e
rsjeltando-se as emendas nO A/93, 5/93, 7/93, 2195, 3/95 e 8/95, na forma de
1/95,

Substitutivo.
.. ..'... .

' ., ...

~

Aberto

0

prazona forma regimental, forarn oferecidas ao ~ :

Substitutive de nossa autoria seis emendas.' que examinamos a seguir.
Emenda nO 1-S/00 - oferecida pelo nobre Deputado L1NO
ROSSI, sugere a supressao do termo "exclusivamente" no inciso I do art. 3°do
Substitutivo. Entendemos que a emenda aperfeicoa

0

texto e somas pela sua

aprovacao.
.,'

'

..

Emenda n° 2-5/00 - de autoria
do Deputado
L1NO
ROSSI,
. .
.
. ..

'

--acrescenta
aoart.
3° do Substitutivo
urn
lnciso
XIII,
incluindo_en1l:.lLOS_Q,bjglj'LQ::>,
'".
'
,.
_",._ . .'
;
.'__' .• -:: ..; I ... ·
._",
.: '"
,".
~~'..

l ' , '

da Politica Nacional de El1erg!a Nuclear
: :1'...., :

..

'.! '"

t

,,"

.

_.

'.,

.~'.

,.' .•

nuclear. Nada
temos
a opor quanta
.
.

0,

domlmo da tecnologia de propulsao

. ' .

a adic;ao

•

sugerida e acatarnos, portanto,. a
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emencra, incluindo um inciso V no art. 3° e renumerando os incisos
subsequentes.
Emenda n° 3-5/00 .; tarnberri apresentada pelo Deputado
L1NO ROSSI, modifica a redacao do inciso VI do art. 3° do 5 ubstitutivo ,
submetendo a defirucao da necessidade de reservas e estoques estrateqicos as
areas de ciencia e tecnologia, industria e cornercio e defesa do govemo federal.
Parece-nos, porern, que a redacao dada

e per

demais restritiva e preferimos

preservar, neste caso, 0 texto original.
Emenda nO 4-5/00 - do i1ustre Deputado MARCELO·
BARBIERI, suprime do incise Vdo art. 2° do Substitutivo a expressao
"dispositivos". Acatamos a suqestao, par entendermos que aperteicoa 0 texto em
exame.
Emenda nO 5-5/00 - tarnbern de autoria do Deputado
MARCELO BARBIERI, modifica a redacao do incise IV do art. 2° do substitutivo,
explicitando, dentre os cnterios que balizarao a cooperacao intemacional no
setor nuclear, a protecao a segredos tecnol6gicos. Entendemos ser oportuna a
rnodnicacao sugerida e a acatamos.
Emenda nO 6-5/00 - oferecida pelo Deputado MARCELO
BARBIERI,

e

de teor similar ao da Emenda nO 1-5/00 e sera, igualmente,

acatada.
Acatamos, enfim,

suqestoes oferecidas

pelos ilustres

membros desta Comissao durante a discussao da materia, na reuniao de 16 de
maio de 2001, que ensejaram diversos aperfeicoarnentos no texto, cabendo citar,
em especial, a modificac;ao da redacao do inciso VI do art. 3D , dando maior
"

f1exibilidadea disposicao de que trata; a rnencao ao tratamento de rejeitos
nucleares no inciso VIII do mesmo artigo; 0 ajuste do texto do inciso XIII, na
. medida em que 0 Brasil ja adota, hoje, diversos mecanismos de salvaguardas;

e

a extensao para dois anos do periodo de revisao do Plano Decenal de Atividades .
Nucleares.

a

nosso VOTO, em suma,

e pela

aprovacao do Projeto de.

Lei n° 2.501, de 1992, bem assim das emendas aprovadas na Comissao de
Minas e Energia da Camara dos Deputados, n° 1/92 a 13/92, acolhendo-se as
emendas n° 1/93, 2/93, 3/93 e 6/93, da entao Deputada IRMA PASSONI, e nO'
1/95, 4/95, 5/95, 6/95 e 7/95, da entao Deputada 5ANDRA STARLING,
rejeitando-se as emendas n° 4/93. 5/93, 7/93, 2/95, 3/95 e 8/95, acatando-se as..
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emendas nO 1-S/00, 2-S/00, 4-S/00, 5-S/00 e 6-S/00 e rejeitando-se a emerida n0
3-S/00, na forma do Substitutivo modificado que ora apresentamos.
Sala da Comissao, em ~ \ de--rna..:...c

de 2001

Relator

2°SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

Dispoe sobre a Politica Nacional de Energia
Nuclear.

- ."

o CONGRESSO NACIONAl decreta:
A Politica Nacional de Energia Nuclear,
Art. 10
estabelecida per esta lei, tem per finalidade orientar a pesquisa, 0
desenvolvimento, a produc;ao e a utilizac;ao de todas cl::' formas de energia
nuclear, visando sua utilizacao para fins pacificos, em proveito do bem-es'ta'r da'"- .
socieoade brasileira.
-:.... '-'

~

Art.

.

A Politica Nacional de Energia Nuclear apoia-se
nos
.-.

seguif}t~§ fundamentos:
:.....

.

~

".'

I.

0

acesso aos beneficios da energia nuclear e direito de..
.

-

"-_......

-"

todos os brasileiros;
__ .

