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PROJETO
PROJETO N.0 164 -

1948

Cria o Conselho NaciOiüii ele Pesqutsas

Do Sr. Cirilo Júnior
(As ComiSsões de Constituição e Justiça, de Educação e de
Finanças)
Art. 1.º Fica instituído o Conselho Nacional de Pesquisas,
que terá por finalidade promover e estimular o desenvolvimento
da pesquisa no domínio das ciências matemáticas, físicas, químicas,
geológicas e biológicas .
·
·
Parágrafo único. O Conselho ficará diretamente subordinado
ao Ministério da Educação e Saúde e, para o exercício de suas
atribuições, gozará de autonomia científica e técnica, bem como
de autonomia financeira dentro dos recursos que lhe forem
concedidos .
Art. 2.0 Compete precipuamente ao Conselho:
a) promover pesquisas científicas no domínio das ciencias
a que se refere o Art. 1.º por iniciativa própria ou em cooperação
com outras instituições científicas;
b) auxiliar a formação e o aperfeiçoamento de pesquisadores
e técnicos, concedendo bôlsas de estudos, no País ou no estrangeiro,
a professôres assifrl;entes, pesquisadores e profissionais diplomados,
que apresentem "curriculum" comprovando capacidade para a
investigação científica ou técnica;
e) sugerir ao Govêrno as providências que julgar necessáLias
à consecução de suas finalidades.
Paragráfo único. Tendo em vista os interêsses imediatos das
pesquisas no domínio da Física Atômica, é autorizada, no corrente
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exercício, a abertura de um crédito especial de Cr$ 15. 000. 000,00
para a criação e instalação de um Instituto de Física Nuclear, cuja
administração ficará a cargo do Conselho.
Art. 3. 0 O Conselho será constituído por cinco membros, um
indicado pela Academia Brasileira de Ciências, outro pelo Instituto
Oswaldo Cruz, outro pela Congregação da Faculdade Nacional de
Filosofia da Universidade do Brasil e, finalmente outro de livre
escolha do Presidente da República e que será o Presidente do Conselho.
§ 1.º As indicações a que se refere êste artigo serão
confirmadas por ato do Presidente da República.
§ 2. 0 Os membros do Conselho tomarão posse perante o
Ministr-0 da Educação e Saúde e terão exercício pelo prazo de três
aneis podendo ser reconduzidos, e suas funções serão consideradas
de alta relevância.
§ 3.º Seis meses antes de expirar o prazo referido no pará.!?r~fo anterio~,. providenciará o Presidente do Conselho para a
indicação, na forma dêste artigo, dos membros para o novo período
exercício. ·
Art. 4.o O orçamento das despesas destinadas à manutenção
do Conselho e desempenho de suas atribuições será organizado pelo
J;nesmo Conselho, para prévio conhecimento e aprovação do
Ministro da Educação e Saúde, que o incorporará à proposta orçamentária do respectivo Ministério com título próprio.
Parágrafo único. O Conselho deliberará sôbre a distribuição
dos. créditos concedidos para a execução de seus encargos e
~xaminará, para a devida comprovação, as demonstrações de
despesas efetuadas que serão submetidas ao Ministro da Educação
e Saúde .
. . · Art. 5.º O Conselho poderá receber doações e auxílios de
Governos Estaduais, instituições e pessoas, para a constituição de
fundos especiais relacionados com suas finalidades.
Parágrafo único. A aplicação dêsses recursos será estabelecida
em regulamentação própria, aprovada pelo Ministro da Educação
e Saúde.
Art. 6.º O Presidente do Conselho apresentará anualmente
relatório de suas atividades ao Ministro da Educação e Saúde.

de
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Art . 7.o Para as despesas de instalação do Conselho, organização de seus serviços e início de suas atividades no corrente
exercício, fica aberto o crédito especial de Cr$ 5. 000. 000,00.
Art. 8.º A presente Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificativa

O Conselho Nacional de Pesquisas é uma necessidade cuja
realização é inadiável em nosso país. Vivemos uma época no
mundo que bem poderia ser chamada de era científica. A revolução
industrial seguiu-se a revolução científica. Nos países mais adiantados vemos a tôda hora como a investigação científica é um dos
mais importantes fatôres para o· seu desenvolvimento cultural e o
seu impulsionamento econômico. E em virtude da importância que
assumiram os estudos científicos nos diversos ramos da indústria
e. da economia tornou-se de há muito evidente a necessidade de
um órgão com o objetivo de amparar e estimular êsses estudos, de
preparar novos homens de ciência, de orientar e sugerir medidas
ao Govêmo para o bom progresso da ciência pura e aplicada.
O grande exemplo que possuímos está nos Estados Unidos da
América. :mste país, além de contar com elevado número de fundações privadas que estimulam o desenvolvimento da ciência e da
técnica - e entre elas se destacam as famosas: Fundações Rockefeller e Guggenheim, cujos benefícios se estendem até aos países
estrangeiros - conta ainda com o Conselho Nacional de Pesquisas
(National Research Council), que concede bôlsas aos jovens americanos e estimula a realização de pesquisas em cooperação com as
universidades e institutos científicos. Existe ainda nos Estados
Unidos da América o Gabinete para o Desenvolvimento da Pesquisa Científica (Office of Scientific Research and Development),
cuja atuação foi de capital importância na guerra passada. Além
do grande país irmão a Inglaterra, a França, a Itália, a China,
Bélgica, Espanha, Portugal, o México etc. De há muito têm órgãos
com as funções que propomos para o Conselho Nacional de
Pesquisas.
A investigação científica em nosso país tem-se desenvolvido
sem amparo direto dos podêres públicos. Entretanto sabemos,
mesmo assim, dos grandes serviços prestados à Nação por institui-
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ções como o Instituto Osvaldo Cruz, o Instituto Butantã, o Laboratório de Produção Mineral, o Museu Nacional e o Departamento
de Física da Universidade de São Paulo. Nomes como os de Oswaldo
Cruz, Carlos Chagas, Cardoso Fontes, Amoroso Costa, Vital Brasil,
Evandro Chagas, Roquette Pinto, os irmãos Osório de Almeida etc.,
constituem riqueza do nosso patrimônio cultural e demonstram,
com eloqüência, que o espírito brasileiro é capaz dos grandes
estudos no terreno da ciência.
Compete-nos precípua e inevitàvelmente fornecer as condições
propícias à multiplicação dêsses homens; compete-nos influenciar
agora, diretamente, o desenvolvimento da nossa ciência, a formação
dos nossos jovens pesquisadores.
No domínio da física - ciência que não mais pode ser desp'!'e·
zada na hora que vivemos, como alavanca do progresso industrial
e econômico de uma Nacão e até como baluarte da defesa nacional
- já possuímos um centro de investigações em São Paulo e outro
no Rio e da equipe môça e vigorosa que os constitui saiu o jovem
César Lattes, cuja recente descoberta provocou tão grande sensação
nos meios científicos do mundo inteiro. O Brasil sente-se justamente orgulhoso de haver contribuído com um elemento humano
de primeira ordem para a realização de tão notável feito.
Entretanto, êste e outros jovens têm ido ao estrangeiro apenas
mediante bôlsas e prêmios generosamente concedidos por instituições e governos estrangeiros .
E' certamente indispensável que do nosso próprio Govêrno
também partam medidas que visem amparar as pesquisas científicas e sobretudo que visem estimular a formação de novos pesquisadores, de novos homens de ciência.
E' também indispensável desenvolvermos, nós mesmos, os nossos institutos de pesquisa e universidades'. Devemos, sem dúvida,
criar novos institutos, na medida das no~sas necessidades e das
nossas possibilidades. Um Instituto de Física, que funcione ao lado
do Instituto Osvaldo Cruz, do Instituto de Tecnologia, do Laboratório de Produção .Mineral, é necessidade urgente para que os
nossos jovens pesquisadores possam encontrar aqui também os
elementos necessários à realização dos seus .trabalhos .
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E êstes trabalhos são certamente, do mais vivo interêsse para
o País.
Sala das Sessões, ... de abril de 1948. - Cirilo Júnior. -

Plinio Barreto. - Aureliano Leite. - Pedroso Júnior. - Eusébio da
Rocha. - Toledo Piza. - Horácio Láfer. - Antônio Feliciano. Batista Pereira. - Campos Vergal. - Berto Condé. - Romeu
Fiori. - João Abdala. - Alves Palma. - Plínio Cavalcanti.
Manuel Vítor.

PROJETO N.0 258 -

1949

Regula o contrôle do comércio, da exploração e o aproveitamento das térr<l3
raras e dos minérios ,radioativos

Do Sr. Euzébio Rocha
(As Comissões de Constituição e Justiça, Indústria e Comércio

e Finanças)

Art. 1.º Fica criada a Comissão Nacional de Energia Atômica
constituída de sete conselheiros designados pelo Presidente de República, sendo: três representantes do Estado Maior das Fôrças
Armadas, dos quais um técnico militar, um representante do Ministério da Agricultura, um representante do Ministério da Fazenda, um representante das Indústrias e um designado pelo Presidente da República para exercer a função de presidente da Comissão.
Parágrafo único. São condições para exercer qualquer função
da Comissão de Energia Atômica: a) não ter sido ou ser acionista
nem ter prestado serviços a emprêsas estrangeiras que exploram
fontes de energia ou mineração; b) ser brasileiro nato.
Art. 2.º. Compete à Comissão Nacional de Energia Atômica:
a) controlar a importação e exportação de terras raras e minérios
radioativos, especialmente de urânio e tório existentes no Brasil,
tais como a pechblenda, euxenita, pergusonita, monazita e os que
forem a êles equiparados pelas suas propriedades e utilidades e
utilização: b) autorizar a pesquisa e a concessão de lavras das
jazidas de minérios a que se refere a presente lei, fixando a relação
dos minérios sujeitos ao contrôle previsto por esta lei; c) autorizar
e fiscalizar as operações financeiras das emprêsas constituídas, ou
que se constituírem para a exploração, industrialização das terras
raras e minérios radioativos a que se refere a presente lei; b)
organizar e manter um serviço estatístico, tão completo quanto
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possível, da produção nacional de terras raras e minérios radioativos, bem assim como dados comparativos e desenvolvimento de
preços no mercado internacional; e) propor medidas tendentes à
defesa, organização e melhor aproveitamento das reservas nacionais de terras e minérios radioativos.
Art. 3.º. Fica o govêrno autorizado a montar um laboratório
especializado para mineralogia e química, do urânio, do tório e
de terras raras, no prazo de um ano, devendo, em seguida, de
acôrdo com as nossas possibilidades financeiras, proceder ao estudo
.e· instalações de mais quatro laboratórios na região abrangida pelos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e
Bahia.
Art. 4.º. Nenhum compromisso internacional, em matéria
regulada pela presente lei, será tomado sem a audiência desta
Comissão.
Art. 5.º. Fica aberto o crédito especial de Cr$ 10. 000. 000,00
(dez milhões de cruzeiros) para atender às despesas da presente l:!i.
Art. 6.º. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 3 de maio de 1949. - Euzébio da Rocha.
- Pedroso Júnior. - Artur Fischer. - Abelardo Mata. - Gurgel
do Amaral. - Benício Fontenele. - Antônio Silva. - Euclides
Figueiredo. - Domingos Velasco. - Ruy Almeida. - Berto Condé.
- Coelho Rodrigues. - Altamirando Requião. - Ezequiel Mendes.
- Aristides Largura. - Benjamin Farah. - Vivaldo Lima.
Justificação

Justificam o presente projeto de lei as considerações articuladas por mim nas sessões de 3 e 4 de maio do corrente ano e que
vão aqui transcritas.
Sala das Sessões, em 1946. - Euzébio da Rocha.

PROJETO N.0 260-A -

1949

Cria o Conselho Nacional de Pesquisas e dá outras providências; tendo
pareceres favoráveis das Comissões de Educação e Cultura, Comtituição
e Justiça e Segurança Naciatnal, parecer com substitutivo da Comissão
de Indústria e Comércio e votos dos Senhores Euzébio Rocha e Alde
Sampa~o, e parecer da Comissão de Finanças favorável ao aludido
substitutivo

PROJETO N.º 260-1949, A QUE SE REFEREM OS PARECERES

O Congresso Nacional decreta
CAPÍTULO I
Dos fins e da Competência do Conselho Nacional de Pesquisas

Art. 1.º E' criado o Conselho Nacional de Pesquisas, que terá
por finalidade promover, estimular e coordenar o desenvolvimento
da investigação científica e tecnológica, em qualquer domínio de
conhecimentos, .tendo em vista a elevação da cultura, o bem-estar
humano e os reclamos da economia e da segurança do Brasil.
§ 1. 0 O Conselho é pessoa jurídica subordinada direta e imediatamente ao Presidente da República, terá sede na Capital Federal e gozará de autonômia técnico-científica, administrativa e
financeira nos têrmos da presente lei.
§ 2.o Sempre que necessário, o Conselho entrará em entendimento direto com as autoridades federais, estaduais e municipais,
bem como com entidades públicas e subvencionadas, a fim de obter
o seu apoio e cooperação.
§ 3. 0 O Conselho considerará a Academia Brasileira de
Ciências como seu órgão consultivo, recorrendo, quando julgar
conveniente, ao pronunciamento do respectivo plenário.
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Art. 2.° Compete precipuamente ao Conselho;
a) promover investigações científicas e tecnológicas, por
iniciativa própria ou colaboração com outras instituições do país
e do exterior.
· ·b) estimular a realização de pesquisas científicas ou tecnológicas em outras instituições, oficiais ou particulares, concedendo-lhes os recursos necessários, sob a forma de auxílios especiais para
aquisição de material, contrato e remuneração de pessoal e quais·
quer outras providências condizentes com os objetivos visados;
e) auxiliar a formação e o aperfeiçoamento de pesquisadores
e técnicos organizando ou cooperando na organização de cursos,
especializados, sob a orientação de professôres nacionais ou estrangeiros concedendo bôlsas de estudo ou de pesquisa e promovendo
estágios em instituições técnico-cientificas e em estabelecimentos
industriais no país, ou no exterior;
d) cooperar com as universidades e os institutos de ensino
superior no desenvolvimento da pesquisa científica e na formação
de pesquisadores.
e) entrar em entendime1'to com as instituições .que desenvolvem pesquisas, a fim de coordenar-lhes as atividades para melhor
aproveitamento de esforços e recursos;
/) manter-se em relação com instituições nacionais e estrangeiras para intercâmbio de documentação técnico-científica P.
participação nas reuniões e congressos promovidos no país e no
e~terior, para estudo de temas de interêsse comum;
. . g) emiti~ pareceres e prestar informações, a seu juízo, sôbre
assuntos pertinentes às suas atividades e que sejam solucionados
por órgão oficial;
· ·
.h) sugerir aos podêres competentes quaisquer providências
que considere necessárias à realização de seus objetivos:
§ .1.0 Para cada exercício financeiro, o Conselho estabelecerá
um plano básico de trabalho e proverá, para sua execução a discriminação dos recursos necessários .
§ 2.º Nos casos previstos nas alíneas b, e e d, dêste artigo o
Conselho acompanhará a realização das correspondentes atividades
a cargo das instituições a que conceder auxílio financeiro sem que
isso, no entanto, importe em inteligência nas questões internas
dessas instituições.
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§ 3. o O Conselho darâ atenção especial às investigações relacionadas · com o aproveitamento da energia atômica, inclusive
promovendo, em cooperação com órgãos técnicos oficiais, a pesquisa e a prospecção das reservas existentes no país, de materiais
apropriados a êsse fim, de forma a intensificar-lhes o tombamento
e oportuna utilização.
§ 4. 0 Para efeito desta Lei serão considerados materiais
apropriados ao aproveitamento da energia atômica os minérios de
urânio, tório, cádmio, lítio, berílio e boro, e os produtos resultantes
de seu tratamento, bem como a grafita outros materiais que
venham a ser oportunamente discriminados pelo Conselho.
Art. 3.° Ficam sob contrôle do Estado, por intermédio do
Conselho tôdas as atividades referentes ao aproveitamento da
energia atômica.

CAPtrULO II
Da organização do Conselho

Art. 4.º O Conselho Nacional de Pesquisas terâ a seguinte
organização:
a)
b)
e)

Conselho Deliberativo;
Divisão Técnico-Científica;
Divisão Administrativa.

Art. 5.º O Conselho Deliberativo, órgão soberano de orientação das atividades do Conselho Nacional de Pesquisas, serâ constituído dos. seguintes membros, todos brasileiros:
·
a) dois membros de livre escolha do Presidente da República
e que exercerão respectivamente, as funções em comissão de Presidente e Vice-Prsidente do Conselho.
b) sete membros escolhidos pelo Govêrno como representantes, respectivamente, dos Ministérios da Agrícultura, da Educação
e Saúde, das Relações Exteriores e do Trabalho, Indústria e Comércio, do Estado Maior das Fôrças Armadas, do Departamento Administrativo do Serviço Público e do Conselho Nacional da Economia,
quando constituído;
e) 18 membros, representando um dêles a Academia Brasileira de Ciências, outro o órgão nacional representantivo da indús-

-15-

tda e escolhidos os demais dentre homens de ciência, professôres,
pesquisadores ou profissionais técnicos pertencentes a universidades, escolas superiores, instituições científicas, tecnológicas e de
alta cultura, civis ou militares, e que se recomendem pelo notório
saber reconhecida idoneidade moral e devotamento aos interêsses
do País.
§ 1.º Os membros do Conselho terão a escolha confirmada por
Decreto, exercerão mandato por três anos, que poderá ser renovado
e suas funções serão consideradas de alta relevância.
§ 2.0 A renovação e o preenchimento de vaga dos membros
a que se referem as alíneas a e b ficam a critério do Govêrno.
§ 3.º No caso da representação prevista na alínea e, far-se-á
nos dois primeiros anos contados da data da instalação do Conselho
a renovação de um têrço dos membros, determinando-se, mediante
prévio sorteio, os que devam ser substituídos.
§ 4.º Para efeito da renovação ou de preenchimento de vaga
dos membros incluídos na citada alínea e organizará o Conselho
uma lista, contendo os nomes das personalidades indicadas com
especificação das instituições a que pertençam com um número
duplo do que deve renovar ou completar a representação.
Art. 6.º O Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas
exercerá a direção suprema de tôda a organização e será responsável pela execução das resoluções do Conselho Deliberativo.
§ 1.º Em seus impedimentos eventuais ou em sua falta, o
Presidente será substituído pelo Vice-Presidente.
§ 2.º O Conselho terá um Consultor Jurídico e o Presidente,
um ou mais Assistentes, um dos quais será designado para exercer
as funções de Secretário das Sessões do Conselho Deliberativo.
Art. 7.º A Divisão Técnico-Científica, a que ficarão afetos
não só quaisques estudos técnico-científicos relacionados com os
objetivos do Conselho, como também o preparo de planos de pesquisa e a coordenação da respectiva execução, terá, a critério do
mesmo Conselho, os setores necessários a atender ao desenvolvimento de suas atividades.
§ 1.0 A direção da Divisão Técnico-Científica será exercida por
um Diretor-Geral e a de cada Setor por um Diretor de Pesquisa,
de livre designação do Presidente, escolhidos, ou não, dentre os
membros do Conselho, e sujeitos ao Regime de tempo integral.
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§ 2.º Cada Diretor poderá ter, como auxiliares, um ou mais

Assistentes por êle indicados.
§ 3.o Para efeito da elaboração dos etstudos e planos previstos
neste artigo, poderá ainda o Conselho requisitar na forma da
legislação em vigor ou contratar pessoal científico e técnico especializado, nacional ou estrangeiro de comprovada idoneidade bem
como instituir comissões consultivas de homens de ciência pura e
aplicada.
Art. 8. 0 A Divisão Administrativa terá a seu cargo os serviços
de Administração, Contabilidade e Documentação.
Parágrafo único. A direção da Divisão Administrativa será
exercida por um Diretor auxiliado por três Chefes de Setores, e
servidores públicos requisitados na forma da legislação em vigor.
Art. 9. 0 Os serviços técnicos e administrativos do órgão central do Conselho serão instalados na Capital Federal, onde se realizarão, ordinàriamente, as sessões.
§ 1.º O Presidente do Conselho poderá, entretanto, convocar
sessões para serem realizadas em qualquer localidade do País.
§ 2.0 Serão considerados de caráter reservado os arquivos do
Conselho e bem assim, normalmente, as sessões, salvo nos casos em
que fôr deliberado de outra forma.
Art. 10. Reunir-se-á o Conselho Deliberativo quando convocado pelo Presidente ou mediante requerimento subscrito, pelo
menos, por um têrço dos seus membros.
· § l.º Os membros do Conselho perceberão por sessão a que
comparecerem uma gratificação de presença, até o máximo de oito
sessões por mês.
§ 2.º Ao Presidente e ao Vice-Presidente, caberá, além disso,
mensalmente, uma verba de representação.
§ 3.0 Aos membros que não residirem no local onde se realizarão as sessões serão concedidas ajuda de custo e diárias para despesas de viagem e estadia.
§ 4.º Para os membros que sejam servidores públicos, civis ou
militares, as reuniões do Conselho terão preferência sôbre suas
funções ordinárias, sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens do cargo ou pôsto efetivo.
Art. 11 . Para a realização de seus objetivos, o Conselho é
autorizado a promover, quando julgar oportuno, a criação e a
organização de laboratórios ou institutos não só na Capital Federal
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como em outras localidades do Pais, e que lhe ficarão subordinados
científica, técnica e administrativamente.
Art. 12. Em caso de emergência o Conselho poderá alterar
a organização prevista neste Capitulo, para melhor atender aos
interêsses nacionais.
CAPtTULO III
Do Patrimônio e da sua utilização

Art. 13 . O Patrimônio do Conselho Nacional de Pesquisas
será formado:
a) pelos bens e direitos que lhe forem doados ou por êle
adquiridos;
b) pelos saldos de rendas próprias, ou recursos orçamentários
quando transferidos para a conta patrimonial.
Art. 14. A aquisição de bens patrimonial por parte do
Conselho independe da aprovação do Govêrno Federal, mas a
alineação dêsses bens sómente poderá ser efetivada após a homologação expressa do Presidente da República.
Ar.t. 15. Os bens e direitos pertencentes ao Conselho somente poderão ser utilizados para a realização de objetivos próprios à
sua finalidade, na forma desta Lei, permitida, porém, a inversão
de uns e de outros para a obtenção de rendas destinadas ao
mesmo fim.
CAPtTULO IV
Dos recursos e sua aplicação

Art. 16. Os recursos para manutenção e desenvolvimento
dos serviços do Conselho Nacional de Pesquisas, conservação, renovação e ampliação de suas instalações serão provenientes de:
,a) dotações orçamentárias que lhe forem atribuídas pela
União;
b) dotações a título de subvenção, que lhe atribuírem Unidades da Federação e Municípios;
e) doações, legados e outras rendas que, a êsse título, receber
de pessoas físicas ou jurídicas;
2 -

28.672
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d) renda da aplicação de bens patrimoniais;
e) retribuição de atividades remuneradas dos laboratórios e
quaisquer outros serviços;
f) taxas e emolumentos;
g) receita eventual;
h) produto da venda de material inservível ou da alienação
de elementos patrimoniais; e
i) produto de operações de crédito realizadas nos têrmos desta
Lei ou em virtude de leis especiais .
Art. 17. A dotação correspondente a cada exercício financeiro constará do orçamento da União, com o título próprio, destacada
do fundo nacional previsto no Art. 169 da Constituição da República, para ser entregue ao Conselho sob a forma de auxílio em cotas
semestrais antecipadas e que serão depositadas, para movimentação em conta-corrente em instituição oficial de crédito.
§ 1.º O Conselho deliberará sôbre distribuição dos recursos concedidos e examinará, para a divida aprovação, as demonstrações
das despesas efetuadas.
§ 2. 0 A movimentação de fundos será feita mediante a assinatura conjunta do Presidente e do Diretor da Divisão Administrativa.
Art. 18. Fica o Conselho Nacional de Pesquisas autorizado a
realizar operações de crédito, quando seus recursos forem insufi·
cientes para a consecução de seus objetivos, mediante prévia e expressa autorização do Presidente da República.
CAPÍTULO V
Do regime financeiro

Art. 19. O regime financeiro do Conselho Nacional de Pesquisas obedecerá aos seguintes preceitos:
a) o exercício financeiro coincidirá com o ano civil;
b) a proposta de orçamento será organizada pelo Conselho e
justificada com a indicação dos planos de trabalho correspondentes;
e) os saldos de cada exercício serão lançados no fundo patrimonial ou em fundos especiais, na conformidade do que, a respeito,
deliberar o Conselho;
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d) durante o exercício financeiro poderão ser abertos créditos
adicionais, desde que as necessidades dos serviços o exijam e haja
recursos disponíveis .
Art. 20. Para a realização de planos cuja execução possa exceder a um exercício, as despesas previstas serão aprovadas globalmente consignando-se nos orçamentos seguintes as respectivas dotações.
Art. 21 . A prestação global anual de contas ao Presidente da
República será feita até o último dia útil de fevereiro, e constará,
além de outros, dos seguintes elementos:
a) balanço patrimonial;
b) balanço econômico;
e) balanço financeiro;
d) quadro comparativo entre a receita estimada e a receita
realizada;
e) quadro comparativo entre a despesa fixada e a despesa
realizada.
§ 1.º - A prestação de contas referente às dotações orçamentárias será apresentada ao Tribunal de Contas até o último dia
útil de fevereiro, respeitando-se os assuntos que porventura forem
considerados sigilosos pelo Conselho.
§ 2.0 -Também até o último dia útil de fevereiro o Conselho
apresentará seus balanços à Contadoria da República para que sejam publicados juntamente com os balanços gerais da União.
CAPÍTULO VI
Do fundo Nacional de Pesquisas e outros fundos

Art. 22. Fica instituído um fundo nacional destinado a pesquisas científicas e tecnológicas, especialmente administrado e movimentado pelo Conselho.
Parágrafo único. Serão incorporados ao fundo de que trata êste artigo os créditos especialmente concedidos para êsse fim, os saldos de dotações orçamentárias e quaisquer outras rendas e receitas eventuais .
Art. 23. O Conselho poderá receber doações sem encargo ou
com êle inclusive para a constituição de fundos especiais, ampliação
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de. instalações e custeio de determinados serviços em qualquer de
suas unidades.
Parágrafo único. A aplicação dêsses recursos será estabelecida
e;M regulamentação própria.
CAPtTULO VII
Disposições Gerais e transitórias

Art. 24. O Conselho organizará seu regimento interno, no
qual serão estabelecidas as normas gerais para desempenho de seus
encargos e elaborará, para aprovação do Govêrno, o projeto de regulamentação da presente lei .
§ 1.º O regulamento disporá sôbre a estruturação das Divisões,
Setores e demais órgãos previstos nesta Lei, sôbre os requisitos e
condições para a concessão de auxílios destinados à realização de
cursos e pesquisas e, ainda, sôbre as farmas de admissão, regime de
trabalho e de pagamento, as atribuições, vantagens e deveres do
pe~soal, atendidas as seguintes disposições legais:
· ·a) O Conselho praticará sob sua exclusiva responsabilidade
todos os atos peculiares ao seu funcionamento;
b) as condições gerais de requisição, designação, licenciamento, demissão e aposentadoria dos servidores públicos, lotados no
Conselho, são as estabelecidas na legislação federal: e
e) o Conselho poderá admitir pessoal não caracterizado como
permanente ou extranumerário, para a melhor consecução de suas
finalidades .
§ 2.0 A regulamentação poderá ser feita por partes de conformidade com as exigências dos serviços .
Art. 25. Enquanto não fôr regulamentada a presente Lei,
o Conselho arbitrará a gratificação de presença, verba de representação, ajuda de custo e diárias a que se referem os parágrafos do
Art. 10 e, ainda, para o Presidente, Vice-Presidente, Diretores,
Chefes de Seção, Consultor Jurídico, Assistentes, pessoal técnico,
administrativo e de serviço, vencimento, remuneração, gratificação
pro· labore ou salário conforme se trate, respectivamente, de pessoa
estranha ou pertencente ao serviço público.
Art. 26. Os trabalhos e os resultados das pesquisas realizadas
por iniciativa ou sob o patrocínio do Conselho, excluídos os casos
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que interessem à segurança nacional, serão divulgados pela· forma
mais apropriada, trazendo expressa referência à contribuição do
Conselho.
Parágrafo único. A divulgação de relatórios, memoriais e demais trabalhos referentes ao aproveitamento da energia atômica
será autorizada após consulta ao Estado-Maior das Fôrças
Armadas.
Art. 27. Qualquer pessoa a serviço do Conselho que, em
virtude da função exercida ou de trabalho a seu cargo, tiver conhecimento de matéria julgada sigilosa, responderá pela observância
das disposições que a respeito estão fixadas em lei.
Parágrafo único. O caráter sigiloso e sua classificação, segundo a graduação, reservado, confidencial e secreto, quando ocorrer
a hipótese, deverá constar, explicitamente, da resolução, ordem de
serviço ou contrato a que se refere.
Art. 28. As transações do Conselho Nacional de Pesquisas ·se
farão mediante os mesmos instrumentos e formalidades, perante ·os
ofícios e registros públicos e sob os regimentos de custas e emolumentos aplicáveis aos atos da mesma natureza ·praticados pela
Fazenda Nacional.
Art. 29. Para as causas judiciais em que ·fôr parte o Conselho
Nacional de Pesquisas será competente o fôro dos feitos da Fazenda
Nacional.
Art. 30. Ficam isentos de direitos de importação e demais
taxas os aparelhos, instrumentos, utensílios de laboratório, produtos químicos e quaisquer materiais que o Conselho adquirir para
consecução de suas finalidades .
Art. 31. O Conselho gozará de franquia póstal telegráfica e
radiotelegráfica nas rêdes oficiais ou nas que estejam obrigadas
por qualquer forma a serviço oficial e gozará das facilidades de
transporte .terrestre, marítimo, fluvial e aéreo concedidas a· serviço
público.
Art. 32. Anualmente, até o último dia útil de fevereiro, o
Presidente do Conselho apresentará ao Presidente da República
relatório das atividades do mesmo Conselho no exercício anterior.
Art . 33 . Para as despesas de instalação do Conselho, organização de seus serviços e início de suas atividades de pesquisa
fica autorizado o destaque, na forma do disposto no Art. 17 desta
Lei, de Cr$ 30. 000. 000,00.
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Art. 34. Para a constituição inicial do Conselho, o Presidente
da República escolherá livremente os membros a que se refere a
alínea e do Art. 5. 0 desta Lei e, bem assim, o representante da
economia nacional.
Art. 35. A presente lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Mensagem 213-1949

Senhores Membros do Congresso Nacional:
Submeto à Vossa elevada consideração o anexo projeto de lei.
referente à criação do Conselho Nacional de Pesquisas com o objetivo de promover, estimular e coordenar o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica no país.
2. A matéria foi devidamente examinada pela Comissão que,
wra êsse fim, se constituirá por ato de 12 de abril do corrente ano,
desta Presidência. Não é demais, entretanto, insistir em alguns
pontos que ressaltam a importância do assunto.
3. E' um fato reconhecido que, após a última guerra, tomaram notável e surpreendente incremento, não só por imperativo de
defesa nacional senão também por necessidade de promover o bem-estar coletivo, os estudos científicos e, de modo particular, os que
se relacionam com o domínio da física nuclear. Nesse sentido, estão
dedicando esfôrço diuturno as Nações civilizadas, em particular os
Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá e a França, que passaram
a considerar tais estudos, .tanto em função dos propósitos de paz
mundial como, sobretudo, em razão dos imperativos da própria
segurança nacional .
4. E' evidente para quem seriamente pensa nos destinos do
País que o Brasil não poderia ficar alheio àqueles propósitos,
decorrentes, sobremaneira, da atual conjuntura histórica. Daí a
iniciativa consubstanciada no anexo projeto de lei.
5. E' oportuno acentuar, entre os objetivos colimados, o que
diz respeito à função da indústria de energia atômica, para fins
pacíficos. Cabe lembrar que desde 1946, o assunto tem constituído
objetivo de cogitação por parte do Govêrno.
6. Com efeito o projeto de um Conselho de Energia Atômica
data de abril daquele ano, e tinha sido sugerido, em consonância
com as recomendações da Assembléia Geral das Nações Unidas e

-23-

simultâneamente à criação, em vários países interessados no problema da Energia Atômica.
7. Ao órgão citado faltariam, porém, atribuições de estímulo
e de coordenação, em sistema, de várias atividades de pesquisa,
tornando pràticamente inviável a solução do problema capital, que
é o da produção da Energia Atômica, sob contrôle.
8. Entrementes, em resultado de trabalhos da Delegação
Brasileira Junto às Nações Unidas, não havia como fugir à criação
em caráter imprescindível, do Conselho Nacional de Pesquisas.
9. Atendendo a tão relevante objetivo, o projeto de lei em
anexo institui um órgão de supervisão que se apresenta como um
Estado-Maior da Ciência, da Técnica e da Indústria, nesse particular, capaz de traçar rumos seguros aos trabalhos de pesquisas
científicas e tecnológicas do país, desenvolvendo-os e coordenando-os de modo sistemático.
10. Para êsse fim o referido Conselho deverá constituir-se
de um órgão de deliberação - o Conselho Deliberativo; um órgão
técnico de execução, a Divisão Técnico-Científica, e um órgão de
atividades-meios, a Divisão Administrativa. O pr.ojeto ainda institui um fundo nacional de pesquisas científicas e tecnológicas,
além de outros que poderão ser constituídos para fins especiais,
tomando, outrossim, como princípio pacífico o de não interferir
com as atividades internas das instituições científicas e tecnológicas.
11. :S:stes e outros pontos estão suficientemente expostos e
esclarecidos na Exposição de Motivos, em anexo, e no Projeto de
Lei que tenho a honra de submeter à Vossa. consideração. Pela
relevância e excepcional interêsse do assunto em- causa, estou certo
de que os representantes da Nação darão a êle uma atenção especial, possibilitando a solução rápida do problema.
Rio de Janeiro, em 12 de maio de 1949. - EuRico G. DuTRA.
Exposiçã.o