II -

emprego da energia nuclear constitui urn importante
fator"para' odeSenv91\t'im~llto;9~r;;i9Pa£i_ '. .
..
.'
0

'.10..4;
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III - 0 desenvolvimento cientifico, tecnol6gico e industrial na
area

nuclear deve ser orientado

para a aquislcao do conhecimento e

capacltacao, para proporcionar ao povo brasileiro conoicoes de melhor qualidade
de vida e bem-estar social;
IV - a cooperacao intemacional deve objetivar 0
aprimoramento cientlfico, tecnol6gico e industrial. considerando sempre os
dispositivos de salvaguarda, a protecao de segredbs tecnol6gicos e os fatores de
equilibrio entre a utilizacao dos recursos naturais e a protecao do meio ambiente;
V • a cooperacao tecnoloqica, industrial e comercial com

0

setor produtivo brasileiro deve visar a consolidacao da eficiencia tecnol6gica na
area nuclear. sendo que a tecnologia, desenvolvida de forma autonorna ou
transferida. deve ser protegida e controlada, de modo a resguardar segredos
tecnol6gicos, industrials ou comerciais de interesse nacional, e de modo que nao
seja voltada para a producao de artefatos nucleares explosivos;
VI - a protecao radiol6gica e a sequranca nuclear sao
indlspensaveis em toda atividade nuclear, devendo estar voltadas para a
preservacao do meio ambiente e da sauce do homem;
VII - sera assegurada a observancra do principio de nao
proliteracao de armas nucleares.

Art. 3° A Politica Nacional de Energia Nuclear tem como
objetivos:
-

I -

0

-0. . .

dominio cientifico, tecnol6gico e industrial do cicio

completo do cornbustfvet nuclear, visando sua utilizacao para fins pacificos;
II - a capacttacao tecnica. cientifica e industrial para

0

desenvolvimento e a execucao de projetos de centrais e de demais mstatacoes
nucleares e para a producao de materiais e de equipamentos de apucacao a
enerpia nuclear,
III -

dominic e

0

0

estimulo ao uso da tecnologia nuclear

pelos diversos setores nacionais, especialmente nas areas de sauce, agricultura,
industria, energia e meio ambiente;
IV eletnca:

0

atendimento as necessidades de gerar energia
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v - 0 dominio da tecnologia da propulsao nuclear; 

a cooperacao entre a comunidade tecnico
setor produtivo, visando a transterencia de tecnologia;
VI -

cientifica e

0

0

estimulo

VII - a subordinacao da prospeccao, da pesquisa, da lavra,
do beneficiamento, da lndustnanzacao e das reservas de rninerios e minerais
nucleares, bern como de minerios e minerais de interesse da energia nuclear, as
necessidades

brasileiras,

adrnitmdo-se

a

exportacao

de

excedentes

beneficiados, assegurados os estoques estrateqicos. na forma da lei;
VIII - a sequranca na operacao das Instalacoes nucleares e
radioativas e nas atividades que utilizam fontes de radiacoes ionizantes, bern
assim :no tratamento e arrnazenaqem de rejeitos nucleares, visando a protecao
dos trabathadores, da poputacao em geral, da propriedade e do meio ambiente;
IX - 0 estimulo a cienoa e tecnologia nacionais;
X • 0 apoio e 0 incentivo adequados as institui¢es de
ensino, pesquisa _e desenvolvimento e 0 intercarnbio cientffico, tecnol6gico e
industrie: ...com .outros

paises,. com vista

ao

desenvolvimento

cientifico,

tecriol6gico e industrial da energia nuclear,
XI - a formacao e capacttacao, quantitativa e qualitativa, de
recursos humanos para atender as necessidades brasileiras na area nuclear,
XII - a~!1~cientizac;ao naetonat -dcrs-oeneficios . e das

·rne<:fiCiaScre sequranca associados a utilizac;ao da enerqia nuclear,
XIII
salvaguardas contra

-

a - rnanutencao

6 desvio

de

urn

eficiente

sistema

de

oumau usa de ":!ateriais sensiveis de aplicacao

nuclear.

Art. 4 0 0 Poder Executivo devera elaborar Plano Decenal
de

Atividades Nucleares,

considerando todas as atividades nesta area.

executadas pelos setores publico e privado, para aprovacao pelo Congresso
Nacional, a ser revisto a cada dois anos.

§ 10

0 primeiro plano tera vigencia para os dez anos

imediatamente subsequentes a promulgac;ao desta lei.
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§ 2°

0 Poder Executivo encaminhara ao Congresso

Nacional, no primeiro tnrnestre de cada bienio, relatorio circunstanciado de
execucao e sugestao de revisoes no plano aprov~do._

§ 3°

Compete ao Ministerio da Ciencia e Tecnologia

coordenar a elaboracao e a revisao do Plano Decenal de Atividades Nucleares e
submete-io ao Presidente da Republica.

Art. 5° Para a execucao da Politica Nacional de Energia
Nuclear, 0 Poder Executivo estabelecera mecanismos de cooperacao com os
Estados, 0 Distrito Federal e os Municipios, visando ao controle e a fiscalizac;ao
sanitaria e ambiental decorrentes do transporte, do manuseio e da utilizac;ao

'd~

suhstanctas e produtos radioativos.

Art. 6° Compete aos Govemos dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios estabelecer mecanismos que permitam a implantac;ao
dos oreceitos estabelecidos na Politica Nacional de Energia Nuclear no ambito
de suas respectivas jurisdi¢es.

Art. 7° Esta lei entra em vigor em cento e oitenta dias,
contados da data desua publicacao.
/
,.

..

Relator
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111- PARECER DA coarssao
A Comissao de Ci€mcia e Tecnologia,·· Cornunicacao e
Informatica, em reuniao ordinaria realizada hoje, aprovou unanimemente 0 Projeto
de Lei n2 2.501-A/92, as emendas adotadas pela Comissao de Minas e Energia, e
as emendas de nQs 1/93, 2/93, 3/93,6/93,1/95, 4/95, 5/95, 6/95, 7/95,1-8/00,
2-8/00, 4-S/00, 5-8/00 e 6-8/00, com substitutivo, e rejeitou as emendas de nQs
4/93, 5/93, 7/93, 2/95, 3/95, 8/95 e a de nQ 3-8/00 apresentadas na Comissao,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Rafael Guerra.
Estiveram presentes os seguintes Deputados: Cesar Bandeira,
Presidente; Julio Semeghini, Vice-Presidente; Alberto Goldman, Augusto Franco,
Domiciano Cabral, Iris Simoes, Joao Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta,
Narcio Rodrigues, Pedro Canedo, 8aulo Coelho, Silas Camara, Rafael Guerra,
Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, Jose Rocha, Luiz Moreira, Mario Assad
Junior, Santos Filho, Yvonilton Goncalves, Francisco Coelho, Neuton Lima,
Hermes Parcianello, Jor,ge Pinheiro, Marcal Filho, Marcelo Barbieri, Maurilio
Ferreira Lima, Nair Xavier Lobo, Nelson Proenc;a, Pinheiro Landim, Ricardo tzar,
Gastao Vieira, Ana Corso, Baba, Gilmar Machado, Jorge Bittar, Marcio Reinaldo
Moreira, Vic Pires Franco, Nelson Meurer, Ary Kara, Amaldo Faria de Sa, Aldo
Arantes, Luiza Erundina, Valdeci Paiva, Dr. Hello, Olfmpio Pires, Bispo Wanderval,
e Oliveira Filho.
8ala da Comissao, em 30 de maio de 2001.

,/;~~

Depuzado CESAR BANDEIRA
Presidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO PElA COMiSsAo
Dispoe sobre a Politica Nacional de Energia
Nuclear.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

estabelecida

Art. 1°
A Politica Nacional de Energia Nuclear,
por esta lei, tern por finalidade orientar a pesquisa. 0

desenvolvimento, a ~"roduc;:ao e a utilizac;ao de todas as formas .de energia
nuclear. visando sua utilizacao para fins pacificos, em proveito do bem-estar da
sociedade brasileira.
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Art. 2° A Politica Nacional de Energia Nuclear apoia-se nos
seguintes fundamentos:

-

-

\ - a acesso aos beneficios da energia nuclear

e direito

de

todos os brasileiros:

fator para 0

II - 0 emprego da energia nuclear constitui urn irnportante
desenvolvimento nacional;
III - 0 desenvolvimento cientiflco. tecnol6gico e industrial na

area nuclear deve ser onentado para a aquisicao do corthectrnento va

cacactacao. para proporcionar ao povo brasileiro condlcoes de melhor qualidade
de vida e bem-estar social;
IV

-

a

cooperacao

intemacional

deve

objetivar

0

aprimoramento cientifico. tecnol6gico e industrial. considerando sempre' os
dispositivos de salvaguarda. a protecao de segredos tecnol6gicos e os fatores de
equilibrio entre a utiuzacao dos recursos naturals e a protecao do meio ambiente:
V - a cooperacao tecnol6gica. industrial e comercial com a
setor produtivo brasileiro deve visar

a consondacao da eflcienca tecnol6gica

na

area nuclear. sendo que a tecnologia, desenvolvida de forma autonorna ou
transferida. deve ser protegida e controlada. de modo a' resguardar segredos
tecnol6gicos. industriais ou.cornerciats de interesse nacional, e de modo que nao
seja voltada para a producao de artefatos nucleares explosivos:
VI - a protecao radiol6gica e a seguranc;a nuclear sao'
mdtspensaveis emitoda atividadenuclear. devendo estar voltadas para' a

preservacao do meio ambiente e da saude do homem:
e

r

;

VII -

sera assegurada a observancia do principio de nao

proliteracao de armas nucleares.

,

Art. 30 A Politica Nacional de Energia Nuclear tern .como

objeth/o.s:.. 
. ' ; ' . -,. "-'.'/.

:

',

-:

I -

0

dominio cientifico, tecnol6gico e industrial do ciclo

completo do combustivel nuclear, visando sua utiliiac;ao para fins pacificos; . .:
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II - a capacitacao tecnica, cientifica e industri~ 0
desenvolvimento e a execucao de projetos de centrais e de demais instalac;:6es
• nucleares e para a produc;:ao de materiais e de- equipamentos de aplicacao a
"snergia nuclear;
III - 0 dominio e 0 estimulo ao uso da tecnologia nuclear
pelos diversos setores nacionais, especialmente nas areas de sauce, agricultura,
industria. energia e meio ambiente;

atendimento as necessidades de gerar energia

IV -

0

V-

dominio da tecnologia da propulsao nuclear,

eletrica:

cientifica e 0

0

VI - 0 estimulo a cocperacac entre a comunidade tecnico
setor produtivo, visando a transferencia de tecnologia;

VII - a subordinac;:ao da prospeccao. da pesquisa, da lavra.
do beneficiamento. da industrializac;:ao e das reservas de rnmenos e minerais
nucleares, bern como de rntnenos e minerais de interesse da energia nuclear. as
necessidades brasileiras. admitindo-se a exportacao de excedentes
beneficiados. assegurados os estoques estrateqicos. na forma da lei;
VIII - a seguranc;:a na operacao das instalac;:6es nucleares e
radioativas e nas ativictades que utilizam fontes de radiac;:6es ionizantes, bem
.-.assim no tratamento e armazenagem de rejeitos nucleares, visando a protecao
dos trabalhadores. da populac;ao em geral. da propriedade e do meio ambiente;
IX - 0 estimulo a ciencia e tecnologia nacionais;
X-

0

apoio e

0

incentivo adequados as instituic;:6es de.

ensino, pesquisa e desenvolvimento e

0

intercambio cientifico. tecnol6gico e

industrial com outros paises, com vista
tecnol6gico e industrial da energia nuclear,

ao desenvolvimento

cientifico.