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
A Comissão incumbida, em virtude de ato de 12 de abril do
corrente ano, de elaborar um anteprojeto de estruturação do Conselho Nacional de Pesquisas, tem a subida honra de vir à alta
presença de Vossa Excelência submeter ao seu julgamento o esbôço
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de um projeto de lei, consubstanciando as medidas que se afiguram necessárias à realização daquela iniciativa de Vossa Excelência.
2. Em nome dos homens de ciência e tecnologistas em perfeita comunhão de vistas com as demais entidades convocadas
representativas do engrandecimento econômico, de segurança, da
administração pública e das relações do Brasil com as outras Nações cultas, a Comissão vem afirmar a Vossa Excêlencia que a
criação do novo órgão corresponde a urgente imperativo da nossa
evolução histórica, que terá no Brasil o mesmo salutar efeito verificado em outros países, contribuíndo decisivamente - se lhe não
faltarem os indispensáveis recursos - para o aproveitamento das
riquezas potenciais e alevantamento do padrão de vida das populações e fortalecimento da integridade da pátria brasileira, ao mesmo
tempo que virá realçar nossa contribuição para o bem-estar
humano.
3. Todos os países vanguardeiros da civilização procuram
dar o mâximo desenvolvimento à cultura, incrementando a Ciência,
a Técnica e a Indústria, como bases de seu progresso e de seu
prestígio. Para comprová-lo bastaria um simples realce de olhos
sôbre o que se tem registrado mormente sob o aguilhão da guerra,
etn tôdas as épocas e em tôdas as Nações cultas.
4. Dispomos no Rio, em São Paulo e em outros centros de
investigação, de notáveis cultores da ciência e da tecnologia. É premente, porém, aperfeiçoar e ampliar os conhecimentos no maior
número possível de cientistas e técnicos, em todos os setores do
conhecimento.
5. A fundação da Indústria da energia atômica avulta entre
os objetivos colimados. Indústrias subsidiárias, já existem algumas, e outras dependendo da formação da técnica e das possibilidades econômico-financeiras.
6. O primeiro problema é o da formação de cientistas e
técnicos, em número suficiente. A vinda de mestres estrangeiros
será muito interessante, como interessante será enviar homens de
cultura para aprimorá-lo nos centros mais adiantados, onde existem grandes laboratórios e largos meios de pesquisas. Formar
técnicos, porém, sem um órgão central de coordenação, seria como
apresentar uma formação militar sem um Estado-Maior.
7. Assim, um empreendimento de tal magnitude está a exigir
a instituição de um Estado-Maior da Ciência, da Técnica e da
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dústria, que lhes trace seguros rumos e lhes fomente a coordene
as atividades. Dai a necessidade de um órgão semelhante aos Conselhos Nacionais de Pesquisas, existentes em tantos países.
8. Não se trata de interferir na vida das Universidades,
Institutos, Comissões, Laboratórios ou indústrias existentes ou por
existir. Cigita-se, diversamente, de evitar a dispersão de esforços,
de suscitá-los e ampará-los, tendo em vista o progresso da ciência,
o engrandecimento e a segurança do Brasil.
9. Todos os gêneros de pesquisas importam à cultura e ao
bom nome de nossa pátria; mas, no atual momento histórico, é
essencial polarizar nossas vistas no setor daquelas cuja significação
não é excedida pela de quaisquer outros problemas técnico-industriais, concernente ao futuro da nacionalidade. Que o exemplo de
outros sirva para nos esclarecer.
10. No decurso da primeira guerra mundial, o Canadá a
Inglaterra e os Estados Unidos tiveram que fundar os seus Conselhos Nacionais de Pesquisas, como orientadores de Produção que foi a chave da vitória - tal como se verificou ainda melhor, na
decisão da última guerra, e cada vez mais acontecerá nos prélios
futuros.
11. O projeto "Canadian Information Service" esclarece oficialmente:
"Foi em grande parte devido ao "National Research
Council" que o Canadá se tornou capaz de fazer importantes
contribuições para a pesquisa em matéria de radar, explosivos RDX, energia atômica e outros projetos científicos para
os aliados" .
12. O Conselho Nacional de Pesquisas do Canadá, que é
uma instituição modelar, foi fundado em 1916 e remodelado em
1917, 1920 e 1946; seus objetivos são os seguintes:
a) - coordenação da pesquisa e organização de investigações em cooperação;
b) - treinamento de recém-formados e de estudantes selecionados, de acôrdo com as aptidões para a pesquisa científica;
c) - fomento da pesquisa, mediante auxílio financeiro aos
Departamentos Científicos das Universidades.
13. Os resultados fornecidos por esta excelente organização
inculcam-na como paradigma que o tem sido, efetivamente, para
instituições similares. Outros modelos de grande utilidade são,
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também, as legislações similares da França, da Itália, da Inglaterra
e dos Estados Unidos.
14. Na grande República norte-americana o Conselho Nacional de Pesquisas data de 1918 quando o presidente Wilson o institui, por solicitação da Academia Nacional de Ciências.
"Para promover pesquisa de ciências matemáticas, físicas e biológicas, e aplicações destas ciências à engenharia, à agricultura, à medicina e a outras artes de utilidade,
com o objetivo de ampliar o conhecimento, fortalecer a defesa nacional e contribuir por outros meios para o bem público".
15. Cabe ao referido órgão, ainda,
"Fornecer informações técnicas e orientação de pesquisas às
organizações governamentais e outras".
16. Seus membros se escolhem dentre:
1 - "representantes das sociedades científicas e técnicas nacionais;
2 - "representantes do govêrno;
3 - "representantes de outras organizações de pesquisas;
4 - "pessoas cujo auxílio possa contribuir para os objetivos
do Conselho".
17. Nos Estados Unidos, pode-se afirmar, o Conselho Nacional
de Pesquisas é como um prolongamento da Academia Nacional de
Ciências, cujo Presidente nomeia os membros do Conselho salvo
os representantes do govêrno que são nomeados pelo Presidente
da República.
18. Em França, foi <:riado em 1939 o Centro Nacional de
Pesquisas, remodelado em 1941, 1944 e 1945. E' uma organização
moderna inspirada nos ensinamentos da segunda guerra mundial
e que:
"Tem por missão desenvolver, orientar e coordenar as
pesquisas científicas de qualquer ordem".
19 . Cumpre-lhe notadamente:
1 - "Efetuar ou fazer efetuar, seja por iniciativa própria,
seja por solicitação dos serviços públicos ou de emprêsas particulares os estudos e pesquisas que apresentem reconhecido interêsse para o progresso da ciência, ou para a economia nacional .
2 - "Encorajar e facilitar as pesquisas empreendidas pelos
serviços públicos, as indústrias e os particulares; outorgar para
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êste fim recursos às pessoas que consagraram a essas pesquisas
tôda ou parte sua atividade; recrutar e remunerar colaboradores
a fim de auxiliar os pesquisadores em seus trabalhos.
3 - "Subvencionar ou criar certos laboratórios de pesquisa
pura e aplicada ou desenvolver aquêles que existem mormente em
lhes facilitando as compras de instrumentos e de aparelhagem e,
de maneira geral, as aquisições mobiliárias ou imobiliárias úteis ao
progresso da Ciência.
4 - "Assegurar a coordenação das pesquisas empreendidas
pelos serviços públicos, as indústrias e os particulares, estabelecendo uma ligação entre os organismos e as pessoas que se consagram
e estas pesquisas.
.
5 - "Organizar inquéritos nos laboratórios públicos ou privados sôbre as pesquisas que êles realizam e os recursos de que
dispõem.
6 - "Assegurar, seja diretamente, seja mediante subscrição
ou outorga de subvenções a publicação de trabalhos científicos dignos de interêsse.
7 - "Fornecer subvenções para missões científicas e permanência de pesquisadores nos laboratórios ou centros de pesquisas nacionais ou estrangeiros.
8 - "Organizar e controlar um ensino preparatório para
pesquisa nas condições fixadas por um regulamento da administração ºpública" .
20. As atividades do órgão destinado à supervisão da pesquisa em França são regidas conjuntamente:
a) - por um Comitê Nacional, cujo número de membros
não é fixado na citada lei;
b) - por uma Diretoria que compreende um presidente, um
vice-presidente, quinze membros titulares e onze suplentes.
21 - As matérias previstas são específicas como segue: ciências matemáticas; astrofísica; mineralogia; geologia; paleontologia;
física; química; biologia; ciência do homem; ciências sociais; filosofia. O Conselho de Administração é integrado pelo Presidente,
Vice-Presidente e os membros titulares. Buscando ampliar as possibilidades da pesquisa, foi estruturado, em 1948, outro órgão - o
Conselho Superior de Pesquisas, Científica e Técnica - comportando um total de cêrca de seis dezenas de componentes recrutados
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dentre representantes da Academia de Ciências órgãos da administração pública, da indústria e outras entidades interessadas.
22 - 1!:sse Conselho terá por missão na União Francesa
coordenar a atividade dos organismos públicos civis ou militares, e
das organizações privadas subvencionadas que participem de pes·
quisa científica e técnica. Cumpre-lhe:
a) centralizar todos os dados sôbre o funcionamento de tais
organismos, o andamento de seus trabalhos e tôdas as informações
conexas;
b) definir e encaminhar uma política nacional de pesquisa;
e) zelar pelos interêsses da pesquisa científica francesa no
estrangeiro;
d) definir os interêsses morais e materiais dos pesquisadores".
23 - Bastam os exemplos citados para evidenciar o interêsse
generalizado entre as nações vanguardeiras da civilização, no sentido de promover, estimular e coordenar as pesquisas científicas e
tecnológicas.
24 - Ao organizar o presente anteprojeto, a Comissão, sem
perder de vista os ensinamentos da experiência de outros países
procurou, antes do mais, atender objetivamente aos aspectos nacionais dos problemas em jôgo.
25 - E' bem de ver que a ação prática do Conselho se deverá
orientar por um plano préviamente estabelecido, como esta Comissão procurou fazer, ao traçar as suas diretivas. Assim, antes
de definir, no Art. 1.0, a política da pesquisa a ser traçada, foram
examinadas várias orientações possíveis .
26 - A primeira escolha teve que versar sôbre a limitação do
campo da investigação ou a extensão a qualquer domínio de conhecimentos. Foi preferida esta última modalidade por isso que, no
quadro das realidades nacionais, existem problemas a reclamar
estudo e que aconselham tal ponto de vista, dentro das possibilidades científicas ou tecnológicas.
27 - Poderia parecer, à primeira vista, mais aconselhável,
talvez limitar as pesquisas ao terreno das ciências. E', no entanto,
o próprio presidente do Conselho Nacional de Pesquisas dos Estados
Unidos quem declara perante uma Comissão do Congresso em
1947:
"Penso não haver domínio de investigações físicas que
não suscite, em última análise, e por vêzes, desde logo, novos
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problemas sociais. O mesmo é verdadeiro em biologia e medicina. Importa, pois, que abalizados sociólogos trabalhem
de mãos dadas com os cultores das ciências naturais, de
forma que aquêles problemas sejam resolvidos à proporção
que apareçam".
28 - Comentando êste autorizado depoimento, o Sr. John
R. Steelman, Chefe da Comissão incumbida pelo Presidente
Truman de relatar os reclamos da investigação científica nos Estados Unidos, endossa a opinião dos que propugnam a inclusão das
ciências sociais no plano das pesquisas . - E', assim, quanto a
várias outras disciplinas.
29 Ninguém negaria a importância nacional, por exemplo, das pesquisas educativas baseadas no exato conhecimento das
condições sociais e da psicologia ·de cada grupo das populações
brasileiras.
30 - Sem dúvida, não seria aconselhável atacar, de uma
vez, todos os problemas que entre nós estão a requerer solução;
haverá que ser dada preferência àqueles que, no momento histórico
que vivemos, se avantajam pelos seus aspectos peculiares.
31 - Ao traçar a sua rota o Conselho levará em conta as
injunções do interêsse nacional e as condições de viabilidade dos
esforços a empreender, e fará a sua escolha de um ponto de vista
realístico. Só lhe poderão advir vantagens em dispor de liberdade
de movimentos, desde que se inspirem no sadio senso de medida
que o preserve da tentação de abranger, de um salto, tôda a sua
imensa tarefa.
32 - Teve a Comissão oportunidade de examinar as vantagens e desvantagens de restringir sua intervenção ao só exercicio
da função de colaborar com outros órgãos ou de adotar a alternativa de também promover, por conta própria, as pesquisas que se
fizerem aconselháveis. Prevaleceu esta segunda hipótese, por ser
mais ampla do que a outra, e haver casos como por exemplo alguns
concernentes à segurança nacional, e que melhor se encaminham
dentro da diretriz preferida. Ficou, pois, decidido, que o projeto
preveria os casos de estimularem as investigações em outros institutos e laboratórios e de se promoverem naqueles que o Conselho
delibere fundar e manter sob sua administração.
33 - Outra questão que mereceu largo exame foi a relativa
às pesquisas atômicas.
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34 - Discutiu-se a conveniência ou não, de propor ao Govêrno a criação simultânea de um Conselho Nacional de Pesquisas e
outro órgão destinado especialmente à Energia Atômica. Ocorre
lembrar que a instituição de um Conselho de Energia Atômica
havia sido sugerida em abril de 1946, e elaborado, então, um anteprojeto de Decreto-lei por uma Comissão designada pelo Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, o Embaixador João Neves
da Fontoura, depois de ouvida a opirúão de outros Ministros de
Estado. Tôdas as demais nações interessadas no problema da
Energia Atômica e seu aproveitamento industrial criaram, em 1946,
as respectivas Comissões Nacionais de Energia Atômica.
35 - E' fora de dúvida, porém, que uma Comissão Nacional
de Energia Atômica só se encontraria em condições de enfrentar
êste magno problema se contasse com as possibilidades só atribuíveis a um Conselho Nacional de Pesquisas ou órgão equivalente,
pois as questões suscitadas pelo problema atômico envolvem grande
parte da escala dos conhecimentos científicos e tecnológicos, além
dos indispensáveis recursos industriais.
36 - Acresce que em certos países como o Canadá, os encargos pertinentes às pesquisas atômicas cabem ao Conselho Nacional
de Pesquisas, embora exista, paralelamente, uma Comissão de
Energia Atômica, investida sobretudo de atribuições de fiscalização.
37 - Ademais, é fora de dúvida que, pelo consenso unânime
das Nações Unidas, os problemas relacionados com a produção de
Energia Atômica, para fins exclusivamente pacíficos, estão em
vias de passar definitivamente para o plano internacional, sob verdadeiro monopólio de um órgão internacional de Contrôle. Só existem divergências quanto ao modus faciendi, a forma do contrôle;
mas o esfôrço despendido pelas Nações Ocidentais para se efetivar,
o mais breve possível, um contrôle operante e eficaz, é realmente
imenso, o que dá a impressão de sua concretização em futuro imediato, ou não, porém, tido corno certo.
38 - Foi sob essa convicção e pelo sentimento da imperiosa
urgência de apresentar-se o Brasil perante o cenáculo das Nações
Unidas, condignamente aparelhado para ombrear com as demais
Nações cultas que, em 1946, 1947 e 1948, os Chefes da Delegação
Brasileira Junto às Nações Unidas, Senhores Embaixadores Pedro
Leão Veloso, Osvaldo Aranha e João Carlos Muniz, solicitaram a
atenção de nosso Govêrno, a fim de mostrarmos ao mundo que nos
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preparávamos para aproveitar, pela aplicação da ciência e da tecnologia, as nossas riquezas naturais, evidenciando sermos dignos
delas.
39 - Assim foi que o Embaixador João Carlos Muniz, em seu
Ofício número 161, de 1947, salientou a premência da criação de
um Conselho Nacional de Pesquisas, justüicando-a com abundância
de provas colhidas no trato dos graves problemas, cuja visão lhe
permitia o alto pôsto que ocupa.
40 - Ao patriótico descortino de Vossa Excelência deve a
Nação Brasileira o impulso decisivo para a criação do Conselho
Nacional de Pesquisas, as quais podem abranger, como em outros
países, as de natureza atômica e tôdas as demais indispensáveis ao
futuro aproveitamento industrial da energia nuclear deixando de
se impor, no atual momento, a criàção de um órgão especialmente
destinado a pesquisar a energia atômica. Acresce que as indispensáveis medidas de fiscalização acauteladoras das nossas reservas
em materiais estratégicos já estão sendo postas em prática sob
tão bons auspícios, pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e pela Comissão de Estudo e Fiscalização de Minerais Estratégicos instituída junto ao Conselho de Segurança Nacional.
41. Um ponto que mereceu especial atenção é o concernente
à maneira pela qual o anteprojeto estatui as modalidades de auxílio, estímulo e coordenação das pesquisas a serem realizadas em
outras entidades públicas ou particulares. Foi tomado como princípio básico que a atuação do Conselho não visa interferir com as
atividades internas dessas entidades, nada tendo a ver com a administração delas. Os seus propósitos visam a altos interêsses nacionais e só em nome dêles o Conselho terá o direito de entrar em
entendimento com outras entidades, bem como acompanhar as
investigações em curso e que se executam sob seus auspícios.
Nesses princípios se inspiram o espírito e a letra do anteprojeto.
42. Também foram considerados os imperativos da segurança
nacional, em várias das disposições propostas. Nesta altura do
evolver das nacionalidades, seria desassisada incúria deixar de
parte êsse aspecto fundamental para a integridade e a própria
sobrevivência do País. Tôdas as Nações lhe darão lugar proeminente.
43 . "Os técnicos civis e militares - dizia o Professor Dulcidio
Pereira, em 1938 - têm de se entrosar na solução dos problemas
nacionais". Depois de haver afirmado que os destinos da União
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Norte-Americana, hoje mais do que nunca, dependem do processo
científico e tecnológico, proclamava, em 1947, John R. Steelman
em notável relatório ao seu Govêrno:
"Uma política sadia para a Ciência só pode ser instituída mediante a participação e o entendimento coletivo do pessoal civil
e militar, dos dirigentes políticos e administrativos, bem como dos
cientistas".
44. Eis aí uma conclusão .tão lúcida quanto autorizada, e do
maior alcance para a própria vida nacional: possa ela servir-nos
também a nós Brasileiros, que buscamos pôr a Ciência e a Tecnologia cada vez mais ao serviço do Brasil e do gênero humano.
45. Para a consecução dêsse nobre objetivo, muitas são as
etapas que devemos transpor. Umas dizem respeito ao pessoal pesquisador, outras ao material de pesquisa, tomando por guia os
problemas que se defrontam no panorama das realidades nacionais.
46. Dêsses problemas - repitamo-lo - o primeiro a exigir
imediato andamento é o da ampliação dos nossos quadros ·de
cientistas, tecnologistas e pesquisadores; êsse é um ponto pacífico
nos meios interessados em .tais questões. Aliás, é curioso observar
a identidade de vistas, expressas em todos os países, a começar pelos
Estados Unidos, onde, apesar da exigência de cêrca de três centenas
de milhares de homens em condiçõe de contribuir para o progresso
dos conhecimentos científicos e tecnológicos, é grande o clamor em
tôrno da carência de pesquisadores .
47. Dentre os múltiplos problemas que estão entre nós a
reclamar solução, merece destaque o da preparação para utilizar
as riquezas minerais na produção de energia atômica. Fôra insensato supor admissível qualquer improvização nesse difícil terreno.
Razões decorrentes da política internacional aconselham aos brasileiros o dever e a decisão de se habilitarem para o aproveitamento
de sua riqueza atômica, cuidando de mobilizar o imenso potencial
econômico que lhes deu a natureza. Não seria admissível que permanecêssemos inertes, quando tantas outras Nações se acham
empenhadas a fu!!do nas pesquisas que hão de facultar ao homem
a posse da nova e colossal fonte de energia .
48. Deixando de parte o esfôrço ciclópico dos Estados Unidos,
que tantos se agiganta nesta ordem de conquistas científicas, tecnológicas e industriais, não menos admirável é o que vêm fazendo o
Canadá, a Inglaterra, a França, a Holanda, os Países Escandina-
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vos. O exemplo da Suécia e da Noruega é edificante; sem possuírem
urânio nem tório, avantajam-se nas pesquisas nucleares, em que
estão invertendo anualmente nada menos de dez milhões de dólares.
49. De tudo resulta que a marcha dos acontecimentos internacionais na hora presente vem focalizar como influência condicionante do próprio futuro das nacionalidades - a utilização da
energia atômica.
50. Para atingir êste desiderato, é indispensável o concurso
de vários fatôres:
a) a existência de homens de ciência e de técnicos de várias
especialidades;
b) a posse de matérias-primas adequadas;
e) a existência de indústrias subsidiárias; e
d) recursos financeiros.
51 . Temos que começar do inicio. As matérias-primas fundamentais não nos faltam, especialmente o tório, de que é o Brasil
um dos maiores depositários. Contamos, outrossim, num plano
mais alto com a matéria-prima espiritual - que são os nossos
cientistas e pesquisadores; _seu número é, porém, insuficiente, nas
diversas especialidades .
52. Quanto ao nosso parque industrial, o seu crescimento é
,função dos aperfeiçoamentos que há de receber da própria tecnoíogia e da pesquisa.
53. A clarividência dos Altos Podêres Públicos saberá prover
os meios necessários à consecução de tão alevantados objetivos.
54. Importa, entretanto, levar em conta, dentre as circunstâncias primordiais da real eficiência do futuro Conselho, aquelas
que decorrem de sua estruturação administrativa, enquadrada nos
moldes das entidades nacionais.
55. ·Assim é que, examinada, a questão da dependência do
Conselho, se concluiu que será de tôda vantagem optar pela subordinação direta e imediato ao Presidente da República, como órgão
autárquico que deve ser o Conselho, gozando de personalidade
jurídica e autonomia administrativa e financeira. Seria difícil,
se não impossível, dado o conjunto das nossas realidades, enquadrar
num dos departamentos da administração pública um órgão que
deverá ligar-se igualmente a vários dêles .
3 -

28.672
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56. A importância das funções do Conselho na ação tonificadora sôbre o organismo nacional exige que lhe seja aplicado regime
análogo àqueles que se têm provado vantajosos em outras instituições de alta relevância como, por exemplo, o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística e a Universidade do Brasil.
57. A organização do Conselho Nacional de Pesquisas obedece a seguinte estrutura:
a) um órgão de deliberação, chamado, no anteprojeto, o
Conselho Deliberativo, ao qual competirá a orientação superior da
entidade;
b) um órgão de estudo, planejamento e coordenação, denominado Divisão Técnico-científica, dirigido por um Diretor-Geral;
e) uma Divisão Administrativa que será o órgão encarregado
das atividades - meios do Conselho.
58. Especial referência deve ser feita à Divisão Técnico-científica, onde se entrosarão as várias ram~icações de pesquisas do
Conselho. Dada a necessidade de assegurar ampla liberdade de movimentos neste setor, o projeto deixou de parte qualquer preocupação de estruturação elástica, que possibilita a convocação, nessa
Divisão, de tantas comissões de pesquisas, laboratórios, Institutos
e outros órgãos quanto se tornarem necessários a critério do Conselho Deliberativo.
59. No que concerne aos recursos financeiros, de que disporá
o Conselho, o projeto prevê a participação de várias fontes de receita, associando as dotações orçamentárias que lhe forem atribuídas
pela União, recursos tais como: subvenções de entidades públicas,
doações e legados, renda da aplicação de bens patrimoniais e retribuição das atividades remuneradas dos laboratórios e qualquer
outros serviços, entre os principais.
60. A responsabilidade financeira da União resume-se, para
cada exercício financeiro, em incluir no orçamento geral, com titulo próprio, dotação sob forma de auxílio, destacada da cota a que se
refere o Artigo 169 da Constituição.
61. O anteprojeto institui um fundo nacional de Pesquisas
científicas e tecnológicas, especialmente administrado e movimentado pelo Conselho, de acôrdo, aliás, com as sugestões aprovadas
pela Reunião de Peritos Científicos da America Latina, realizada
em Montividéu, em setembro de 1948, por iniciativa da U.N.E.S.C.O.,
e na qual estêve representado o Brasil.
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62. Além dêsse, outros fundos especiais, relacionados com
suas finalidades, poderão ser constituídos pelo Conselho, em virtude
de doações e auxílios de governos estaduais e municipais, institui~
ções privadas e pessoas físicas .
63 . O regime financeiro do Conselho vem disciplinado em
capítulo próprio. Revela notar, neste particular, os seguintes pontos:
, _
a) a dotação orçamentária, destinada ao Conselho pelo orça-:
menta da União, será depositada, para movimentação, em Instituição oficial de crédito:
.
b) o Conselho deliberará sôbre a distribuição dos recursos
concedidos e exam'.m.ará para a devida comprovação, as demonstrar
ções das despesas efetivadas:
e) a movimentação de fundos será feita mediante a assinatura conjunta do Presidente e do Diretor da Divisão Administrativa
do Conselho; e
d) a prestação anual de contas será feita até o último dia
útil de fevereiro de cada ano.
·'
64. Com relaçãf) ao elemento pessoal, dispõe o anteprojeto
que o Conselho poderá requisitar servidores das repartições federais, admitir ou contratar pessoal científico ou técnico especializado, nacional ou estrangeiro, bem como constituir comissões consul~
tivas de homens de ciência pura e aplicada.
65. Prevê, ainda, o anteprojeto a admissão de pessoal não caracterizado como permanente ou extranumerário, enquadrando-o
como industrial para efeito de regime de previdência social.
66. Cumpre notar que várias matérias de interêsses para .o
pessoal - formas de admissão, regime de pagamento, atribuições,
vantagens e deveres - são deixadas pelo anteprojeto para discriminação regulamentar, assim corno a estruturação dos serviços técnicos e dos de administração, além dos requisitos e condições para
a concessão de auxílios destinados a pesquisas.
67. Por fim, deve-se salientar a disposição de abertura de um
crédito especial de Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros),
para as despesas de instalação do Conselho, organização dos seus
serviços e início de suas atividades de pesquisas no corrente
exercício.
68. Também foram tratadas outras questões, correlatas à da
organização da pesquisa, como as que dizem respeito ao seu princi-
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pai elemento - o pesquisador. Para que êste possa produzir éonveírléntemente, não basta·que disp61nha de adequado material de laboratório. Em todos os .centros, nos mais avançados focos de pesquisa, é condição precípua do rendimento de seu trabalho, o regime
de tempo integral. Assim se observa em vários países estrangeiros,
onde tal doutrina é ponto pacífico. E, entre nós, as vantagens
colhidas da prática do tempo integral na Universidade de São
Paulo são bem conhecidas.
69. Outra providência de alta valia seria a criação da carreira
de pesquisador e das vantagens e regalias que lhes devem ser asseguradas; o rendimento útil da pesquisa seria necessàriamente melhorado pela garantia de compensação a seu esfôrço; poderia, assim, o pesquisador dedicar-se totalmente à sua nobre tarefa, por
isso que o Estado zelaria pelo bem-estar presente e futuro de sua
família.
70 . Reconhecendo embora o alcance de tais medidas, não
pDderia a Comissão incluir na sua tarefa senão os dispositivos compatíveis com o seu mandato.
1
7l. Pede a Comissão, no entanto, vênia a V. Ex.a para sugerir
' '
a; cohvenil4.:1cia de ser promovida a elaboração de uma lei substantiV'a; destinada a atender a tão justos, humanitários e úteis objetivos, que não escaparão ao reto julgamento de V. Ex. a
72. Releva, também, salientar que a Academia Brasileira de
Ciências, pelos serviços prestados durante os trinta anos de sua
fecunda existência e pelos que ainda virá a prestar como órgão
consultivo 'do Conselho, está a merecer dos podêres públicos o·amparo a que faz jus, capaz de assegurar a estabilidade de sua ação,
tãó útil à divulgação da cultura científica ri.acional. Para êsse fim.
seria certamente oportuna a previsão, em lei, de um auxílio financeiro permanente, não inferior ao que pela primeira vez lhe foi
concedido no corrente ano ..
73. Outro assunto, pela sua relevância, .também objeto de
larga reflexão~ foi o referente à composição do Conselho. A
preocupação de conciliar a maior eficiência com o menor número
de membros levou à escolha da fórmula consubstanciada no anteprojeto. Nessa solução se procura dar natural preponderância numérica aos representantes da ciência, da tecnologia e da pesquisa,
sem deixar de atender à necessária participação dos orgãos oficiais
e privados diretamente interessados na matéria.
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74. Em varias legislações estrangeiras se encontra .um número muito grande, ou mesmo sem limitação, de componentes do
Conselho. Assim o é, por exemplo, nos Estados Unidos. O Conselho
Superior de Pesquisas, da França, abrange, como vimos, cêrca de
seis dezenas de membros.
75. O incluso anteprojeto, para não deixar sem limite êsse
número, fixa em 18 o de representantes propriamente da pesquisa,
e em sete os das E•:.ltidades governamentais ou não, relacionados
com a investigação além do presidente e do vice-presidente de livre
escolha do Presidente da República.
76 . Torna-se possível tal limitação, mediante a faculdade de
se convocarem quantas comissões especiais se fizerem necessárias
à solução dos problemas afetos ao Conselho. Aliás, as pessoas assim
convocadas não se tornam, em conseqüência, membros do Conselho,
e mesmo êstes não são, por essa investidura, funcictnários públicos,
embora os seus encargos se considerem, como em tôda parte, revestidos de alta relevância e dignidade.
77. Os membros do Conselho não perceberão, segundo o anteprojeto, vencimentos ou gratificações, mas tão-sómente as quotas
de presença e as indenizações a que fizerem jus para viagens.
Apenas o presidente e o vice-presidente terão direito à quota de
representação que fôr fixada.
78. Cumpre esclarecer que já se encontra em andamento rió
Congresso Nacional um projeto de lei apresentado pelo Sr. Deputado Pedroso Júnior, cujos dispositivos foram devidamente aproveitados no incluso anteprojeto, o qual representa um substitutivo
ao aludido projeto, visando ampliar as providências que dêle
constam.
79. O anteprojeto, ora submetido à elevada apreciação de
V. Ex.ª é o produto da colaboração de todos os membros da Comissão e representa, portanto, o seu pensamento coletivo.
80. A Comissão foi constituída dos seguintes membros:
Alvaro Alberto da Mota e Silva - Presidente.
A. Dubois Ferreira.
Adalberto Menezes de Oliveira.
Alvaro Ozório de Almeida.
Artur Moss.
César Lattes.
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Ernesto L. da Fonseca Costa.
Euvaldo Lodi.
Francisco João Maffei.
Inácio M. Azevedo do Amaral.
J. Costa Ribeiro.
Jorge Latour.
José Carneiro Felipe.
Luis Cintra do Prado.
Mário P. de Brito.
Marcelo Lami de Souza Santos.
Mário Saraiva.
Mário da Silva Pinto.
Mário de Bittencourt Sampaio.
Marti•;.l.ho Sa11 tos .
Orlando Rangel.
Teodureto Souto.
81. Nutrimos, Senhor Presidente, a convicção que êsse anteprojeto, em seus lineamentos gerais, corresponde a um anseio e a
uma solução de âmbito nacional e na sua elaboração não tivemos
outro objetivo senão corresponder à alta confiança com que nos
honrou V. Ex.a e trazer a nossa contribuição para o solucionamento de um problema tão estreitamente vinculado ao futuro do
Brasil.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.ª os protestos do nosso mais profundo respeito. - Alvaro Alberto da Mota
e Silva, Presidente.

PROJETO N.0 1.133 -

1949

Regula a lavra e a exportação dos metais fontes de energia nuclear.

(Do Sr. Alde Sampaio)

o

Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O urânio, o tório e o berilo são considerados metais estratégicos para os fins da segurança nacional e metais preciosos para os fins de comércio.
Art. 2.0 - A lavra de minérios com o fim de obter, sob qualquer forma ou composição, os metais enumerados no Artigo 1.0 ,
constituirá exclusividade da União que a executará por si ou por
contrato celebrado com êsse fim expresso.
Art. 3.º - A lavra de quaisquer minérios que contenham como associados os metais enumerados no Artigo 1.0 , só será permitida, além do estatuído nas leis e regulamentos, sob a condição de
ser o minério submetido ao processo de separação daqueles metais
ou do milllério em que êles se contenham.
§ 1.º - Os metais separados sob qualquer forma ou composição, ou resíduos minerais em que êles se contenham pertencem
desde logo ao domínio econômico da União, na forma do Artigo
146 da Constituição Federal.
§ 2.º - A carta de autorização da lavra ou do contrato de concessão indicarão expressamente como e onde se executará a separação e determinarão condições de entrega à União dos metais separados, ou dos resíduos minerais em que êles se contenham.
§ 3.º - A União poderá impor como condições de autorizações
ou concessão de lavra a entrega gratuita em seus depósitos dos
metais separados ou do resíduo mineral em que êles se contenham.
Art. 4. 0 - A União por si, ou pelos Estados e Municípios, ou
por contrato com firma particular, instalará aparelhamento ade-
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quado onde se fizer necessário, com o fim de executar a separação
de que trata o artigo anterior.
Art. 5.º - É proibida a exportação de minério que contenha
sob qualquer forma ou composição os metais enumerados no
Artigo 1.0, em proporção que não seja considerada desprezível.
Parágrafo único - A exportação dos minérios susceptíveis
de conter êsses metais ou de ter como associados minérios que os
contenham, só se fará após certificado negativo de análise fornecido pelo Laboratório Central da Produção Mineral ou por laboratórios oficiais devidamente aparelhados.
Art. 6.º - Os metais enumerados no Artigo l.º, obtidos sob
qualquer forma ou composição, ou os resíduos em que êles se
contcmham provenientes da lavra de outros minérios, serão depositados onde mais conveniente, sob a vigilância do Conselho de
Segurança Nacional, e só poderão ser negociados pelo Ministro da
Fazenda, por intermédio do Banco do Brasil ou do Banco Central,
quando êste se instituir, após homologação do ato pelo Presidente
da República.
Art. 7.º -O Presidente da República não poderá dispor para
exportação, ainda que na forma instituída nesta lei, de mais de
um têrço da produção anual de qualquer dos metais enumerados no
Artigol. 0
§ 1.º - Os negócios para exportação, com o urânio ou com o
tório, serão feitos por partidas à base da troca ou de compensação,
ou a preço estipulado, tendo por base de terminação o equivalente
da energia nuclear transformada em energia elétrica obtida por
origem térmica do carvão ou do petróleo.
§ 2.o - Os negócios com o berilo serão realizados à base de
quotas previamente estabelecidas por países importadores, sôbre
1/3 da produção anual e a preço anualmente determinado pelo
Banco do Brasil e confirmado pelo Conselho de Segurança Nacional,
depois de ouvir o Departamento Nacional de Produção Mineral.
Art. 8.º - Os proprietários de lavras de minérios que contenham como associados os metais enumerados no Artigo 1.º que
estejam em gôzo de seus direitos poderão entrar em entendimento
com o Presidente da República, através do Ministério da Agricultura, com o fim de dar cumprimento ao que dispõe o Artigo 4.º e
obter que lhes seja levantada a proibição de exportar de que trata
o Artigo 5.º
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Art. 9. 0 - São declaradas zonas indispensáveis à defesa nacional, nos têrmos do§ 1.º do Artigo 18 e da Constituição Federal,
as praias do litoral dos Estados do Espírito Santo e Bahia onde
existem jazidas de areias monazíticas.
Parágrafo único - Dentro de sessenta dias a partir da data
da promulgação desta lei, o Conselho de Segurança Nacional determinará as modificações a que ficam sujeitas as autorizações e
concessões de lavra de minérios nessas praias, com o fim de satisfazer às exigências constantes dos dispositivos desta lei.
Art. 10.- A fiscalização do cumprimento dos dispositivos
desta lei no que se refere à lavra, tratamento, negócio e exportação
dos minérios que contenham os metais enumerados do Artigo 1.0,
com exceção dos atos contratuais do Poder Executivo, cabe, respectivamente e de acôrdo com as suas funções, ao Conselho de Segurança Nacional, ao Ministério da Fazenda por intermédio de suas
repartições competentes e ao Departamento Nacional de Produção
Mineral.
Art. 12. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e será regulamentada pelo Poder Executivo dentro do prazo de
sessenta dias.
Art. 13. - Revogam-se as disposições em contrário.
Justificativa

O urânio, o tório e o berilo são elementos através dos quais
se consegue hoje a liberação da energia nuclear, até bem pouco
tempo inteiramente desconhecida como manifestação provocada.
Ainda no comêço dêste século sabia-se teoricamente o que
representava de imensa energia em potencial a constituição da
massa dos corpos, mas não se possuíam os meios de liberar esta
energia, se bem que as manifestações radioativas permitissem vislumbrar o seu futuro aproveitamento pelo homem.
Dêste primeiro degrau a ciência passou à liberação provocada
da energia empregada na operação ora superior à recuperada.
Hoje o problema se apresenta em fase, já não só promissora,
mas de certeza do possível emprêgo industrial da energia nuclear.
As experiências de laboratório, em molde de aplicação prática,
demonstram que no estado atual do domínio, pelo homem, da
energia nuclear, já é possível utilizá-la em ,competição com outras

-42-

fontes de energia. Vozes autorizadas, pelos conhecimentos científicos de quem as profere, já proclamam êsse fato auspicioso nos
meios científicos brasileiros e é necessário que os homens públicos
do País, não se conservem desatentos ante as suas benéficas conseqüências para a vida econômica nacional. É isto, sobretudo, a
que visa o presente projeto, ao cuidar de resguardar os metais,
que se começam a designar de atômicos, para o seu uso em próxima perspectiva.
Ainda deixando de parte o lado estratégico da aplicação dêsses
metais, em face da bomba atômica, como instrumento de guerra,
que dêles se serve, o só aspecto econômico é suficiente para que o
poder público os preserve como imensa riqueza que representam em
futuro não longínquo.
Tendo em vista essas considerações, o Projeto proíbe a livre
exportação dos minérios que contenham êsses metais; e passa ao
Poder Executivo o direito de exportá-los, sob determinadas condições e como negócio do Estado, com propósito de manifestação de
solidariedade internacional.
Dentro desta orientação, não pode, entretanto, o País ir até ao
sacrifício de entregar metais raros e preciosos, por suas qualidades
exclusivas, sem avaliar-lhes o verdadeiro valor que, no momento,
se não pode manüestar quando não se acham sujeitos à disputa,
nas suas aquisições, por emprêgo generalizado.
Daí haver o Projeto instituído a base de preço com que hão
êsses metais de ser negociados, atribuindo-lhes, ainda assim, simplesmente, o valor resultante de seu equivalente energético com o
carvão ou com o petróleo, como fontes de energia, sem levar em
conta o que possam representar em aprêço como material de
guerra.
O Projeto tratou ainda, com particular cuidado, de regular a
matéria referente à lavra de minérios que contenham o urânio, o
tório ou o berilo como associados, com o cuidado de não prejudicar
a exploração das jazidas em aproveitamento; e, se transformado
em lei_ crê o seu autor que estarão suficientemente preservados os
grandes interêsses nacionais em causa.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1949.

PROJETO N.0 1.001 -

1950

Dispõe sôbre abertura de crédito especial até 2-0 milhões de cruzeiros para
aquisição de aparelhos pa1"a estudos e pesquisas sôbre física nuclear,
pelo Ministério da Agricultura

(Do Sr. Dolor de Andrade)
O Congresso Nacio,nal decreta:
Art. 1.º - Ê aberto pelo Ministério da Agricultura o crédito especial até 20 milhões de cruzeiros para aquisição de aparelhos e
outros materiais destinados ao estudo e pesquisa sôbre f!sica nuclear.
Art. 2.º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1950. - Dolor de Andrade.
Justificação

1 - A notícia sôbre o regresso de César Lattes ao Brasil, sem
obter a aquisição de um Ciclotron de 70 milhões de volts, deverá ter
causado certo constrangimento nos meios científicos do País.
2 - Em suas declarações, disse êle que hã possibilidade de
adquiri-lo em prestações, sendo a primeira de 5 milhões de cruzeiros, negócios entabulado com a fábrica Philips.
3 - Contava o sábio brasileiro, por essa forma, dar imediato
início ao estudo e pesquisas sôbre o momentoso problema da energia nuclear, mas lhe faltaram os recursos financeiros.
4-0 Congresso Nacional não deverá ficar indiferente à decepção sofrida pelo cientista patrício, e tanto mais ainda seu desalento
cresceu quando o Ciclotron por êle encomendado foi logo adquirido pela Turquia.
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5 - Em sua entrevista, César Lattes salientou que diversos
países interessados mandam à França e Holanda técnicos em busca
de material necessário à montagem de laboratórios destinados ao
estudo sôbre física nuclear; e, por isso, vale dizer que o Brasil não
deverá permanecer inativo ou teóricamente interessado como até
agora, na organização de seu parque de pesquisas.
6 - É certo que já cuidamos da criação do Conselho Nacional
de Pesquisas, em projeto há pouco debatido nesta Casa, mas, essa
medida não excluie, pelo contrário, justifica a votação do crédito
ora pleiteado.
Rio, 4 de dezembro de 1950. - Dolor de Andrade. - Euzébio

Rocha. - José Fontes Romero. - Lauro Lopes - Galeno Paranhos. - Diógenes Magalhães. - Campos Vergal. - Coelho Cintra.

PROJETO N.0 155 -

1950

Dispõe sôbre a exportação de minérios empregados na utilização da
energia atômica

(Do Sr. Horácio Láfer)
Art. 1.º Fica proibida a exportação dos minérios que contenham urânio, ,tório, ou outros elementos físseis.
Art 2.0 Aos elementos físseis e aos minérios que os contenham
ficam equiparados, para os efeitos desta lei, os elementos que pos~am tornar fisseis por transmutação e quaisquer .outros que tenham parte nos processos de utilização de energia atômica de acôrdo com a especificação do Conselho Nacional de Minas e Metalurgia.
Àrt. 3.º A infração do disposto nesta lei coris~itui o crime
previsto no Decreto-lei n. 0 431, de 18 de maio de 1938, Art. s.o, ·n.0
18, e sujeita o infrator à p€.ina de dois a quatro anos de reclusão.
Art. 4.º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrário.
Slala da Presidência, em 23 de abril de 1950. - Horácio Láfer,
Presidente em exercício da Comissão de Finanças. - Castelo Branco, Pre~i(iente da Comisão de Legislação Social. ~Milton Prates,
Presidente da Comissão de Economia. - Rogério Vieira, Presidente
da Comissão 'de Transportes e Obras Públicas. - João Henrique,
Presidente da Comissão de Diplomacia - Getúlio Moura, Presidente da Comissão de Serviço Público Civil. - Miguel Couto, Presidente da Comissão de Saúde - Manoel Duarte, Presidente da
Comissão de Redação - Celso Machado, Presidente da Comissão
de Tomada de Contas - Eurico de Aguiar Sales, Presidente da
Comissão de Educação e Cultura, sem prejuízo da apresentação de
emendas que mais eficientemente defendam o patrimônio de terras
raras do Brasil. - Arthur Bernardes, Presidente da Comissão de
Segurança Nacional, sem restrições.

PROJETO N. 0 137 -

1951

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério· da Agricultura, o
crédito especial de Cr$ 20. 000. 000,00, destinado à aquisição de aparelhos
para estudos e pesquisas sôbre fíSica nuclear

(Do Sr. Dolor de Andrade)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É aberto pelo Ministério da Agricultura o crédito
especial até 20 milhões de cruzeiros para aquisição de aparelhos
e outros materiais destinados ao estudo e pesquisas sôbre física
1.nuclear.
Art. 2. 0 - A presente lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1951. Justificação

1. - A notícia sôbre o regresso de César Lattes ao Brasil, sem
obter a aquisição de um Ciclotron de 70 milhões de volts, deverá
ter causado constrangimento nos meios científicos do Pais.
2. - Em suas declarações, disse êle que há possibilidade de
adquiri-lo em prestações, sendo a primeira de 5 milhões de cruzeiris, negócio entabulado com a fábrica Philips.
3. - Contava o sábio brasileiro, por essa forma, dar imediato
início ao estudo e pesquisas sôbre o momentoso problema da energia nuclear, mas lhe faltaram os recursos f)nanceiros.
4. - O Congresso Nacional não deverá ficar indiferente à
decepção sofrida pelo cientísta patrício, e tanto mais ainda seu
desalento cresceu, quando o Ciclotron por êle encomendado fol
logo adquirido pela Turquia.
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5. - Em sua entrevista, César Lattes salientou que diversos
países interessados mandam à França e Holmnda técnicos em busca
de material necessário à montagem de laboratórios destinados ao
estudo sôbre física nuclear; e, por isso, vale dizer que o Brasil não
deverá permanecer inativo ou teóricamente interessado, como até
agora, na organização de seu parque de pesquisas.
6. - É certo que já foi criado o Conselho Nacional de Pesquisas, em projeto há pouco debatido nesta Casa, mas, essa medida
não excluie, pelo contrário, justifica a votação do crédito pleiteado,
em projeto anterior .
7. -1!:sse crédito será utilizado, dentro de um ano, tempo necessário à fabricação dos aparelhos .
Sala das Sessões, 13 de abril de 1951. - Dolor de Andrade.

PROJETO N.0 1.326 -

1951

Institui normas especiais para aplicação de créditos orçamentários e adicionais concedidos para promover e estimular o desenvolvimento da
investigação científica e tecnológica

(Do Poder Executivo)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os créditos orçamentários ou adicionais expressamente concedidos aos serviços federais de pesquisa técnica e científica para promover e estimular o desenvolvimento da investiga.ção cientifica e tecnológica serão registrados pelo Tribunal de Contas, distribuídos ao Tesouro Nacional e depositados no Banco do
Brasil S.A., em conta especial a ser movimentada pelos dirigentes daqueles serviços.
§ 1.º A conta do depósito bancário, a que se refere êste artigo, poderá o dirigente do serviço fazer suprimentos de numerário a servidores do órgão, fixando-lhes por ocasião da entrega do
suprimento o prazo de sua aplicação o qual não poderá exceder o
exercício financeiro.
§ 2. 0 A prestação de contas do responsável pelo suprimento
deverá ser apresentada ao dirigente do serviço dentro do prazo de
trinta dias, cantados a partir do término do prazo marcado para
sua aplicação.
Art. 2.0 Será da competência do Presidente da República,
por indicação do Conselho Nacional de Pesquisas, criado pela Lei
n.º 1.310, de 15 de janeiro de 1951, decidir quais os serviços federais
de pesquisa técnica ou científica e quais os créditos orçamentários
ou adicionais a que se aplicará o regime previsto no Art. 1.º desta
lei.
Art. 3.º Os serviços federais de pesquisa técnica ou científica
que desejarem se beneficiar do regime previsto no Artigo 1.º desta
lei apresentarão ao Conselho Nacional de Pesquisas, no primeiro mês
do exercício financeiro ou trinta dias após a publicação desta lei
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autorizando a abertura de crédito adicional em seu favor, o programa das pesquisas e investigações que pretendem realizar e a relação
dos recursos destinados ao respectivo custeio.
Art. 4.º O regime especial previsto no Art. 1.º desta lei não
se aplicará aos créditos orçamentários ou adicionais não vinculados à realização de pesquisas técnicas ou científicas, os quais se
subordinarão ao regime comum de contabilidade pública.
Art. 5.º Caberá igualmente ao Conselho Nacional de Pesquisas, por solicitação justificada do serviço interessado, solicitar ao
Presidente da República autorização para que materiais, equipamentos e instalações possam ser adquiridos diretamente nas fontes
produtoras nacionais ou estrangeiras .
§ 1.º Quando se tratar de aquisição no pais, a movimentação
do crédito respectivo obedecerá ao disposto no Art. l.º desta Lei
e, quando se tratar de compra no exterior, .o crédito será distribuído à Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior.
§ 2.º - Para atender às aquisições no exterior é facultado aos
serviços federais de pesquisa técnica e científica promover a distribuição, no total ou em parte, à Delegacia do Tesouro Brasileiro
no Exterior, dos créditos orçamentários ou adicionais a que se refere o Art. 1.º desta Lei.
Art. 6.º - Serão isentos de direitos de importação para consumo e demais taxas aduaneiras bem como de licença prévia de
importação os aparelhos, instrumentos, utensílios de labora.tório,
material fotográfico, livros e outras publicações, drogas e quaisquer
outros materiais indispensáveis à promoção e ao des€.mvolvimento
da investigação científica e tecnológica, que os serviços federais,
estaduais e municipais de pesquisa científica ou técnica, importarem diretamente do exterior.
§ l.º - Caberá ao Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas, por solicitação justificada do órgão interessado, requisitar ao
Banco do Brasil e às autoridades aduaneiras e concessão dos favores
de que trata êste artigo.
§ 2.º - O serviço interessado obterá o desembaraço da mercadoria mediante apresentação ao chefe da repartição aduaneira
da prova de aquisição do material importado.
Art. 70 - Até noventa dias após a data de encerramento do
exercício financeiro, o dirigente do serviço apresentará ao Tribunal
de contas a comprovação das despesas realizadas à conta dos depó4 -

28.672
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sitos abertos em seu favor no Banco do Brasil S.A. nos têrmos do
Art. 1.º desta Lei, fazendo-a acompanhar das prestações de contas
apresEm.tadas pelos responsáveis por suprimentos concedidos nos
têrmos do parágrafo l.º do mesmo artigo.
§ 1.º - Uma via da prestação de contas será enviada ao Conselho Nacional de Pesquisas, acompanhada de relatório pormenorizado das investigações e trabalhos realizados à conta dos créditos
obtidos.
§ 2.0 - Caso o Conselho Nacional de Pesquisas verifique ter
havido utilização dos recursos em atividades estranhas às finalidades para que tenha sido pleiteado e obtido o regime especial previsto no Art. l.º desta Lei, dará conhecimento do fato ao Presidente
da República, para apuração de responsabilidades.
Art. 8.º - Quando, após início de um trabalho ou encomenda
de material ou equipamento, fôr verificada a impossibilidade da
sua conclusão ou entrega dentro do exercício financeiro a que corresponde o crédito orçamentário ou adicional, poderá ser êste, no
todo ou em parte, mediante solicitação do órgão interessado por
intermédio do Conselho Nacional de Pesquisas e prévia autorização
do Presidente da República, considerado como despesa efetiva por
ocasião do encerramonto do exercício e transferido para "Restos a
Pagar" continuando no Banco do Brasil S. A. ou na Delegacia do
Tesouro Brasileiro no Exterior, em conta especial do serviço interessado.
Art. 9.º - Os serviços federais de pesquisa técnica e científica, beneficiados pela presente lei, poderão contratar pessoal especializado, através do Conselho Nacional de Pesquisas e com a prévia autorização do Presidente da República.
Art. 10. - Esta Lei entrará em vigor na dadta de sua publicação.
Art. 11. - Revogam-se as disposições em contrário.

MENSAGEM N. o 357-51
Senhores membros do Congresso Nacional.
Tenho a honra de submeter à deliberação de Vossas Excelências o anexo projeto de lei que estabelece normas especiais, mais flexíveis e adequadas que as atuais, para a aplicação dos créditos orçamentários e adicionais destinados a promover e es.timular o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica no país.
O Projeto, instituindo regime financeiro especial, assemelhável ao estabelecido para o Conselho Nacional do Petróleo e ao pretendido, recentemente, para os órgãos técnicos do Ministério da
Agricultura, foi-me encarecido pelo Conselho Nacional de Pesquisas que o elaborou e justificou nos têrmos da inclusa exposição de
motivos.
Estou certo de que Vossas Excelências dispensarão ao projeto a
mais atenta e expedita consideração, consciente, corno eu, da crescente importância, no mundo moderno, das atividades de pesquisa
teórica e aplicada no campo da Ciência e da Técnica como instrumentos de progresso e civilização, incumbindo, portanto, ao Govêrno, por todos os meios e em tôdas as oportunidades, intensificá-las
e expandi-las para melhor aproveitamento de nossas peculiaridades e recurso naturais, a elevação do padrão de vida de nosso
povo, mediante o eventual desonvolvimento de uma tecnologia nacional, adaptada às nossas possibilidades e necessidades próprias.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1951. - Getulio Vargas.

PROJETO N.0 1.380 -

1951

Proíbe a concessão de aforamento de terrenos de marinha e acrescidos que
possuam ur4nio e tório e outros minérios, e dá outras providências.

(Do Sr. Paulo Ramos)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º - Fica proibida a concessão de aforamento de terrenos de marinha e acrescidos em zonas que possuam urânio e tório
e· seus compostos, bem como quaisquer materiais apropriados da
en~rgia atômica.
Parãgrafo único - A aplicação do regime enfitêutico a terras
da União ficará sujeita a prévia audiência do Conselho Nacional de
Pe~quisas na forma do Artigo 100 do Decreto-Lei n.º 9. 760, de 5
de setembro de 1946.
Art. 2.º - A autorização de pesquisa e de lavra de materiais
utilizáveis no aproveitamento da energia atômica só poderá ser
conferida pelo órgão competente mediante condições estipuladas
pelo Conselho Nacional de Pesquisas, que orientará as invêstigações
científicas e tecnológicas a serem reaiizadas.
Art. 3.º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Seções, em 8 de novembro de 1951
Paulo Ramos
Justificação

Reputa-se atualmente de inegável valor para os países civilizados a existência em seu terrítório de urânio, tório e outvos minérios considerados utilizáveis ao aproveitamento da energia atômica.
li: obrigação do Estado zelar por êste patrimônio, preservar as ja-

-
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zidas, impedir a exportação, estimular a pesquisa uientífica ou tec~.
nológica. Para cumprir êsse desiderato, é precisoi ·além da criaçãe
dos órgãos técnicos incumbidos da investigação_ científica, proporcionar ao mesmo tempo leis adequadas, recursos . financeiro~ .. e
demais meios indispensáveis ao desenvolvimento de suas atividades,
2. Assim, acreditamos que a proibição legaL de exportaçãe
daqueles minérios constituiu, por sem dúvida, um dos primeiros·
passos na retenção dessas riquezas . Mas, devemÇ>S · prosseguir. JJ:
indispensável fiscalizar e impedir por todos os meios, a exportação
clandestina dos materiais cobiçados para aproveitamento na energia atômica. Estamos informados de que o litoral brasileiro, em al·
guns pontos, apresenta hoje mova configuração resultante de escavações procedidas na exploração de areias monazíticas.
3. A Lei n.º 1.310, de 15 dé janeiro de 1951, que criou o Conselho Nacional de Pesquisas, proibiu a exportação, por qualquer
forma, de urânio, de tório e seus compostos e minérios, salvo de govêrno a govêrno, ouvidos os órgãos competentes.
4. Como medida consentânia, o projeto visa proibir o aforamento de .terrenos de marinha e acrescidos nas zonas que possuam
os materiais acima referidos, submetendo, em conseqüência, a aplicação do regime enfitêutico a terras da União à prévia audiência
do Conselho Nacional de Pesquisas. Da mesma forma, as autorizações de pesquisas e de lavra dos mencionados materiais obedecerão às condições especiais estipuladas por aquêle órgão da Presidência da República, que as orientará.
5. É verdade que a Constituição de 1946, estabelecendo idêntico preceito das de 1934 e 1937, prescreve o seguinte:
"as minas e demais riquezas do subsolo, bem como as
quedas d'água, constituem propriedade distinta da do solo
para o efeito de exploração ou aproveitamento,,.
6. Já na vigência da Constituição de 1891, de ampla liberalidade, "as minas pertenciam aos proprietários do solo, salvas as limitações que fôssem estabelecidas por lei a bem da exploração dêste ramo de indústria (Art. 72 parágrafo 17 da constituição de
1891". Carlos Maximiliano ensina que, coerente com seu sistema
de garantir a propriedade em tôda sua ple.mitude, a Constituinte de
1891 atribuiu ao que adquire o terreno o direito sôbre o minério ali
encontrado sem dever a exegese excluir as águas medicinais e o
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petróleo (Comentários à Constituição Brasileira, de Carlos Maximiliano, pág. 690).
7. A evolução social, as grand~s descobertas científicas e o
conceito hodierno do bem-estar geral modificaram, de certo modo,
os direitos reais. Surgiram restrições em benefício da coletividade
ou do Estado que deve preservar antes de tudo suas riquezas naturais e seu potencial de energia atômica.
Sala das Sessões, em 8 de novembro de 1951.
Paulo Ramos.

PROJETO N.0 2.942 -

1953

Cria o Centro Nacional de Pesquisas Atômicas e dá outras prorrid8ncias

(Do Sr.Dilermando Cruz)

o

Congresso Nacional decreta:

Art. 1.º - Fica criado o Centro Nacional de Pesquisas Atômicas, órgão destinado a promover o aproveitamento da energia
atômica no país.
Art. 2.0 - A organização administrativa e técnica do Centro
Nacional de Pesquisas Atômicas será fei.ta pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 3.º - Fica o Executivo autorizado a abrir, pelo Minis·
tério da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 5. 000. 000,00
para atender às despesas imiciais decorrentes da presente lei.
Art. 4.º - O Centro Nacional de Pesquisas Atômicas será localizado pelo Conselho Nacional de Pesquisas no Estado de Minas
Gerais.
Art. 5.º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 6 de março de 1953. - Düermando Cruz.
Justificação

Com a descoberta na região de Araxá, Estado de Minas Gerais,
de ricas jazidas de urânio e tório, impõe-se a criação de um órgão
capaz de, em ritmo acelerado, fazer os estudos necessários ao aproveitamento de tais elementos de palpitante atualidade.
Camfolha o mundo para a era atômica, não só nas terríveis
conseqüências de seu aproveitamento bélico como também na risonha perspectiva de sua utilização na paz .

-
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Energia atômica, energia na legítima acepção do vocábulo, é o
futuro próximo do progresso mundial.
O tempo de sua utilização coletiva está mais próximo que
parece, já que as demandas de energia gerada pela âgua, pelo-carvão ou petróleo aumentam dia a dia em proporção geométrica ao
passo que sua produção caminha em proporção aritmética.
E o Brasil onde as dificuldades de ordem econômica se sobrepõem aos grandes empreendimentos mão pode ficar na eterna penúria~ no vandalismo tradicional do miserável aproveitamento de
suas quedas dâgua e da destruição desapiedada de suas florestas.
Mais barato e mais rápido para nós será o uso da energia atômica,
que a Natura dadivosa nos colocou às mãos, com a única exigência
de saber aproveitá-la.
O presente projeto não cria incompatibilidades constitucionais.
Abre um crédito que o Conselho Nacici11al de Pesquisas saberá utilizar e indicar ao Executivo, quando fôr necessário, a criação de
cargos.
Visa a dar a Carlos Chagas Filho, Alvaro Alberto e outros uma
oportunidade, de, com seu patriotismo e cultura, promoverem a
integração de nossa Pátria nas mais modernas concepções cientificas e na· mais prática realidade da luta pela riqueza e prosperidade do nossó querido Brasil.
Sala das Sessões, em 6 de março de 1953. - DiZermando Cr'liz.

PROJETO N.0 944 -

1956

Dispõe sôbre a Política Nacional de Energia Atômica, cria a Comissão de
Energia Atômica, e dá outras providências

(Do Sr. Dagober.to Sales)
O Congresso Nacional decreta:
CAP1TULO I
Das disposições preliminares

Art. 1.º Constituem monopólio da União:
I - A lavra de jazidas de minerais atômicos existentes no território nacional:
II - o comércio interno e externo dos minerais atômicos, doa
metais Urânio e Tório e dos chamados elementos transurânicos,
em estado de pureza ou da associação com outros corpos.
Art. 2.º Considera-se mineral atômico aquêle que, por sua
composição química, possa ser econômicamente utilizado na obtenção de urânio ou tório .
Parágrafo único - A Comissão de Energia Atômica classificará periódicamente os minerais atômicos para os efeitos do dispósto neste artigo, estabelecendo os seus teores mínimos em urânio ou
tório.
CAPÍTULO II
Da Comissão de Energia Atômica -

(CEA)

Seção I
Da Criação e Finalidades

Art. 3.º Para orientar, executar e fiscalizar a política nacional de engenharia atômica, fica criada a Comissão de Energia
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Atômica (CEA), órgão dotado de autonomia financeira e administrativa, diretamente subordinado ao Presidente da República.
Art. 4.º A Comissão de Energia Atômica incumbe:
I - propor, elaborar e executar as medidas concernentes ao
desenvolvimento da utilização da energia atômica no país e da
exploração e comércio dos minerais atômicos;
II - o levantamento dos recursos em minerais atômicos do
país;
III - a lavra das jazidas de minerais atômicos;
IV- o beneficiamento e o refino dos minerais atômicos;
V - a constituição e a guarda de estoques de elementos
atômicos;
VI - a metalurgia e a separação de isótopos;
VII - a instalação e a operação de reatores ou pilhas atômicas,
em caráter experimental ou para fins industriais;
VIII - O licenciamento e a fiscalização de reatores ou aparelhamento atômico de propriedade de outras entidades públicas ou
privadas;
IX - o fornecimento dos materiais atômicos necessários às
instalações particulares;
X - propor, elaborar e executar as medidas necessárias à formação de técnicos especializados em energia atômica;
XI - estabelecer e fiscalizar a observância de normas de segurança para instalações de energia nuclear, bem como da destinaç.ão dos refugos atômicos;
XII - a venda de materiais atômicos ao exterior, observadas
as normas fixadas no Capítulo III;
XIII - organizar e manter, um serviço de fiscalização dest1.nado a evitar a evasão clandestina de materiais atômicos.
§ 1. o Para a execução das medidas previstas nos incisos n, IV
e VII, a CEA poderá contratar os serviços de pessoas físicas ou Jurídicas, públicas ou particulares.
§ 2.0 Na realização dos objetivos previstos no inciso X, a CEA
poderá atuar em regime de cooperação com Universidades e outras
instituições existentes no país.
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Seção II
Da constituição da CEA

Art. 5.0 A CEA constituir-se-á dos seguintes membros:
1 - um representante do Estado-Maior das Fôrças Armadas;
II - um represontante do Conselho de Segurança Nacional;
III - um representante do Conselho Nacional de Pesquisas;
IV - um representante do Departamento Nacional de Produção Mineral;
V - dois membros de livre indicação do Presidente da República, dentre pessoas de reconhecido saber e capacidade técnica;
Parágrafo único. Os membros da CEA serão nomeados pelo
Presidente da República, mediante aprovação do Senado Federal.
Art. 6.0 Será de três anos o mandato dos membros da Comissão de Energia Atômica renovando-se a composição desta de dezoito
em dezoito meses alternadamente, por um e dois terços, sendo facultada a renovação do mandato desde que reiterada a indicação
prevista no Artigo 5.º.
Art. 7.º A CEA elegerá dentre seus membros um Presidente
e um Vice-Presidente, cujas atribuições serão fixadas no Regimento
Interno.
Art. s.o As deliberações da CEA serão tomadas por maioria
absoluta de votos dos membros presentes, cabando ao Presidente,
no caso de empate, além do voto comum, o de desempate.
Parágrafo único. O número mínimo para as deliberações da
CEA é de quatro membros.
Art. 9. 0 A remuneração dos membros do Conselho de Energia Atômica será fixada por decreto do Presidente da República.
Seção III
Da Receita da CEA

Art. 10. Constituem receita da CEA os seguintes recursos:
I - dez por cento (10%) do produto da arrecadação do Fundo
Federal de Eletrificação;
II - o produto da venda de materiais atômicos;
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III - as dotações orçamentárias votadas pelo Congresso
Nacional;
IV - a renda de serviço e fornecimentos prestados a outros
departamentos públicos e a particulares;
V - legados, donativos e outras rendas que, por natureza ou
fôrça de lei, lhe devem competir.
Art. 11 . A parcela do Fundo Federal de Eletrificação será
entregue pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico à
CEA, em parcelas trimestrais.
Art. 12 . Os recursos referentes a dotações orçamentárias serão entregues diretamente à CEA, pelo Tesouro Nacional, como
suprimento e por duodécimos até o dia 10 de cada mês.
Parágrafo único. Os créditos especiais, salvo determinação diversa estabelecida pela le.i que os conceder, serão f.ttl.tregues de uma
só vez.
Art. 13. Os saldos verificados no final de cada exerc"cio não
prescrevem devendo continuar sua aplicação no exercício seguinte,
Art. 14. No Regimento Interno, a CEA estabelecerá a maneira de recebimento das demais receitas bem como o processo relativo à prestação de contas de suas ·despesas.
Seção IV
Das Disposições Gerais

Art. 15. A CEA, no prazo de noventa dias contados da data
de sua cc.mstituição, deverá submeter à aprovação do Presidente da
República o seu Regimento Interno.
Art. 16. As nomeações para a CEA serão feitas por meio de
comissionamento ou contrato.
Parágrafo único. Aos servidores admitidos pela CEA aplicar-se-á o regime da Consolidação das Leis do Trabalho .
Art. 17. A CEA entrosará sua ação com diversos órgãos do govêrno federal, visando o máximo aproveitamento dos mesmos na
execução das finalidades da presente lei.
Parágrafo único. O entrosamento, para o mesmo fim, com os
órgãos dos governos estaduais, será feito por meio de assinatura
de convênios.
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Art. 18. A CEA estimulará, por todos os meios, a pesquisa de
jazidas de minerais atômicos, inclusive concedendo prêmios, em dinheiro, proporcionais à importância das descobertas que lhe forem
comunicadas.
CAP1TULO III
Do Comércio Externo de Materiais
Atômicos

Art. 19. A CEA exercerá contrôle absoluto sôbre a exportação
de materiais atômicos, estabelecendo anualmente as disponibilidades em urânio e tório, seus isótopos ou elementos derivados, que poderão ser exportados .
·
§ 1.0 A determinação dessas dispcmibilidades deve ser feita de
acôrdo com o montante das reservas conhecidas e de maneira a não
afetá-las substancialmente.
§· 2.º A parte dessas disponibilidades que não fôr negociada
durante o exercício para o qual foram determinadas, não poderá
ser acumulada com as disponibilidades do ano seguinte, devendo
reverter ao estoque.
Art. 20. Só será permitida a exportação de materiais atômicos devidamente processados e industrializados, proibindo-se, qualquer que seja a hipótese, a exportação de minério em estado natural ou concentrado.
Parágrafo único. Considera-se material atômico processado ou
industrializado aquêle cujo grau de pureza permita a utilização diretamente em pilhas ou reatores atômicos.
Art. 21. A CEA, no atendimento dos pedidos de exportação,
dará preferência:
I - aos países que mantenham com o Brasil intercâmbio de
informações técnicas atômicas;
II - aos países que sejam fornecedores do Brasil de equipamontos destinados à exploração da energia atômica.
Art . 22 . A preferência estabelecida no artigo anterior não
prevalecerá quando se tratar de fornecimento de material atômico
aos países subdesenvolvidos, que dêles necessitem para a expansão
de suas respectivas economias.
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Art. 23. A CEA compete fixar os preços de venda de materiais atômicos em moedas estrangeiras .
Art. 24. A União reservará à CEA todo o produto em divisas
estrangeiras, realizado com a venda de materiais atômicos.
Parágrafo único. Essa reserva cambial deverá ser aplicada
exclusivamente na aquisição de equipamentos destinados à expansão e desenvolvimento dos usos pacíficos da energia atônúca no
país, inclusive laboratórios de pesquisas e instrumentos científicos.
CAPíTULO IV
Das disposições Especiais e Finais
Art. 25. Até que seja efetuado pela CEA um levantamento
adequado das reservas naéionais, ficam totalmente proibidas as
exportações de materiais atômicos.
Art. 26. A CEA, até 30 de março de cada ano, apresentará
ao Congresso Nacioo.al um completo relatório de tôdas as atividades
desenvolvidas no ano anterior, acompanhado de um programa dos
trabalhos que pretenda realizar no exercício em curso.
Parágrafo único - Nesse relatório deverá figurar com destaque e minúcia os dados pertinentes à exportação de minerais
atômicos.
Art. 27. A rejeição pelo Congresso Nacional do Relatório a
que se refere o artigo anterior importa em denússão de todos os
membros componentes da CEA que o subscreveram.
Art. 28. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário .
Sala das Sessões, 11 de janeiro de 1956. - Dagoberto Sales.
Justificação

Os grandes progressos realizados no domínio da utilização, para fins pacíficos, da energia nuclear, de que são testemunho os consideráveis programas, já com finalidade prática, de utilização industrial, fixados pelas principais nações civilizadas do mundo, têm
um significado e uma importância para o Brasil que seria imprudente diminuir ou menosprezar.
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Quaisquer dúvidas que se pudessem alimentar a respeito da
praticabilidade e da conveniência econômica da utilização dessa
fonte de energia para finalidades industriais e pacíficas, foram definitivamente afastadas pelas informações divulgadas na Conferência Mundial sôbre os Usos Pacíficos da Energia Atômica, realizada em Genebra no mês de agôsto do ano findo.
Em futuro bem próximo, a geração de energia elétrica por meio
de reatores nucleares será realidade insofismável em grande número de regiões e tudo leva a crer que o desenvolvimento nesse setor tenderá a avolumar-se consideràvelmente com o tempo.
As conseqüências que êsse fato novo acarreta ao Brasil são do
mais profundo significado. São notórios os óbices e entraves que a
pobreza em combustíveis nobres tem causado ao desenvolvimento
da nossa econômia.
Padrão de vida alto, nota suprema dos Estados modernos, só
é atingível com a solução plena do problema energético.
Equacionou-se nos últimos anos a angustiosa questão dos
combustíveis líquidos, sua solução em futuro próximo e esperança
justificada que os brasileiros alimentam. Encam!mha-se também
por uma orientação adequada a utilização do potencial hidroelétrico de nossos cursos de água. Mas é preciso considerar que o nosso
atraso no terreno energético é realmente grande e que a energia
atômica na opinião autorizada de técnicos mundiais, além de apresentar solução vantajosa em grande número de casos, poderá oferecer perspectivas de um gigantesco passo adiante. E é necessário
não esquecer a possibilidade de descentralização industrial permitida com a utilização dessa forma de energia, resolvendo problema
capital do Brasil.
É de interêsse nacional, portanto, a existência de órgãos como
o proposto no projeto em aprêço, dotados de autoridade administrativa e de recursos suficientes para a solução idônea do magno
problema da energia atômica no Brasil.
Os dispositivos administrativos criados pela Lei n.º 1.310 de
15 de janeiro de 1951 e que até agora têm cuidado do assunto, carecem da amplitude de atribuições adequadas.
Há outro aspecto da questão, no entanto, que está a exigir, da
parte dos supremos órgãos políticos da nacionalidade, providências
drás.ticas e definitivas. Trata-se da orientação a ser adotada no tocante às reservas nacionais de minerais atômicos.
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Um conhecimento sumário da geologia do Brasil, permite afirmar a existência, em seu território, de apreciável volume dêsses minerais. Afirma-se até que, em relação a um dos mais importantes
combustíveis atômicos, o tório, gozamos posição privilegiada no
mundo. Levantamento preciso, porém, ainda não foi feito; sabe-se
da existência de jazidas possuidoras de minério de elevado teor em
Tório; e sabe-se também que no passado, essas jazidas têm sido pesadamente afetadas pela exportação maciça do minério bruto ao
exterior.
Os benefícios auferidos pelo país dessas vendas foram mínimos; e agora constatamos alarmados que o prosseguimento dessa
política desastrada poderá afetar seriamente o futuro de nossa Pãtria.
Urge, no início dessa nova era franqueada à humanidade pelas
descobertas científicas e pelo progresso tecnológico, fixar desde já
uma orientação esclarecida e realista nessa matéria, de forma a
salvaguardar os legítimos e supremos interêsses de nosso povo, protegendo-o contra o esbanjamento de um recurso que a natureza lhe
concedeu e que, tudo indica, poderá ser fator importantíssimo de
seu bem-estar e progresso. É mister defender com energia êsse patrimônio em cujo valor estão depositadas as esperanças de dias melhores para a nossa e para as futuras gerações.
Se é verdade que o Brasil, membro da comunhão mundial das
nações, não se pode negar ao fornecimento dos preciosos metais
atômicos aos países que os necessitem para o desenvolvimento de
suas economias, muito mais evidente é que cautelas e precauções
se impõem, à vista de fatos que hoje em dia são do conhecimento geral. Um dêles, e talvez o mais importante, é o de que o consumo de
combustível atômico em relação à energia produzida é extremamente pequeno.
Para esclarecermos cito aqui a opinião de um dos cientistas
britânicos que representou seu pais na Conferência de Genebra.
Em memória dada à publicidade em 11 de junho de 1955, diz o citado cientista J. V. Dunworth:
"Se supusermos que depois da irradiação numa pilha o tório
seja recuperado nas usinas de refinação para uso ulterior, então o
co:isumo total de eletricidade do Reino Unido exigiria unicamente
a compra de quinze toneladas por ano. Felizmente para o fornecedor de tório, entretanto, é necessário um estoque inicial no reator".

-

65-

Sir John Cockcroft, em conferência pronunciada nas Nações
Unidas em 17 de agôsto do mesmo ano, assim se manifestou:
"Se olharmos mais para diante e combinarmos as predições
sôbre o uso da energia atômica no ano 2 000 com as predições
sôbre as realizações do processo regenerativo, nós veremos imediatamente que o consumo será satisfeito com uns poucos milhares
de toneladas de urânio ou tório".
Dada a escassa quantidade de reatores nucleares em operação
no momento e o relativamente pequeno número dos em processo
de instalação, o consumo atual de tório ou urânio é desprezível.
A compra de grandes quantidades dêsses materiais só tem
'[>Of'tanto um significado: formação de estoques a baixo preço.

E para o Brasil, pura e simplesmente a transferência de suas
jazidas a outras nações. Sem proveito e sem discernimento ..
Reservemo-nos, portanto, para um futuro próximo, no qual
um justo valor será atribuído a essa nossa riqueza.
Além disso, a venda de quantidades substanciais de tório ou
urânio, apenas com um conhecimento perfunctório da extensão de
nossas reservas, é um ato de primarismo e imprevidência que não
resiste à mais ligeira crítica.
A Comissão de Energia Atômica, cuja criação é proposta, cabe·
rá o estabelecimento de uma política de defesa do nosso patrimônio, submetida às restrições que o presente projeto de lei incorpora.
Em alguns de seus dispositivos é contemplado o tratamento
preferencial, nos fornecimentos à nação que nos auxilie, seja com
conhecimentos científicos ou técnicos, seja com a venda de equipamentos especializados, para o nosso desenvolvimento nesse setor.
Parece-me justo e produtivo que assim seja. Da colaboração fraterna entre as nações avançadas tecnologicamente e as possuidoras de
matérias-primas essenciais se originarão o proveito e a compreenção mútua. As tradições do Brasil no campo internacional de outro
lado nos aconselham a estender essa preferência às nações subdesenvolvidas. Incorpora-se ao presente projeto de lei o princípio do
monopólio estatal da lavra e do comércio de minerais e metais
atômicos.
Recursos minerais de qualquer espécie, pela Constituição, constituem propriedade nacional; êles podem ser transferidos por concessão a particulares.
5 -
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Não nos parece justa e profícua a permanência dessa possibilidade no caso presente.
Não há interêsse na lavra intensa e imediata de grande
número de jazidas: o comedimento nas exportações criaria problemas sérios de financiamento da produção interna, caso particulares se dedicassem à exploração dêsse minério. Releva ainda o
fato de tais riquezas serem patrimônio comum de todos os brasileiros, não sendo razoável que com o mínimo esfôrço constituíssem
propriedade de alguns poucos.
Os problemas de contrôle e fiscalização seriam singularmente
afetados a se rejeitar o princípio em aprêço. Cumpre notar, outrossim, que essa tem sido a orientação vitoriosa, salvo detalhes em
nações tradicionalmente defensoras da livre iniciativa.
Razões ainda mais sérias militam a favor do monopólio estatal
no comércio tanto interno como externo de materiais e minérios
atômicos; aliás seria o corolário imediato dêsse princípio no setor
lavra.
Acreditamos que argumentos de monta aconselhem a centralização das principais atividades relativas à energia atômica num
só departamento governamental; daí a latitude de atribuições
conferidas à proposta Comissão de Energia Atômica.
Quanto aos recursos destinados a êsse órgão, é necessário dizer
que em vista do entrosamento íntimo entre as presentes utilizações
da energia atômica e o desenvolvimento da indústria de energia
elétrica, parece-nos razoável destinar parte da receita obtida pelo
Fundo Nacional de Eletrificação para essa finalidade, certo de que
o objetivo é comum.
O produto das exportações de metais atômicos a nosso ver deve
ser investido totalmente no desenvolvimento 11.acional nesse setor
importantíssimo de energia: acreditamos com isso que agiremos de
forma global em todos os setores da economia brasileira, levando-lhe o fluxo vivüicador da energia abundante e barata.
O projeto, de um modo geral, justifica-se por si mesmo.
Realmente, tendo-se em vista o seu superior objetivo - o delineamento e a execução da política nacional de energia atômica
- e a idooeidade do meio de que lançou mão para seu atingimento
- a criação de um órgão de ação pronta e flexível - não há por que
descer a minudências em sua justificação.
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Já encontramos na opinião pública brasileira as bases necessárias e suficientes ao lançamento de uma política desassombrada
no setor da energia nuclear. Não se justificaria que os detentores
do poder político, traindo essa "consciência atômica", descurassem
do problema, omitindo-o da agenda de suas preocupações.
O momento é excelente para o trato do problema, cuja solução, a nosso ver, deve ser encaminhada segundo as normas compositoras do presente projeto.

PRO.TETO N. 0 1.693 -

1956

em

Dispõe sôbre a ccmstituição de turmas de técnicos brasileiros
energia
atômica, destinadas a realizar estudos na Alemanha, Inglaterra e
Estados Unidos da América do Norte, e dá outras providências.

(Do Sr. Plácido Rocha)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l.º O Ministério da Edução e Cultura, ouvido o Conselho Nacional de Pesquisas, constituirá três turmas de técnicos
brasileiros em energia atômica para cada uma delas estagiar
durante o prazo máximo de seis meses, respectivamente, na Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos da América do Norte,
realizando detalhados estudos sôbre o atual desenvolvimento da
energia nuclear, principalmente em suas aplicações para fins pacíficos.
§ 1.º Na escolha dos técnicos levar-se-á em conta, dentre outros
fatôres, a reconhecida capacidade especializada e os trabalhos produzidos.
§ 2. 0 Em cada turma, composta de cinco membros, deverão
ser representadas as diversas regiões do País, proporcionalmente
ao adiantamento alcançado nos estudos e trabalhos relativos a
essa energia.
Art. 2.º Findo o estágio, as turmas apresentarão ao Ministro da Educação e Cultura, dentro do prazo máximo de três meses,
um completo relatório, dividido em duas partes: a primeira, composta de três seções, conterá o relatório especial de cada turma sôbre os respectivos estudos no país visitado; e a segunda, uma exposição geral, englobando o resultado de todos os estudos e observações das três turmas.
Art. 3.º Para o fim de atender às despesas decorrentes da
execução do disposto nesta lei, fica o Poder Executivo autoriza.do
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a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, crédítos especiais
até o montante de Cr$ 6. 000. 000,00 (seis milhões de cruzeiros) .
Art. 4. 0 Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor trinta dias após a data da sua publicação, prazo dentro
do qual será regulamentada pelo Ministro da Educação e Cultura.
Sala das Sessões, - Plácido Rocha.
Justificação

Se os países ricos em tipos nobres de energia - petróleo e
eletricidade - se lançam com sofreguidão incomum à batalha pela
conquista, para fins pacíficos, principalmente industriais, da
energia atômica, que se dizer do Brasil, onde mais de 70% de seu
"somatorum" energético são de origem lenhosa?
Brasileiro que tem "olhos de ver e ouvidos de ouvir" e que
deseja encerrar, o mais breve possível, êsse ciclo de aumento de
"aflições ao aflito", não pode ficar indiferente às fabulosas realizações que os povos adiantados vêm conseguindo no campo nuclear.
O nobre Deputado Dagoberto Sales, sem dúvida mestre nesta
matéria, já demonstrou à Câmara e à Nação que nosso futuro
muito depende da adoção imediata de atitude e medidas desassombradas no setor dêsse novo e revolucionário tipo de energia.
Nos círculos da opinião pública mais sensíveis aos estudos da
problemática condicionante de nosso progresso material, já passou
em julgado a tese de que devemos imediata e urgentemente atacar
a momentosa questão atômica, apresentando-lhe a solução reclamada por nossas potencialidades.
Nessa corrente, o presente projeto surge como um elo mecessário.
Estamos dando os primeiros passos nessa estrada longa, e
pouco conhecida mesmo dos vanguardeiros.
Precisamos aprender com os que sabem mais.
Já temos um acôrdo assinado com os Estados Unidos, já estamos instalando equipamentos atômicos, enfim, já estamos cuidando
das providências básicas. Urge, em tal quatro, não esquecer a
necessidade de melhores e cada vez mais completos conhecimentos
técnico-científicos sôbre matéria tão difícil.
Enviar equipes, de técnicos reconhecidamente competentes, a
países em estágios evolutivos superiores, eis a medida que se impõe.
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A Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos ocupam, no concêrto
das nações, posição saliente no setor em causa. As equipes, selecionadas segundo o critério instituído no projeto, aos mesmos serão
.enviadas, uma para cada um dêles, visando realizar detalhados
estudos sôbre o desenvolvimento ali alcançado pela energia nuclear.
A representação das diversas regiões, proporcionalmente ao
respectivo desenvolvimento, resulta de imperativos lógicos que
dispensam justificação.
A apresentação do relatório, além de tecnicamente necessária,
é condição curial à propagação da cultura.
A abertura de créditos deve ser autorizada dentro do sistema
proposto, isto é, apenas com a fixação do limite máximo.
·
A era atômica abre seus promissores horizontes ao mundo
hodierno. O Brasil, nação sedenta de progresso, rica em potencialidades e pobre em realizações, deve e pode convocar tôdas as suas
fôrças para essa grandiosa batalha. Por isto mesmo, alimentamos
a patriótica certeza de que a presente proposição merecerá o
"placet" dos ilustrados colegas.

PROJETO N.0 1.885 -

1956

Reserva, com exclusividade, ao Serviço Geográfico do Exército, a prospecção
de materiais radioativos e dá outras providências.