XI - a formac;:ao e cacacnacac. quantitativa. e qualitativa. de
.
recursos humanos para atender as necessidades brasileiras na area nuclear,
,

Xlr - a conscientizac;:ao nacional dos beneficios e das
medidas de seguranc;:a associados a utilizac;:ao da energia nuclear;
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XIII - a rnanutencao de um eficiente sistema de
salvaguardas contra 0 desvio ou mau uso de materiais sensiveis de aplicacao '
nuclear.

Art. 40 0 Poder Executivo cevera elaborar Plano Decenal
de Atividades Nucleares. considerando todas as atividades nesta

area.

executadas pelos setores publico e pnvado. para aprovacao pelo Congresso
Nacional. a ser revisto a.cada dois anos.

§ t0

0 primeiro plano terti vigencia para os dez anos

imediatamente subsequentes a promulgac;:ao desta lei.

§ 2°

0 Poder Executivo encaminhara ao Congresso

Nacional, no primeiro trimestre de cada bienio. relatorio circunstanciado de

sxecucao e suqestao de revisoes no plano aprovado.

§ 3°

Compete ao Mimsterio da Ciencia e Tecnologia

coordenar a elatoracao e a revisao do Plano Decenal de Atividades Nucleares e
submete-lo ao Presidente da Republica.

Art. 5° Para a execucao da Politica Nacional de Energia
Nuclear,

0

Poder Executivo estabetecera rnecanisrnos-ce cooperacao com os

Estados,

0

Distrito Federal e os Municipios, visando ao controle e

,~-

a fiscalizactao

sanitaria e ambiental decorrentes do transporte. do manuseio e da utilizactac de
suhstanclas e produtos radioativos.

-~

_

..

Art. 6° Compete aos Govemos dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios estabelecer mecanismos que permitam a irnplantacao
dos preceitos estabelecidos na Politica Naclonalde Energia Nuclear no 'ambito
de suas respectivas jurisdi¢es.
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Art. ro Esta lei entra
ccntados da data de sua publica~o.