(Do Sr. Neiva Moreira)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o A prospecção para fins de procura, determinação e
avaliação das jazidas de materiais radioativos, deverá ser excutada,
com exclusividade, em todo o território nacional, segundo a orientação e os planos do Conselho Nacional de.Pesquisas, pelo Serviço
Geográfico do Exército.
§ l.º O Poder Executivo baixará, dentro de trinta dias, a contar da data da publicação da presente Lei, a sua Regulamentação,
com o objetivo de criar, no Serviço Geográfico do Exército, os órgãos
necessários à execução da sua nova tarefa, disciplinando-lhes o
funcionamento e autorizando o contrato dos técnicos nacionais
ou estrangeiros imprescindíveis à execução dos trabalhos programados.
Art. 2. 0 Tôdas as repartições e serviços do Govêrno, quando
regularmente solicitados, devem colaborar, obrigatoriamente, com
o Conselho Nacional de Pesquisas e o Serviço Geográfico do Exército, para a execução dos trabalhos referidos no art. l.º da presente
Lei.
Art.3.º Fica aberto, ao Ministério da Guerra - Serviço Geográfico do Exército - pelo prazo de três anos, o crédito anual de
cem milhões de cruzeiros (Cr$ 100. 000. 000,00), para o aparelhamento e a organização do trabalho de prospecção, nos têrmos
da presente Lei.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 21 de setembro de 19'56. - Neiva Moreira.
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Justificativa

O objetivo fundamental de nosso projeto é assegurar o desenvolvimento da utilização dos nossos materiais radioativos, na parte
que diz respeito à prospecção, que, pela sua natureza, nos parece
a mais urgente.
Reservando ao Serviço Geográfico do Exército a exclusividade
da prospecção, pretendemos oferecer ao problema, uma solução
justa, no seu tríplice aspecto: expansão e eficiência no trabalho,
preservação dos interêsses da segurança nacional e imunização às
influências de grupos econômicos ou de pressão, particularmente
ativos nesse campo.
As duas modalidades até aqui adotadas para os trabalhos de
prospecção não condizem, a nosso ver, com os interêsses nacionais.
O "Programa Conjunto de Cooperação para o Reconhecimento dos
Recursos de Urânio no Brasil" aprovado pelo governos, brasileiros
e norte-americano, conforme a Nota Oficial do Ministério das Relações Exteriores ao embaixador dos Estados Unidos, de 3 de agôsto
de 1955, encerra uma abdicação de privilégios nacionais, de todo
inaceitável. O artigo XI, do Programa Conjunto, por exemplo,
estabelece: "Todos os relatórios de investigações elaborados pelo
Corpo Técnico serão submetidos, pelo Grupo Misto de Trabalho à
consideração de ambos os governos para seu uso exclusivo, até que
os mesmos autorizem sua publicação." E completando o sentido da
recomendação, o artigo XII esclarece: "Os Governos consultar-se-ão, de tempos em tempos, a fim de determinar se às informações
resultantes da execução dêste programa se deve emprestar caráter
sigiloso. Qualquer informação que, de comum acôrdo, fôr classificada como sigilosa deverá ser protegida como tal".
Ora, é muito claro o texto dos dois artigos para comportar dúvidas. A prospecção é feita em território brasileiro, de materiais
radioativos brasileiros, por ordem do nosso Govêrno, mas os seus
resultados só podem ser divulgados com permissão dos Estados Unidos. Acontecia que, comumente, estávamos sendo informados dos
resultados de pesquisas aqui realizadas, através de publicações especializadas, ou declarações à imprensa de técnicos norte-americanos. A amizade com o povo nor,te americano e a aliança com os
Estados Unidos, que desejamos ver preservadas e fortalecidas, não
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poderiam ser levadas ao pooto da renúncia e inalienáveis prerrogativas da soberania nacional. O Congresso dos Estados Unidos, estamos certos, jamais concordaria em ratificar um tratado que importasse em compromissos semelhantes.
O Poder Executivo, através do Conselho de Segurança Nacional, agiu acertadamente ao se valer de cláusula apropriada para
denunciar êsse ruinoso Acôrdo. ,Mas, o fazendo, não ofereceu, a
nosso ver, solução que impedisse que o sinconvenientes apontados,
no sistema denunciado, se insinuassem através da nova orientação
tomada. O debate parlamentar e jornalístico do problema da prospecção atômica, no Brasil, deixou evidenciadas as conexões dessa
indústria em nosso país, com trustes e agentes estrangeiros. Do
ponto de vista do resguardo dos interêsses nacionais não nos parece que haja alternativa muito desejável entre entregar, diretamente, ao govêrno dos Estados Unidos o resultado dos trabalhos ou deixá-los disponíveis ao conhecimento de grupos estrangeiros, até porque não teriam êstes certos deveres que as boas relações diplomáticas e a comunidade de interêsses políticos e militares impunham
ao Govêrno norte-americano.
A própria nota do Conselho de Segurança reconhece a urgente
necessidade de dar novo rumo aos trabalhos de prospecção, quando
estabelece, na Recomendação IV, do Comunicado de 31 de agôsto
último, o seguinte:
"Estabelecer um programa para a determinação urgente de
nossas disponibilidades em minerais de interêsse para a produção
de energia nuclear - quantidade, qualidade, valor econômico e
possibilidades de exploração industrial".
Na recomendação V peconiza apoio à "indústria nacional, na
pesquisa, lavra e beneficiamento de minerais de interêsse para a
produção de energia nuclear e ampliá-la, especialmente, no sentido
de abranger, por sua vez, o minério uranífero" . Parece-nos que a
Nota deveria referir-se, de preferência, a intermediários, concessionários ou agentes de grupos industriais estrangeiros, porquanto,
lamentàvelmente, a indústria nacional para todo o ciclo do aproveitamento da energia atômica em nosso país esta para ser criada.
Como se vê, o Govêrno fixa uma política, mas não define os
meios, nem oferece um esquema imediato para o estabelecimento
de um programa de trabalho condizente com o espírito daquela
política. Cremos preencher essa lacuna, no tocante à prospecção,

-

74-

entregando êsse trabalho ao Serviço Geográfico do Exército, em caráter exclusivo, de modo a suprir as deficiências atuais, sanar os
incovenientes dos dois sistemas até aqui adotados e a acelerar o programa recomendado pelo Conselho de Segurança Nacional, através
de um órgão da insuspeição do SGE.
O SGE pode realizar a tarefa

Vencidas essas preliminares, examinemos o aspecto prôpramente executivo da solução proposta.
As principais objeções que, neste particular, temos E::!ncontrado, referem-se ao despreparo do SGE para aquela nova tarefa.
Também o projeto encara essa realidade, tanto assim que autoriza
O Poder Executivo a, na regulamentação da Lei, adaptar o SGE às
suas novas tarefas, usando, para isso, do crédito inicial de 100 milões de cruzeiros, que fica autorizado a abrir. Terá o SGE, inevitàvelmente de criar um departamento especializado em prospecção atômica, dirigido por geólogos e integrado por equipes especializadas
nesse ramo técnico-científico. Para tanto, fica autorizado a contratar os técnicos nacionais e estrangeiros, que julgar imprescindíveis
à execução do seu programa. :iilsse é o critério que vem sendo adotado, com muito bons resultados, pela Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobrás, e outras autarquias estatais. Atualmente, o Serviço
Geográfico do Exército possui uma divisão especializada em levantamentos aerofotogramétricos, com uma experiência que, em parte,
poderá servir à sua nova tarefa. Por outro lado, o SGE, de acôrdo
com o seu Regulamento tem sob sua jurisdição o Curso de Engenheiros Geógrafos Militares da Escola Técnica do Exército e é natural que êsse estabelecimento procure enquadrar o seu currículo
escolar às novas necessidades do Serviço Geográfico, ampliando, para isso, os seus estudos especializados em geologia. A ampliação dêsse campo de estudos na esfera militar, já vinha, aliás, sendo objeto
de detidos estudos do Departamento Técnico da Produção do Exército, não apenas em comissões especializadas, mas no próprio Instituto Tecnológico.
Tal como a Petrobrás e até mesmo outros órgãos das classes
armadas poderá o SGE esquematizar um programa de aperfeiçoamento técnico para os seus especialistas, militares e civis, a ser
encetado nos grandes centros da América e da Europa.
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O único problema é do adequado aparelhamento, mas a sua
solução está na autorização do crédito, já previsto no presente projeto. Ademais, o planejamento e a orientação dos programas de trabalho ficarão a cargo do Conselho Nacional de Pesquisas, para onde
confluirão todos os resultados dos trabalhos executados pelo SGE,
os quais terão ali o destino que lhe fôr indicado pelas conveniências da política nacional de energia atômica, nos posteriores desenvolvimentos dos programas traçados.
Enquadramento lógico

O nosso projeto inspira-se, tão-somente, nos mais altos interêsses patrióticos. Não visa nações, grupos ou pessoas, a não ser
naqueles aspectos em que possam ser prejudiciais ao nosso país.
Reputamos a prospecção pelas suas características, setor vital do
problema da energia atômica. O país necessita de fazer, sem demora, o levantamento da carta de suas jazidas de material radioativo.
Mas que o faça em segurança, fora do entrechoque de grupos esonômicos interessados em progredir e desinteressados em ver solucionados os nossos problemas. Se, amanhã, o Congresso Nacional
decidir converter em monopólio do Estado todo o programa de
aproveitamento da energia atômica, tal como preconizam, com
algumas variações, os projetos dos nobres e eminentes colegas
Deputados Dagoberto Sales e Oscar Correia, a solução prevista no
presente projeto poderá enquadrar-se, fàcilmente, no esquema geral que o Parlamento vier a estabelecer, na formulação da Política
Nacional da Energia Nuclear, preconizada pelo Conselho de Segurança Nacional e de que tanto necessita o nosso país. Entrego ao
alto discernimento da Câmara Federal e do Senado da República
êste projeto, esperançoso de ter podido prestar à nossa Pátria, num
dos setores decisivos da sua emancipação econômica, uma modesta
contribuição que espero ver enriquecida e aprimorada pelos subsídios que à solução proposta trouxerem os nobres representantes do
povo brasileiro.
Sala das Sessões, em 21 de setembro de 1956. - Neiva Moreira.

PROJETO N.0 1.918 -

1956

Institui bôlsas de estudos especializados em energia nuclear, prospecção,
sondagem, refinação, exploração do petróleo em eletrotécnica e ootros
ramos considerados de máximo interêsse nacional.

(Do

S~.

Unírio Machado)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º - Fica instituído o prêmio de bôlsas de estudos no
estrangeiro para cursos de especialização em energia atômica,
prospecção, sondagem, refinação e exploração de petróleo, em eletrotéc.mica e outros ramos da engenharia e da química, considerados
do máximo interêsse nacional, a critério do Ministério da Educação
e Cultura.
Art. 2. 0 - O Ministério da Educação e Cultura fixará anualmente o número de bôlsas a serem concedidas, num mínimo de
duas por escola e proporcional ao número dos formados, nas respectivas turmas.
Art. 3.º - Fixado o número de bôlsas pelos diversos cursos
de engenharia do país, o Ministério da Educação e Cultura, dentro
dos têrmos desta lei, estabelecerá o critério de prioridade para os
cursos de especialização, tendo em vista os altos interêsses nacionais.
Art . 4.o - Terão direito às bôlsas de estudos, criadas por
esta lei, técnicos titulados e os primeiros alunos das suas respectivas turmas, anualmente formados nos cursos de engenharia pelas
Escolas de Engenharia do Pará, Escola Politécnica de Campina
Gra!llde, Escola de Engenharia da Universidade do Recife, Escola
Politécnica da Universidade Católica de Pernambuco, Escola Politécnica da Universidade da Bahia, Escola Politécnica do Espírito
Santo, Escola de Engenharia Eletromecânica da Bahia, Escola
Fluminense de Engenharia, Escola Nacional de Engenharia da
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Universidade do Brasil, Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica Escola de Engenharia da Universidade de Minas
Gerais, Escola de Engenharia de Juiz de Fora, Escola de Minas
e Metalurgia da Universidade do Brasil, Instituto Eletrotécnico
de ltajubá, Escola de Engenharia do Brasil Central, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Faculdade de Eng9Ilharia Industrial da Pontifícia Universidade Católica, Escola de Engenharia
da Universidade Mackenzie, Escola de Engenharia da Universidade
de São Paulo, Instituto Técnico de Aeronáutica, Faculdade de
Eingenharia da Universidade do Paraná, Escola de Engenharia da
Universidade do Rio Grande do Sul, Faculdade de Engenharia do
Ceará, Escola Nacional de Química da Universidade do Brasil,
Escola de Química da Universidade do Paraná, Escola de Química
da Universidade do Recife e outras do mesmo gênero que foram
criadas e que a critério do Ministério da Educação e Cultura preencherem as exigências legais .
Art. 5.º Anualmente as direções das referidas Escolas enviarão ao Ministério da Educação e Cultura a relação dos engenheiraindos interessados nas bôlsas, observando rigorosa e obrigatóriamente a ordem de classificação nas respectivas turmas.
Art. 6.º Os novos engenheiros e engenheiros químicos, premiados com estas bôlsas de estudos, deverão enviar, obrigatória e
trimestralmente, um relatório dos seus estudos aos diretores dos
estabelecimentos em que se graduarem, os quais remeterão uma cópia autenticada à Divisão do Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura e farão ainda outras tantas a serem distribuídas
entre os alunos da última série, para o devido conhecimento.
Parágrafo Ú'!l.ico. A falta de remessa dos relatórios trimestrais
de parte do bolsista, quando não devidamente justificada, determi1\ará a pena de suspensão dos direitos desta lei, e, sua reincidência,
acarretará a cassação da bôlsa concedida.
Art. 7;o Os bolsistas terão assegurados, no seu regresso, seu
aproveitamento, devendo prestar seus serviços, durante 3 anos, no
mínimo, às instituições nacionais, estatais ou paraestatais.
Art. 8.0 Para ocorrer às despesas de viagem de ida e volta e
dos cursos de especialização das bôlsas instituídas por esta lei, fica
o Poder Executivo autorizado a abrir, no Ministério da Educação
e Cultura ou noutros órgãos do Govêrno diretamente interessados
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na concessão das bôlsas, o crédito indispensável, devendo os orçamentos da União consignarem recursos anuais para atender às
respectivas despesas .
Art. 9.º O Poder Executivo, dentro de 90 dias, a partir da
data da publicação desta lei, baixará o necessário regulamanto para
sua execução.
Art. 10. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 2 de outubro de 1956. - Unírio Machado..

- Fernando Ferrari. - João Machado. - Ostoja Roguski. - Da~
niel Dipp. - Josué de Castro. - Sílvio Sanson. - Yukis·higue Tqmura. - Nelson Omegna. - Rog~ Ferreira. - Dagobe?'to Sales.
- José Talarico. - Bias Fortes. - Rondon Pacheco. - Tarso Dutra. - Waldemar Rupp. - Antônio Baày. - Abguar Bastos. Medeiros Neto. - José Afonso. - Mendonça Braga. - Frota Moreira. - Segadas Viana.
Justificativa

I - 1!.:ste projeto de lei tem um sentido nacionalista. Visa dotar
o País de uma equipe de técnicos nacionais, especializados em
energia atômica, prospecção, sondagem, refinação e exploração do
petróleo, eletrotécnica e outros ramos da engenharia e da química,
considerados de máximo interêsse nacional.
E' que vem sendo proclamada a necessidade de recursos e de
técnicos, capazes de assumir o encargo das trasformações que deverão se processar no País, a fim de que, num futuro próximo,
abandone sua feição semicolonial, se enquadre no sistema industrial e adquira sua necessária autonomia econômica.
Para êsse processo verdadeiramente revolucionário de estrutura, a nação deverá contar com seus próprios especialistas e técnicas.
Do contrário, estará sempre na dependência de técnicos estrangeiros para uma campanha de sentido nacionalista.
II - O mundo contemporâneo atravessa uma época verdadeiramente revolucionária no campo da energia e da técnica. Países
como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França a Rússia e outros,
despendem, anualmente, somas fabulosas nas instalações, experiências e estudos no campo da energia nuclear.
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Nesse sentido, com êsse objetivo, as nações mais pobres, de
feitio semicolonial, gastariam verdadeiros orçamentos.
Exatamente por isso, determinados países, sobretudo do oriente, ao despertarem da inércia de milênios para a nova civilização
industrial, adotaram como sistema prático a especialização de seus
estudantes e técnicos no estrangeiro. E' o caso, neste meio século,
do Japão, da China, da índia, do Paquistão e de outros povos.
Dessa forma, aos poucos, o Ocidente assistiu surprêso o verdadeiro milagre que se processou no Oriente, milenarmente agrícola,_
semicolonial, dominado econômicamente e que enveredou corajosamente no sentido da indústria e da técnica.
III - Nem outra, por certo, é a situação do Brasil, País eminentemente agrícola, de economia primária, desejoso de enveredar
pelo caminho das grandes nações, com sua indústria próspera e sua
autonomia econômica.
No que se refere ao estudo e aproveitamento de suas reservas
de minerais atômicos, da prospecção, sondagem, refinação e exploração do petróleo, da engenharia eletrotécnica, onde há grandes
interêsses internacionais em jôgo, manda uma sã concepção nacio·
nalista que organize sua própria equipe de cientistas e técnicos.
E, para isso, enquanto não dispuser de suas. próprias instalações, deverá, naturalmente, seguindo a experiência de outros povos, condicionar o estudo e a especialização dos seus engenheiros
e químicos.
IV - Na sistemática do projeto há um critério de prioridade
ditado pelo interêsse nacional. Não se trata de qualquer ramo da
engenharia, mas, principalmente, dos cursos de engenharia especializados em energia atômica, petrolífera e eletrotécnica.
De outra parte, visando a estimular o estudo, as bôlsas representam prêmio aos primeiros alunos das respectivas turmas, dentro
de um critério de rigorosa observância da classificação.
Considerando ainda os interêsses do País, os bolsistas, por
ocasião de seu regresso, deverão prestar o seu serviço, no mD.nimo,
por espaço de 3 anos, às instituições nacionais, estatais e paraestatais, tais como a Petrobrás, a Eletrobrás, a Comissão Nacional de
Pesquisas, etc. Representa isso a compensação pela bôlsa recebida.
Visando a apurar o aproveitamento no estrangeiro, para que a
medida não se disvirtue em passeios sem resultados para a nação,
o projeto estabelece o sistema dos relatórios trimestrais. 1!:sses re-
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latórios enviados à direção dos estabelecimentos de origem do bolsista, distribuídos pelas turmas finalistas, proporcionarão a divulgação dos conhecimentos que êle estiver auferindo. E enviados à
Direção do Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura,
permitirão avaliar seu aproveitamento.
O projeto assegura os recursos orçamentários e autoriza o Poder Executivo a abrir os créditos que se fizerem necessários.
Por fim, visando a não se perder em minúcias, quanto ao processamento, o projeto dá ao Poder Executivo 90 dias para baixar o
necessário regulamento para sua execussão.
V - Na elaboração do projeto contei com preciosas colaborações, tais como, do jornalista Barriga Filho do "Correio do Povo",
que nos sugeriu as primeiras idéias; dos acadêmicos de engenharia,
reunidos no IV Congresso, em Niterói, com quem discutimos o projeto e dos quais recebemos sugestões; da Escola de Química da Universidade do Paraná, através de carta enviada ao Deputado Ostoja
Roguski; do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul.
Diversas Escolas e diversos ·órgãos da imprensa já se pronunciaram com simpatia, acolhendo a idéia.
:aisses elementos, mais o pronunciamento de técnicos, acompanham o projeto para conhecimento dos Senhores Deputados.
Espero que, com a colaboração dos colegas, o projeto se transforme em prática de alto interêsse nacional.
Sala das Sessões, em 2 de outubro de 1956. - Unírio Machado.

PROJETO :N.0 Z.%53 -

195'1

Autoriza a abertura do crédito especial de Cr$ 150. 000. 000,00 para
B'iÇão de materiais atômicos.

a aqui-

(Do Poder Executivo)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l.º - É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de cruzeiros) a fim de atender às despesas
com a aquisição de materiais atômicos.
Art. 2.º - O crédito especial a que se refere a presente lei
será colocado, no Banco do Brasil S . A. , à disposição do Presidente
da Comissão Nacional de Energia Nuclear, criada pelo Decreto
n.º 40 .110, de 10 de outubro de 1956, a fim de ser utilizado na aquisição de materiais atômicos, de acôrdo com as normas e instruções
que forem aprovadas pelo Presidente da República.
Art. 3.º - O Presidente da Comissão Nacional de Energia
Nuclear prestará contas ao Tribunal de Contas da União da aplicação dada ao crédito especial autorizado pela presente Lei.
Art. 4.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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MENSAGEM N.º 3-57, DO PODER EXECUTIVO
Senhores Membros do Congresso Nacional:
De acôrdo com o Artigo 67 da Constituição, tenho a honra
de submeter à consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o incluso projeto de lei que autoriza a
abertura do crédito especial de Cr$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de cruzeiros) para atender às despesas da Comissão
Nacional de Energia Nuclear com a aquisição de sais de urânio e
tório, minérios uraníferos e toríferos de teor elevado e de óxido de
tório.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1957.
Juscelino Kubitschek.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.º 4-56,
DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Em 28 de dezembro de 1956 .•
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
A Comissão Nacional de Energia Nuclear (C.N.E.N.), criada
por Decreto n. 0 40.110, de 10 de outubro do ano corrente, tem suas
atividades orientadas pela Política de Energia Nuclear aprovada
pelo Presidente da República, cabendo a seu Presidente promover
a execução da mesma.
2. Entre as medidas constantes das Diretrizes adotadas por
Vossa Excelência, encontra-se a suspensão das exportações de minerais atômicos e a conseqüente transferência para o Govêrno da
obrigação de adquiri-los.
3. Os materiais produzidos pela indústria do país e que deverão ser adquiridos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear,
em decorrência das diretrizes adotadas, compreendem duas classes:
I - Os sais de urânio e tório e os minerais uraníferos ·e
toríferos de teor elevado, cuja aquisição já vinha sendo feita pelo
Conselho Nacional de pesquisas e cuja produção deve ser desde já
incentivada na conformidade da recomendação n.º 5 das Diretrizes aprovadas .
II - O óxido de tório, cuja produção deve ser de momento
objeto de redução a um valor compatível com a exploração econômica, fim de não acarretar a imobilização de um grande capital
e a necessidade de prover ao armazenamento de quantidades consideráveis dêsse material, à espera das medidas que a Comissão
Nacional de Energia Nuclear vier a propor para atingir o estágio de
produção de metais nuclearmente puros, que constitui o objeto estabelecido pela recomendação já citada. Uma tal redução depende
de um estudo a ser feito pela Comissão Nacional de Energia Nucle-
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ar das condições econômicas das emprêsas interessadas, permitindo fixar simultâneamente o teto de produção consentido, bem como o preço unitário do produto.
A Comissão Nacional de Energia Nuclear, levando em conta os
dados forçosamente insuficientes de que dispõe no momento para
avaliar a importância das duas modalidades de materiais a adquirir acima citadps e considerando que existe já produzida uma certa quantidade de materiais que o Govêrno deverá adquirir e que se
soma assim ao teto de produção por estabelecer, avaliou o crédito
necessário para atender às despesas de aquisição de materiais
atômicos no correr do ano de 1957 em cento e cinqüenta milhões de
cruzeiros (Cr$ 150.000.000,00) .
4. Não sendo possível obter a inclusão da mencionada importância na lei orçamentária para o próximo exercício, para ass~gurar essa atividade da Comissão Nacional de Energia Nuclear,
torna-se imprescindível pleitear a concessão de recursos correspondentes mediante abertura de um crédito especial.
5. Com êsse objetivo, solicito a Vossa Excelência que se digne
encaminhar ao exame a discussão do Poder Legislativo e o projeto
de lei am.exo, que autoriza a abertura do crédito especial de cento
e cinqüenta milhões de cruzeiros (Cr$ 150.000.000,00) para atender
às despesas de aquisição de materiais atômicos no exercício de 1957,
pela Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Valho-me de ensejo, Senhor Presidente, para reiterar a Vossa
Excelência as expressões do meu grande respeito e da minha mui
distinta consideração. - C. A. Octacmo Cunha - Presidente da
.Comissão Nacional de Energia Nuclear.

PROJETO N.0 Z.256 .;.;.. 1957
Autoriza a abertura de crédito.especial .de Cr$ :158.000;00tl,óo··pará•atenàer
às despesas com a instalação e funcionamento da Comissão. Nacional
àe Energia Nuclear.

(Do Poder Executivo)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 15a:oôo.ooo,oô'.
(cento e conqüenta e oito milhões de cruzeiros); (fo:sthi:ado a atender às despesas com a instalação e funcionamento da Comissão
Nacional de Energia Nuclear, criada pelo Decreto n.º 40.110,de 10
de outubro de 1956.
Art. 2.º - O crédito especial a que se refere a presente lei
será colocado no Banco do Brasil S . A. , à disposição do Presidente
da Comissão Nacional de Energia Nuclear e por êste aplicado de
acôrdo com o programa de trabalho aprovado pelo Presidente da
República.
Art. 3.º - O Presidente da Comissão Nacional de Energia
Nuclear prestará contas ao Tribunal de Contas da União, na forma
da legislação em vigor, das despesas efetuadas à conta do crédito
especial autorizado pela presente lei.
Art. 4.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MENSAGEM N.º 4-57 DO PODER EXECUTIVO
Senhores Membros do Congresso Nacional:
De acôrdo com o Artigo 67 da Constituição, tenho a honra de
submeter à consideração de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Presidente da Comissão Nacional
de Energia Nuclear, o incluso projeto de lei que autoriza a abertura
do crédito especial de Cr$ 158. 000. 000,00 para atender às despesas
com a instalação e funcionamento da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
· · Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1957.
Juscelino Kubitschek

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.º 5-56
DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Em 28 de dezembro de 1956.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
:Pefo Decreto n.º 40 .110, de 10 de outubro do ano corrente, foi
criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear (C.N.E.N.), diretamente subordinada ao Presidente da República, com o encargo de
propor as medidas julgadas necessárias à orientação da política
geral da energia atômica em tôdas as suas formas e aspectos.
2. A criação dessa Comissão baseou-se na Lei n. 0 1.310 de 15
de janeiro de 1951, cujo Artigo 5.º atribui competência privativa
ao Presidente da República para orientar a política geral da energia
atômica em tôdas as suas fases e aspectos, bem como coloca sob
o contrôle estatal, por intermédio do Conselho Nacional de Pesquisas, ou, quando necessário, do Estado-Maior das Fôrças Armadas,
ou de outro órgão que fôr designado pelo Presidente da .República,
tôdas as atividades referentes ao aproveitamento da Energia atômica, sem prejuízo da liberdade científica e tecnológica.
3. As atividades da Comissão Nacional de Energia Nuclear,
intimamente ligadas à segurança nacional e ao desenvolvimento
econômico e social do País, abrangem um vasto e complexo campo
de ação, revestindo-se, inclusive, de um caráter executivo, uma vez
que ao .seu Presidente caberá promover a execução da política de
energia nuclear aprovada pelo Presidente da República.
4. Uma vez constituída, com a designação de seus membros,
a Comissão de Energia Nuclear, deu ela início imediato às suas
atividades, procurando, preliminarmente, elaborar o seu programa
de ação e proceder a uma estimativa dos recursos necessários para
executá-lo.
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5. 1!.:sse programa de ação inclui atividades as mais diversas,
pois abrange a formação de pessoal técnico e científico, a instalação
de centros de treinamentos especializados, a realização de investigações científicas e tecnológicas, a prospecção e pesquisa de matérias-primas de interêsse atômico, a concessão de prêmios para estimular a descoberta de novas jazidas, a fiscalização da produção
e comércio de minerais radioativos, a instalação de usinas de tratamento químico e de produção de urânio e tório metálicos, bem
como a aquisição de materiais atômicos .
6. Para a execução de programa tão amplo é evidep.te a necessidade de ser a Comissão Nacional de Energia Nuclear dotada
de recursos financeiros suficientes para uma instalação adequada
de seus serviços e o conveniente equipamento dêstes com o pessoal
e material necessários, assim como para o custeio de tôdas as suas
atividades e financiamento das iniciativas e empreendimentos que
lhe cabem.
7. Levando em consideração as possibilidades de redução de
despesas de instalação no período inicial, bem como da obtenção de
financiamento para a construção de usinas de tratamento químico
e produção de urânio e tório metálicos, calcula a Comissão em
Cr$ 158.000.000,00 (cento e cinqüenta e oito milhões de cruzeiros)
a dotação global que se faz necessária à sua instalação inicial e
à execução do seu programa de trabalho no decorrer do próximo
ano.
8 . Essa dotação global assim se discrimina pelos principais
itens de despesas:
1) Despesas de instalação inicial e de administração - ..• , •
Cr$ 15. 000. 000,00.
2) Formação de pesoal técnico e científico - .........•.•
Cr$ 20-_ 000. 000,00.
3) Instalação de centros de treinamentos especializados - ...
Cr$ 20.000.000,00.
4) Investigação científica e tecnológica, inclusive aplicações
de radioisótopos - Cr$ 25. 000. 000,00.
5) Prospecção e pesquisa de matérias-primas de interêsse
atômico - Cr$ 50. 000. 000,00.
6) Prêmios para descoberta de novas jazidas - ......... .
Cr$ 5. 000. 000,00.
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7) Despesas iniciais para instalação de Usinas de tratamento
e produção de urânio e tório metálicos - Cr$ 20. 000. 000,00.
8) Fiscalização de materiais radioativos - ............... .
Ch$ 3. 000. 000,00.
9. Não sendo possível obter a inclusão da mencionada importância na lei orçamentária para o próximo exercício, para assegurar a instalação e o funcionamento da Comissão Nacional de
Energia Nuclear torna-se imprescindível pleitear, para êsse fim,
a, çoncessão dos recursos correspondentes mediante abertura. de
um crédito especial.
10. Com êsse objetivo, solicito a Vossa Excelência que se
digne encaminhar ao exame e discussão do Poder Legislativo o
projeto de lei anexo que autoriza a abertura do crédito especial de
Cr$ 158.000.000,00 (cento e cinqüenta e oito milhões de cruzeiros)
para atender às d~spesas com a instalação e funcionamento no
exercício de 1957, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos de meu mais profundo respeito. - C. A. Octacílio Cunha,
Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

PROJ'ETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.0 128 -

1957

Aprova o ato internacional que cria a Agência Internacional àe Energia.
Atômica,- tendo parecer favorável da Comissão de Segurança Nacional.

(Da Comissão de Diplomacia)
MENSAGEM A QUE SE REFEREM OS PARECERES
Senhores Membros do Congresso Nacional:
De acôrdo com o Artigo n.º 66, inciso I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado d.as Relações Exteriores, o incluso "Estatuto da Agência Internacional de Energia Atômica", concluído em Nova York, a 26 de
outubro de 1956.
Rio de Janeiro, em 11 de abril de 1957. -Juscelino Kubitschek

COPIA
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINIST1:RIO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES
Em 30 de março de 1957.
DE-DPO-DAl-40-602. (04)
A Sua Excelência o Senhor.
Doutor Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência sete
cópias autenticadas da tradução, em português, do Estatuto da
Agência Internacional de Energia Atômica, assinado pelo Brasil
a 26 de outubro de 1956, por ocasião da Conferência Internacional
para a criação do referido organismo a qual se inaugurou em Nova
Iorque, na sede das Nações Unidas, a 20 de setembro de 1956 e encerrou seus trabalhos a 26 de outubro do mesmo ano.
· 2. A êsse propósito, cumpre-me lembrar Vossa Excelência de
que a idéia da criação de uma Agência Internacional de Energia
Atômica surgiu quando, a 8 de dezembro de 19'53, durante a 8.ª
Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, o Presidente dos
Estados Unidos da América propôs a instituição de um órgão internacional destinado a fomentar os usos pacíficos dessa nova fonte. ,de energia.
3 . Os Governos da Autrália, Bélgica, Canadá, França, Portugal, União da Africa do Sul e Reino Unido, juntamente com o
dos Estados Unidos da América, realizaram então consultas sôbre
aquela proposta e prepararam um anteprojeto de estatuto para
a Agência, o qual foi distribuído, para ser analisado e comentado,
aos membros das Nações Unidas ou de quaisquer das agências especializadas.
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4. Em outubro de 1955, o Brasil, a Tcheco-Eslováquia, a
índia e a União Soviética foram convidados a juntarem-se ao
Grupo Negociador inicial a fim de, conjuntamente e com base nos
comentários e críticas recebidos dos países consultados, elaborarem um projeto de estatuto para a futura Agência.
5. Em dezembro do mesmo ano, a 10.ª Sessão da Assembléia
Geral das Nações Unidas adotou uma Resolução sôbre os Usos Pacíficos da Energia Atômica que, inter alia, expressava a satisfação
daquele órgão em vista da ampliação do Grupo Negociador, com
a inclusão dos Países acima aludidos, e em vista da intenção dos
referidos países de convidarem todos os membros das Nações Unidas e das agências especializadas a uma Conferência Internacional
sôbre o texto final do estatuto do novo órgão, para a qual serviria
de base o projeto a ser elaborado pelo referido Grupo.
6. De 27 de fevereiro a 18 de abril de 1956, o Brasil participou
de reuniões em Washington, com os onze outros países negociadores, no sentido de estabelecer um projeto de estatuto para a Agência Internacional de Energia Atômica. O instrumento de trabalho
dessas reuniões foi o anteprojeto elaborado pelo grupo inicial, revisto à luz dos comentários e críticas apresentados pelos Estados
aos quais êsse documento fôra distribuído.
7. Em Washington, a Delegação Brasileira defendeu a tese
de que, em sua ação, o futuro órgão internacional deveria levar em
consideração, particularmente, as necessidades das áreas subdesenvolvidas do mundo. Igualmente, procurou a Delegação assegurar aos materiais férteis lugar de relêvo no projeto de estatuto, de
modo a permitir a indicação dos países dêles possuidores para o
órgão executivo da Agência ("Junta de Governadores"), assim como procurou valorizar êsse tipo de material, tanto quanto possível,
em relação aos materiais físseis, nas cogitações da futura organização. Outra pretensão brasileira foi a de obter a diminuição parcial
das atribuições e podêres do referido órgão executivo, restrito, em
favor do plenário da Agência, isto é, a Conferência Geral .
8. As reivindicações brasileiras foram vitoriosas, tendo sido
acolhidas no projeto a ser examinado pela Confer€1JJ.cia Internacional, que se reuniu a 20 de setembro, na sede das Nações Unidas, em
Nova York, para discutir, aprovar e abrir à assinatura o Estatuto
da nova Agência, a maior conferência já realizada naquela organi-
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zação internacional e que foi presidida pelo Embaixador João Carlos .Muniz, Chefe da Delegação Brasileira.
9. Durante a Conferência, os esforços da Delegação do Brasil
concentraram-se na questão do financiamento, anteriormente apresentada, em Washington, pelos representantes brasileiros sem haver sido incluída no projeto. Assim é que o Brasil conseguiu ver
apofada, por 19 nações latino-americanas, sua emenda no sentido
de que a Agência poderia assistir qualquer membro ou grupo de
membros nas gestões capazes de assegurar o financiamento nescessário aos projetos aprovados.
10. Ao apresentar essa emenda, a Delegação do Brasil acentuou que, sem êsse dispositivo, o Estatuto não .teria sentido, pois
"as necessidades prementes das áreas subdesenvolvidas não poderiam ser substancialmente reduzidas se uma assistência financeira
para projetos de desenvolvimento econômico não pudesse ser proporcionada em condições favoráveis". Posta em votação, a emenda
foi ·unânimemente aprovada, consubstanciando-se no Artigo XI B,
do Estatuto.
11. Após estas considerações, Senhor Presidente, que tiveram
a finalidade de precisar os antecedentes da elaboração do Estatuto
da ·Agência Internacional de Energia Atômica e de assinalar o
papel de relêvo desenpenhado pelo Brasil no processo de criação da
nova instituição, permito-me passar aos objetivos da Agência, conforme definidos pelo Artigo II do Estatuto.
12. Assim é que a Agência procurará acelerar e aumentar a
contribuição da energia atômica para a paz, a saúde e a prosperidade no mundo inteiro, assegurando, na medida de suas possibilidades, que a assistência prestada não será desviada para fins
militares. Nesse sentido, o Estatuto prevê que a Agência deverá
encorajar e apoiar as pesquisas, o desenvolvimento e as aplicações
práticas da energia atômica para fins pacíficos através do mundo.
13. Dentro dêsse contexto de ordem geral e à luz do Artigo
III; relativo às funções da instituição, o Brasil poderá obter da
Agência, ou por seu intermédio, assistência técnica, serviços, suprimentos de materiais e instalações e equipamentos. Algumas
.outras disposições dêsse Artigo, relativas às atribuições da Agência
no sentido de incrementar a troca de informações técnicas e cientificas e encorajar o intercâmbio e a formação de cientistas e técnicos, contemplam ainda matéria de indiscutível importância para o
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Brasil, principalmente ao se levar em conta a necessidade da· formação de cientistas e especialistas na operação de reatores de pesquisas ou de potência para a implementação de um programa brasileiro de desenvolvimento dos usos pacíficos da energia atômica:
14. Neste momento, e após ter esboçado os benefícios que
poderão advir da participação do Brasil na Agência Internacional
de Energia Atômica, peço vênia para chamar a atenção de Vossa
Excelência para um ponto de maior delicadeza e que se refere a
certo tipo de obrigações ligadas à utilização do mencionado órgão
em projetos relativos ao desenvolvimento do emprêgo da energia
nuclear no país.
15. :tsse ponto, contemplado pelo Artigo XII do Estatuto,
relaciona-se com a questão dos contrôles ou salvaguardas que deverão ser aplicados aos projetos aprovados pela Agência e que apresenta evidentes implicações políticas e econômicas. Contudo, julgo, Senhor Presidente, que a substância dêsse Artigo, conforme
adotado na Conferência de Nova York, é de molde a satisfazer tanto
aos países que deverão receber materiais e serviços da Agência,
como será provàvelmente o caso do Brasil nos primeiros anos de
funcionamento do órgão, quanto aos que a ela deverão fornecer
êsses materiais e serviços.
16. De fato, como tôdas as nações representadas naquela
Conferência estavam de acôrdo em que a assistência fornecida através da Agência não seria desviada para fins militares, foi criado, ao
interêsse geral, um sistema de contrôles destinado exclusivamente
a evitar o emprêgo não pacífico da assistência prestada, e que contrariaria inclusive as verdadeiras finalidades do órgão a ser instituído. Entretanto, todos os países interessados em receber assistência da Agência procuraram deixar claramente estabelecido no
Estatuto que o sistema de segurança não interferirá com os seus
programas nacic•nais para aplicação pacífica da energia atômica,
tanto mais que os contrôles só serão aplicados aos que utilizarem
os serviços da referida organização.
Assim, o problema da definição do grau de aplicação dos contrôles, sôbre o qual os debates iniciais da Conferência de Nova
York mostraram, existir sérias divergências, foi resolvido através
de concessões, por vêzes importantes, feitas pelos países em condições de fornecer assistência àqueles que a deverão receber, podendo,
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assim, o Artigo XII, o mais delicado do Estatuto, ser aprovado unânimemente pelas delegações presontes àquela conferência.
Finalmente, cumpre-se, ainda, indicar a Vossa Excelência que
a participação do Brasil na Agência Internacional de Energia Atômica permitirá a adoção de uma política flexível de ação internacional no tocante ao desenvolvimE•nto para fins pacíficos da energia nuclear no Brasil, já que além das relações no plano bilateral,
únicas existentes até o momento, poderá o nosso país desenvolver
ação paralela no plano multilateral, em um órgão onde provávelmente ocupará posição de relêvo, na Junta de Governadores.
Dessa forma, permito-me salientar a Vossa Excelência que,
sendo o Brasil membro da Comissão Preparatória, criada pelo Anexo I do Estatuto da Agência, e sendo o representante brasileiro Presidente dessa Comissão, se :torna da maior urgência a ratificação
pelo Govêrno brasileiro, no mais breve prazo, do instrumento em
causa, a fim de que o Brasil possa ser candidato à designação para
a primeira Junta de Governadores da Agência Internacional de
Energia Atômica.
Devo ainda informar Vossa Excelência, sôbre êsse particular,
que, de acôrdo com os dispositivos estatutários da Agência, a designação dos países nos têrmos do Artigo VI A. I . deverá ocorrer dois
meses antes da realização da Conferência Geral. Caso esta venha
a efetuar-se na data prevista, o depósito do instrumento retificado
deveria ser feito antes de 19 de junho próximo.
Nessas condições, penso, Senhor Presidente, que o Estatuto em
aprêço merece a aprovação do Congresso Nacional, pelo que o passo
às mãos de Vossa Excelência para o devido encaminhamento, nos
têrmos do Artigo 66, I, da Constituição Federal, se com isso concordar Vossa Excelência.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito.
José Carlos de Macedo Soares.

ESTATUTO DA AG:a:NCIA INTERNACIONAL
DE ENERGIA ATôMICA

Artigo I

Instituição da Agência
As Partes ao presente Estatuto instituem uma Agência Internacional de Energia Atômica doravante designada como "a Agência'', em conformidade com as disposições e condições estabelecidas
a seguir.

Artigo II

Objetivos
A Agência procurará acelerar e aumentar a contribuição da
energia atômica para a paz, a saúde, e a prosperidade do mundo
inteiro e se assegurará, na medida de suas possibilidades, que a
assistência prestada por ela própria, a seu pedido, sob sua direção
ou contrôle, não seja utilizada de maneira a contribuir para fins
militares.
Artigo III

Funções
A.

A Agência está autorizada a:

1. Fomentar e facilitar no mundo inteiro o desenvolvimento
e a aplicação prática da energia atômica para fins pacíficos, assiJll
como as pesquisas nesse campo; atuar como intermediária, quando
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para tal solicitada, a fim de conseguir que um de seus membros
preste serviços ou forneça materiais, equipamento ou instalações
a outro membro; e realizar qualquer operação ou prestar qualquer
serviço que seja de utilidade para o desenvolvimento ou a aplicação
prática da energia atômica para fins pacíficos ou para as pesquisas
nesse campo.
2. Promover, em conformidade com o presente Estatuto os
materiais, serviços, equipamentos e instalações necessários ao desenvolvimento e à aplicação prática da energia atômica para fins
pacíficos, inclusive à produção de energia, assim como a pesquisa
nesse campo, levando em devida conta as necessidades das regiões
subdesenvolvidas do mundo.
3. Fomentar o intercâmbio de informações cientificas e técnicas sôbre a utilização da energia atômica para fins pacíficos.
4. Estimular o intercâmbio e a formação de cientistas e especialistas no campo da utilização da energia atômica para fins
pacíficos.
5. Instituir e aplicar salvaguardas destinadas a assegurar
que os materiais fissionáveis especiais e outros materiais, assim
como os serviços prestados, o equipamento, as instalações e as intormações fornecidas pela própria Agência ou a seu pedido ou ainda
sob sua direção ou contrôle, não sejam utilizados de maneira a
contribuir para fins militares; e estender a aplicação dessas salvaguardas, a pedido das partes, a qualquer acôrdo bilateral ou multilateral, ou, a pedido de um Estado, a qualquer atividade dêsse Estado no campo da energia atômica.
6. Estabelecer ou adotar, em consulta e, quando fôr o caso,
ent colaboração com os órgãos competentes das Nações Unidas e
com as agências especializadas interessadas, normas de segurança
destinadas a proteger a saúde e a reduzir ao mínimo os perigos
para a vida e a propriedade (inclusive normas de segurança para
as condições de trabalho) ; prover a aplicação dessas normas às suas
próprias operações assim como às operações em que sejam utiliza.dos produtos, serviços, equipamentos, instalações e informações
fornecidas pela própria Agência ou a seu pedido, ou ainda sob sua
direção ou contrôle, e tomar medidas para a aplicação dessas normas, a pedido das partes, a operações efetuadas em virtude de um
acôrdo bilateral ou multilateral ou, a pedido de um Estado, a qualquer atividade dêsse Estado no campo da energia atômica.
7 -

28.672
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7. Adquirir ou criar as instalações, os estabeleciinentos e o
equipamento necessários ao exercício de suas atribuições autorizadas, sempre que o equipamento, os estabelecimentos e as instalações, que de outro modo estariam à disposição da Agência na região
interessada, sejam inadequados ou só disponíveis em condições que
considere insatisfatórias.
B.

No exercício de suas funções, a Agência:

1 . Atuará em conformidade com os princípios e objetivos das
Nações Unidas, para fomentar a paz e a cooperação internacional,
e de acôrdo com a política das Nações Unidas no sentido de alcançar um desarmamento universal, com as devidas salvaguardas, e
em conformidade com qualquer acôrdo internacional celebrado em
aplicação dessa política.
2. Estabelecerá contrôle sôbre utilização dos materiais fissionáveis especiais por ela recebidos, a fim de assegurar que êsses
materiais sejam empregados Unicamente para fins pacíficos.
3. Repar.tirá seus recursos de modo a garantir a sua eficaz
utilização e a obter o maior benefício geral possível em tôdas as
regiões do mundo, levando em conta as necessidades especiais das
regiões subdesenvolvidas.
4. Apresentará relatórios anuais sôbre seus trabalhos à Assembléia Geral das Nações Unidas, e, quando necessário, ao Conselho de Segurança: se, em relação às atividades da Agência, surgirem questões que sejam da competência do Conselho de Segurança, a Agência notüica-lo-á, como órgão ao qual incumbe a responsabilidade principal pela manutenção da paz e da segurança internacional; ela poderá igualmente tomar as medidas previstas no
presente Estatuto, inclusive no parágrafo C do Artigo XII.
5. Apresentará relatórios ao Conselho Econômico e Social e
aos demais órgãos das Nações Unidas, sôbre questões da respectiva
competência dêsses órgãos.
C. No exercício de suas funções, a Agência não subordinará
a assistência prestada a seus membros a condições políticas, econômicas, militares ou quaisquer outras incompatíveis com as disposições do prese.mte Estatuto.
D. Sob reserva das disposições do presente Estatuto e das
dos acôrdos que, em conformidade com o mesmo concertem um
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Estado, ou grupo de Estados, e a Agência, esta exercerá suas funções:
com o devido respeito pelos direitos soberanos· dos Estados.
Artigo IV
Membros

A. Os membros fundadores da Agência serão .~ .:Est~d:os
membros das Nações Unidas ou de qualquer ~gêi;i.çia , esp.~-.
cializada que tiverem assinado o presente Estatuto, d.en~rQ (le llf;n
venta dias a partir da data em que fôr aberto à assi,natu:i;a,, e q\le
tiverem depositado um instrumento de ratificação.
B. Os outros membros da Ag€,ncia serão os'. Estados que,;
membros ou não das Nações Unidas ou de qualquer: agência espe.;.
cializada, depositem um instrumento de aceitação ·do presente Es-;
tatuto, desde que sua demissão como membro tenha' sido aprovada
pela Conferência Geral, por recomendação da Jurita de Governadores. Ao recomendar e aprovar a admissão de um Estado,: a Junta
de Governadores e a Conferência Geral deverão assegui'ar.;se ·de•
que êsse Estado se encontra em ccmdições de cumprir as obrigações
que incumbem aos membros da Agência e de que se. acha .disposto
a fazê-lo, levando ainda em devida conta a sua capacidade e seu.
desejo de agir em conformidade com os objetivos .e princípios. da.
Carta das Nações Unidas.
C. A Agência fundamenta-se no princípio da igualdade soberana dos membros, os quais, a fim de terem asse·gurados os direitos
e privilégios que decorrem da qualidade de membros da Agência,
deverão cumprir de boa fé as obrigações contraídas ·de coilforniidade com o presante Estatuto.
Artigo V
Conferência Geral

A. Uma Conferência Geral, composta de. representantes de
todos os membros da Agência, reunir-se-á em sessão ordinária
anual e celebrará as sessões extraordinárias que o Diretor-Geral
convocar a pedido da Junta de Governadores ou da maioria dos
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membros. As sessões serão celebradas na sede da Agência salvo
decisão contrária da Conferência Geral.
B. . Nas aludidas sessões, cada membro será represet..'1.tado por
um delegado, que poderá ser acompanhado de suplentes e assessôres. As despesas de viagem e de estada de cada delegação correrão por conta do membro interessado.
C. No princípio de cada sessão, a Conferência Geral elegerá
o Presidente e os demais membros da Mesa, os quais desempenharão suas funções durante todo o período da sessão. Sob reserva
das disposições do presente Estatuto a Conferência Geral estabelecerá o seu regimento. Cada membro da Agência disporá de um voto. As decisões a que se refere o Parágrafo H do Artigo XIV, o Parágrafo C do Artigo XVIII e o Parágrafo B do Artigo XIX serão
tomadas por maioria de dois terços dos membros presentes e votantes. As decisões sôbre outras questões, inclusive a determimação
de. questões adicionais ou categorias de questões que devam ser
resolvidas por maioria de dois terços, serão tomadas pela maioria
Q.os membros presentes e votantes. O quorum será constituído pela
~aioria dos membros .
. · D. A Conferência Geral poderá discutir qualquer questão ou
assunto no âmbito do presente Estatuto, ou que se refira aos podêres e funções de quaisquer dos órgãos nêle previstos, e poderá fazoo recomendações sôbre essas questões ou assuntós aos membros
da Agência, à Junta de Governadores ou a ambos.

p:. , A Conferência Geral:
1. Elegerá os membros da Junta de Governadores em conformidade com o Artigo VI;
2. Aprovará a admissão de novos membros, em conformidade
com o Artigo IV;
3. Suspenderá os privilégios e direitos de um membro em
conformidade com o Artigo XIX;
4. Examinará o relatório anual da Junta;
5. Em conformidade com o Artigo XIV, aprovará o orçamento da Agência, recomendado pela Junta, ou remetê-lo-á a essa
última, com suas recomendações sôbre o conjunto ou as partes para· que lhe seja 'novamente submetido pela Junta;
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6. Aprovará os relatórios a serem submetidos às Nações
Unidas, em conformidade com o acôrdo que estabeleça as relações
entre a Agência e êsse órgão com exceção dos relatórios mencionados no Parágrafo C do Artigo XII, ou os remeterá à Junta com suas
recomendações;
7. Aprovará quaisquer acôrdos entre a Agência e as Nações
Unidas ou outras organizações, a que se refere o Artigo XVI, ou os
devolverá à Junta com suas recomendações para que lhe sejam novamente submetidos;
8. Aprovará regras e limitações com respeito à faculdade da
Junta para contratar empréstimos em cc•nformidade com o Parágrafo G do Artigo XIV; aprovará as regras relativas à aceitação
de contribuições voluntárias pela Agência; e aprovará, segundo :o
Parágrafo F do Artigo XIV, a forma em que poderá ser utilizado o
fundo geral, mencionado nesse parágrafo;
9. Aprovará emendas ao presente Estatuto, em conformid~de
com o Parágrafo C do Artigo XVIII;
10. Aprovará a nomeação do Diretor-Geral em conformidade
com o Parágrafo A do Artigo VII;
F. A Conferência Geral está autorizada a:
1. Tomar decisões sôbre qualquer assunto que a Junta de
Govermadores lhe tenha expressamente remetido para êsse fim;
2. Apresentar questões ao exame da Junta de Governadores
e solicitar-lhe que apresente relatórios sôbre qualquer ass-unto relativo às funções da Agência.
· ··
Artigo VI
Junta de Governadores

A. A Junta de Governadores terá a seguinte composição:
1 . A Junta de Governadores que se retira (ou, no caso da
primeira Junta, a Comissão Preparatória mencionada no anexo
I) designará, para participarem dá Junta, os cincos membros mais
adiantados da Agência no campo da tecnologia da energia atômica, inclusive da produção de materiais férteis, em cada uma. das
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seguintes regiões, que ainda não esteja representada por nenhum
dos c:mco membros acima mencionados:
l)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

América do Norte
América Latina
Europa Ocidental
Europa Oriental
África e Oriente Médio.
Asia Meridional;
Sudeste da Ásia e Pacífico;
Extremo Oriente.

2. A Junta de Governadores que se retira (ou, no caso da
.primeira Junta, a Comissão Preparatória mencionada no anexo
I) designará para participarem da Junta dois membros, entre os
seguilntes outros produtores de materiais férteis; Bélgica, Polônia,
Portugal e Tcheco-Eslováquia; e designará, igualmente, para participarem da Junta a um outro membro, como fornecedor de assistência técnica. Nenhum membro dessa categoria, que faça parte
da Junta durante um ano determinado, poderá ser novamente designado para o ano seguinte na mesma categoria.
3 . A Conferl•ncia Geral elegerá dez membros da Agência
para a Junta de Governadores, dando devida atenção a uma representação eqüitativa, na Junta como um todo, dos membros
das regiões mencionadas no subparágrafo A-1 do presente artigo,
de tal modo que a Junta inclua sempre nessa categoria um representante de cada uma das referidas regiões, exceto a América do
Norte. Com exceção dos cinco membros eleitos para o período de
um ano, em conformidade com o Parágrafo D do presente artigo,
nenhum membro dessa categoria poderá, no término de seu mandato, ser reeleito na mesma categoria para mais um ano.
B. As desigmações previstas nos subparágrafos A-1 e A-2 do
presente artigo realizar-se-ão dentro de um período não inferior
a sessenta dias antes da abertura da sessão anual ordinária da
Conferência Geral. As eleições previstas no subparágrafo A-3 do
presente artigo serão efetuadas no curso das sessões anuais ordinárias da Conferência Geral.
C. Os membros representados ma Junta de Governadores, de
acôrdo com os subparágrafos A-1 e A-2 do presente artigo, excereerão as suas funções desde o fim da próxima sessão anual ordiná-
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ria da Conferência, posterior à sua designação, até o fim da sessão
anual ordinária seguinte da Conferência Geral.
D. Os membros representados na Junta de Governadores,
em conformidade com o subparágrafo A-3 do presente artigo, exercerão as suas funções desde o fim da sessão anual ordinária da
Conferência Geral, durante a qual tiverem sido eleitos, até o fim
da segunda sessão anual ordinária subseqünte da Conferência Geral. No entanto, por ocasião da eleição dêsses membros para a
primeira Junta, cinco dentre êles serão eleitos por período de um

amo.

E. Cada membro da Junta de Governadores disporá de um
voto. As decisões sôbre o montante do orçamento da Agência serão
tomadas por maioria de dois terços dos membros presentes e votantes, como previsto no Parágrafo H do Artigo XIV. As decisões
sôbre outros assuntos, inclusive a determinação de questões adicionais ou categorias de questões a serem resolvidas por maioria
de dois terços, serão tomadas por maioria dos membros e votantes.
O quorum será constituído por dois terços de todos os membros da
Junta.
F. A Junta de Governadores terá autoridade para desempenhar as fumções da Agência, em conformidade com o presente Estatuto, sob reserva de suas responsabilidades em relação à Conferência Geral, tal como nêle previsto.
G . A Junta de Governadores reunir-se-á tôdas as vêzes que
julgar necessário. As reuniões serão realizadas na sede da Agência,
a menos que a própria Junta decida de outra forma.
H. A Junta de Governadores designará, entre os seus membros, o Presidente e os outros membros da Mesa, e, sob reserva das
disposições do presente Estatuto, estabelecerá o seu próprio regimento interno.
I. A Junta de Governadores poderá criar as comissões que
julgar necessárias e nomear pessoas para representá-la junto a
outras organizações .
J. A Junta de Governadores preparará, para a Conferência
Geral, um relatório anual sôbre os assuntos da Agência e sôbre
todos os projetos aprovados pela instituição. A Junta preparará,
igualmente, para apresentar à Conferência Geral, todos os relatórios que a Agência tenha de fazer às Nações Unidas, ou os que
seja solicitada a fazer, ou a qualquer outra organização, cujas
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atividades estejam relacionadas com as da Agência. ii:sses relatórios, assim como os anuais, serão submetidos aos membros da
Agência no mínimo um mês antes da sessão anual ordinária da
Conferência Geral.
Artigo VII
Pessoal

A. O Pessoal da Agência será chefiado por um Diretor-Geral,
a ser nomeado pela Junta de Gove1 roadores para um período de
quatro anos, com a aprovação da Conferência Geral. O DiretorGeral será o mais alto funcionário da Agência.
B. O Diretor será responsável pela nomeação, organização e
direção das atividades do pessoal e ficará sob a autoridade e o
contrôle da Junta de Governadores. No exercício de suas funções
seguirá os regulamentos adotados pela Junta.
C. O pessoal da Agência compreenderá os especialistas em
questões científicas e técnicas e demais funcionários qualificados
necessários à consecução dos objetivos e ao desempenho das funções da Agência. Esta guiar-se-á pelo princípio da manutenção de
um mínimo de pessoal permanente.
D. A consideração primordial, que será levada em conta no
recrutamento e nomeação do pessoal e na determinação das
condições de trabaJho, será a de assegurar à Agância os serviços
de funcionários que possuam o mais alto grau de eficiencia, de competência técnica e de integridade. Sujeito a essa consideração, serão devidamente observadas as contribuições dos membros à
Agência e a importância de recrutar o pessoal sob um critério
geográfico tão amplo quanto possível.
E. As condições de nomeação, de remuneração e de dispensa
do pessoal ajustar-se-ão aos regulamentos estabelecidos pela Junta
de Govermadores, sob reserva das disposições do presente Estatuto
e das regras gerais aprovadas pela Conferência Geral, após recomendação da Junta.
F. No cumprimento de seus deveres, o Diretor-Geral e o
pessoal não solicitarão nem aceitarão instrução de nenhuma procedência alheia à Agência e se absterão de tôda atividade incompatível com a condição de funcionários da Agência. Sob reserva de
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suas responsabilidades para com esta última, não revelarão nenhum segrêdo de fabricação nem qualquer outra informação confidencial de que tenham conhecimento em virtude de suas funções
oficiais junto à Agência. Cada um dos membros se compromete a
respeitar o caráter internacional das funç9es do Diretor-Geral e
do pessoal, e a não procurar influunciá-los no desempenho de
suas funções .
G. No presente artigo, o têrmo "pessoal" compreende também guardas.
Artigo VIII
Troca de Informações

A. Recomenda-se a cada membro pôr à disposição da Agência
tôdas as informações que, no entender do membro, possam ser
de utilidade para a Agência.
B. Cada membro porá à disposição da Agência tôdas as informações científicas obtidas em conseqüência da assistência
prestada pela Agência, em virtude do Artigo XI.
C. A Agência compilará e porá à disposição dos membros, em
forma acessível, tôdas as informações que tenha recebido em virtude dos Parágrafos A e B do presente artigo.
Adotará ainda medidas positivas para fomentar, entre os
membros, a troca de informações sôbre a natureza e a utilização
da energia atômica para fins pacíficos e, para êsse fim, lhe servirá
de intermediária.
Artigo IX
Fornecimento de Materiais

A. Os membros poderão pôr à disposição da Agência, sob
condições com ela convencionadas, as quantidades de materiais
fissionáveis, especiais, que julgarem conveniente. Os materiais
colocados à disposição da Agência poderão, à discrição do membro
que os forneceu, ser armazenados pelo membro interessado ou, com
o assentimento da Agência, nos depósitos desta.
B. Os membros poderão igualmente pôr à disposição da
Agência materiais férteis, conforme defimidos no Artigo XX,
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assim como outros materiais. A Junta de Governadores determinará as quantidades dêsses materiais que a Agência aceitará em
virtude dos acôrdos previstos no Artigo XIII.
C. Cada membro comunicará à Agência as quantidades, a
forma e a composição dos materiais fissionáveis especiais, dos
materiais férteis e de outros que, em conformidade com suas
próprias leis, deseje pôr imediatamente à disposição da Agência ou
no curso de um período determinado pela Junta de Governadores.
D. A pedido da Agêmcia, um membro deverá fornecer sem
demora a outro membro, ou a um grupo de membros, dos materiais
que tiver pôsto à disposição da Agência, as quantidades por ela
especificadas e entregará, sem tardar, à própria Agência, as quantidades de materiais que sejam realmente necessários ao funcionamento de suas instalações e à realização nelas de pesquisas científicas.
E. As quantidades, a forma e a composição dos materiais
postos à disposição por um membro poderão ser por êle modificadas,
a qualquer momento, com aprovação da Junta de Governadores.
F. Uma primeira comunicação deverá ser feita por cada
membro, nos têrmos do Parágrafo C dêste artigo, no período de
três meses que se seguir à data da entrada em vigor do presente
Estatuto em relação a êsse membro. Salvo decisão contrária da
Junta de Governadores, os materiais postos inicialmente à disposição da Agência corresponderão ao ano civil subseqüente ao da entrada em vigor do presente Estatuto com relação ao membro interessado. Da mesma maneira, cada comunicação posterior corresponderá, salvo decisão contrária da Junta, ao ano civil que se seguir ao da comunicação e deverá ser feita, no mais tardar, até primeiro de novembro de cada ano.
G. A Agência determinará o lugar e o modo de entrega e,
se fôr o caso, a forma e a composição dos materiais cuja entrega
tenha solicitado a um membro, deduzindo-os da quantidade total
que êsse membro se prontificará a fornecer. A Agência procederá
igualmente à verificação das quantidades dos materiais fornecidos
e manterá os membros informados, periodicamente, sôbre o
assunto.
H. A Agência será responsável pela armazenagem e proteção
dos materiais que se encontrarem em seu poder. Deverá também
certificar-se de que êsses materiais estarão protegidos contra (1) as
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intempéries, (2) ô afastamento ou uso não autorizados, (3) os
danos ou a destruição inclusive a sabotagem, e (4) a tomada pela
fôrça. Na armazenagem dos materiais fissionáveis que se encontrem em seu poder, a Agt•ncia deverá assegurar uma distribuição
geográfica dêsses materiais que não permita a acumulação de
grandes estoques em qualquer país ou região do mundo.
I. A Agência deverá, logo que possível, estabelecer ou adquirir os elementos que sejam necessários, entre os abaixo relacionados:
1. Material, equipamento e instalações para a recepção, a
armazenagem e a distribuição de materiais;
2. Meios materiais de proteção;
3. Medidas adequadas de segurança e de proteção à saúde;
4. Laboratórios de contrôle para a análise e a verificação dos
materiais recebidos;
5. AlojamentÇ>s e instalações administrativas para o pessoal
necessário à execução das disposições precedE.mtes.
J. Os materiais postos à disposição, em virtude dêste artigo,
serão utilizados na forma determinada pela Junta de Governadores,
em conformidade com as disposições do presente Estatuto. Nenhum
membro poderá exigir que os materiais por êle colocados à disposição da Agência sejam conservados separadamente, nem poderá indicar o projeto espec.ífico no qual devam ser usados.
Artigo X

Serviços, equipamentos e instalações
Os membros poderão pôr à disposição da Agência os serviços, o equipamento e as instalações que possam ccmtribuir para a
realização dos objetivos e o desempenho das funções da Agência.
Artigo XI

Projetos da Agéncia
A. Qualquer membro ou grupo de membros da Agência que
deseje empreender um projeto de desenvolvimento ou aplicação
~rática da energia atômica para fins pacíficos, ou de pesquisa
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nesse campo, poderá solicitar a assistência da Agência para a obtenção dos materiais fissionáveis especiais e .outros, assim como
para os serviços, o equipamento e as instalações necessárias à
realização de tal projeto.
Qualquer pedido dêsse gênero deverá ser acompanhado de
uma exposição sôbre os objetivos e o alcance do projeto e será examinado pela Junta de Governadores.
B. Se a tanto solicitada, a Agência poderá também ajudar a
um membro ou grupo de membros nas gestões para obter, de outras
fontes, os meios financeiros necessários à realização dêsses projetos. Ão fornecer essa assistência, a Agência não ficará obrigada a
dar garantias nem a assumir qualquer responsabilidade financeira
com relação ao projeto.
e. A Agência poderá fazer arranjos para obter o fornecimento, da parte de um ou mais de seus membros, de quaisquer
materiais, serviços, equipamento e instalações necessárias à
execução do projeto, ou poderá encarregar-se de fornecê-los diretamente, em todo ou em parte, levando em consideração os desejos
do membro ou dos membros que tiverem solicitado a sua ajuda.
D. A fim de estudar o pedido, a Agência poderá enviar ao
território do membro ou do grupo de membros solicitantes uma ou
mais pessoas qualificadas para examinarem o projeto. Para êsse
fim, a Agência poderá, com o assentimento prévio do membro ou do
grupo de membros autores do pedido, utilizar seus próprios funcionários ou empregar quaisquer nacionais, de um de seus membros,
devidamente qualificados.
E. Antes de aprovar um projeto em virtude do presente artigo, a Junta de Governadores levará em conta devidamente:
1 . A utilidade do projeto, inclusive as suas possibilidades de
realização do ponto de vista científico e técnico;
2. A existência de planos adequados, de fundos suficientes e
do pessoal técnico qualificado para assegurar a boa execução do
projeto;
3. A existência de normas sanitárias e de segurança adequadas à manutenção e à armazenagem dos materiais e ao funcionamento das instalações;
4. A impossibilidade em que se encontre o membro ou grupo
de membros solicitantes de obter os meios financeiros, os materiais,
as instalações, o equipamento e os serviços necessários;
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5. A repartição eqüitativa dos materiais e outros recursos
postos à disposição da Agência;
6 . As necessidades particulares das regiões subdesenvolvidas
do mundo;
7. Quaisquer outras questões pertinentes.
F. Uma vez aprovado um projeto, a Agência concluirá, com
o membro ou grupo de membros que o tenha submetido, um acôrdo
que deverá:
1. Prever a atribuição a êsse projeto de todos os materiais
fissionáveis especiais ou outros materiais que possam ser necessários;
2. Prever a transferência dos materiais fissionáveis especiais
do lugar em que estejam armazenados - quer se trate de materiais
sob custódia da Agência ou membro que os forneceu para os projetos da Agência - ao membro ou grupo de membros que submeter
ao projeto sob condições que garantam tôdas as remessas necessárias e que correspondam às normas de segurança e proteção à
saúde;
3. Definir as condições, serviços, equipamento e imstalações
pela própria Agência e, no caso de êsse fornecimento ser proporcionado por um membro, enunciar as condições ajustadas entre o
membro ou grupo de membros que submete o projeto e o membro
que presta a assistência.
4. Incluir compromisso pelo membro ou grupo de membros
que submete o projeto, de que (a) a assistência prestada não será
utilizada de modo a contribuir para fins militares, e (b) o projeto
ficará sujeito às salvaguardas previstas no Artigo XII, devemdo ser
especificadas no acôrdo as salvaguardas correspondentes;
5. Conter medidas apropriadas com relação aos direitos e interêsses da Agência e aos do membro ou membros interessados em
quaisquer invenções ou descobertas ou patentes com elas relacionadas, que possam resultar do projeto;
6. Prever medidas adequadas no tocante à solução de controvérsias;
7. Incluir quaisquer outras disposições apropriadas.
G. As disposições do presente artigo aplicar-se-ão igualmente,
se fôr o caso, a quaisquer pedidos de materiais, serviços, instalações
ou equipamento, relativo a um projeto já em curso.
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Artigo XII
Salvaguardas da Agência

A. No tocante a qualquer projeto da Agência, ou a outro arranjo no qual as partes interessadas lhe solicitem que aplique salvaguardas, a Agência terá os seguintes direitos e responsabilidades
na medida em que se apliquem a êsse projeto ou arranjo;
1. Examinar os planos das instalações e do equipamento especializado inclusive dos reatores nucleares, e aprová-los unieamente para assegurar que não serão utilizados de modo a contribuir para fins militares que se conformam às normas de proteção,
da saúde e de segurança pertinentes e que permitirão a eficaz aplicação das salvaguardas previstas no presente artigo;
2. Exigir a aplicação das medidas de proteção da saúde e das
medidas de segurança prescritas pela Agência .
3. Exigir a manutenção e a apresentação de registros das
operações para facilitar a contabilidade dos materiais férteis e dos
materiais fissionáveis especiais utilizados ou produzidos no projeto
ou no arranjo;
4. Pedir e receber relatórios sôbre a marcha dos trabalhos;
5. Aprovar os meios a serem usados para o tratamento químico dos materiais irradiados, unicamente com o objetivo de garantir que êsse tratamento químico não se prestará ao desvio dos
materiais para fins militares e que se ajustará às normas de proteção da saúde e às normas de segurança aplicáveis; exigir que os
materiais fissionáveis especiais recuperados ou obtidos como tiubprodutos, sejam utilizados para fins pacíficos, sob a salvaguarda
contínua da Agência, em trabalhos de investigação ou em reatores,
existentes ou em construção, especüicados pelo membro ou membros interessados exigir que se deposite em poder da Agência todo
o excedente de materiais fissionáveis especiais, recuperados ou obtidos como subprodutos, além das quantidades necessárias aos usos
acima indicados, a fim de evitar acumulação dêsses produtos, sob a
condição de que, posteriormente a pedido do membros interessados,
os materiais fissionáveis especiais assim depositados em poder da
Agência lhes serão restituídos sem demora para serem por êles
utilizados nas condições acima especificadas;
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6 . Enviar ao território do Estado ou Estados beneficiários
inspetores, desigmados pela Agência após consulta com o Estado ou
Estados interessados, os quais terão acesso, a qualquer momento, a
todos lugares e informações e pessoas que, por sua profissão, se
ocuparem de materiais, equipamentos ou instalações que devam ser
controladas por fôrça do presente Estatuto, segundo seja necessário para a contagem dos materiais férteis e materiais fissionáveis
especiais fornecidos, assim como dos produtos fissionáveis, para
determimar-se não há violação do compromisso de não utilização de
modo a contribuir para fins militares, mencionado no subparágrafo
F-4 do Artigo XI, e das medidas de proteção da saúde e das medidas de segurança, mencionados no subparágrafo A-2 do presente
artigo, assim como de quaisquer condições prescritas no acôrdo
concluído entre a Agência e o Estado ou Estados interessados.
A pedido do Estado interessado, os inspetores designados pela
Agência serão acompanhados pelos representantes das autoridades
dêsse Estado, sob a reserva de que tal fato não deverá acarretar
demoras aos trabalhos dos inspetores nem constrangê-los no exercício de suas funções.
7. Em casos de violação e de falta, e se o Estado ou Estados
beneficiários não tomarem, em um prazo razoável, as medidas corretivas requeridas, a Agência terá o direito de suspender ou dar por
terminada a assistência e retirar quaisquer materiais e equipamento fornecidos por ela ou por um membro ao referido Estado ou
Estados, para a execução do projeto.
B. A Agência estabelecerá, de acôrdo com suas necessidades,
um corpo de inspetores. :S:sse corpo ficará .e11carregado de examinar
tôdàs as operações efetuadas pela própria Agência para determinar
se estão sendo observadas as medidas de proteção da saúde e as
medidas de segurança por ela prescritas para aplicação aos projetos
sujeitos a sua aprovação, direção ou contrôle, e se a Agência vem
tomando tôdas as medidas capazes de evitar que os materiais férteis e os materiais fissionáveis especiais que se achem sob sua
guarda ou que sejam utilizados ou produzidos durante suas próprias operações, não serão utilizados de forma a servir a fins militares. A Agência deverá exercer imediatamente ação corretiva para
pôr fim a qualquer violação ou omissão da obrigação de tomar as
medidas apropriadas.
· ·
. ~..,, ..
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C. O corpo de inspetores será também encarregado de obter
e verificar a contabilidade mencionada no subparágrafo A-6 do
presente artigo e de decidir se é observado o compromisso mencionado no subparágrafo F-4 do Artigo XI, as disposições do subparágrafo A-2 do presente artigo e tôdas as outras condições do projeto prescritas pelo acôrdo concluído entre a Agência e o Estado
ou Estados interessados. Os inspetores comunicarão qualquer violação ao Diretor-Geral, que transmitirá as informações à Junta
de Governadores. A Junta pedirá ao Estado ou Estados beneficiários que ponham fim imediatamente a qualquer violação cuja existência fôr comprovada. A Junta levará essa violação ao conhecimento de todos os membros, assim como ao Conselho de Segurança e
à Assembléia Geral das Nações Unidas. Se o Estado ou Estados
beneficiários não tomarem, em um prazo razoável, tôdas as medidas necessárias a pôr fim a essa violação, a Junta poderá tomar
uma das duas seguintes medidas, ou ambas: dar instruções para
que seja reduzida ou interrompida a assistência concedida pela
Agência, ou por um membro, e pedir a devolução dos materiais
e equipamento fornecidos ao membro ou membros beneficiários.
A Agência poderá igualmente, de conformidade com o Artigo XIX,
privar qualquer infrator do exercício dos privilégios e direitos inerentes à qualidade de membro.
Artigo XIII
Reembôlso dos Membros

Salvo se fôr convencionado de outra forma entre a Junta de
Governadores e o membro que fornecer à Agência materiais, serviços, equipamentos e instalações, a Junta concluirá com o aludido
membro um acôrdo que estipule o reembôlso dos elemer.ntos fornecidos.
Artigo XIV
Disposições financeiras

A. A Junta de Governadores submeterá à Conferência Geral
um projeto de orçamento anual das despesas da Agência. A fim
de facilitar a tarefa da Junta a êsse respeito, o Diretor-Geral
preparará inicialmente o projeto de orçamento.
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Se a conferência geral não aprovar o projeto, devolvê-lo-á à
Junta acompanhado de suas recomendações. A Junta apresentará,
então, nôvo projeto à Conferência Geral para aprovação.
B . As despesas da Agência serão classificadas segundo as
seguintes categorias:
1. Despesas administrativas, que incluirão:
a) Despesas com o pessoal da Agência, excetuadas as relativas
ao pessoal cujo emprêgo esteja relacionado com os materiais, serviços, equipamento e instalações referidos no subparágrafo B-2
seguinte; as despesas com reuniões e as despesas necessãrias à
preparação de projetos da Agência e à distribuição de informação;
b) As despesas decorrentes da aplicação das salvaguardas
previstas no Artigo XII em relação aos projetos da Agência no subparágrafo A-5 do Artigo III, em relação aos acôrdos bilaterais ou
multilaterais, assim como as despesas de manipulação e armazenagem pela Agência de material fissionãvel especial, que não sejam as despesas de armazenagem e manipulação a que se refere
o parágrafo E, dêste artigo;
2. As despesas, além das previstas no subparágrafo 1 do
presente parágrafo, relativas a materiais, instalações, estabelecimentos e equipamento, adquiridos ou instituídos pela Agência,
proporcionadas em virtude de acôrdo com um ou mais de seus
membros.
C. Ao fixar os gastos previstos no subparágrafo B-1 (b) acima, a Junta de Govemadores deduzirá as quantias recuperáveis,
por fôrça de acôrdos, relativos à aplicação de salvaguardas, convencionados entre a Agência e as partes em convênios bilaterais ou
multilaterais.
D. A Junta dé Governadores repartirã entre os membros da
Agência, as despesas previstas no subparágrafo B-1, acima, de acôrdo com uma escala a ser fixada pela Conferência Geral. Ao fixar
a escala, a Conferência Geral seguirá pelos princípios adotados
pelas Nações Unidas t.no tocante às contribuições dos Estados membros para o orçamento ordinário daquela organização.
E. A Junta de Governadores estabelecerá, periodicamente
uma escala de taxas, inclusive taxas razoáveis e uniformes de armazenagem e manipulação, aplicáveis aos materiais, serviços, equipamento e instalações fornecidos pela Agência aos seus membros.
Essa escala será calculada de forma a dar à Agência uma renda
8 -

28.672
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suficiente para cobrir as despesas e custos referidos no subparâgrafo B-2 acima, deduzida qualquer cantribuição voluntâria que
a Junta de Governadores decida utilizar para êsse fim, de acôrdo
com o Parágrafo F. As quantias obtidas com a aplicação dessa
escala se destinarão a um fundo especial que será utilizado para
pagar aos membros os materiais, serviços, equipamento ou instalações, que tenham fornecido, e para satisfazer tôdas as outras despesas referidas no subparágrafo B-2 acima, nas quais incida.. a
própria Agência.
F. Os excedentes de renda a que se refere o Parágrafo E
sôbre as despesas e custos que nêle se mencionam, assim como as
contribuições voluntárias feitas à Agência, serão colocados em um
fundo geral que poderá ser usado na forma que determinar a Junta
de Governadores, com a aprovação da Conferência Geral.
G. Sujeito às regras e limitações aprovadas pela Conferência
Geral, a Junta de Governadores poderá contrair empréstimos em
nome da Agência, sem impor, todavia, aos membros da Agência,
qualquer responsabilidade no tocante a êsses empréstimos, e a
aceitar contribuições voluntárias oferecidas à Agência,
H. As decisões da Conferência Geral sôbre questões financeiras e as da Junta de Governadores sôbre o montante do orçamento
da Agência serão tomadas por maioria de dois terços dos membros
presentes e votantes.
Artigo XV
Privilégios e Imunidadesi

A. A Agência gozará, no território de cada um dos membros,
da capacidade jurídica e dos privilégios e imunidades necessários
ao exercício de suas funções .
B. Os delegados dos membros e seus suplentes e assessôres,
os Governadores nomeados para a Junta, assim como seus suplentes e assessôres, o Diretor-Geral e o pessoal da Agência gozação dos
privilégios e imunidades necessários ao exercício, com independência, de suas funções em relação à Agência.
C. A capacidade jurídica e os privilégios e imunidades mencionados no presente artigo serão definidos em um acôrdo ou
acôrdos distintos a serem concluídos entre a Agência, representada
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para êsse fim pelo Diretor-Geral, que agirá de acôrdo com as instruções da Junta de Governadores, e os membros.
Artigo XVI
Relações com outras Organizações

A. A Junta de Governadores, com o assentimento da Conferência Geral, fica autorizada a concluir um ou mais acôrdos que
estabeleçam relações apropriadas entre a Agência e as Nações Unidas e quaisquer outras organizações cujas atividades sejam afins
às da Agência.
B. O acôrdo ou acôrdos que estabeleceram as relações entre a Agência e as Nações Unidas deverão prever que:::
.
1. A Agência submeterá às Nações Unidas os relatórios mencionados nos subparágrafos B-4 e B-5 do Art. III;
2. A Agência examinará as resoluções a ela referentes, aprovadas pela Assembléia Geral ou por um dos Conselhos das Nâções
Unidas, e, quando solicitada, apresentará relatórios ao órgão apropriado das Nações Unidas sôbre as medidas por ela toinadâS, ou
por seus membros, de conformidade com o presente Estatuto, c~nio
resultado de tal exame.
··'

!

Artigo XVII
Solução de controvérsias

A. Qualquer questão ou controvérsias sôbre a interpretação
ou aplicação do presente Estatuto, que não seja solucionada por
meio de negociação, será submetida à Côrte Internacional de Justiça, de conformidade com o Estatuto da Côrte, a menos que as
partes interessadas concordem em outro meio de solução.
B. A Conferência Geral ou a Junta de Governadores acham-se igualmente habilitadas a solicitar da Côrte Internacional de
Justiça, com prévia autorização da Assembléia Geral das Nações
Unidas, pareceres consultivos sôbre quaisquer questões ·jurídicas
que surjam no âmbito das atividades da Agência.
·
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Artigo XVIII
Emendas e Retiradas de Membros

A. Qualquer membro pode propor emendas ao presente Estatuto. O Diretor-Geral preparará cópias certificadas do texto de
qualquer emenda proposta e as remeterá a todos os membros, pelo
.m~.~os, noventa dias antes da data em que a emenda deverá ser
examinada pela Conferência Geral.
B. Na quinta sessão anual da Conferência Geral, após a entrada. em vigor do presente Estatuto, a questão da revisão geral
de suas disposições será incluída na agenda da referida sessão. Se
aprovada pela maioria dos membros presentes e votantes, a revisão
será efetuada no curso da sessão seguinte da conferência Geral.
Por conseguinte, as propostas sôbre a questão da revisão geral do
Estatuto poderão ser submetidas à decisão da Conferência Geral
segundo o mesmo processo.
. C. As emendas entrarão em vigor para todos os membros
quando:
~·
i) Aprovadas pela Conferência Geral por maioria de dois
têrços dos membros presentes e votantes, após o exame das observações apresentadas pela Junta de Governadores sôbre cada emenda proposta; e
(ii) Aceitas por dois terços de todos os membros de acôrdo
com as disposições constitucionais respectivas. A aceitação por
cada um dos membros se afetuará mediante o depósito de um instrumento de aceitação com o Govêrno depositário mencionado no
Parágrafo e do Artigo XXI.
D. A qualquer momento depois de transcorridos cinco anos
·a contar da data da entrada em vigor do presente Estatuto, conforme o Parágrafo e do Artigo XXI, ou em qualquer ocasião em
que não esteja disposto a aceitar uma emenda ao Estatuto, um
membro poderá retirar-se da Agência mediante aviso prévio dado
por escrito ao Govêrno depositário, mencionado no Parágrafo e
do Artigo XXI, que informará sem demoras a respeito à Junta
de Governadores e a todos os outros membros.
E. A retirada de um membro da Agência não afetará as
obrigações contratuais assumidas nos tênnos do Artigo XI, nem
as obrigações orçamentárias relativas ao ano em que se retira.
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Artigo XIX
Suspensão e Privüégios

A. Todo membro em atraso, no pagamento de suas contribuições financeiras à Agência, não terá direito de voto se o montante da soma devida fôr igual ou superior ao total das contribuições devidas por êle para os dois anos precedentes. A Conferência
Geral poderá permitir, entretanto, que êsse membro vote; se chegar
à conclusão de que o atraso se deve a circunstâncias alheia.s ;à:.·
vontade do membro.
B. Qualquer membro que tiver infringido reiteradamente as.
disposições do presente Estatuto, ou de um acôrdo concluído por
êle em conformidade com o presente Estatuto, poderá ser suspenso
do exercício dos direitos e privilégios de membro por decisão da
Conferência Geral, tomada por maioria de dois terços dos mem,;
bros presentes e votantes, sob prévia recomendação <;la ..Junta d~.
Governadores.
Artigo XX
Definições

Para os fins do presente Estatuto.
1. Entende-se por material fissionável especial: o plutônio.
239; . o urânio 233; o urânio enriquecido nos isótopQS 235: ou. ~~;.
qualquer material que contenha um ou vários dos .eleinentos c~t&c-;
dos; e os demais materiais fissionáveis que; de tempos em tempos,.
a Junta de Governadores designar. Todavia, o têrmo ~-'-material:
fissionável especial não se aplica aos materiais férteis".·
..
2. Entende-se por "urânio enriquecido nos· isótopos 235 ou
233, ou ambos, em quantidades dêsses dois isótopc;>s t;' a_.de is~topos
238 seja superior à relação entre a quantidade de tsótopQi; 23.5· :e a.
de isótopos 238 no urânio natural.
...
3. Entende-se por "material fértil"o urânio constituído 'pela
mistura de isótopos que ocorre na natureza; o urânio cuja propor'.".
ção de isótopos 235 seja inferior à normal; o tório; todo os.materiais
acima mencionados sob a forma de metal, liga; compostos qu~m.icos
ou concentrados; qualquer outro material que contenha . m.n ou vá-
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rios dos materiais antes mencionados n:a concentração que fôr fixada, de tempos, pela Junta de Governadores; e os demais materiais
que, de tempos em tempos, designar a Junta de Governadores.
Artigo XXI
Assinatura, Aceitação e Entrada em Vigor

·A. O presente Estatuto será aberto à assinatura de todos os
Estados Membros das Nações Unidas ou de quaisquer das Agências
especializadas, a 26 de outubro de 1956, e permanecerá aberto à
assinatura por um período de noventa dias.
· '·' B.. Os Estados signatários tornar-se-ão partes do presente
Estatuto mediante depósito de um instrumento de ratificação.
· e. Os instrumentos de ratificação dos Estados signatários e
o8 · instrumentos de aceitação dos Estados cuja admissão tenha
sido ·aprovada, conforme o parágrafo b do Artigo 4.º do presente
estatuto serão depositados com o Govêrno dos Estados Unidos da
América, que será o Govêrno depositário.
D. A ratificação ou aceitaÇão 'pelos Estados, do presente
Estatuto, se efetuará em conformidade com suas disposições constitucionais respectivas.
E. O presente Estatuto, independentemente do Anexo, entrará em vigor quando dezoito Estados houverem depositado instrumentos de ratüicação, em conformidade com o Parágrafo b
ciêSte · artigo, e desde que entre êsses dezoitos Estados figurem;
peio· menos, ·três dos seguintes: Canadá, Estados Unidos da América, França, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e
União Soviética; Os instrumentos de ratificação e os instrumentos
de aceitação, depositados posteriormente, surtirão efeito a partir
da: data de sua recepção.
.... ' f) O Govêrno depositário comunicará, sem demora, a todos
0s 'Estados signatários do presente Estatuto, a data do depósito
de cada instrumento de ratificação e a data da entrada em vigor do
Estatuto. O Govêrno depositário informará, sem tardar, a todos
signatários e membros, as datas em que outros Estados se tornem
parte, subseqüentemente, ao presente Estatuto.
g) O Anexo do presente Estatuto entrará em vigor no primeiro dia em que o Estatuto fôr aberto à assinatura.
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Artigo XXII
Registro com as Nações Unidas
a) O presente Estatuto será registrado, pelo Govêrno depositário, em decorrência do Art. 102 da Carta das Nações Unidas.
b) Os acôrdos concluídos entre a Agência e um ou mais
membros, os acôrdos entre a Agência e uma ou mais organizações
e os acôrdos concluídos entre os membros da Agência, sob reserva
de sua aprovação, serão nesta registrados. :S:sses acôrdos serão
também registrados pela Agência nas Nações Unidas, se êsse registro fôr estipulado pelo Artigo 102 da Carta das Nações Unidas.