-8m

vigor em cento e oitema---aJas,

Sala da Comissao, em 30 de maio de 2001.
,/

.

~~~/

Dep~o_CE~AR BANDEIRA
Presidente
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TEXTO/JUSTIFICA9AO

EMENDA ADITIVA

Visa a presente emenda melhor precislr 0 al.c&nee ciA expreuAo ~,,\ pII'I fiN
pacificos..". constante do C@Ut do An. 1~ •com visuu A ~ COS iutemse9 maelouia

I
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A Marinha do Brasil vem, ao longo dos &nOS, ezmdando ~ p;ra 0 dominio do
cicio nuclear. objetivando a ccmstndo de I'CIlOres de QuI pmsurilJadA de ~ e mectio
pones a serem uttlizados na propulsio de seus submarinOs. .
- .
NIo se trata cia apli~ desta teenolosJl no desen-volvimcmto de IlmUl nucleAr.
podendo inclusive ter larga aplica;lo 110 meio civil, priDci~ D.I gerR9Io de mqi& ,
Por tim deve ser ressaltado que a tnmsfe!incia de teeDoJogia do ciclo auclar Die e
disponibiIizada pelos pafses que 0 det!m. e que a utilizpc;lo do petz'Oleo como combuaUwI
dos meios navais deveri se exaurir em 70 anos, seado a propulslo nuclear I tmica a1temativa
previsiveI na atUalidade.

~~

/08 / Zcol.
DATA

ASSINATURA PARlAMENfAR

EMENDAN°

02..
usc EXCLUSIVO DA COMISSAO
PROJETO DE I.E N"

2.501/1992
RELAC;OES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

COMISSAO DE

pAGINA

AUTOR:

OEPUTAOO

\"'~'-\=:=:...

..: I J
TEXTO/JUSTlFICA9AO

EMENDA MODIFICATIVA
De-se ao inciso V, do art. 35! , do Substitutivo aprovadc pela Comissao de Ciencia e
Teenologia, Connmicacao e Informatica da
dos Depuiados, ao Projeto de Lei n£
2.50 1~ de 1992~ a seguinte redacao:

camara

Art. 3!! - '"

1-

.

"V - 0 dominic e a

utiJj~o

cia teenologia cia propuisao nuclear;
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JUSI1FICATNA
A reda~o amal contempla 0 dominio cia tecnologia mas nao a sua uriliza9ao na
propu1sao nuclear, 0 que certamente podera trazer incoovenientes de ~ , contnirios
aos interesses do Pais.

r

i6

r 06

r 2.00..!..

DATA

ASSINATURA PARl.AMENTAR

COMIssAo DF. RELA(J>ES EXTERIORES E DE DEFESA :\ACIONAL

TERI\;IO DE

RECEBIME~TO

DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.501-B/92

Nos tcrmos <.10 art. 119. caput. L ~ ~ 1o do Rcgirnento Interno
da Camara dos Deputados, 0 Sr. Prcsideme deterrninou a abcrtura - c divulgacao na
Ordem do Dia das Corniss6es - de prazo para apresentacao de cmendas, a partir de
13.8.0 I. por cinco sess6es. Esgotado 0 prazo, foram aprescntadas 2 (duas) ernendas
ao projeto.

Sala da Comissao. em 20 de agosto de 2001
\

'

'\'

\....\._>~.:s..\\~~-:'- '-,- ~
WALBIALoRA

Secretaria
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1- RELATORlO
Com

-

Projeto
de Lei n° 2.501, de
1992, de
.
. iniciativa do Poder
Executivo, pretende-se estabelecer a Politica Nacional de Energia Nuclear, com a
0

finalidade de orientar a pesquisa,

0

desenvolvimento, a producao e a utilizagao de

todas as formas de energia nuclear, no Pais. Para tanto, sao tracados os
fundamentos e os objetivos dessa Politica e atribulda cornpetencia ao Executivo

-para a elaboracao de urn Plano Decenal de Atividades Nucleares, a ser aprovado
pelo Congresso Nacional. Para a execucao dessa Politica, havera mecanismos de
cooperacao com os Estados, 0 Distrito Federal e os Municipios.
A presente proposicao foi encaminhada a Camara dos
Oeputados, pete Poder Executivo, por meio da Mensagem n° 48, de 18 de fevereiro
de 1992.
Nesta Casa, a proposicao foi destinada as Cornissoes de:
IVlKJaS

e Energia (CME); Ciencia e Tecnologia, Comumcacao e Informatica (CCTCI);

elacoes Exteriores e de Defesa Nacional (CREON); e de Oefesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias (COCMAM, em audlencia).
Na Comissao de Minas e Energia, a proposicao foi aprovada
em 17 de novembro de 1993, com a introducao de treze emendas.
Na Comissao de Ciencia e Tecnologia, Cornunicacao e
Informatica, a proposicao foi aprovada em 30 de maio de 2001, na forma do
SubstiMivo da Comissao, com

0

acolhimento das treze emendas da CME e de

outras quatorze emendas apresentadas na CCTCI.
Cabe agora

a Comissao

de Relacoes Exteriores e de Oefesa

Nacional apreciar essa materia, nos terrnos do art. 31, inciso XI, do Regimento"
Interno da Camara dos Oeputados.
No prazo regimental, nesta Comissao, foram apresentadas
duas emendas ao Projeto, ambas pelo nobre Oeputado WemerWanderer.

E0

relatono,
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11- VOTO DO RELATOR

o

conhecimento

humane

acerca da energia nuclear,
.
intrinsecamente associada ao fen6meno da radiatividade, teve seu inicio no final do
seculo XIX, quando os cientistas comecararn a detectar diferencas entre os tipos de
radiacao encontrados na natureza. Cerca de tres decadas mais tarde cornecararn a
ser conhecidas outras fontes de radiacao, as nao-naturais, ou seja aquelas
_processadas nos laboratories.
As vesperas da Segunda Guerra Mundial, com a mtensmcacac
das pesquisas, cornecou-se a ter conhecimento das imensas descargas de energia
proveniente da fissao nuclear. Por essa epoca a tradicao cientifica acabou sendo
romp ida, com a rnanutencao do sigilo sabre os resultados entao obtidos, devido ao
temor de
militar

e pudessem promover

usa belico da energia nuclear pela maquina

a. as Estados Unidos, entretanto, com 0

e

div. rs

0

apoio de cientistas oriundos de

palses, continuaram suas pesquisas sigilosas. as resultados todos

ecemos, com
nucleares sobre

0

0

que se passou em 1945, com as explos5es de dois artefatos

.Japao.
Os efeitos dessas explos5es foram imediatos: as prtncipats

potencias que emergiram da catastrofe da Segunda Guerra Mundial procuraram
envidar

0

maximo esforco, tanto no ambito cientffico, quanta no da espionagem, de

modo a adquirir os conhecimentos necessaries, para ter, cada uma, os seus pr6prios
artefatos,

0

que foram conseguindo no decorrer dos dez anos subsequentes, quando

a ex-Unlao Sovi$tica, a Gra-Bretanha e a Franca iniciaram a reauzacao dos seus
proprios testes nucleares.
Por conta da obtencao dessa capacidade militar nuclear pelos
paises de ideologias contrartas, ficou perfeitamente balizado 0 contexto, nos anos
que se seguiram, da entao chamada "'Guerra Fria", baseada na defesa intransigente
dos interesses de cada bloco contendor, 0 que em diversas oportunidades chegou
multo proximo de ocasionar desastres belicos de proporg5es tnirnaqinaveis.
Quanto as aphcacoes pacfficas da energia nuclear, somente na
decada dos cinqOenta teve inicio sua dlssernlnacao, com os usos, principalmente, na
medicina, na industria, na agricultura e como fonte altemativa de energia eletrica, .
alern da propulsao de submarinos e de outras embarcaeoes.
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No Brasil, foi em 1967 que se iniciaram os primeiros estudos
para se construir uma usina nucleoeletnca, com a opcao recaindo sobre urn reator
de 626 megawatts, atraves de acordos com os Estades Unidos. Esse tipo de reator
era

0

que acumulava maior conhecimento na epoca, no mundo e resultou na

primeira usina nuclear brasileira.
Na decada dos setenta, com a primeira crise do petr6leo e
_conseqiiente crescimento da demanda de energia eletnca,

0

0

Paisse empenhou, por

meio de acordos de cooperacao, em obter 0 inteiro dominio da energia nuclear, para
a construcao de novas usinas. Apes falharem as tentativas com os Estados Unidos e
com a Franca, foi firmado, em 1975, urn acordo com a Alemanha. Esse acordo, no
entanto, veio Muramente a se mostrar frustrante.
Nesse mesmo periodo avultaram, de forma crescente, os
movime

mundiais voltados para evitar 0 chamado "holocausto nuclear", par meio

do d ~amento e do congelamento do poder, evitando-se, assim, a profferacao
......... ..r .... rmas
nucleares. Cresceram, entao, as press5es extemas, por meio das
nstituicdes multilaterais, contra as tentativas brasileiras de se tomar auto-suficiente

no dominio do ciclo nuclear, mesmo para uso pacifico.
Em vista das dificuldades de toda ordem na obtencao da
autonomia tecnol6gica por Intermedio de acordos intemacionais, 0 Brasil, em ·1979,
resolveu criar seu programa autonomo de tecnologia nuclear, de forma coerente com
as necessidades da epoca, de aplicacao pacifica da energia nuclear. Essa estrateqia
foi facilitada, intemamente, por diversos fatores:

0

interesse da Marinha em criar, no

Pais, uma capacidade tecnica autonorna na propulsao nuclear, a capacidade
pioneira do Exercito nos curses de especiallzacao em energia nuclear, 0 interesse
da Aeronautica, com vistas a producao de satelites; a infra-estrutura dos centres de
pesquisa da Comissao Nacional de Energia Nuclear e das Universidades, e por tim a
estrutura dos parque industrial brasileiro em expansao.
Em 1988, a Constituicao Federal viria registrar os seguintes
dispositivos voltados a atividade nuclear:
"Art. 21. Compete

a Uniso:

XXIII - explorar os services e instelecoes nucleares de qualquer
natureza e exercer monop6/io estatal sobre a pesquise. a lavra,

0

enriquecimento e
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reprocessamento, a industrializac;ao e

0

comercio de minetios nucleares e seus

derivados, atendidos os seguintes principios:
a) toda atividade nuclear em terrft6rio nacional somente sera .
admitida para fins pacfficos e mediante aprovac;ao do Congresso Nacional;
b) sob regime de concessiio ou permissso,

e

autorizada a

utilizac;ao de radiois6topos para a pesquisa e usos medicinais, agricolas, industriais
~

atMdades am!1logas;

c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da
existencie de culpa;

•
Do texto constitucional, dentro dos aspectos voltados para

0

atico desta Comissao, podemos visualizar, apenas, aqueles aspectos da
ati id

e nuclear destinada aos tins pacfficos. Desse modo, em vista do que

prJ screve a Constituicao, em 1990, algumas cesconftancas quanta ao programa
aut6nomo levaram

Congresso NacionaJ a instaurar uma CPI mista, destinada a

0

apurar suas atividades no Pais. Suas principais conclus6es foram:

0

programa de

tecnologia nuclear e born; nao se esta fabricando nenhum artefato belico: deve ser
apoiado e protegido da interferencia de outros paises mais adiantados nessa
materia, que tentam dfficuftar nosso desenvoMmento nuclear para fins pacfficos.
Para institucionalizar, sem sombra de duvida, sua posicao
pacifista, estabelecida no texto constitucional, mas sem renunciar a defesa dos
interesses nacianais, na consecucao de seu desenvolvimento cientifico e
tecnal6gico, a Brasil firmou praticamente todos as acordos intemacionais sobre
apllcacao pacifica da energia nuclear. Os rnais recentes sao aqui listados: - acordo
com a Argentina, em 1991, para uso exclusivamente pacifico da energia nuclear,
que instltuiu a ABACC Associacao Brasileiro-Argentina de Contabilidade e .
Contrale de Materiais Nucleares; - acordo de salvaguarda sobre material nuclear,
com a Argentina, a ABACC e a Agencia Intemacional de Energia At6mica - AIEA,
tarnbern em 1991, e em vigor desde 1994; - Tratado de T1atelolco, que trata da
cnacao de uma zona livre de armas nucleares na America Latina, em vigor desde
1994; - acordos bilaterais com os Estados Unidos e com a Alemanha, dispondo
sabre a fiscalizacao e

0

controle das atividades de cooperacao com aqueles paises,

a ser exercida pela AIEA; - e aderiu, tinalmente, ao Tratado de Nao-Prolfferacao de
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Armas Nucleares, em 1997, e ao Tratado de Proibicao Completa de Testes
Nucleares, em 1998.
Assim sendo, estamos plenarnente de acordo que

0

presente

Projeto de Lei, nos termos em que foi aprovado na Comissao de Ciencia e