Artigo XXIII
Textos Autênticos e Cópias Certificadas

O presente Estatuto, redigido nos idiomas chinês, espanhol,
francês, inglês e russo, todos igualmente autênticos, será depositado nos arquivos do Govêrno depositário. O govêmo Depositário
enviará cópias, devidamente certificadas, do presente Estatuto aos
Governos dos demais Estados signatários e aos Estados que tenham sido admitidos como membros conforme o Parágrafo B do
artigo IV.
Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente credenciados,
firmaram o presente Estatuto.
Feito na Sede das Nações Unidas, aos vinte e seis dias do
mês de outubro de mil novecentos e cinqüenta e seis.

ANEXO I
Comissão Preparatória

Na data em que o presente Estatuto fôr aberto à assinatura, será estabelecida uma Comissão Preparatória, composta por
um representante de cada um dos seguintes países: Austrália,
Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos da América, França,
índia, Portugal, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,
Tcheco-Eslováquia, União Sorviética e União da Africa do Sul, e
a)
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um representante de cada um de outros seis Estados a serem eleitos
pela Conferência Il.Ilternacional sôbre o Estatuto da Agência Internacional de Energia Atômica. A Comissão Preparatória exercerá
suas funções até que entre em vigor o presente Estatuto e, posteriormente, até que se tenha reunido a Conferência Geral e se
tenha constituído a Junta de Governadores, em conformidade com
o Artigo VI.
b) A fim de atender às suas despesas, a Comissão Preparatória poderá solicitar um empréstimo !nas Nações Unidas e, para
êsse propósito, realizará os arranjos necessários com as autoridades
competentes das Nações Unidas, inclusive os relativos ao pagamento do empréstimo pela Agência. Se êsses fundos resultarem
insuficientes, a Comissão Preparatória poderá aceitar adiantamentos dos Governos. Tais adiantamentos poderão ser deduzidos
das contribuições dos Governos interessados para o orçamento da
Agência.
e) A Comissão Preparatória:
1 . Elegerá sua própria Mesa, aprovará seu regimento interno,
reunir-se-á sempre que necessário, decidirá o lugar de suas reuniões
e criará as comissões que julgar necessárias;
2. Nomeará um secretário executivo e o pessoal necessário,
os quais terão as atribuições e desempenharão as funções que a
Comissão determinar;
3 . Realizará os arranjos necessários para a celebração da
primeira sessão da Conferência Geral, inclusive a preparação de
uma agenda e de um regimento provisórios, que se celebrará tão
logo seja possível após a entrada em vigor do Estatuto;
4. Designará os membros da primeira Junta de Governadores, em conformidade com os subparágrafos A-1 e A-2 e Parágrafos
B do Artigo VI;
5. Preparará estudos, relatórios e recomendações para a primeira sessão da Conferência Geral e para a primeira reunião da
Junta de Governadores sôbre temas de interêsses para a Agência e
que requeiram sua atenção imediata, em particular: a) financiamento da Agência; b) os programas e o orçamento para o primeiro
ano de existência da Agência; e) os problemas técnicos relativos
ao programa das futuras operações da Ag€•11cia; d) a criação do
quadro permanente do pessoal da Agência; e) o lugar em que
se estabelecerá a sede permanente da Agência.
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6. Formulará, para a primeira reunião da Junta de Governadores, recomendações sôbre as cláusulas de um acôrdo relativo
à sede da Agência, no qual se definam a condição jurídica da Agência e os direitos e obrigações que existirão nas relações entre a
Agência e o Govêrno do país onde fôr estabelecida a sede.
7. a) Entabulará negociações com as Nações Unidas para
preparar, conforme previsto no Artigo XVI do presente Estatuto,
um projeto de acôrdo a ser submetido a Conferência Geral, na sua
primeira sessão, e, à Junta de Governadores em sua primeira
reunião; e
b) Formulará recomendações à Conferência Geral, em sua
primeira sessão e, à Junta de Governadores, na sua primeira reunião
sôbre as relações da Agência, previstas no Artigo XVI do presente
estatuto, com outras organizações internacionais.
COMISSÃO DE DIPLOMACIA
Relatório e parecer

Acompanhado de Mensagem datada de 11 de abril próximo
passado e que tomou o número 84, encaminhou o Senhor Presidente
da República à apreciação do Congresso Nacional o "Estatuto da
Agência Internacional de ID.nergia Atômica", ato a que o Brasil
apôs a sua assinatura a 26 de outubro de 1956.
Conforme esclarece o Senhor Ministro das Relações Exteriores
na Exposição de Motivos anexada ao documento, a idéia da criação
de um órgão internacional que fomentasse os usos pacíficos dessa
nova fonte de energia foi lançada pelo Presidoote dos Estados
Unidos da América, a 8 de dezembro de 1953, durante a 8.ª Sessã.O
da Assembléia Geral das Nações Unidas.
Um grupo restrito de países preparou um anteprojeto de estatuto para êsse órgão e o submeteu à apreciação e análise dos
membros das Nações Unidas e das agências especializadas. Posteriormente outros países foram convidados a integrar êsse Grupo
Negociador inicial, e, entre êles, o Brasil. Com essa ampliação ·e
apoiado nos comentários, críticas e contribuições recebidas dos
países consultados, o grupo negociador estaria habilitado a formular o projeto final do estatuto. Foi o que deliberou a Assembléia
Geral das Nações Unidas, em sua 10.a sessão, quando se dispôs a
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convocar uma Conferência Internacional para a qual seriam con•
viciados todos os membros das Nações Unidas e as Agências Especializadas.
De 27 de fevereiro a 18 de abril de 1956, o Brasil participou, em
Washington, dos trabalhos de elaboração do projeto de estatutos
para a Agência Internacional de Energia Atômica, em que tomaram parte onze outros países negociadores.
Diversas proposições e teses foram apresentadas e defendidas
pelos representantes do nosso país. Preocupou-se, sobretudo, a Delegação do Brasil com as necessidades das áreas subdesenvolvidas
do mundo, para as quais a energia nuclear abre incontestàvelmente
as mais amplas e imediatas possibilidades de valorização. Nesse
sentido propugnou para que o Estatuto admitisse a cooperação da
Agência na obtenção dos meios financeiros indispensáveis a realização dos projetos de desenvolvimento econômico aprovados. O
ponto de vista do Brasil prevaleceu e ficou consubstanciado no
Artigo XI B do Estatuto. Cumpre ressaltar que os esforços anteriores no sentido dessa inclusão vinham sendo infrutíferos e que
a emenda do Brasil viu-se decisivamente reforçada ao receber o
apoio de 19 nações latino-americanas.
Os representantes brasileiros buscaram dar destaque e prestígio aos países possuidores de matérias férteis, sobretudo para que
pudessem integrar o órgão executivo da Agência ("Junta de Governadores") ; ponto de vista que veio a prevalecer e ficou consignado no inciso "1" letra "A" do Artigo VI do Estatuto.
Ainda outras teses e ponderações do Brasil mereceram estudo
e acolhimento por parte da~ Delegações que compunham o Grupo
Negociador inicial, inclusive a de serem ampliados os podêres e
atribuições da Conferência Geral (plenário da Agência) em prejuízo do órgão executivo.
A Conferência Internacional que se reuniu a 20 de setembro
de 1956, na sede das Nações Unidas, em Nova York, foi presidida
pelo Embaixador João Carlos Muniz, Chefe da Delegação Brasileira,
e a 26 de outubro encerrou os seus trabalhos com a apresentação
do Projeto de Estatutos, que foi aberto à assinatura dos países participantes.
E' incontestável, pois, o compromisso moral e político assumido pelo Brasil em todo o curso das negociações que culminaram
com a assinatura do ato que criou a "Agência Internacional de
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Energia Atômica", conforme o ressalta a exposição de motivos do
Senhor Ministro das Relações Exteriores.
Os objetivos dêsse órgão, conforme se lê no Artigo 111 dos seus
Estatutos, são os mais louváveis e consentâneos com a orientação
tradicional da política externa brasileira. Sua missão é a de acelerar e expandir a contribuição da energia atômica para a paz, a
saúde e a prosperidade do mundo, assegurando - na medida das
suas possibilidades - que a assistência prestada não será desviada
para fins militares .
De conformidade com as letras A e B do Artigo III do Estatuto,
poderá o nosso país obter da Agência, ou por seu intermédio,
assistência técnica, serviços especializados, suprimento de materiais, instalações e equipamentos. Além disso, um dos objetivos do
órgão é estimular a formação de cientistas e especialistas no campo
da utilização pacífica da energia atômica, matéria de excepcional
imporUhncia para o Brasil, que carece de técnicos na operação de
reatores de pesquisas ou de potências para a execução do nosso
programa de energia atômica.
Por certo o aspecto que mais atencioso exame deverá merecer
desta comissão, e o que mais acalorados debates provocou na Conferência de Nova York, é o que diz respeito aos contrôles na aplicação dos projetos aprovados pela Agência. Essas obrigações foram
consubstanciadas no Artigo XII do Estatuto e envolvem compromissos políticos e militares extensivos tanto aos países que receberão materiais e serviços, como será provàvelmente o caso do
Brasil nos primeiros anos de funcionamento do órgão, como aos
que deverão fornecer êsses materiais e serviços.
A leitura do artigo que estabelece as chamadas "salvaguardas
da Agência" que são medidas de contrôle tem por fim manter as
suas iniciativas dentro das verdadeiras finalidades do órgão, evitando que a assistência pudesse ser desviada para fins militares.
Na forma pela qual foram aceitas as restrições contidas no
Artigo XII, não vemos razões políticas que desaconselhem sua
aceitação. Cumpre observar, nesse particular, que elas foram
aceitas pela unanimidade das 82 inações que tomaram parte na
Conferência. Na ocasião do debate fixaram-se os países interessados em receber assistência da Agência, em que o sistema de contrô-
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le ou segurança não interferiria com os seus programas nacionais
para aplicação pacífica da energia atômica.
Em face do exposto opinamos, pois, pela aprovação do projeto
de decreto legislativo anexo, que ratifica o ato internacional fir_.
mado pelo Brasil.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 17
"Aprova o ato internacional que cria a
nacional de Energia Atômica."

Ag~ncia

Inter-

Art. 1.º E' aprovado o Estatuto da Agência Internacional de
Energia Atômica, elaborado pela Conferência Internacional de
Nova York, e firmado pelo Brasil a 26 de outubro de 1956.
· Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrário.
Sala "Rêgo Barros'', em 23 de maio de 1957. - Newton Carneiro, Relator.
PARECER DA COMISSAO
A Comissão de Diplomacia, reunida em sessão de 23 de maio
de 1957, opinou, unânimemente, pela aprovação do projeto de Decreto Legislativo sugerido pelo relator da Mensagem número 84-5'7,
presentes os senhores Deputados Menotti Dei Picchia, Vice-Presidente, Carlos Albuquerque, Dantas Júnior, Leoberto Leal, Hermes
de Souza, Newton Carneiro, Ostoja Roguski, Plínio Lemos, Uriel
Alvim e Yukishigue Tamura.
Sala das Sessões, em 23 de maio de 1957. - Menotti Del
Picchia, Vice-Presidente, no exercício da Presidência. - Newton
Carneiro, Relator.
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL
Relatório

Somos de parecer que tendo em vista a exigüidade de tempo
para apreciar a Mensagem n. 0 84-57, não nos é necessário acrescentar nada ao brilhante parecer do Deputado Newton Carneiro
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pela aprovação do Estatuto da Agência Internacional de Energia
Atômica.
PARECER DO RELATOR
Adotamos o parecer do Sr. Newton Carneiro da Comissão de
Diplomacia.
Sala Sabim.o Barroso, em 29 de maio de 1957. - Esteves Rodrigues - Presidente.
PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Segurança Nacional em reunião, extraordinária,
de 29 de maio de 1957, aprovou por 8 votos contra 1, o parecer do
Sr. Renato Archer, favorável ao projeto de Decreto Legislativo da
Comissão de Diplomacia, que por sua vez aprova o ato internacional
que cria a Agência Internacional de Energia Atômica. Votaram a
favor os Srs. Esteves Rodrigues - Presidente - França Campos
- Joaquim Rondon - José Guiomard - Wanderley Júnior Luiz Tourinho - Pacheco Chaves e Renato Archer. Votou, com
restrições, o Sr. Cunha Machado.
Sala Sabino Barroso, em 29 de maio de 1957. - Esteves Rodrigues - Presidente.

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 1'26, DE 1958
Cria Comissão Especial para elaborar projetos que tratem de assuntos
relativos à Energia Atômica e propõe a remessa dos autos de inquérito
para proceder a investigações sôbre o problema de energia atômica. no
Brasil aos Ministros da Justiça, Fazenda e ao Procurador Geral da
República.

(Da Comissão de Inquérito para proceder a investigações
sôbre o problema de energia atômica no Brasil) .
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1.º Fica criada uma Comissão Especial, nos têrmos do
n. 0 IV do artigo 30 do Regimento Interno para elaborar projetos
que visem:
a) Criar uma Comissão de Energia Atômica, com podêres,
atribuições e recursos para supervisar, coordenar e fiscalizar tudo
o que se relacione com o setor, desde a pesquisa e lavra de minérios,
até a utilização industrial dessa forma de energia; com podêres e
recursos para os empreendimentos que lhe forem reservados especificamente.
b) Estimular a formação de quadros técnicos e de cientistas
nas diversas especialidades ligados ao setor atômico.
e) Estimular e promover a prospecção e a pesquisa, em todo
o território nacional, de jazidas de minérios atômicos.
d) Instituir um sistema de fiscalização, destinado a impedir
a evasão de minérios atômicos do território nacional.
e) Instituir o monopólio estatal do comércio externo e interno

de minério atômicOS'.
/) Instituir o monopólio estatal da pesquisa e lavra de jazidas
litorâneas de minerais atômicos, em particular das areias
monazíticas.
g) Instituir o monopólio estatal das indústrias de separação
de isótopos radioativos.
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h) Fomentar a instalação e amparar a operação das indústrias de beneficiamento de minérios atômicos, dentro do contrôle
estatal e sujeitas às normas que forem determinadas como consentâneas ao interêsse nacional.
i) Fomentar a instalação das indústrias complementares,
quer estatais quer particulares.
j) Fomentar a instalação de reatores nucleares estatais ou
particulares, meste último caso sujeitos ao contrôle e normas dos
órgãos estatais.
k) Estabelecer normas para a aquisição, pelo Estado dos
minérios atômicos lavrados ou garimpados no território nacional
e dos materiais atômicos beneficiados pelas indústrias particulares;
fixar conceitos de preços de aquisição, baseados no custo mais lucro
razoável; criar recursos para compra e estocagem.
Z) Proibir a exportação de minérios atômicos, a começar dos
suportes de urânio, tório, lítio e berilo, e outros a critério dos
órgãos competentes, até que mediante uma idônea avaliação de
reservas se possa formular um juízo exato sôbre o desfalque conseqüente.
m) Fixar normas para preços e vantagens a serem estabelecidos no caso de exportação de materiais atômicos obedecidas as
prescrições do item l e mais os seguintes critérios:
1 - A exportação será efetuada mediante Acôrdos, ouvidos a
Comissão de Energia Atômica e o Conselho de Segurança Nacional
e aprovado pelo Congresso.
2 - O preço estabelecido deverá levar em consideração o valor
intrínseco do material.
3 - Deverá ser atendido o princípio das compensações específicas no setor atômico.
4 - O material deve ser exportado no mais alto grau de beneficiamento possível.
5 - Propor ao Congresso Nacional a aprovação do pr~ncípio
relativo à política internacional no setor atômico, contido no item
j das "Diretrizes para uma Política de Energia Atômica", aprovadas pelo Poder Executivo em 30-8-56 e assim redigida:
"No campo internacional o programa brasileiro para a
produção de energia nuclear deve socorrer-se da experiência
científica e tecnológica de todos os países amigos, guiado
apenas pelo que nos fôr mais cat.aveniente".
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6 - Resolver sôbre:
a) Publicação periódica de todos os resultados nas pesquisas
e prospecções realizadas pelos organismos estatais isoladamente ou
em conjunto com outros, no território nacional.
b) Extinção da Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos, já que superadas as razões de sua existência.
e) Considerar como essencial o estabelecimento de diretrizes
prâticas que levem ao auto-abastecimento em combustíveis
atômicos.
7 - Incluir a obrigação de ser sujeito à aprovação do Congresso Nacional qualquer acôrdo internacional originário ou conseqüente de outro que envolva matéria referente à energia atômica.
Parágrafo único. Servirá de estudo para os .trabalhos da Comissão, entre outras matérias, o relatório e demais documentação
da Comissão Parlamentar de Inquérito para proceder a investigações sôbre o problema de energia atômica no Brasil.
Art. 2.0 Resolve enviar cópia do relatório e documentos aos
Senhores Ministros da Justiça e Negócios Interiores e da Fazenda
e ao Senhor Procurador Geral da República.
Art. a.o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Sala Paulo de Frontin, em 20 de novembro de 1958. - Gabriel
de R.ezende Passos, Presidente. - Dagoberto Salles, Relator.
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28.672

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA PROCEDER
A INVESTIGAÇÕES SôBRE O PROBLEMA DE ENERGIA
ATÔMICA NO BRASIL
Relatório
A-

Introdução

A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução
n.º 49 de 10-12-56, iniciou seus trabalhos com a tomada de depoimento do Sr. Almirante Alvaro Alberto, em 12-4-56. Além dêsse
depoente que voltou mais duas vêzes à Comissão, para esclarecimentos suplementares, depuseram as seguintes personalidades:
Prof. José Leite Lopes.
Coronel Edgard Alvares Lopes (secreto).
Sr. Avelino Inácio de Oliveira.
Prof. Marcelo Damy de Souza Santos.
Sr. Djalma Guimarães.
Sr. Ernesto de Barros Pouchain.
Sr. Elysiario Távora.
Sr. Augusto Frederico Schmidt.
Sr. Francisco Maffei.
Sr. Pawel Krumholtz.
Coronel Aldo Vieira da Rosa.
Prof. Joaquim Costa Ribeiro.
Sr. Mãrio da Silva Pinto.
Major Wemer Hjalmar Gross.
Sr. Heitor Façanha da Costa.
Sr. Boris Davidovitch.
General Anapio Gomes.
Sr. Afonso de Silveira Fragoso.
Ministro Edmundo Barbosa da Silva (secreto).
Sr. Ignácio Tosta Filho.
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General Juarez do Nascimento Távora.
Sr. João Neves da Fontoura.
Sr. João Cleofas.
Deputado Renato Archer.
Deputado Horácio Lafer.
General José Luiz Bettamio Guimarães.
Tenente-Coronel Antônio Carlos de Andrade Serpa.
Prof. José Batista Pereira.
Embaixador Raul Fernandes.
Prof. Hervásio de Carvalho .
Parte do inquérito foi dedicada ao esclareeimento de aspectos técnico-científicos da questão; parte ao estudo da polfticá
·
brasileira de energia atômica até esta data.
Realizou além disso, a Comissão, diligências na praia de· Guà;.
rapari, Espírito Santo, e no litoral dos Estados de Maranhão· e
Piauí, e nos arquivos do Conselho Nacional de Pesquisas e nos dá
Secretaria do Conselho de Segurança Nacional.
Depois de minucioso estudo da matéria, apresenta agora o
seu relatório, que constará desta introdução, de uma apreciação
geral, de um histórico da política brasileira de energia atômica· e
das conclusões.

B1-

APRECIAÇÃO GERAL
Fatos fundamentais

Energia sob a forma de calor ou de irradiação é produzida
quando, através de reações que afetam a estrutura interna do átomo, certa quantidade de matéria é aniquilada. Essa transformação,
só colocada em têrmos experimentais nas últimas décadas, tinha
sido prevista por Einstein, que formulou em 1905, suas relações
quantitativas na equação E= mc2 , em que E é a energia produzit:iâ, m massa ou quantidade de matéria aniquilada e e a velocidade da luz.
,;, '·.Atualmente, obtêm-se reações nucleares produtoras de energia
por duas forma diferentes:
a) pela fissão (ou cizalhamento) de âtomos de elementos
pesadÓS, como o Urânio;
b) pela fusão de átomos de elementos leves como o Hid"D.·ogênio .
O processo é explosivo quando a libertação dessa energia é operada em tempo curto em relação às quantidades em jôgo, e de
maneira não suscetível de contrôle desde que iniciada. Tanto no
caso do item a como mo do item b, consegue-se pràticamente a
reação explosiva (Bombas de fissão ou atômicas e bombas de
fusão ou H.).
Produção controlada de energia até agora só foi conseguida
pràticamente pela reação de fissão; ainda que não se conheçam
obstáculos teóricos para a obtenção do mesmo resultado com a reação de fusão, grandes óbices de ordem técnica não permitem avaliar o tempo a decorrer até que uma solução viável seja encontrada.
O aparelho onde se produzem as reações nucleares controladas
é denominado pilha ou reator atômico.

a
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Dispositivos adequados, incorporados aos reatores atômicos,
permitem o aproveitamento, para diversas finalidades, de frações
da energia nêles libertada.
Até agora, dois são os elementos naturais que se prestam a
serem utilizados na produção econômica de energia, por meios
nucleares: urânio e tório.
Não caberia nos limites dêste relatório uma discussão pormenorizada das modalidades e características de seu emprêgo, já
que a matéria é extensa e eminentemente técnica. Entretanto, os
fatos e esclarecimentos obtidos durante o inquérito permitem a esta
Comissão chegar às seguintes conclusões:
a) A geração controlad.a de energia .spb diversas formas,
mormente a de eletricidade, por meio de reatores nucleares, é uma
realidade técnica e econômica. Técnica, pois já foram superados os
obstáculos que poderiam torná-la i111viável ou perigosa; econômica,
pois o quilowatt-hora assim gerado pode competir econômicamente
com os obtidos por via térmica ou hidráulica.
Várias usina:s átomo-elétricas estão em funcionamento ou em
construção no mundo civilizado; em particular, citaremos o inegâvel sucesso da usina de Calder-Hall, na Inglaterra, resposta categórica a objeções mal informadas que ainda poderiam ser oferecidas.
b) O Urânio e o Tório podem ser, ambos, usados como matéria prima indispensável e essencial ao funcionamento dos reatores
nucleares, desde que submetidos aos processos tecnicamente necessários. Grandes aperfeiçoamentos têm sido conseguidos no sentido de evitar as custosas operações de separação de isótopos, antes
proclamados como essenciais .
Fazendo uso da analogia com o processo da combustão, iremos,
daqui por diante, denominar a êsses dois elementos - Urânio e
Tório - de combustíveis atômicos.
II -

A ENERGIA ATôMICA E O MUNDO ATUAL

No presente ciclo da história da humanidade, o fator energético, talvez mais do que qualquer outro, estrutura o edifício econômico, social e político do mundo.
A revolução industrial, que teve início em fins do século
passado, introduziu o trabalho mecânico, possível graças ao apro-
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veitamento da energia solar armazenada nos combustíveis - lenha,
carvão ou petróleo - ou renovada continuamente nos potenciais
hidráulicos. A produção de bens e utilidades, antes dependendo
quase totalmente do esfôrço muscular, pode, assim, sofrer incrementos espetaculares; os meios de transporte, também desenvolvidos através dêsse aproveitamento, encurtaram distâncias, possibilitando intensa troca de mercadorias e acesso rápido a tôdas as
regiões do globo.
A maior quantidade de riqueza "per capita", posta à disposição
do gênero humano, trouxe conseqüências profundas, uma das quais
digna de menção: a concretização dos ideais democráticos. Com
efeito, torna-se cada vez mais ampla a proporção dos que, em virtude de sua posição na escala social, têm a oportunidade de consumir maior soma de bens do que a simplesmente necessária à manutenção da vida vegetativa. As rígidas normas sociais, impostas
durante milênios por ínfimas minorias para se assegurarem o desfrute de maior margem de utilidades suavizaram-se notàvelmente
nesta metade do século. Do ponto de vista do padrão de vida, a
pirâmide social tende mais e mais a rebaixar-se; a capacidade produtiva, baseada no trabalho mecânico, a persistirem os atuais índices de incremento poderá dentro de um futuro previsível, superados
obstáculos puramente distributivos, proporcionar nível de vida razoável a tôda a população mundial.
Hoje não teria razão Malthus; o homem tem à sua disposição,
pelo menos teoricamente, um cabedal que lhe assegura futuro
promissor. Entretanto, se a atual civilização está baseada no uso
intensivo da energia, é óbvio que a posse e o gôzo de grandes reservas dessas fontes privilegiadas de riqueza, que são os combustíveis,
mormente os de maior valor econômico como os chamados "nobres"
(fósseis), traga aos seus possuidores enormes vantagens sôbre as
outras nações. Petróleo e carvão passaram a ser, no século XX, os
reais e verdadeiros padrões de poder e opulência.
A política mundial, em conseqüência, gira em tôrno de sua
posse. Não é mesmo difícil divisar, na motivação básica dos últimos
conflitos mundiais, a luta pelo contrôle de grandes reservas dessas
matérias-primas.
Assinalemos que elas não são inesgotáveis. A conferência Mundial de Genebra, realizada em agôsto de 1955 e dedicada à utilização pacífica da energia atômica, revelou um fato de suma impor-
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tância: a persistir o ritmo de progresso verificado nas últimas décadas e admitindo, sem limitações, o crescimento vegetativo da população, tôdas as reservas admissíveis ou previsíveis de combustíveis fósseis estariam esgotadas totalmente dentro de um século.
Conseqüências das mais desastrosas decorreriam dessa situação
em futuro próximo caso não ocorresse um fato nôvo, que ampliasse
extraordinàriamente as perspectivas.
Entretanto, se admitirmos como certa a premissa, atrás anunciada, da dependência estreita que liga a estrutura econômica, social e política do mundo com as fontes energéticas, é lícito supor
que o evento de uma nova e poderosa forma prática de energia, de
características revolucionárias, irá alterar substancialmente o
"statu quo", influenciando profundamente tôda a sociedade humana.
Isso ocorreu: pode-se, portanto, prever que o aproveitamento
das fôrças intra-atômicas deslocará o centro de gravidade do edifício social e político do planêta. Outra situação de equilíbrio resultará, no decorrer das próximas gerações, já agora condicionada por
fatôres diferentes dos responsáveis pela atual.
As extrapolações são arriscadas: o que nos é apenas lícito afirmar, à vista das proporções dêsse fato nôvo, é que êle irá, sem
dúvida, imprimir rumos radicalmente diferentes à evolução da sociedade.
O que nos reserva o futuro? No momento as fôrças desencadeadas do átomo se apresentam ao homem na antinomia de duas
faces distintas: uma, vislumbrada em Hiroshima, sinistra, prenhe
de ameaças, com os atributos de um mensageiro do Juizo Final.
Outra, a de Caldear-Hall, carregada das mais gratas esperanças
ace~ando-nos com uma nova Idade do Ouro.
III - A INDÚSTRIA ATôMICA E SEU DESENVOLVIMENTO

Há cêrca de 16 anos foi instalada a primeira pilha atômica,
nos E. U. A. , sob a orientação do cientista italiano Eurico Fermi.
Desde então, somente as nações que já dominavam econômica e
militarmente o mundo tiveram o ensejo de auferir benefícios dessa
nova realização do espírito humano.
Em 1942, em Chicago, funcionou a primeira pilha atômica.
Já em 1945 o combustível atômico produzido por grandes reatores
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especializados permitia o fabrico das primeiras bombas atômicas,
resultado que impressionou pela rapidez. Entretanto, só em 1951
tiveram licença certas indústrias americanas de pesquisar na direção do reator industrial. Nesse intervalo de tempo, pouco se fêz
no tocante ao estudo e experimentação de usos pacíficos do átomo.
À exceção da Inglaterra, a utilização para fins pacíficos dos
reatores nucleares, derivados essencialmente da pilha de Fermi,
tem-se processado em ritmo bem mais lento do que seria dado
esperar. Dificuldades técnicas e econômicas tiveram certo quinhão
nesse retardamento; entretanto, outras, de ordem política e militar,
vêm tendo interferência marcante.
Preliminarmente, é fácil de compreender que a expansão da
indústria de energia atômica deveria ser - como o foi - encarada
com cautelas por parte das nações que detinham no início monopólio de seu conhecimento e técnica. E' claro que a introdução
rápida de geradores atômicos, dado o seu caráter revolucionário,
não se faria sem sério impacto em estruturas econômicas baseadas
no carvão e no petróleo. Certo número de problemas marginais iria
fatalmente aparecer abalando de forma imprevisível os fundamentos de regimens solidamente estratificados.
Do ponto de vista dêsses países, possuidores de hegemonia no
mundo atual, é necessário também assinalar a incerteza sôbre os
reflexos ocasionados pelo eventual emprêgo intensivo da energia
atômica por parte dos países subdesenvolvidos, de economia tributária, levando possivelmente a uma rápida valorização de seus
produtos de exploração, matéria-prima na maior parte dos casos,
e a uma provável redução de suas necessidades de importação de
bens mamufaturados.
Entretanto, outra razão mais aparente, e esta francamente admitida - a de segurança militar - tem sido responsável em grande
parte pela falta de rapidez no desenvolvimento atômico mundial.
Com efeito, a posse de algumas bombas atômicas confere a
qualquer nação do mundo, por pequena que seja, extraordinário
poder de causar danos e, por conseqüência, poder militar. A bomba atômica é, realmente, uma arma terrível; aos efeitos destruidores da explosão propriamente dita, adiciona os ainda mais mortíferos causados pela poeira radiotiva, oriunda das reações nucleares.
A sua ação letal pode ser enormemente ampliada pelo adicionamen-
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to de elementos como o Cobalto ou o Estrôncio, suscetíveis de se
tornarem, quando submetidos no processo da fissão, intensamente
radioativos duram.te tempo considerável. Nuvens dêsses elementos
altamente radioativos reduzidos a poeira fina podem, quando carreadas pelas correntes atmosféricas, eliminar quaisquer resquícios
de vida em grandes .territórios. A explosão de alguns dêsses engenhos próxima a área densamente povoada atingiria gravemente
qualquer potência, por grande que fôsse.
Assim, a disseminação de armamento atômico pelas nações do
mundo atenuaria de maneira ponderável as atuais e enormes diferenças de poder militar existentes entre as grandes potências de
um lado e os países de modesto potencial econômico de outro. Ora,
a posse de um reator atômico industrial ligeiramente modificado
confere a quem o possui a capacidade de produzir a matéria-prima
essencial para a fabricação de bombas atômicas. Apenas operações
químicas e físicas de certa complexidade seriam necessárias como
complemento, além de facilidades de mecânica de precisão, para
a construção da bomba.
Compret:mde-se, desta forma, a relutância em encorajar o desenvolvimento atômico de outras nações, revelada de forma indisfarçável pelos países pioneiros nesse domínio - E.U.A. e Rússia.
Dizemos indisfarçável porque francamente admitida. Poderemos
invocar inúmeros testemunhos. Assim, o professor Robert Oppenheimer, cientista americano, consultor da USAEC, em conferência
prcmunciada aos 28-7-953, em nosso Conselho Nacional de Pesquisas, assim falou:
"Não me é permitido abordar o assunto sem reservas.
Há coisas secretas em jôgo... Não é difícil descobrir as causas para êsse segrêdo. Há, na realidade, apenas duas espécies de reatores: reatores que produzem material para a
bomba atômica e reatores que usam o material da bomba
atômica. Podem êles, entretanto, apresentar características
comuns e combinar as duas propriedades. Os reatores estão
sempre intimamente relacionados com os explosivos atômicos. Os regulamentos respectivos ora em vigor nos E.U.A.
foram ainda feitos em 1945 e 1946, quando se esperava que
a paz do mundo poderia ser preservada desde que o inimigo
fôsse mantido na ignorância dêsses conhecimentos: Reee8sdriamente, esta legislação visava impedir a divulgação ele
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como se faz um reator, porque êste se destinaria a fabricar
material para bombas ou a utilizar as propriedades dêsse
material".

O Prof. Oppenheimer estava evidentemente referindo-se ao
Atomic Energy Act, lei posta em vigor nos E. U. A. e que revela
marcadamente a preocupação de manter, pelo segrêdo, o monopólio dessa fonte de energia.
Gordon Dean, em seu livro "Informe sôbre o átomo" relata as
seguintes palavras do Presidente H. Truman, em discurso à nação:
"A bomba atômica é demasiadamente perigosa para
estar sôlta em um mundo de desordem. Por isso não temos
a intenção de revelar seu segrêdo até que se encontrem meios
de fiscalizá-la para que se proteja a nós e ao resto do mundo
do perigo de uma destruição total".
Diz mais Gordon Dean que os pontos principais da política
americana em relação ao átomo podem assim ser resumidos:
1 - Criar e estabelecer um sistema eficaz de fiscalização do
átomo dentro dos E. U. A.;
2 - Ajudar a criar e estabelecer um sistema eficaz para fiscalizar o átomo em todo o mundo, e
3 - Aferrar-se ao monopólio norte-americano da energia atômica até que se haja estabelecido um sistema internacional de
fiscalização.
Dentro dessa política, convém ainda citar as minuciosas e severas cláusulas incorporadas a acôrdo de fornecimento de pequenos
reatores de laboratório, impondo estritamente fiscalização aos países que os recebem, no sentido de proibi-los de realizar qualquer
progresso, até de estudo, na direção da bomba atômica.
É claro que êsse tipo de contrôle não seria conciliável com a
extensão do emprêgo de reatores industriais, principalmente dos
que geram combustível nuclear no seu próprio processo de funcionamento.
Entretanto, os princípios da Física não se prestam a serem
monopolizados. Em vários países, cientistas agindo independentemente conseguiram assenhorear-se dos conhecimentos tecnológicos
essenciais à instalação e operação dos reatores atômicos; e, sem a
preocupação proibitiva da segurança, divulgaram pelos círculos
científicos os resultados obtidos. Desta forma foi superada a bar-
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reira do segrêdo que hoje não mais pode garantir a segurança de
nação alguma.
Aliás, a História se repete, e mais uma vez prova a inanidade
de segurança conferida por barreiras, sejam elas muralhas chinesas,
linhas Maginot ou cortinas de silêncio. Há milênios, o gênio grego
já divisava, em Esparta, a falacidade das proteções estáticas. O
invencível espírito humano supera-as tôdas, essencialmente dinâmico e indomável que é.
No caso da bomba atômica, assinalamos a pouca maturidade
de concepção que ditou a política de segrêdo, oriunda dos altos
círculos dirigentes da grande nação americana. Com efeito, os
fundamentos teóricos que possibilitam a bomba atômica nasceram
no continente europeu, fruto do poderoso pensamento científico que
é ainda um dos seus singulares apanágios. De Einstein a Fermi, há
uma cadeia ininterrupta de grandes investigadores europeus, Bohr Planck, Hahn, Curie, Rutherford, Srilard, Cockcroft, Eisemberg, Kapitza e outros - responsável pelo edifício do saber que
permitiu a libertação dessa formidável fonte de energia.
1: sabido que os descobridores do fenômeno de fissão do urânio
foram Hahn e Strassmann, na Alemanha em 1938. Em janeiro
de 1939 essa descoberta foi anunciada ao mundo na publicação
germânica Naturwisenchaften. Lise Meitner e Otto Frisch que trabalhavam com Bohr em Copenhague foram os primeiros a advertir
que a divisão do átomo de urânio libertava enormes quantidades
de energia. Bohr lev:ou essa notícia a Enrico Fermi que na ocasião
trabalhava nos E. U. A. :í!:ste grande cientista italiano foi dos
primeiros que reconheceu a possibilidade de realizar a fissão em
cadeia, base dos atuais processos nucleares.
Manda a verdade histórica afirmar que dois anos antes que
Fermi obtivesse um resultado prático, Frederic Joliot e seus colaboradores conseguiram patentes na Suíça, Suécia e Equador para
a construção de uma pilha de urânio, funcionando com o princípio
da reação em cadeia, sabedores que foram dos resultados obtidos
por Hahn.
Informado por Fermi, Einstein escreveu a 2 de agôsto de 1939
uma carta ao Presidente Roosevelt, alertando-o sôbre as potencialidades da descoberta e estimulando-o a inverter grandes recursos
nessas pesquisas que poderiam possibilitar a construção de uma
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bomba de enorme poder, ao mesmo tempo que o advertia de que os
alemães estavam encaminhando-se nesse rumo.
A admirável capacidade de realização dos americanos ordenou
e concretizou em pouco tempo o fruto do trabalho especulativo do
velho continente, conseguindo resultados práticos. Entretanto, mão
nos parece razoável admitir a viabilidade do monopólio, pelo segrêdo dêsses resultados, já que seus fundamentos teóricos emanaram
de áreas insuscetíveis de serem controladas.
E o previsível aconteceu. Em pouco tempo o monopólio de
conhecimento atômico, que na realidade se resumia a certos pormenores tecnológicos, foi irremediàvelmente esfacelado. Em 1955,
quando na Conferência de Genebra, êle já era um segrêdo de Polichinelo.
O problema, no entanto, não deixa de existir: tentou-se
também em 1946 solvê-lo com o estabelecimento de outro sistema
de segurança, agora inspirado no rígido contrôle das matérias-primas essanciais ao fabrico da bomba. Essa tentativa, que .tomou o
nome de Plano Baruch, encarava com singular frieza os direitos
e a soberania das nações ditas subdesenvolvidas, possuidoras dessas
matérias-primas.
Entretanto, graças a divergência entre as nações militarmente
fortes, não obteteve êxito o plano Baruch, e com êle ruíram as últimas esperanças de monopólio da energia atômica.
Tenta-se agora o monopólio do material físsel, elemento essencial à fabricação da bomba atômica. (Isótopos 233 e 235 do Urânio
e Plutônio).
Por êsse plano as facilidades adequadas à produção dêsses
materiais ficaram concentradas nas mãos de um grupo de nações.
Os reatores a serem instalados eventualmente em outros países
usariam elementos combustíveis por êle fornecido, sendo sistemàticamente desencorajados os esforços para auto-abastecimento.
Quem conheça ainda que perfmnctôriamente a evolução rápida dos
recentes tipos de reatores, notará de logo os grandes inconvenientes
econômicos e técnicos que tal esquema acarretará constituindo-se
em um efetivo bloqueio ao progresso atômico. A formação da Euratom, congregando várias adiantadas nações européias equivale
a um protesto contra tal política, que também dantro da atual estrutura do mundo conta com precárias possibilidades de sucesso.
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Em face da potencialidade arrasadora do átomo qual o esquema que poderá preservar a paz? Assinalemos apenas o atual panorama do mundo, e as perspectivas que o confrontam. O problema
da segurança não afeta mais particularmente a uma nação ou
a um grupo de nações, mas ao planêta inteiro. As possibilidades de
destruição generalizada que a E•nergia atômica colocou ao alcance
do gênero humano são realmente de ilimitada amplitude. A opinião
de grande número de cientistas, homens de estado e pensadores,
sôbre as terríveis conseqüências de uma possível guerra nuclear,
levam-nos a admitir que a paz na atualidade, transcendendo ao
aspecto puramente ético da que_stão, torna-se condição necessária,
e indispensável à própria sobrevivência da espécie humana, impóstà
por motivos do mais elementar senso comum.
Julgamos oportuno citar o pensamento do filósofo britânico
Bertrand Russel em capítulo escrito para o livro "The Bomb Challenge & Answer":
"A humanidade enfrenta uma alternativa que jamais
foi apresentada na História: ou renúncia à guerra ou aniquilação da raça humana ...
. . . O que parece razoàvelmente certo é que a explosão
de um grande número de bombas H envenenaria de tal forma
a atmosfera, que nem animais nem sêres humanos sobreviveriam. Pode ser que, se a guerra sobrevier amanhã haverá sobreviventes na Patagônia ou Nova Zelâmdia; daqui
a quatro anos, não haveria nenhum sobrevivente. O que eu
penso que pode ser tomado como certo, é que já não há
possibilidade de vitória para qualquer lado, vitória com o
conceito até agora admitido.
E, se a guerra científica se desencadear sem restrições,
a·próxima guerra com muita certeza·não permitirá sobreviventes. Segue-se disso que o dilema pôsto perante a humanidade é o seguinte: paz por acôrdo ou paz pela morte
universal. ,.
Até quando expedientes como cortinas de segrêdo, contrôle de
matérias-primas essenciais, pressões diplomáticas ou econômicas
impedirão que os reatores nucleares se espalhem pelo mundo, constituindo-se em outras tantas fontes potenciais de bombas atômicas?
O que os acontecimentos da última década nos mostram é que,
apesar dos esforços disfarçados ou patentes de certas potências, o
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mundo, mais cedo ou mais tarde, chegará a tal situação. O antigo
edifício social e político do planêta, estruturado pelos combustíveis
fósseis, já não oferece condições de viabilidade. Tenta-se salvá-lo
com manobras negativistas, como essas de impedir o desenvolvimento atômico, o que importaria em privar a humanidade dos
frutos do progresso científico num esfôrço estéril de estacar a
marcha implacável da evolução. Tentativa de antemão condenada
ao insucesso.
Como delegados do Congresso Brasileiro, incumbidos de uma
tarefa específica, seria impertinente levarmos avante estas especulações, que apenas tiveram por escopo situar em sua universalidade
íl problema atômico. Passaremos a analisar a questão do ângulo
de nossos interêsses nacionais.
IV -