Tecnologia, Cornunicacao e Informatica, com as emend as ai introduzidas, bern como
com as da Comissao de Minas e de Energia, e coerente com os interesses da
_defesa nacional. Ha, apenas, que se conslderaras duas emendas apresentadas
nesta Comissao, de autoria do nobre Deputado Werner Wanderer, que trazem urn
aperfeigoamento ao texto, quanta ao seu entendimento, de forma a resguardar

0

interesse nacional, referente ao sistema de propulsao naval que vern sendo
desenvolvido pela Marinha.
><

Pela emend a nO 1,

e prevista a inclusao de urn paraqrafo unico

ao artigo primeiro, nos seguintes terrnos:
"Art. 1°

.

/ /
Paragrafo unieo. 0 uso da propulsao nuclear em navios da
?'Marinha do Brasil, ineluindo submarinos, bem como seus prot6tipos em terra,
Ii qualifieado eomo utilizar;ao da energia nuclear para fins pacificos. (Grifamos)
Z1

Essa inclusao visa a precisar 0 alcance do conteudo do proprio
caput do artigo, quanta

a"...

utilizagao para fins pacfficos". Sabidamente, ha varies

anos a nossa Marinha vern envidando esforcos para
nuclear, com

0

0

dominio completo..do cicio

objetivo de desenvolver reatores de pequeno e medic partes, para a

propulsao de submarinos. Por certo, nao se trata de desenvolver nenhuma arma
nuclear, mas de urn dispositive que podera ter larga apllcacao no meio cMI, como
propulsao de navios e, principalmente, para
nao

gera~o

de energia. Essa tecnologia

e repassada pelos paises que a detern, e sua utilizac;ao devera ser amplamente

necessaria quando do encerramento do cicio do petrOleo, dentro de algumas
decadas. Somos, assirn, favoravel a adocao dessa emenda.
Pela emenda nO 2, pretende-se ampliar os objetivos da Politica
Nacional de Energia Nuclear, incluindo no inciso V do artigo terceiro, alern da
expllcitacao do dominic, tarnbem 0 da utilizacao da tecnologia da propulsao nuclear,
como segue:
"Art. 3°

.
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v-

0

dominio e a

utiliza~o

da tecnologia da propulsao

nuclear;
...................................... '"(Grttamos)

Essa lntrcducao visa a evitar Muras possiveis interpretac;5es
inconvenientes, contranas ao interesse do Pais. Somas, par isso, tarnbem, favaraveI
a sua introducao no texto do Projeto.
Em face do exposto, votamos pela aproYa~o do Projeto de
Lei nO 2.501, de 1992, na forma do Substitutivo aprovado na Comissao de Cienda e
Tecnologia, Comunicacao e Informatica, com a inclusao das emend as nO 1 e 2, de
16 de agosto de 2001, ambas do Deputado Werner Wanderer.

Sala da Comissao, em :.2 2{

de outubro de 2001.

111- PARECER DA COMISsAoA Comissao de Helacoes Exteriores e de Defesa Nacional, em
reuniao ordinaria realizada hoje, aprovou, unanimemente, 0 Projeto de Lei n" 2.501
A/92 e as emendas apresentadas na Comissao, na forma do substitutivo aprovado
na Comissao de Ciencia e Tecnologia, Cornunicacao e Informatica, nos termos do
parecer do relator, Deputado Antonio Carlos Pannunzio. a Deputado Fernando
Gabeira apresentou voto em separado.
Participaram da votacao os Senhores Deputados: Hello Costa 
Presidente, Jorge Wilson e Neiva Moreira - Vice-Presidentes, Alberto Fraga, Aloizio
Mercadante, Antonio Carlos Pannunzio, Atila Lins, Cabo Julio, De Velasco, Elcione
Barbalho, Fernando Gabeira, Feu Rosa, Francisco Rodrigues, Itamar Serpa, Joao
Herrmann Neto, Joaquim Francisco, Jose Teles, Jose Thomaz Nona, Leur Lomanto,
Lincoln Portela, Luiz Carlos Hauly, Marcelo Barbieri, Maria Elvira, Milton Temer,
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Paulo Delgado, Paulo Kobayashi, Paulo Mourao, Pedro Valadares, Rubens Furlan,
Vittorio Medioli, Waldir Pires e Werner Wanderer, titulares; Antonio Feijao, Aracely
de Paula, Benito Gama, Celso Russomanno, Edison Andrino, Edmar Moreira, Jorge
Khoury, Luciano Pizzatto, Vicente Caropreso e Zulare C-obra, suplentes.

Plenario Franco Montoro, em 12 de dezembro de 2001.

t ~ 'L-~ ~Deputado Federal HELlO COSTA
Presidente

VOTO DO DEPUTADO FERNANDO GABEIRA

o

Projeto de Lei n? 2.501, de 1992, de autoria do Poder

Executivo, que dispoe sobre a Politica Nacional de Energia Nuclear, e relatado nesta
Comissao pelo i1ustre Deputado Antonio Carlos Pannunzio. No seu voto,

0

Relator

considera-se satisfeito, em conformidade com os interesses da Defesa Nacional,
com os termos do Substitutivo aprovado na Comissao de Ciencia e Tecnologia,
Cornunicacao e Informatica, complementado com a adocao de duas emendas
apresentadas nesta Comissao Permanente.
De nossa parte, porern, queremos apresentar

0

nosso Voto em

Separado, com algumas consideracoes acerca de alguns pontos nao bem
explicitados nessa Politica.
Do ponto de vista da producao de energia eletrica, nao na
duvida de que, em tempo de escassez de energia para consumo, qualquer fonte que
venha adicionar algum percentual de producao e bem-vindo.
Ha, entretanto, que se examinarem os custos gerados e
possiveis consequencias de outros fatores.
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De inicio,

0

Brasil

se lancou na

producao

nucleoeletrica por via da aquisicao de um pacote fechado,
transferencia de tecnologia, que deu origem

a usina.Anqra

de

sem

energia
nenhuma

1 i com um reator de

rnedio porte, capaz de gerar, no maximo, 650 megawatts de potencia, 0 inicio das
obras se deu em 1971 e

0

inicio da operacao, em 1983. Os custos previsiveis foram

orcados, preliminarmente, em cerca de tres bilh6es de d6lares, mas cerca de doze
anos depois ja tin ham chegado a mais de cinco bilh6es. No entanto, foram e
continuam sendo tantos os problemas tecnicos, que sua producao, alern de
quantitativamente muito limitada, e considerada de muito baixa confiabilidade, pelos
sucessivos periodos de desligamento por que tem passado, que Ihe renderam ate

0