A ENERGIA ATôMICA E O BRASIL

País nôvo, apto a adotar sem grandes abalos as últimas inovações técnicas, o Brasil encontra na fôrça mágica do átomo a
resposta a problemas, até agora de dificílima solução, que se opunham ao seu progresso. Dizer que a carência em abastecimento
. próprio de combustíveis nobres é responsável, em grande parte,
pelo nosso atraso é quase que repetir um lugar comum. O balanço
energético brasileiro dramatiza em simples algarismos nossa situação de primitivismo e indigência: lenha e carvão de lenha, 35 % ;
combustíveis fósseis e energia hidráulica, 15%. Grande parte da
produção nacional ainda depende essencialmente do esfôrço muscular.
Na comparação dos índices de consumo "per capita" de energia
dos países do mundo, estamos colocados no fim da lista.
E' claro que o padrão de vida médio do brasileiro, função dêsses
índices, é dos mais baixos. Desprovido da ajuda do trabalho escravo
da máquina, a produtividade do nacional é uma fração da do
trabalhador estrangeiro.
Em nosso comércio externo trocamos produtos do esfôrço muscular, ou matérias-primas, por mercadorias manufaturadas ou
pelas pequenas quantidades de fontes energéticas que consumimos.
Assim, a infusão de quantidades maciças dessas fontes energéticas seria o passo necessário e indispensável para o robustecimento do anquilosado organismo econômico nacional. Premissa que
dispensa maiores demonstrações, tão evidente que é .
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O advento da utilização prática da energia atômica tem, para
nós, portanto, profundo e alvissareiro significado. Não só pelo ilimitado abastecimento energético com que nos acena, como pelas
suas peculiaridades de emprêgo, que a .torna particularmente adequada à solução de nossos problemas.
Já em 1950, Schurr e Marschak (Economic Aspects of Atomic
Power) ap001tavam essas circunstâncias:
"Deve ser antecipado, entretanto, que a energia atômica
será da maior importância relativa ...
b) Para aquelas partes do mundo que estão distantes
de potenciais hidráulicos ou fontes de combustível barato.
. . . em geral, áreas atrasadas - preeminentemente agrícolas, com desenvolvimento industrial relativamente débil e
baixo rendimento "per capita".
Estudando as perspectivas de expansão siderúrgica na índia e
no Brasil e o provável emprêgo da energia atômica nessa indústria,
chega às seguintes conclusões:
"Se esta estimativa é correta as reservas de carvão coqueificável da índia não poderão suportar o incremento da
produção de aço. No Brasil o caso é ainda mais extremo;
até o limite do conhecimento atual, êsse país tem muito pouco carvão coqueificável, todo de má qualidade ...
. • . Energia atômica, junto com a redução pelo hidrogênio, pode, nesses casos, ser a resposta para o problema,
criado pela insuficiência de carvão."
Certas áreas densamente industrializadas em nosso país defrontam-se com próximas e angustiosas crises de energia elétrica,
que não poderio ser resolvidas em tempo com aproveitamentos
hidráulicos. Nesse caso, também, a esperança de uma solução sa;..
tisfatória reside na energia nuclear.
A homogeneização do desenvolvimento econômico pela extensa área do Brasil, objetivo eminentemente desejável, esbarrou até
agora com a impraticabilidade do abastecimento de energia elétrica
a zonas de transporte dispendioso. Ainda que, às vêzes, existam
1Jotenciais hidráulicos próximos, a instalação de hidrelétricas
acarreta problemas econômicos e técnicos quase que insolúveis e a
infra-estrutura necessária à movimentação do combustível, no
caso de solução térmica, elevaria o custo do quilowatt-hora a niveis
desencorajadores.
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O reator nuclear, não exigindo vultosas obras de engenharia e
de pesadas infra-estruturas de transporte, podendo ser intalado
junto aos centros de consumo, remove essas dificuldades, ensejando
a consecução do objetivo supramencionado.
Assim, tudo nos leva a crer que o rápido encaminhamento
nos rumos do átomo poderá significar, econômicamente, para o
Brasil, perspectivas de avanço decisivo.
Assinalamos, ainda, as necessidades da defesa nacional que, no
mundo moderno, só será eficiente quando embasada numa estrutura industrial avançada tecnologicamente.
E' certo que nós, brasileiros, dado os princípios profundamente
cristãos que caracterizam a no~sa vida social e política, avessos
que somos à violência, à crueldade, a ódios raciais ou religiosos,
encaramos com horror as brutalidades da guerra e, em particular,
a estúpida desumanidade da chamada guerra científica ou atômica. Entretanto, em face das duras realidades do mundo atual, a
preservação de nossa liberdade e da nossa soberania exige a manutenção de um dispositivo próprio de defesa, que não pode ser delegado a outrem, que não pode e não deve ter apetnas valor simbólico.
Ora, Il.ão resta dúvida de que o átomo tornou ineficaz o armamento
convencional. Assim, até que pelo consenso universal sejam proscritos a experimentação, o fabrico e o uso de armas atômicas, resolução essa que, sem dúvida, contaria com o nosso caloroso apoio,
o Brasil não poderá abrir mãos do legítimo direito de permitir aos
seus técnicos e cientistas o estudo de tais armas, para, na oportunidade que mais lhe convier, e que desejamos seja remota,
aparelhar suas fôrças armadas com êsses modernos e eficientes
meios de defesa. No exercício pleno de sua soberania, por uma
questão de princípios, o Brasil não pode aceitar restrições unilaterais nesse campo .
Convém, ainda, lembrar que o nosso país, não eficientemente
armado, constituiria um permanente ponto fraco no sistema de
defesa do bloco de nações ao qual somos filiados pela identidade
de pensamento, tendências e modo de vida, não oferecendo, tal
situação militar, nenhuma vantagem prática ou estratégica a êsse
sistema, em face à patente preparação guerreira do lado contrário.
É inconcebível, outrossim, que o poder ofensivo, eventualmente em
nossas mãos, possa ser encarado como ameaça a êsse sistema, dada
a posição de invariável aliado e amigo, que foi sempre a nossa.
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Outra verdade é preciso francamente, admitir: é impossível,
nos tempos atuais, dissociar desenvolvimento econômico de capacidade bélica, pelo menos latente. As armas modernas existem, potencialmmite, numa indústria avançada. Isto é mais ainda exato no
caso da indústria atômica. Excluir possibilidades militares, nesse
campo. seria, nem mais nem menos, que comprometer inapelàvelmente a própria essência de qualquer progresso nuclear.
Evoluindo no setor da utilização pacífica da energia atômica,
o Brasil estaria, automàticamente, estabelecendo as condições básicas para a utilização militar.
A apreciação da conveniência e da oportUtnidade nesse assunto
recai obviamente sôbre os órgãos que ar:cam com as responsabilidades da defesa nacional.
A nós, como delegados do povo brasilei:c'o, cumpre apenas
ponderar que a aceitação de restrições unilaterais, nesse domínio,
constituiria um indisfarçável e injustificável traumatismo à nossa
soberania.
Esta Comissão, cônscia da responsabilidade que lhe foi cometida, entende que os maiores esforços devam ser empregados pelo
Poder Público no estabelecimento de medidas que permitam arápida expansão da indústria de energia nuclear em nosso pais. Para
tanto, devemos buscar e estabelecer relações com todos os povos
que se proponham, em bases mutuamente satisfatórias, a negociarem conosco, sem restrições danosas aos nossos interêsses mais
legítimos.
V-

VALOR DOS COMBUST:fVEIS ATOMICOS

Uma das características mais relevantes da geração de mergia
por intermédio dos reatores nucleares é a enorme quantidade de
quilowatt-hora que pode ser extraída de um quilograma de Urânio
ou Tório.
Diz Schaurr & Marschak (obra citada):
" ... enquanto uma libra de carvão pode ser transformada em cêrca de um quilowatt-hora de energia elétrica, uma
libra de combustível atômico, plenamente consumida, produzirá cêrca de dois e meio milhões de quilowatt-hora, isto
é, uma libra de combustível atômico é o equivalente a, aproximad!amente, 1. 250 toneladas de carvão betuminoso. A
importância econômica dêsse fato é clara: pelos padrões or10 -

28.672
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dinários, o custo de transporte, por unidade de energia do
nôvo combustível é negligenciável. Podemos dizer, com efeito, que a energia atômica produzida com um combustível
desprovido de pêso e isso, por sua vez, sugere que o seu uso
pode se constituir num importante fator de eliminação das
grandes diferenças em custo de energia por todo o mundo.
. . . Como iremos ver, hã uma razoável possibilidade de
que uma libra de Urânio possa ser convertida em uma· libra
de combustível atômico ... "
E, mais adiante:
"A dois mil dólares por libra, o Urânio não seria mais
caro em têrmos de conteúdo energético do que o carvão a
cêrca de 1 dólar e sessenta centavos por tonelada ... Poderemos avaliar melhor êsses algarismos quando notarmos que
as companhias de eletricidade pagaram, em média, 5 dólares
por tonelada (de carvão) em 1946".
Roland D. Parks, em capítulo escrito para o clássico "The
Science and Engineering of Nuclear Power", assim opinou:
"Uma libra de isótopo fissionável é equivalente em energia a cêrca de 1 . 500 toneladas de carvão. Se êsse carvão
vale, digamos, 4 dólares por tonelada na usina de fôrça,
poderemos computar, a grosso modo, um valor de 6 mil dólares por libra de isótopo. Se apenas o isótopo U-235 pudesse
ser utilizado para a produção de energia, o custo de sua
extração iria, sem dúvida, aniquilar qualquer outra das condições assumidas. Isso seria utilizar a presunção mais pessimista. De outro lado, não seria razoável, atualmente, passar
ao extremo oposto e considerar tôda a massa do Urânio como utilizável. Muitos dos problemas em tal conversão ainda
não foram resolvidos. Qualquer um que tenha conhecimento
dos fatos atuais pode fàcilmente aplicar o fator adequado.
Apenas para exemplicar, assumiremos um fator de 25%.
Isso irá atribuir ao Urânio um valor energético de 1. 500
dólares por libra".
Essas considerações foram expendidas em 1949. Dessa data
para cá, .grande parte das dificuldades mencionadas foi plenamente
resolvida. Citamos Calder-Hall como exemplo.
Os físicos brasileiros, chamados a depor perante a Comissão,
assim se manifestaram:
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Prof. Marcelo Damy de Souza Santos, Diretor do Instituto de
Energia Atômica:
"Sim, sou de opinião que, para o Brasil, o valor que deve
ser atribuído ao Urânio e ao Tório é o correspondente ao seu
conteúdo energético. A razão é simples. quando alimentamos, por exemplo, a Usina de Piratininga, em São Paulo,
com combustível importado, pagamos certo número de milésimos de dólar por kw-hora produzido. 1: evidente que se
pudermos obter, de um reator, o equivalente a 5.250 dólares
de combustível fóssil, para cada quilo de Urânio consumido,
êste deve ser o valor atribuído a êsse combustível".
Prof. José Leite Lopes, a seguinte resposta a uma pergunta
formulada pelo Deputado Seixas Dória:
"O preço intrínseco do quilo de Tório é da ordem de seis
mil dólares. Acho ainda, que para um pais como o nosso, que
possui reservas limitadas de Tório não há preço pelo qual
devamos vender o minério. Acho o preço muito baixo, como
talvez fôsse o preço de 100 ou 200 dólares por quilo. Na ordem de mil dólares seria um caso a examinar, tendo em vista
a conveniência prática do momento, por exemplo, a troca
de material atômico já refinado pelo minério, o que nos permitiria dar os primeiros passos nessa política provisória e
conveniente; não nos devemos desfazer de material de reservas limitadas como Tório para adquirirmos de volta, provàvelmente a preços altíssimos, astronômicos, quando no futuro tivermos necessidade dos mesmos" .
1: necessário assinalar que o Urânio e o Tório existem disseminados por tôda crosta terrestre. Entretanto, em fraca concentração, na massa de rochas eruptivas e sedimentares e até na âgua
do mar. Sua extração a partir dessas matrizes acarreta custos elevadíssimos. Estima-se que a obtenção de um quilo de Tório contido em granitos relativamente ricos importe em gastos da ordem de 500 dólares por unidade, ainda que nada de concreto exista sôbre os respectivos processos industriais .
Já o minério "rico", como a monazita, possibilita a obtenção
dêsse elemento com pequeno dispêndio. A Orquima vendeu óxido
de Tório a cêrca de 9 dólares o quilo, com resultados compensadores, de acôrdo com declarações de seus responsâveis. :f!:sse minério
"rico", porém, apresenta-se em escassas proporções no globo ter-
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restre; daí a corrida para sua aquisição verificada nos últimos
anos e da qual temos sido das principais vítimas.
Tudo induz a crer, na ausência de um inesperado fato nôvo,
que. os atuais combustíveis atômicos, Urânio e Tório, com seu
imenso poder de gerar energia e, por conseguinte, trabalho mecânico e riqueza, irão em breve substituir o ouro como padrão de valor
e, no caso, não de valor estimativo, mas valor intrínseco.
Citaremos o seguinte trecho do depoimento do Chanceler João
Neves: da Fontoura, que é bem ilustrativo:
"Eu não mencionei uma coisa: Quem inventou a venda
de Urânio? Fui eu? O Sr. Gordon Demn conta no seu livro.
Até hoje considero que sou contra essa venda. Não vejo
por que vender. Quando o Sr. Gordon Dean me disse nos

E. U. A. : uo Sr. deve ser um homem que conheceu a riqueza
feita pelo ouro. O ouro não vale mais nada. Ricosi são os
países que têm Urânio". E depois me propôs comprar. Eu

disse: "Não; só poderemos ceder o Urânio por compensações
muito gnimdes" .
VI -

A POLÍTICA DOS ·MINÉRIOS ATôMICOS

Um setor importantíssimo de nossa política econômica, ainda
à espera de formulação adequada, é o relativo à utilização racional
dos recursos naturais do solo pátrio.
A história do Brasil, infelizmente apresenta inúmeros exemplos
de dilapidação de patrimônios preciosos, malbaratados pela exploração gananciosa e pouco inteligente, entregues sem limitações,
como o foram, ao desfrute da rapacidade imediatista que buscava
ganhos fáceis e rápidos.
O signo do "pau-brasil" ferretea, para prejuízo de vârias
gerações, certos ciclos ecan.ômicos da vida nacional, quer como
colônia, quer como nação independente.
Agora, sob nossos olhos, assistimos à devastação impiedosa de
já escassos recursos florestais, à transformação do deserto de vastas
·regiões por um gênero de cultura que- podemos classificar de predatória,. à deformação vandálica de fluxos fluviais como os do
Paraíba e Tietê, pela transposição irracional de seus cursos, alterando de forma desastrosa as condições dos lençóis freáticos, à pilhagem de recursos minerais, enfim a demonstrações lamentáveis de
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um espírito adequado a ocupantes transitórios e não de uma gera..!
ção à qual cumpre engrandecer a herança a ser transmitida ads
seus descendentes.
É tarefa irrecusável do Poder Público estabelecer e f a:zer cumprir o sistema e as normas legais que disciplinem e ordenem o uso
racional e inteligente do patrimônio comum.
·
Não seria justo negar a existência de esforços nesse sentido,
como em particular, o Código de Minas, que define como propriedade comum do povo brasileiro as riquezas do subsolo. ·conceitualmente, portanto, a exploração dos recursos minerais só pode seJ,:
feita em regime de concessão, atendidos, com prioridade, o~ supre.;
mos interêsses da coletividade que dêles é a possuidora e que dê1es
deve ser a maior beneficiária. Entretanto, êsse salutar co;nceito não
tem passado, na maioria dos casos, de mera formalidacie, fáci.l
de transpor; e às vêzes tem até concorrido para possibilitar a grupos
gananciosos, alheios a qualquer sentimento cívico, ·o aÇatnbarcamento das fontes de minerais preciosos e escassos, ina:hes que são'as
resistências que poderiam ser opostas pelos propriet"ári<>S do solo·.Tal é o caso dos minérios atômicos.
Parece-nos evidente que as reservas dêsses nifrierais, ·constá.i.
tadas, ou que venham a se evidenciar em nosso terrrltório, consti~
tuem, dado o seu enorme valc;r intrínseco, riqueza a ·:Ser mobilizada
e desfrutada com as cautelas a 1!onselháveis pelo de8enrolàr 'dos fatos, ·sempre visando a obter o maior proveito para o povo brasilettÓ
em seu conjunto. É mister assinalar que o uso· inteligente dessas
reservas pode constituir fator importante em nossa política econômica e poderoso triunfo em nossas relações intemacio~a:i~,
Não se justifica por conseqüênc'ia:, a nosso ver, a facilidade
com que têm sido outorgadas concessões, fazendo ·que _a maioria
das jazidas litorâneas de monazita se concentrem atria1niente nas
mãos de um único grupo econômico, através de subsidiárias e testas-de-ferro. É fácil imaginar o que isso representa para· b' futuro da
nação.
· .., ;·
Entenddmos que urge traçar as normas básicas de·~a·política
racional de exploração de minérios atômicos, em tôdas' ·as suas
minúcia~, desde a pesquisa e prospecção até à indústrialização,
constituição de estoques e trocas com o exterior. O ·coritrdle rígido
pelo Estado é condição indispensável para que êsse precioso patrimônio não seja, a exemplo de outros, malbaratado, ou melhor,
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para que não prossiga a dilapidação criminosa a que êle vem sendo
submetido.
Realmente, o Brasil exporta monazita há muito tempo. Antes e
depois que se constatou ser o Tório combustível nuclear equivalente ao Urânio, a exportação se processou a preços que chegaram ao
irrisório nível de 30 dólares a tonelada, menos do que aquêle
atribuído ao minério de manganês (depoimento do Ministro Barbosa da Silva - l.º ajuste atômico Brasll-E.U .A. em 1945). De 1945
para cá exportamos cêrca de 32. 000 toneladas de monazita, bruta
ou industrializada, sob a forma de óxido de tório. A quantia apurada com essa venda não chegou a 7 milhões de dólares, não exercendo, portanto, efeito apreciável em nossa economia. E o desfalque
energético, se levarmos em consideração a equivalência potencial
mencionada no capítulo V, foi da ordem de 5 bilhões de toneladas
de carvão.
Um dos argumentos mais empregados, para justificar êsse calamitoso negócio, é o que, procurando atenuar as proporções dêsse
desfalque, atribui ao Brasil fantásticas reservas em minerais
atômicos. A Comissão procurou averiguar cuidadosamente êsse
pormenor valendo-se do depoimento das mais destacadas autoridades no assunto. O resultado que colheu pode ser retratado fielmente pelos trechos de testemunhas qu~ abaixo transcrevemos.
, Do depoimento do Dr. Ignácio Avelino de Oliveira, Diretor do
Departamento de Produção Mineral e representante dêsse Departamento na Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos:
"O Sr. Avelino Ignácio de Oliveira: A reserva verificada
pelo Departamento, garantida, é da ordem de 53 mil toneladas no Estado do Espírito Santo.
O Dep. Relator: Monazita contida em areias monazíticas
de bom teor?
O Sr. Avelino Ignácio de Oliveira: Em geral a monazita
explorável é encontrada na porcentagem em tômo de 1 % .
De modo que, tendo por base essa porcentagem, calcula-se a
monazita no Espírito Santo em 53 mil toneladas. As 20 mil
toneladas anteriormente referidas dizem respeito a Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro, medição ou avaliação da
Companhia que explora os depósitos. Portanto, reserva total
de 70 a 80 mil toneladas de monazita para os Estados do Rio
de Janeiro e Espírito Santo.
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O Dep. Relator; A reserva verificada, absolutamente
certa, é, assim, da ordem de 70 mil t. Pergunto: é um dado
atual? Temos conhecimento de que ultimamente a exploração dessas jazidas tem sido intensa e gostaria que V. Ex.a
nos desse a data exata dessa estimativa.
O Sr. Avelino Ignácio de Oliveira: É atual essa estimativa.
Do depoimento do Eng. Ernesto Bastos Pouchain;
"Mas 'º fato é que as reservas conhecidas naquela data,
avaliadas por baixo em vinte mil toneladas e posteriormente
com as descobertas de algumas jazidas no Rio de Janeiro e
no Rio Grande do Norte, a nova avaliação, que o Departamento de Produção Mineral adota é de 45 mil toneladas
para monazitas ...
O Dep. Relator: Permita-me uma interrupção. Essa
avaliação que o D.P .M. adota, de 45 mil toneladas, é oficial?
O Sr. Ernesto Bastos Pouchain: Perfeitamente, é a avaliação oficial.
O Sr. Presidente, Dep. Gabriel Passos: É uma avaliação
que abrange tôda a costa?
O Sr. Ernesto Bastos Pouchain; Sim, compreende tôdas
as reservas de monazita, porque foi o resultado de um trabalho que fizemos: o Dr. Alberto Ildefonso Erichsen, o Eng.0
Benedito de Paula Alves e eu, a fim de reunir dados para os
estudos sôbre materiais críticos e estratégicos brasileiros.
E o número foi 45 mil toneladas.
O Sr. Dep. Relator: Desejo sublinhar êste algarismo,
Senhor Presidente, porquanto aqui na Comissão de Iriquérito, quando do depoimento do Dr. Avelino Ignácio de Oliveira
nos foi dito que a avaliação conservativa era de 70 mil
toneladas.
O Sr. Dep. Arino de Mattos: Cinqüenta mais vinte.
O Dep. Relator: Sendo, estretanto, provável que a reserva atingisse o dôbro. Isso nos foi declarado aqui e por
isso desejo chamar a atenção desta Comissão.
O Sr. Ernesto Bastos Pouchain: São cem.siderados econômicos os depósitos desta natureza encerrando teores de
monazita a partir de 1 % . O teor de oxido de Tório da monazita deste tipo de jazimento é de 4 a 6%. Os dados de que
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disponho dão para a sua reserva atual cêrca de 45 mil toneladas de monazita".
Do depoimento do Eng. Heitor Façanha da Costa, Engenheiro
de minas da Divisão de Fomento da Produção Mineral:
"O Dep. Relator: Mas tive dados em mãos, se não me
engano, do mesmo geólogo Othon Leonardos, pelos quais o
desfalque sofrido pelo Brasil, pela exportação, desde o início,
é estimado em mais de 110 mil toneladas.
O Sr. Heitor Façanha da Costa: Mais ou menos; êsses
dados devem variar em tôrno de 100 mil toneladas. Há tempos atrãs, a fiscalização era deficiente, não se tomava o devido cuidado e saía monazita sem ser escriturada, como
lastro de navios.
O Dep. Relator: Outra coisa. Foram exploradas naturalmente, com preferência, as areias monazíticas de teor
mais elevado em monazita?
O Sr. Heitor Façanha da Costa: Exatamente. As jazidas
exploradas até agora, foram as melhores, jazidas de concentração alta, de teor elevado. Estas já não existem mais, já
foram tôdas carregadas para o exterior .
. . . Restam as concentrações médias e as concentrações
fracas que não foram levadas para o exterior porque muitas
não foram localizadas. A proporção que se vão localizando,
vão elas sendo carreadas."
Portanto, em relação à monazita, privilegiado minério de Tório,
as declarações feitas perante esta Comissão permitem chegar às
seguiutes conclusões:
a) As reservas nacionais são ainda pouco conhecidas;
b) As estimativas oficiais oscilam entre 45 e 70 mil toneladas
medidas;
e) As jazidas de maior concentração já foram liquidadas, estimando-se em 100 mil toneladas o já exportado, restando agora
aquelas que apresentam maior dificuldade de exploração;
d) A fiscalização, segundo pôde apurar esta Comissão, é das
mais deficientes, não havendo dispositivos que possam com efici€'1lcia reprimir possíveis contrabandos de material tão precioso
pelo extenso litoral brasileiro.
O que isso representa no panorama mundial do minério de
Tório ressalta das poucas considerações que a seguir faremos. o
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Brasil e a índia possuem reservas ponderáveis de monazita. No entanto, em relação à reserva indu - cuja exportação está rigorosamente proibida desde que aquela nação adquiriu sua independência
- a brasileira é das mais modestas. Com efeito, do livro "The
Science and Engineering of Nuclear Power", tratado clássico em
que cooperaram dezenas de especialistas, extraímos a seguinte
citação:
"Reservas em monazita, índia. Os depósitos de Travancore estendem-se por cêrca de 70 milhas, do Cabo Camorin
a Quilon. Estimava-se há 25 anos atrás que êles continham
mais de 2 milhões de toneladas de monazita, na base de leitos
com 2 pés de profundidade, contondo 10% de monazita ...
Além disso, muitos outros depósitos são conhecidos por tôda
a índia, particularmente extensivas concentrações praianas
ao longo da costa de Dihar e Orissa. "
É necessário frisar, além diso, que a monazita indu contém
em média cêrca de 60 % a mais de Tório que a nacional.
Quanto à ocorrência de minérios do Tório outros que não
a monazita, os dados obtidos nos depoimentos prestados perante
esta Comissão, são controversos, baseados em estimativas pessoais,
sem apoio em investigação aprofundada, nada de concreto existindo até agora, inclusive sôbre suas características econômicas de
lavra e beneficiamento.
O mesmo pode ser dito com relação ao Urânio. As jazidas de
minério Uranífero que se evidenciaram em território nacional não
são ainda conhecidas a ponto de se poder chegar a qualquer .estimativa acuradi> quer quanto a quantidades, quer quanto a processos de extração e beneficiamento, quer quanto a valor econômico.
A propósito, transcrevemos trecho do depoimento do Geólogo
Elizário Távora, chefe da Comisão Mista Brasil-E. U. A. de Prospecção Conjunta.
"O Dep. Relator: Sumariando suas declarações, Dr. Távora, posso dizer que, no capítulo Urânio nada existe de positivo; tudo está para verüicar e, portanto, declarações arespeito das fabulosas reservas brasileiras de minérios atômicos
são irresponsáveis .
O Sr. Eliziário Távora: Exatamente, Sr. Relator, porque
a afirmativa de que o Urânio pode ser extraído dêste ou daquele minério, sem que esteja provado preliminarmente que
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êsse empreendimento é econômico, e mencionar algarismos
correspondentes como sendo reservas, isso a meu ver não
tem qualquer base e não serve a propósito útil."
Há ocorrência de urânio em alguns pontos do território nacional, como em Jacobina na Bahia e em Aguas da Prata em São
Paulo. O único depósito, entretanto, mais conhecido e avaliado é
o de Poços de Caldas, com urânio associado ao zircónio. As avaliações são imperfeitas, oscilando entre o mínimo de 20 mil toneladas
e o mínimo de quase um milhão, com um minério do teor médio de
0,3% de Urânio metálico.
No campo dos minérios atômicos, a situação atual é, a nosso
ver, a seguinte: há indicações veementes de que as nações ricas e
poderosas desenvolvem esforços no sentido de se assegurarem, pela
compra, a posse das reservas mundiais de minérios ricos, de pequeno volume físico mais de imenso valor, destinando-as não ao consumo, que por enquanto é mínimo, mas à estocagem. Dentro de
alguns anos, quando essas reservas se esgotarem, o minério atômico passará a ser extraído de fontes progressivamente mais pobres
como a carnotita, os chistes, granitos, etc . . . Evidentemente, o
preço a vigorar nos mercados internacionais será, então, o relativo,
ao custo de operação com êsses suportes extremamente pobres.
Como vimos, os dados positivos a respeito das reservas brasileiras em minérios ricos estão longe de dar margem a sentimentos
otimistas. É possível que no imenso e pouco explorado território
pátrio surprêsas agradáveis nos esperem. No entanto, sacar sôbre
o desconhecido, liquidando ao correr do martelo as exíguas quantidades conhecidas a preços miseràvelmente baixos é política difícil
de compreender, tão pouco intelig~nte é.
A salvaguarda dos interêsses nacionais exige, obviamente, a recusa categórica da alienação de qualquer parcela das atuais reservas até que, pela pesquisa, possa eventualmente o país conhecer
se essa cessão não irá acarretar desfalque considerável em seu patrimônio. Verificada a possibilidade de exportarmos parte de nossas
reservas em minérios, deveremos, então, cogitar de sua conveniência, pela confrontação entre o justo valor dêsses minérios e o preço
que nos oferecerem.
A capacidade de processamento das indústrias que se dedicam
ao benefício de minérios atômicos deverá ser estabelecida, não
pelas conveniências particulares dessas indústrias, por mais respei-
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táveis que sejam, mas pelo interêsse nacional. Em particular, citaremos o caso da Orquima, que, apesar da proibição contida no
art. 4. 0 da Lei 1.310, e baseada, segundo depoimento de um dos
seus diretores, Sr. Augusto Frederico Schmidt, na esperança de que
raie o bom senso sôbre êste país e que êle não se sacrifique completamente com as teorias suicidas de que o Brasil não pode exportar...
se aparelhou para tratar cêrca de 5. 000 toneladas anuais de monazita, delas extramdo 250 toneladas de óxido de Tório.
Ora, por muitos anos, não haverá a mais remota possibilidade
de consumo nacional de tão grande massa de combustível atômico.
Por outro lado, nesse andar, dentro de 10 a 15 anos estarão completamente esgotadas as nossas reservas medidas de areias monazíticas, ameaçando a própria razão de existência dessa indústria.
Torna-se evidente que, mam.tida a Orquima nas condições
atuais, ao Govêrno Brasileiro apresentar-se-á o dilema de tomar a
si o encargo pesadíssimo de financiar e adquirir tôda a produção ou
então exportá-la. Não convém à União qualquer das hipóteses. As
vantagens apregoadas da existência dessa indústria em nosso país
ficam completamente eclipsadas por êsse inconveniente.
Parece-nos que não é difícil conciliar o interêsse nacional com
o dessa firma mediante ajustamentos de preços de forma a tornar
possível fazê-la operar em bases econômicas com uma produção
mais de acôrdo com nossas superiores conveniências.
Em qualquer caso, entendemos que se torna imprescindível -êStabelecer quanto antes um programa completo e integrado no setor
de Energia Atômica em nosso país, abrangendo desde a pesquisa
e prospecção do minério, industrialização dos produtos da lavra,
criação do corpo técnico capaz, até a instalação e operação de
reatores atômicos industriais.

C - HISTÓRICO DA POLÍTICA BRASILEIRA DE ENERGIA
ATôMICA

I -

Considerações Gerais

O histórico da política brasileira de energia atômica, desde
1945, pode resumir-se ao relato dos acontecimentos ocorridos, nesse
setor, entre nosso país e os E.U.A. Com outra nação adiantada
nesse campo, a Rússia, não mantivemos, no período, relações diplomáticas ou comerciais; com a Inglaterra também não transacionamos por circunstâncias não bem esclarecidas. Os breves e promissores contatos entabulados com a França e a Alemanha Ocidental foram interrompidos bruscamente, como se verá mais adiante,
por motivos controvertidos.
São cc4.Ilhecidas as relações de amizade que nos .ligam ao povo
americano. Entretanto, no caso em aprêço, os interêsses dos dois
países não coincidiam ou, por outra, apresentavam áreas de conflito bem definidas .
Como já tivemos ocasião de demonstrar, a política americana
fixou-se no princípio do monopólio - e, por conseqüência na não
divulgação de conhecimentos essenciais, no não fornecimento de facilidades adequadas, desencorajando de maneira pertinaz a expansão da indústria atômica em outras nações. Contrapunha-se,
assim, à política brasileira, orientada lógicamente no sentido de
auferir benefícios dessa auspiciosa conquista do espírito humano.
De outro lado demonstrou seguidas vêzes o Govêrno dos
E. U. A. - e os fatos o revelam sem sombra de dúvidas - o desejo
de adquirir as nossas reservas disponíveis de minerais atômicos pelos preços mais baixos que pudesse obter, chocando-se, assim, com
o interêsse do dono dêsse material, no caso, o Brasil.
O estudo dos fatos ocorridos durante o período em aprêço revela infelizmente que nesse embate nossos interêsses nunca conseguiram prevalecer. Fomos derrotados, invariàvelmente.
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Transcende do âmbito precípuo de nossas investigações a análise das causas básicas responsáveis por êsses fatos: outrossim,
esta Comissão não foi constituída com podêres e atribuições para
julgar os homens públicos envolvidos nesses acontecimentos, condená-los ou absolvê-los: sua tarefa cinge-se à pesquisa e ao estudo
das circunstâncias relativas à energia nuclear e sua política no
plano nacional e internacional sob o ponto de vista dos legítimos
interêsses brasileiros. :i!:ste relatório, portanto, limitar-se-á a uma
objetiva exposição dos fatos, devidamente apoiada pelos documentos que nos foram revelados e pelos depoimentos prestados perante
a Comissão durante o inquérito. Não entraremos na interpretação
dos motivos ou na avaliação das intenções dos responsáveis por
êsses acontecimentos. Apontaremos no untanto os danos que a
nosso ver êsses atos acarretaram ao interêsse nacional no intuito
precípuo de evitar que os erros se reproduzam no futuro comprometendo a marcha do Brasil para os seus superiores destinos de
nação progressista, soberana e independente.
II -

O ACORDO DE 1945

A primeira explosão atômica, em Alamogordo, deu o sinal de
para a corrida aos minerais atômicos. Pouco se sabia, então,
em nosso país sôbre seu imenso valor, em particular sôbre o Tório.
Assim, o primeiro acôrdo proposto quase não despertou
atenção.
Por ofício secreto de 9-7-45, o Senhor Valentim Bouças informou ao embaixador Leão Veloso, então Ministro das Relações Exteriores, que realizara conversações com o Senhor Edward Stettinius Jr., Secretário de Estado Americano, por ocasião da Conferência de Chapultepec, sôbre um acôrdo de exportação de monazita
brasileira. A 10-7-45 foi êsse acôrdo formalizado por troca de notas
entre o Itamarati e a Embaixada Americmna. Era prevista a venda
anual de 3 mil toneladas de monazita, ao preço de 31 a 40 dólares
a tonelada. O Acôrdo era válido por 3 anos, podendo ser prorrogado
por 10 triênios consecutivos.
Portanto, iríamos vender cêrca de 100 mil toneladas de monazita, quantidade que, como tivemos a oportunidade de constatar,
supera em muito a atual reserva medida em nosso território. De~nício
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veríamos apurar pelo total dessa operação, uma quantidade que
iria atingir no máximo 4 milhões de dólares.
Entretanto os meios responsáveis pela salvaguarda dos interêsses nacionais começavam a se aprofundar no assunto; o cunho
escandalosamente prejudicial ao nosso patrimônio, de que se revestia êsse acôrdo, não passou desapercebido à Secretaria do Conselho de Segurança Nacional, que em memorandum secreto ao Presidente Gaspar Dutra sugeriu a conveniência de sua denúncia, em
27 de agôsto de 1946 .
Ao aproximar-se a data de expiração do primeiro triênio de
sua vigência, quando o Govêrno americano informou por nota de
21-10-47 que pretendia exercer a opção de prorrogá-lo, o então
Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Raul Fernandes,
"ponderou que o Executivo estava sem meios para garantir a exclusividade de exportação outorgada pelo acôrdo, aos E. U. A. ,
mesmo, porque as garantias constitucionais supervenientes haviam
tornado impossível a manutenção da exclusividade em aprêço"
(depoimento do Ministro Barbosa da Silva).
As negociações entre o ltamarati e a embaixada americana
prosseguiram, havendo os americanos, em 1950, julgado inaceitável
um projeto de acôrdo elaborado pelo Conselho de Segurança Na.
cional (C.S.N.).
Entrementes, continuou a exportação, mesmo sem prorrogação
do acôrdo. Os dados referentes são os seguintes:
Ano

Exportação
(em t)

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
III -

1.031
1.250
2.000
1.605
2.255
1.000
1.000
PLANO BARUCH

Contemporâneamente, desenrolava-se no plano das Nações
Unidas o esfôrço para o estabelecimento de um monopólio mundial
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das fontes de energia nuclear, com o contrôle rígido de tôdas as
fases de exploração inclusive a expropriação das jazidas.
Inicialmente, a delegação brasileira, chefiada pelo Almirante
Alvaro Alberto, apoiou sem restrições a idéia, que tomou o nome
de Plano Baruch (do Sr. Bernard Baruch, chefe da representação
americana).
Declarou o Almirante Alvaro Alberto em seu depoimento:
"Em telegrama n.º 99 do chefe da delegação, pedi instruções para a Presidência sôbre a posição que o Brasil
iria assumir. Veio a resposta pelo telegrama n.º 72, de 18
de julho de 1948, dizendo que o representante do Brasil devia
apoiar firmemente o Plano Baruch e prestigiá-lo de tôdas
as maneiras".
As discussões sôbre o plano prolongaram-se pelo ano de 47.
Citemos o pansamento do representante americano, Sr. Ebersadt,
exposto no telegrama n.º 85, do Embaixador Oswaldo Aranha:
"A agência (internacional) deve ficar com o contrôle e
a propriedade completa das matérias-primas e combustíveis
nucleares a partir da bôca da mina em qualquer parte que
se produzam. As diretrizes norte-americanas envolvem, em
resumo, o monopólio das matérias-primas em substituição
aos monopólios nacionais que vigoraram em diversos países"
Em virtude do fato que a expropriação pura e simples de nossas
jazidas de minerais atômicos acarretaria certas dificuldades por
chocar-se .com a Constituição Brasileira, a delegação nacional apresentou, posteriormente, objeções "que foram encaradas com simpatia".
O Brasil, deixando de protestar energicamente contra a iniqüidade que se desejava perpetrar, e que mais do que ninguém, nos
feria frontalmente, propôs-se, de acôrdo com o telegrama n.º 94
do Embaixador Oswaldo Aranha, a "introduzir um dispositivo que
nos assegurasse, como aos demais produtores de matérias-primas,
o direito de prioridade para o seu aproveitamento".
Iríamos nos cootentar com certos "direitos de prioridade" sôbre jazidas legitimamente nossas!
Entretanto, o desacôrdo entre os blocos de nações em que se
divide atualmente o mundo fêz com que fracassasse o plano Baruch. Dessa forma foram salvas as jazidas nacionais ...