apelido de vaga-Iume.
Posteriormente, em 1976, foi assinado

0

acordo com a

empresa KWU alerna, para a construcao de oito usinas, de 1.300 megawatts. Pois
bem, s6 depois de vinte e quatro anos tivemos a primeira usina desse contrato em
operacao, a Angra 2, a um custo de sete bilh6es de d6lares. Deve-se ressaltar que
atualmente e possivel se comprar um reator pronto, desse porte, por um bilhao e
meio de d6lares. A usina Angra 3, por sua vez, esta hoje com apenas cerca de
cinquenta por cento do projeto realizado. Quanto aos demais reatores, se de fate
forem levados avante, e de se imaginar 0 que deverao custar aos nossos pobres
contribuintes, em face dos parcos beneficios auferidos.
Diz-se, comumente, que a energia nuclear e uma energia de
fonte lirnpa, quando em operacao rotineira, porque nao produz a furnaca e os
detritos das terrneletricas, nem os problemas ambientais causados pelas bacias das
represas hicreletricas.

E necessario

considerar, porem, os grandes inconvenientes

que podem advir de acidentes com as usinas nucleares, pelos efeitos da
contarninacao radioativa do meio ambiente, com as consequencias extremamente
danosas para os seres humanos, os animais e os vegetais. Exemplos disso ja ha
varies: Chernobil, na Ucrania: Three Milles Island, nos Estados Unidos, e outros
menores.

Ha, atualmente,

um outro

problema de grande

probabilidade de

ocorrencia, em muitas partes do mundo: os ataques terroristas. 0 Brasil nao poderia
ser considerado imune a isso.
Do meu ponto de vista, sendo atualmente a particlpacao da
energia nucleoetetrica de apenas um por cento do total nacional, seria mais
adequada e menos onerosa a continuacao do aproveitamento dos potenciais
convencionais: hidraullco, e6lico, solar, do carvao e outros menores, antes de se dar
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prioridade

a construcao de novas e dispendiosas usinas nucleares.
Urn outro ponto controverso, sem duvida, no que se refere

a

utilizacao da energia nuclear, no Brasil, e a construcao de reatores para a propulsao
de barcos, seja de superficie, seja submarinos. Ha, efetivamente, necessidade de se
desenvolver esse tipo de restor?

E comum dizer-se que

a propuisao nuclear sera a sucessora da

_ propulsao com cornbustlveis f6sseis. Em prazo relativamente longo, poderia ate ser
verfdica essa assertiva. Contudo, novas fontes de energia poderao vir substituir
petr61eo e

0

carvao, como, por exemplo,

0

0

pr6prio nidroqenio, fonte de alta energia,

praticamente sem poluicao e muito comum na natureza. Bastaria que se investisse
em conseguir maior sequranca de operacao.
Nossas atuais arneacas na area militar nao estao voltadas para
ocampo da utilizacao de grandes barcos: isso

e bem

visivel. Entretanto, nossas

carencias de fundo estritamente social, ai estao, necessitando de recursos, nos mais
variados setores: saude, moradia, escola, sequranca publica, todos com deficiencias
cronicas. Desse modo, toma-se dificil justificar para a nossa sofrida sociedade por
que investir cerca de um bllhao e meio de d61ares para se chegar ao primeiro
submarino de propulsao nuclear, e cerca de mais quatrocentos milhces para cada
submarino adicional, apenas para ter uma frota irris6ria, possivelmente com pequena
expressao rnilitar, [a que os armamentos serao, muito provavelmente, dos tipos ora
utilizados, com pouca capacidade operacional.
Uma aplicacao nuclear que, por certo, nos traria amplos
beneficios, se convenientemente expandida, e a da producao de equipamentos
medicos, utilizados no tratamento de doencas malignas de grande agressividade, e
a da producao de radiofarrnacos, utilizados para a realizacao de exames medicos e
laboratoriais. As aplicacoes nesse campo [a sao inurneras e as possibilidades de
expansao, imensas. A producao de radiofarmacos tem crescido

a ordem de

15% ao

ano, no Brasil, nos ultirnos cinco anos. Ja sao atendidas, anualmente, mais de um
milhao e meio de pessoas, com rnais de trinta produtos diferentes, em mais de
trezentos hospitais nacionais. Nos Estados Unidos, por sua vez, a medicina nuclear
atende mais de vinte milhoes de pessoas, por ano.
Por outro lade, um serissimo problema da era nuclear que ate
hoje nao teve uma solucao satisfat6ria e definitiva e
rejeitos radiativos.

0

gerado pelos dep6sitos de
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Em geral, os rejeitos contendo elementos de meia-vida curta e
de baixa atividade nao necessitam senao de armazenamento controlado por
periodos de tempo limitados. A situacao se compliea

a medida em

que os niveis de

radioatividade aumentam, bem como os tempos de meta-vida dos elementos
crescem.
As autoridades brasileiras no campo nuclear tern sido omissas
_na solucao definitiva da questao dos rejeitos radiativos. 0 acidente ocorrido em
Goiania, em 1987, e um exemplo claro das deficiencias com as quais se vive no
Pais. Apenas agora, em 20 de novembro de 2001, foi finalmente sancionada uma
Lei tratando dessa materia, a lei n.? 10.308. A Politica Nacional de Energia Nuclear,
ora em analise, por sua vez, nao dedica um s6 dispositivo a esse enorme problema.
Com essas consideracoes, que bem denotam nossa atencao
ao pesado fardo para nossa sociedade, que e 0 desenvolvimento do ciclo completo
da energia nuclear, no Pais, em vista de todos os outros significativos problemas
paralelos que temos de enfrentar, e que resolvemos trazer nosso Voto em Separado.
Nao queremos, aqui, ir contra 0 voto tavoravel elaborado pelo ilustre Relator.
Queremos apenas deixar registrada nossa insatisfacao com essa Politica, pela sua
orrussao, em relacao a aspectos que consideramos vitais para 0 Pais. mas sobre os
quais ela nao trouxe uma simples rnanifestacao.

Sala da Comissao, em

)~
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