-160 -

IV -

PRIMEIROS ESBOÇOS DE UMA POLÍTICA ATôMICA
NACIONAL

Pelo que se pode depreender da leitura de documentos secretos
como, por exemplo, o Relatório n.º 771 - dirigido ao Presidente
Getúlio Vargas pelo Secretário-Geral do Conselho de Segurança,
General A. Caiado de Castro, com data de 25 de novembro de 1953
- e dos depoimentos prestados perante esta Comissão, a partir
de 1950 já tomava corpo, em certos círculos responsáveis do país,
notadamente nas chefias militares, uma orientação bem definida
a respeito da política mais conveniente a seguir no setor energia
atômica. Começava a se corporificar, diante do impacto dos acontecimentos, uma consciência 1.nacional com relação ao problema
nuclear. Em particular, a aprovação da Lei 1.310 pelo Congresso,
cujo anteprojeto foi elaborado pelo Almirante Alvaro Alberto, promulgada a 15 de janeiro de 1951, demonstra, claramente, pelos
seus dispositivos, a existência de uma conceituação bem nítida nos
meios executivos e legislativos do país, a respeito do problema
atômico, em seus principais setores.
Além de criar o Conselho Nacional de Pesquisas, iniciativa de
largo e profundo alcance, a Lei n.º 1. 310 estabelece o monopólio
estatal do comércio externo dos principais minérios atômicos, além
de fixar severas restrições à sua venda. Assim, por exemplo, rezam
os artigos 4.º e 5.º:
Art. 4.º É proibida a exportação, por qualquer forma, de
Urânio e Tório e seus compostos e minérios, salvo de govêrno para
gavêrno, ouvidos os órgãos competentes .
§ 1.º A exportação de minério de berilo só poderá ser feita
mediante autorização expressa do Presidente da República, após a
audiência dos órgãos especializados competentes.
§ 2.0 A infração do disposto neste Artigo constitui crime previsto no Decreto-lei 1.n. 0 431, de 18-5-38, Art. 3.º, inciso 18, e sujeita
o infrator à pena de reclusão, de 2 a 4 anos; sem prejuízo de outras penalidades em que possa incorrer .
Art. 5.º Ficarão sob o .contrôle do Estado, por intermédio do
Conselho Nacional de Pesquisas e, quando necessário, do EMFA,
ou de outro órgão que fôr designado pelo Presidente da República,
tôdas as atividades referentes ao aproveitamento da energia atômica, sem prejuízo da pesquisa científica e tecnológica.
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§ 1.º Compete privativammte ao Presidente da República
orientar a política geral de energia atômica em tôdas as suas fases
e aspectos.
§2.º Compete ao Conselho Nacional de Pesquisas a adoção
de medidas que se fizerem necessárias à investigação e a industrialização da energia atômica e de suas aplicações, inclusive aquisição,
transporte, guarda e transformação das respectivas matérias-primas para êsses fins.
§
3.o O Poder Executivo adotará as providências que julgar
necessárias para promover e estimular a instalação no país das
indústrias destinadas ao tratamento dos minérios referidos no
§ 4.º, do Art. 3. 0 e, em particular, à producão de Urânio e Tório
e seus compostos, bem como de quaisquer materiais apropriados
ao aproveitamento da energia nuclear.
A Lei n.º 1.310 estabelece o arcabouço legal dos dois principais
setores do problema atômico - aquêle referente ao uso restrito e
controlado das reservas de minérios e aquêle referente à criação
da indústria de energia atômica no Brasil.
A êsse diploma legal juntaram-se, no âmbito dos altos círculos
dirigentes do pais, em caráter secreto, normas ae ação política,
destinadas a nos proporcionar elementos capazes a uma caminhada
segura e bem sucedida no campo nuclear.
Tendo em vista a extraordinária importância do desenvolvimento atômico para a economia do país, o grande valor intrínseco
dos minerais atômicos e as complicações internacionais que se antepunham ao nosso progresso no domínio do átomo, o Conselho de
Segurança Nacional, em íntimo acôrdo com o Conselho Nacional de
Pesquisas, assistido de perto pelo EMFA, assentaram os princípios
básicos dessa política, ditada pelas circunstâncias e orientada no
sentido de salvaguardar os interêsses fundamentais do Brasil.
Dois princípios caracterizavam essas diretrizes:
a) Compensações específicas. Reconhecido o interêsse pelos
minerais atômicos, reinante no campo internacional, e, em particular, pelo nosso amigo e aliado, os E. U. A. , pretendia-se usar o
seu poder de barganha para superar as resistências opostas ao
fornecimento de informações técnicas e equipamento especializado
no setor nuclear. Assim, é formulado êsse princípio no memorandum secreto n. 0 771:
li -

28.672
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"A harmonia de vistas entre o Conselho Naciotnal de
Pesquisas e esta Secretaria-Geral, como Estado-Maior do
Conselho de Segurança Nacional tem sido a mais completa,
principalmente quanto à necessidade de compensações objetivas que visem o aparelhamento do Brasil para a era atômica, tôda a vez que, na forma do art. 4.º (Lei 1.310), sejam
negociados acôrdos comerciais para a exportação de nossos
minérios atômicos".
b) Liberdade de relações com outros povos. No setor atômico, o Brasil limitava o âmbito de suas relações aos E.U .A. Ignoramos as razões profundas dessa exclusividade, que é, porém, plenamente sugerida pelos fatos.
O princípio dêste item formulado pelo Almirante Alvaro Alberto na Exposição de Motivos n.º 32, aprovada com entusiasmo no
memorandum 771, destinava-se, claramente, a libertar-nos dos inconvenientes dêsse monopólio de relações, e está assim redigido:
"O Brasil, para o desenvolvimento de sua política de
energia atômica, procurará a colaboração da ciência e da
técnica dos países, amigos, sem restrições, guiado, apenas
pelo que lhe fôr mais conveniente, visando um progresso
mais rápido" .

Veremos, a seguir, como essa política realista e inteligente
que, no entanto, por ser secreta não podia contar com o apoio da
opinião pública, foi, pelo império das circunstâncias, posta à margem, apesar da resistência de um punhado de patriotas.
V -

O ACORDO DE 1952

O principio das compensações específicas e a Lel n. 0 1.310
criaram um breve impasse nas realizações Brasil-Estados Unidos,
setor atômico. As exportações de monazita, proibidas por essa lei,
diminuíram sensivelmente nos anos de 50 e 51. Para negociar um
novo acôrdo o Brasil exigia as seguintes compensações (Resolução
do Conselho Nacional de Pesquisas em Sessão extraordinária de
7-7-51) :
a) Garantia de sobrevivência e desenvolvimento das indústrias nacionais já existentes no país, de tratamento químico da
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monazita, mediante o compromisso de compra de sais d~ cério .e
terras raras, em quantidades iguais à monazita que fôr exportada
para o Estados Unidos;
b) Auxílio técnico e facilidades de aquisição de equipamentos
e materiais para o estudo, o projeto e o fornecimento de reatore~
nucleares dos tipos mais modernos atualmente em uso nos E~ta,doi:;
Unidos e de acôrdo com o progresso atômico brasileiro. :G;ste auxílio
compreenderia:
I - fornecimento de planos completos e detalhados para a
construção de reatores;
II - fornecimento dos materiais necessários à sua construção
e operação;
III - envio de técnicos e consultores ao Brasil para acompanharem e orientarem a construção.
e) Auxílio técnico e facilidades de aquisições de equipamentos e materiais para tratamento químico integral da monazita,
inclusive a obtenção de sais puros de Tório e terras raras;
Como se vê, eram modestas as pretenções brasileiras., Visavam
precipuamente obter os elementos essenciais para um início na
indústria de energia nuclear em nosso país. Encontraram, porém,
uma invencível resistência por parte do Govêrno americano.
As negociações caíram em ponto morto devido a· essa dificuldade de entendimento, quando em 2 de novembro de ·1951 ·chegou ao
Brasil o Sr. Gordon Dean, Presidente da "Atomic Energy·Comission" americana. De acôrdo com o depoimento do Ministro Barbosa
da Silva, "compreendia a sua missão a discussão e possível solução
dos assuntos pendentes entre as duas Nações no tocante a materiais
estratégicos, isto é, materiais toríferos por um lado, e por outro,
Urânio".
Em nosso detrimento, a missão do Sr. Gordon Dean foi coroada de sucesso. Com efeito, conseguiu êle que o Bras:U consentisse
em assinar um nôvo acôrdo atômico de exportaçãq de moriazita ~
óxido de Tório, sem as compensações específicas· pleiteadas peio
Conselho Nacional de Pesquisas.
Em princípios de 1952, o Ministro João Neves {,ia .Fo,ntoura
convocou em seu gabinete o Presidente em exercíc~o cio .Conselho
Nacional de Pesquisas, Tenente-Coronel Dubois Ferreira, ."a fim
de, inteirando-o pormenorizadamente do andamento das negociações, mostrar-lhe as dificuldades que vinham encontrE1-ndo. nossos
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negociadores em ter, de logo, satisfeitas as compensações pretendidas pelo Conselho Nacional de Pesquisas, face à lei americana
em vigor" (do depoimento do Ministro Barbosa da Silva).
De acôrdo com o ofício que a respeito dêsse encontro dirigiu
o Tenente-Coronel Dubois Ferreira ao Chanceler João Neves da
Fontoura, êste lhe teria exposto "razões de ordem superior" que
aconselhavam o Brasil ceder em suas pretenções.
Transcrevemos, a seguir, os seguintes trechos do ofício citado:
"Dada a gravidade do assunto convoquei uma reunião
especial na qual pude reunir o maior número possível de
conselheiros residentes no Distrito Federal, de modo a cientificá-los dos motivos que, segundo me comunicou V. Ex.ª,
impeliram o Govêrno da República a adiantar as negociações relativas ao fornecimento de monazita ao Govêrno americano, sem entrar nesta altura, no terreno das compensações específicas que foram objeto das recomendações do
Conselho. Efetivamente, as aludidas recomendações do Conselho indicavam o seu interêsse em ver atingidos, no mais
breve prazo possível, os objetivos do aproveitamento de energia nuclear do país. Se o nosso país pudesse valer-se das
pesquisas já realizadas nos Estados Unidos à custa de muito tempo e vultosos recursos materiais, teríamos, razoávelmente, compensado, nesse terreno, o sacrifício de parte de
nossas reservas. Entretanto, mesmo com êsse objetivo em
vista, não pode o Conselho Nacional de Pesquisas ignorar

os problemas que, no momento, o Govêrno tem que enfrentar na esfera internacional e que requerem o mais hábil
emprêgo dos elementos a seu dispor, de modo a proteger o
conjunto dos interêsses da Nação."

O Ministro Barbosa da Silva, em seu depoimento, alude aos
"motivos de ordem superior" que foram invocados na ocasião:
"Estávamos diante da crise da Coréia. O Govêrno brasileiro, em fa:ce dos compromissos internacionais, poderia,
segundo indicava o Gen. Góis Monteiro, ser chamado a enviar, inclusive, tropas às zonas de batalha. E considerava
o Gen. Góis Monteiro, nessa reunião, que uma das formas de
cooperação que o Brasil poderia dar aos EE. UU. naquela
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altura seria o fornecimento de materiais críticos, uma vez
que não convinha ao Brasil, nem política, nem militar, nem
financeiramente, assumir o ônus do envio de uma fôrça
expedicionária ao teatro de guerra, tão afastado do nosso
continente".
Essa versão foi veementemente negada pelo Sr. João Neves
da Fontoura:
"Eu não disse palavra da qual se pudesse deduzir que o
Govêrno brasileiro tinha uma faca nos peitos; ou vendia
monazita ou mandava tropas para a Coréia. Absolutamente!"
Entretanto, o depoente não recordava com muita segurança
os "motivos de ordem superior" que invocara.
"As razões que devo ter dado ao Cel. Dubois Ferreira,
de quem sou amigo pessoal - somos filhos da mesma· cidade, tenho um grande aprêço por êle - não me posso recordar
autênticamente, pois foi uma conversa de há 5 anos".
Mais adiante, o Sr. João Neves da Fontoura admite que, apesar
disso, tinha a impressão que:
"Os argumentos de que me servi junto ao Presidente
do Conselho foram os referentes à necessidade do desenvolvimento econômico, que considero importantíssimo."
O General Aguinaldo Caiado de Castro, alude também, no
memorandum n.º 771, aos "motivos de ordem superior":
"Infelizmente, Sr. Presidente, conforme esta SecretariaGeral só veio .tomar conhecimento pela Exposição n.º 51
do Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas, dirigida
a V. Ex.ª em 22-9-52, o acôrdo foi negociado com os EE. UU.,
em 21-2-52, sem que fôssem consideradas as compensações
julgadas adequadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas ..
O ofício secreto do Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas n. o C. 91, de 17-1-52, dirigido ao Sr. Ministro das
Relações Exteriores, indica que "motivos superiores" impe..
liram o Govêrno da República a adiantar as negociações relativas ao fornecimento da monazita ao Govêrno americano
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sem entrar nesta altura no terreno das compensações especificas, que foram objeto das recomendações do Conselho."
E logo a seguir:
"Esta constituiu pela primeira vez, no Govêrno de
V. Ex.a, a quebra da política defendida pelo Conselho Nacional de Pesquisas e pelo Conselho de Segurança Nacional
no tocante a exportação dos minérios atômicos".

VI - CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE EXPORTAÇÃO
DE MATERIAIS ESTRATÉGICOS
Portanto, não durou muito a patriótica política das compensações específicas. Por uma razão ou outra, o Brasil foi persuadido
a ceder em suas pretensões de desenvolvimento atômico e a continuar exportando suas reservas de minerais nucleares a preços
gritantemente inadequados. Após êste primeiro e curto embate,
essa política tornou-se letra morta. Notadamente, quando, pela
criação da CEME (Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos), o contrôle dessas exportações foi subtraído ao Conselho
Nacional de Pesquisas.
Com efeito, assim rezava o ar.t.5.º da lei 1.310:
"Art. 5.º Ficarão sob contrôle do Estado, por intermédio do
Conselho Nacional de Pesquisas, ou quando necessário, do EstadoMaior das Fôrças Armadas, ou de outro órgão que fôr designado
pelo Presidente da República, tôdas as atividades referentes ao
aproveitamento de energia atômica, sem prejuízo da liberdade de
pesquisa científica e tecnológica."
Pelo decreto de criação da Camisão de Exportação de Materiais
Estratégicos, êsse contrôle passou a ser por ela exercido, interferindo o Conselho Nacional de Pesquisas com um voto apenas nas
decisões, o mesmo acontecendo com o EMFA, em igualdade de condições com os representantes do Ministério da Fazenda, da Agricultura, das Relações Exteriores e da Carteira de Exportação do Banco
do Brasil. Diluiu-se numa assembléia maior o pensamento já cristalizado dos técnicos do C1'41selho Nacional de Pesquisas e das
chefias militares, não podendo mais prevalecer a política por êles
deliil.eada em conjunto.
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O Sr. João Neves da Fontoura, ministro primeiro signatãrio
do decreto de criação da Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos, assim explicou as circunstâncias que a originaram (de
seu depoimento):
"O que houve no caso, foi o seguinte: eu comecei a
pensar na possibilidade de que os financiamentos fôssem
sendo retidos ou demorados, enquanto nós exportávamos
sempre que êles queriam. Então imaginei a possibilidade,
como disse ao começar - devo ter errado muito: é possível
que fôsse um êrro meu, até por uma visão incompleta da
questão - de criar um órgão que fôsse uma espécie de chave
de segurança para garantir ao Brasil os financiamentos contra a possibilidade de impedir as exportações."
Foi êsse o motivo que me levou ao Presidente da República, a quem expus a idéia. Vargas a achou interessante,
mas o seu feitio não era de homem de se convencer por conversas. 1!:le queria ver a realidade. Fêz-se o planejamento; o
primeiro projeto era muito complicado. Veio o segundo que
é êsse. Creio que houve uma palavra - no Itamarati é fácil
de ver - que o Presidente mudou: coisa insignificante.
Se ela (CEME: Comissão de Exportação de Materiais
Estratégicos) se desempenhou bem ou mal é outra questão.
Tenho a impressão de que, no meu tempo, se desempenhou
bem".
A leitura das atas secretas da CEME (Comissão de Exportação
de Materiais Estratégicos) revelam o choque das tendências que
nela eram representadas de um lado pelo elemento militar, porta-voz do EMFA, freqüentemente acompanhado em suas manifestações pelo Conselho Nacional de Pesquisas e de outro, pelos representantes que ali tinham assento traduzindo o pensamento de outros
Ministérios.
A maioria fortemente favorável à liberal exportação de nossas
reservas de minerais estratégicos, sem restrições, foi não raras vêzes liderada pelo Sr. Mário da Silva Pinto, representante da CEXIM
e Secretário Executivo da Comissão de Exportação de Materiais
Estratégicos (CEME), que, em seu depoimento perante esta Comissão, defendeu com veemência essa política. Disse êle, por exemplo,
a respeito dos preços pelos quais vendemos a monazita:
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"Os preços parecem-se normais. Não fomos espoliados .
Agora, quanto ao aspecto da balança comercial, o valor exportado representa uma parcela pequena, diminuta.
O Sr. Gabriel Passos, Presidente: Quer dizer, não solucionou nenhuma questão difícil do Brasil?
O Sr. Mário da Silva Pinto: Não. Agora, tendo em vista
o sigl!lificado intrínseco e político do negócio feito, acho que
foi certo."
E também:
"A cessação de atividades (de exportação de minerais
atômicos) representaria um desserviço ao País, a asfixia da
indústria química, a criação de um desinterêsse e uma alergia permanente pela pesquisa de materiais radioativos, através da iniciativa privada".
Em virtude da orientação dominante na Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos (CEME), e de suas atribuições, foi
esmagada a resistência que se tinha esboçado no Conselho Nacional de Pesquisas e no Conselho de Segurança Nacional à liqüidação, em ritmo acelerado de nossas reservas de minerais atômicos
e estratégicos .
A Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos (CEME)
instalou-se a 23-3-52. A 12-5-52, iniciou o trabalho relativo aos problemas de sua responsabilidade. Transcreveremos o seguinte trecho da ata da 7.ª sessão, realizada nessa data:
"O presidente da Comissão, Ministro João Neves da
Fontoura, expôs . . . etc ...
Em seguida declarou que em face do aparecimento de
problema urgente, adiaria a discussão do projeto de regimento para entrar imediatamente no estudo da exportação do berilo, coisa insistentemente reclamada pelo Govêrno americano, com razões aparentemente ponderáveis. Fêz ler um trabalho sôbre o assunto e pôs o mesmo em debate. Emitiram
opinião favorável ao reinício da exportação, nas bases do citado documento, todos os membros da Comissão, à exceção
do Cel. Luiz Corrêa Barbosa, que declarou ter de ouvir a opinião do Estado-Maior das Fôrças Armadas, antes de emitir
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seu voto. Em face do exposto, o Senhor Presidente adiou a
decisão final, marcando nova reunião para o dia seguinte".
No dia seguinte, realizou-se de fato a 8.ª sessão da Comissão
de Exportação de Materiais Estratégicos (CEME). A exportação do
importante mineral atômico, berilo, que estava suspensa desde novembro de 1951 (em conseqüência do art. 4. 0 da lei 1.310) foi liberada. Assim está descrita, na ata, a decisão da CEME:
"Foi lido o projeto· de relatório que consubstanciava a
opinião geral dos membros da Comissão com exceção do Cel.
Luiz Corrêa Barbosa. Êste não julgando dever opinar em
caráter pessoal sôbre o assunto e não tendo podido obter
instruções definitivas do Estado-Maior das Fôrças Armadas,
o qual, por carência de tempo, se limitou a fazer sugestões
de princípios, não pode seguir o voto da maioria".
Vê-se, por êsse relato, que o Estado-Maior das Fôrças Armadas
teve 24 horas para estudar e se pronunciar sôbre tão importante
assunto.
Seria necessária a transcrição total, neste relatório, das atas
secretas da Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos CEME -, para que uma idéia exata do choque de tendências nela
desenvolvido pudesse ser formada. Procuraremos, com a citação
de trechos, reproduzir o mais fielmente possível a atmosfera em
que se processaram os debates.
VII -

CUMPRIMENTO DO ACôRDO DE 1952

O acôrdo de 19•52 previa o seguinte:
O Govêrno dos EE.UU. adquirirá no Brasil sais de terras
raras até o montante de 2.500 tcf/.1eladas de areias monazíticas por
"1 -

ano.

2-

O fornecimento de monazita até o total indicado no item

1.º fica sujeito à satisfação das necessidades da indústria brasilei-

ra em relação ao suprimento dos derivados de terras raras indicados naquele item.
4 - O Govêrno do Brasil venderá ao Govêrno dos EE. UU. os
produtos toríferos resultantes do beneficiamento no país da maté-
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ria-prima necessária à produção anual de 2 500 toneladas de sais
de terras raras.
7 - O prazo de vigência dêste entendimento será de três anos,
a contar da data de hoje.
É necessário esclarecer que os sais de terras raras, produto de
menor interêsse, aparecem como decorrência do processo de extração do Tório da monazita, pelo fato de ser a monazita uma mistura
de fosfato de terras raras e Tório. As cláusulas 1.ª e 3.ª obrigavam
por conseqüência o Govêrno americano a adquirir todos os sais de
terras raras resultantes do processamento de 2 500 toneladas
anuais de monazita, no intuito principal de extração do tório nela
contido. Foi a única compensação específica a que se obrigou o
Govêrno dos EE.UU. (item a da Resolução do Conselho Nacional de
Pesquisas na sessão de 7-7-51) .
Os contratos relativos a êsse acôrdo foram objeto de discussão na Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos (CEME),
no decorrer do ano de 1952.
Em novembro dêsse ano, o Govêrno americano manifestou desejos de adquirir, de uma só vez, tôda a quota de Tório, que pelo
acôrdo nós tínhamos aceitado em vender durante 3 anos. Nas 14.ª
e 15.ª reuniões da Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos (CEME} decidiu-se essa questão.
Na 14.ª sessão, logo no início o secretário executivo, Sr. Mário
da Silva Pinto, pôs o assunto em pauta, o representante do EstadoMaior das Fôrças Armadas (EMFA), Cel. Omar Emir Chaves, declarou que "no tocante ao contrato de exportação de areias monazíticas não estava em condições de deliberar como representante
do Estado-Maior das Fôrças Armadas, pois não recebera ainda a
documentação necessária ao estado do assunto. Assim sendo, pedia vistas do processo" .
O Sr. Mário da Silva Pinto sugeriu "que se adotasse um regime
de urgência para a matéria e que a mesma fôsse debatida na seguinte reunião que propunha fôsse realizada no dia seguinte".
O Sr. Pedro Berwanger, assessor substituto da CEXIM, assinalou "a urgência do assunto, que vem sendo objeto de telefonemas
de Washington do Embaixador Moreira Salles ao Ministro da Fazenda e dêste ao Diretor do Banco do Brasil" .
Vinte e quatro horas depois realizou-se a 15.ª sessão. Transcreveremos o seguinte trecho:
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"O Ten. Cel. Omar Emir Chaves declarou que, após ter
examinado a proposta do contrato para a execução do acôrdo para a venda aos EE.UU. de areias monazíticas e sais toríferos, verificara não haver encontrado fundamento, em

nenhum dos documentos básicos compulsados, para a transferência em um só ano da dotação global prevista para os
três anos da vigência do acôrdo, pôsto que o acordado com

o Govêrno americano tratava especificamente de uma
quota anual. Declarou mais que não obstante o que
ficou linhas atrás referido, o Estado-Maior das Fôrças Armadas concordava com a exportação em um só ano da quota
relativa aos três anos da vigência do acôrdo, tendo em vista
o compromisso formal dos industriais do ramo (Orquima},
segundo declarou-lhe o Alm. Alvaro Alberto, Presidente do
Conselho Nacional de Pesquisas, de que o produto da venda
dos sais .toríferos, estocados, seria imediatamente empregado
em novas instalações industriais para a separação dos sais
de Urânio dos sais de terras raras, o que era de grande interêsse para o país" .
Protestou, outrossim, contra as cláusulas 13.ª e 14.ª:
"Em sua opinião, achava que era demasiado numa
operação de govêrno a govêrno o contratante garantir não
haver empregado intermediário para obter êsses contratos e
muito menos concebível era a penalidade prevista para o
nosso govêrno em caso de infração dos mesmos, a juízo exclusivo do Govêrno americano".
Foi, assim, autorizada a exportação, no primeiro ano, de tôda
a quantidade de óxido de Tório, contemplada no acôrdo.
Recebido quase todo o Tório, o Govêrno americano se desinteressou pelo cumprimento do restante, isto é, a compra dos sais
de terras raras, a que se obrigara como única compensação.
Assim se refere o Ministro Barbosa da Silva, ao fato (de seu
depoimento) :
"As autoridades americanas invocaram, portanto, esta
cláusula terceira dos contratos (a duração do presente contrato será de um ano a contar da data em que foi assinado
pelas partes contratantes) para se__ esquivarem ao C~J?ri
mento global do acôrdo".
> . · '. ·'" ; .·
'· ,,:'.r:tí::!;'.:'
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E, mais adiante:
"As gestões entre o Itamarati e os representantes americanos, levadas simultâneamente a efeito no Rio de Janeiro
e em Washington, foram por longo tempo infrutíferas, pois
o Govêrno americano continuava a julgar que, com o cumprimento dos contratos pelo período de um ano e atendendo
à circunstância de que tais contratos eram renováveis de ano
a ano, a critério das partes contratantes, estava liberado de
qualquer compromisso ulterior. Nessa interpretação, a nosso
ver capciosa, pesava mais a opinião das agências compradoras americanas do que a do Departamento de Estado, que se
empenhara em remover o obstáculo criado. Assim, informou-nos o Departamento de Estado que existia probabilidade de
vencer o impasse pela assinatura do nôvo instrumento bilateral, substitutivo do anterior".
Verificaremos, mais adiante, que êsse nôvo instrumento bilateral seria o acôrdo de 54, ou acôrdo do trigo, forma deveras surpreendente de resolver o impasse, pois na realidade as quotas de sais
de terras raras do acôrdo de 52 jamais foram adquiridas e pagas
pelo Govêrno dos E.U.A. Ou, em outras palavras, nossas reclamações e.não encontraram eco, pois aquêle Govêrno encontrara, dentro
de suas fronteiras, jazidas dessas terras raras e não julgava econômico importá-las do Brasil.
VIII -

FIXAÇÃO DE UMA POLfTICA DE ENERGIA ATôMICA
PELO CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL

O Conselho de Segurança Nacional de certa forma pôsto à
margem das decisões fundamentais que afetavam o setor energia
atômica, pela criação e funcionamento da Comissão de Exportação
de Materiais Estratégicos (CEME) da qual não participava, dirigiu
ao Sr. Presidente da República o memorandum 772 acompanhado
do Relatório 771. li:sses documentos representam uma vigorosa reafirmação dos princípios que a partir de 1950 e, em particular, com a
aprovaç:ão da Lei 1. 310, tinham norteado o pensamento das classes
armadas. Já fizemos referência ao Relatório 771.
Citaremos os seguintes trechos do Mem. 0 772 que também é
assinado pelo Gen. A. Caiado de Castro:
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"1 - Esta Secretaria-Geral, de ordem de V. Ex.ª e tendo
em vista as Exportações de Motivos n.º 29 e n.º 32 de 5 e 12 de outubro passado, do Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas, retornou ao estudo da política governamental de energia atômica,
sob o ponto de vista da Segurança Nacional. ..
. . . Assim é que as maiores autoridades no assunto têm sobejamente declarado que na próxima década a humanidade verá a
energia atômica empregada para fins pacíficos. Esta conquista
será fundamental para o futuro de nosso povo, permitindo um
grande progresso de sua fôrça de trabalho, ainda atualmente uma
das mais baixas do mundo. Com o petróleo jazendo no subsolo, com
carvão de má qualidade e as fontes hidrelétricas quase sempre
não coincidindo com os maiores núcleos demográficos, será o Brasil
um dos grandes beneficiários da era atômica se conseguir o progresso cientifico e técnico capaz de produzir a energia nuclear.

4 - O problema se apresenta assim para o Govêrno: de um
lado consentir na venda de nossos minérios de Urânio e Tório, de
acôrdo com os têrmos da lei n. o 1 . 310; de outro lado só o fazer quando desta alienação resultar um real progresso para a produção de
energia atômica em nosso país.
5 - O elevado escopo dessa política - terreno comum aos
interêsses do Brasil e, particularizando mais, aos do nosso grande
aliado no norte, os E. U. A. pode ser definido pela nossa cooperação
no programa de defesa continental mediante a cessão de minérios
atômicos, em .troca do desenvolvimento intensivo do nosso programa
de energia atômica para fins pacíficos, modo poderoso pelo qual
será possível a elevação do ínfimo padrão de vida do nosso povo.

Entretanto, não podemos deixar de prever a possibilidade de que
as negociações com os E. U. A. não v·enham a se concretizar de
maneira auspiciosa que desejamos, ou ainda se prolonguem lentamente, de modo menos conveniente ao Brasil.

6 - Nessas condições, a política proposta e longamente justificada no Relatório anexo, pode, em traços largos, ser assim
resumida:
a) a exportação dos minérios de urânio e tório só deve ser
realizada pela execução de acôrdos negociados de govêrno a govêr-
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no, mediante compensações visando o desenvolvendo do programa brasileiro de energia atômica.
b) o preço remunerador, a obtenção de divisas, o amparo à
indústria nacional ou os auxílios econômicos a outros setores governamentais não são considerados compensações suficientes: essas
compensações devem ser "específicas" ao campo do progresso atômico, visando a produção dessa energia, para fins pacíficos.
c) o programa brasileiro para produção da energia atômica
deve se socorrer da experiência da ciência e da tecnologia de todos
os países amigos, sem restrições, guiado apenas pelo que nos fôr
mais conveniente, visando um progresso mais rápido" .
Finaliza o documento com a apresentação de várias medidas
concretas "caso V. Ex.ª aprovar esta exposição", entre as quais:
"O Ministério das Relações Exteriores deverá pronun..
ciar-se sôbre a conveniência de ter a Comissão de Exportação
de Materiais Estratégicos (CEME) um representante da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional entre
seus membros".
Essa exposição n. 0 772 teve o seguinte despacho:
"Sim. G. Vargas".
IX -

O ACõRDO DE 1954

Como já tivemos a oportunidade de relatar o Govêrno ameri'cano não julgou conveniente a ·seus interêsses a compra dos sais
de terras raras a que se obrigara pelo acôrdo de 1952. Diante das
reclamações do Govêrno brasileiro propôs uma fórmula que foi
corporificada no acôrdo de 1954, também chamado o "acôrdo do
trigo".
Iremos descrever as circunstâncias dêsse negócio, usando das
palavras do Ministro Barbosa da Silva, pronunciadas na 22.ª
sessão da Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos
(CEME), realizada a 8-6-54, e fixadas na respectiva ata:
"O Ministro Barbosa da Silva tomou a palavra para
dizer que o assunto que os trazia reunidos se prendia a
execução do Acôrdo firmado a 21 de fevereiro de 1952, entre
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os Governos do Brasil e dos E. U. A. , acôrdo que previa a
venda àquele país anualmente, durante três anos, dos se-

guintes materiais: 2 500 toneladas de areias monazíticas;
sais de terras raras e produtos toríferos resultantes do beneficiamento no país de 2 500 toneladas de monazita. Os
contratos de fornecimento das primeiras quotas anuais foram assinados em dezembro de 1952, concordando o Govêrno brasileiro em entregar desde logo Tório em ·quantidades
superiores à quota anual, resultando então o embarque dêsse produto em quantidade equivalente a dois anos e meio do
contrato. Em conseqüência da situação internacional, o Govêrno americano declarou não desejar celebrar novos contratos para compra nos dois anos seguintes dos produtos enumerados no acôrdo de 1952, com exceção do Tório. De posse
dessa comunicação o Itamarati dirigiu-se ao Govêrno americano dizendo que esperava que o acôrdo de fevereiro fôsse
cumprido a fim de não causar prejuízos financeiros às firmas
que tinham expandido suas instalações para dar execução ao
mesmo. A discussão dêsse acôrdo derivou-se para um campo
puramente político, chegando a um impasse que não nos
trará vantagens. Vendo a má repercussão que tal impasse
poderia ter nas boas relações entre os dois países, as autoridades competentes do Govêrno americano procuraram uma
solução para o problema. A solução apresentada pelo Govêrno americano foi a seguinte: comprar 5 000 toneladas de
areias monazíticas e 5 000 toneladas de derivados de terras

raras, para serem entregues em dois anos e a quantwade de
tório resultante do processamento de derivados. O Brasil
em troca compraria do Govêrno americano 100 000 toneladas
de trigo que seriam entregues imediatamente."

Portanto, em conseqüência da falta de cumprimento dos têrmos do acôrdo de 52 por parte do Govêrno americano, o Govêrno
brasileiro consentiu em suplementares desfalques em suas reservas
de minerais atômic·os, e já agora não mais se falou nas compensações específicas. Extravagante solução!
Os votos e argumentos empregados nessa reunião da Comissão
de Exportação de .M::i.teri,ais Estratégicos (C~) foram. os seguintes:
. , .·
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Ministro Barbosa da Silva:
"Esta operação traria vantag~ns de ordem econômica e
financeira ao país e até mesmo estratégica permitindo asobrevivência das emprêsas que terão mais tarde grande importância para o desenvolvimento da energia nuclear no
Brasil".
Sr. Avelino Ignácio de Oliveira, representante do Ministério
da Agricultura:
"O Dr. Avelino de Oliveira acresc6nta que foram descobertas novas jazidas de materiais toríferos e que antigas
jazidas estavam produzindo grande aumento de material.
Foi descoberta também nova área no Rio Grande do Norte
e segundo informações obtidas parece ser de muita importância. Há que prospectar uma grande área do Nordeste do
Brasil abrangendo parte do Ceará-Paraíba."
Sr. Mário da Silva Pinto, secretário executivo:
"pediu a palavra para salientar certos aspectos curiosos
da atitude nacional em relação ao problema da monazita,
considerada durante algum tempo um bem primário estratégico em tôrno do qual havia uma sensibilidade quase histérica e agora transformada em bem de comércio para o qual
o Brasil procura colocação."
Sr. Alberto Ericksen da Divisão do Fomento da Produção
Mineral:
"O Dr. Ericksen que a respeito da Paraíba e do Ceará
tivera uma notícia muito auspiciosa. Em conversa reservada
soubera da existência de novos depósitos de monazita e que
nesta zona a reserva de Tório é considerada pelos interessados maior do que em tôda a costa do Brasil. "
Protestou contra êsse nôvo acôrdo, o representante do Conselho de Segurança Nacional, o Major Waldir Moreira Sampaio, que
comparecera na qualidade de observador:
"Na minha opinião êste acôrdo (o de 52) pelo seu não
cumprimento, por parte do Govêrno americano, está
caduco.''

-

177 -

E assim consumou-se, pelo voto da ma1or1a a aprovação do
acôrdo Tório x trigo na 22.ª reunião da Comissão de Exportação
de Materiais Estratégicos (CEME).
Não foi possível a esta Comissão de Inquérito esclarecer as
razões pelas quais o Presidente Getúlio Vargas que aprovara em
30-11-53 o Relatório 771 e a Exposição 772 adotando portanto a
esclarecida política do conselho Nacional de Pesquisas e do Conselho de Segurança Nacional deu o seu consentimento ao Acôrdo de
1954, que fazia tabula raza dessa política. Cêrca de 2 meses após
a 22.ª reunião da Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos (CEME) o Presidente assinou, por trocas de notas com o
Govêrno dos E. U. A. êsse acôrdo, no dia 20 de agôsto de 1954,
quatro dias antes de seu trágico suicídio.
X-TENTATIVAS DE ESTABELECIMENTO DA INDÚSTRIA DE
ENERGIA ATÔMICA NO BRASIL
Para o estabelecimento da indústria de Ener.gia Atômica no
Brasil faltavam dois elos essenciais: facilidade para produção de
Urâtnio nuclearmente puro e Usina de enriquecimento de Urânio,
isótopo 235 .
O Conselho Nacional de Pesquisas sob a orientação e direção
do Alm. Alvaro Alberto empregou, durante vários anos, os mais
interessados esfôrços para a instalação, em nosso país, dessa indústrias essenciais, tendo chegado muito próximo do sucesso. Em
seu depoimento, declarou-nos o Almirante:
"Desde que iniciamos nossas conversações com a Comissão de Energia Atômica dos E. U. A., foi nos invariàvelmente afirmada a impossibilidade de qualquer forma interessante de cooperação no terreno da tecnologia de reatores, a não ser o que já fôra "desclassificado" ...
. . . Essa barreira intransponível decorria da lei de
Energia Atômica americana (Mac-Mahon). Não nos seria
possível esperar pela revogação de tais dispositivos legais, e
o único caminho que nos restava era subdividir o trabalho,
distribuindo as tarefas por várias nações amigas".
E mais:
"Está implícito em tudo o que acabo de expor a V. Ex.a,
o princípio fundamental dessa política atômica - a distri12 -· 28.6'r.s
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buição das tarefas por várias nações amigas, e não ficar
adstrito a um só amigo, por maior que o seja. 1!ste foi o
princípio que sempre norteou a minha ação prática e que
consta das diretrizes mandadas executar pelo Sr. Presidente
da República" .
Dirigiu-se o Almirante Alvaro Alberto à França e à Alemanha
Ocidental na esperança de obter o equipamento e a técnica que os
E. U .A. não nos podiam fornecer. E os obteve com surpreendente
facilidade. Na França, uma usina de preparação de Urânio nuclearmente puro (do l.º depoimento do Alm. Alvaro Alberto):
"2.º Obtenção de sais de urânio tecnicamente puro, a
partir do minério. Usinas já projetadas, cuja construção
será brevemente iniciada.
Quando li êsse trecho para êles ouvirem, lá, houve um
estremecimento geral na Comissão de Energia Atômica dos
E.U.A. - Mas, então os senhores já estão começando? Sim, senhor! Quando começamos a tratar e estudar os nossos
minérios, mamdamos amostras para Paris porque os nossos
homens de ciência e tecnologia já tinham estado lá e tinham
verificado que os franceses estavam trabalhando perfeitamente bem nesse problema; já estavam fazendo urânio nuclearmente puro, que é supremo grau de pureza para ser
empregado nos reatores que a França já está construindo.
O que posso assegurar é isso - e os documentos poderão estar à disposição de V. Ex.ª, - o contrato foi assinado
no Rio de Janeiro, entre o Conselho Nacional de Pesquisas e
os representantes da Société des Produits Chymiques des
Terres Rares, de Paris que foi a firma que cons.truiu para o
Govêrno Francês as usinas de Le Bouchet, que são as maiores
do mundo, onde se trabalha admiràvelmente bem. Aliás,
Mathieussent, que é o técnico chefe dessas usinas, estêve
aqui entre nós em Poços de Caldas. O próprio prof. Francis
Perrin, membro do Instituto de França e Alto Comissário
da Emergia Atômica estêve no Brasil, visitou-nos e estudou
conosco o problema. 1!le nos deu tôda a fôrça e nos deu até
garantia, o que fêz por escrito, por intermédio da Embaixada
de França no Rio de Janeiro. Tenho êsses documentos.
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A usina estava para ser instalada em Poços de Caldas.
A Comissão que escolheu o local tinha como Presidente honorário o Sr. Juscelino Kubitschek, que era Governador de
Minas.
O terreno foi doado por uma lei especial da Assembléia
Legislativa Estadual de Mimas Gerais. Foi dada uma chácara
da cidade, com uma área de 300 000 metros quadrados".
Portanto, o problema de instalação de uma usina de produção
de urânio nuclearmente puro foi resolvido em 1953, em virtude da
colaboração francesa.
Quanto à usina de separação de isótopos, ou produção de
urânio enriquecido, assim historia o Alm. Alvaro Alberto:
porque tínhamos tido contato nos E.U.A. com um
dos maiores físicos vivos: o Sr. Paul Harteck, que foi reitor
da Universidade de Hamburgo, com trinta e pouco anos
de idade apanas. E' genial, positivamente. E' um grande
experimentador e foi êle quem teve a idéia de aplicar as
ultracentrífugas à produção do urânio enriquecido. Depois,
essas ultracentrífugas foram aperfeiçoadas por um antigo
assistente dêle e hoje seu rival: Groth, com quem tive inúmeras conferências nos E . U . A. e naquele tempo a Alemanha era um país ocupado pelas potências vitoriosas e se
descobrissem que êles estavam cogitando de produzir urânio
enriquecido, isso acarretaria uma crise internacional. Emtão
êles condicionaram a sua colaboração a essas circunstâncias
de tratarmos em absoluto segrêdo.
Vejam V. Ex.ªª como a gente às vêzes se mete em cada
camisa de onze varas! E' uma coisa terrível saber um segrêdo
dessa ordem. Eu só conversava com êles em Nova Iorque,
aos sábados, em que o Brasil Trade Bureau não funcionava
e aos domingos. Ou então tinha que ir a Detroit onde um
filho meu, que infelizmente perdi, estava estudando na
University ...
. . . Finalmente, em 1953 dei um pulo à Alemanha. Estive
ausente apenas 11 dias e os secretas andavam me acompanhando por tôda a parte, para saberem o que eu fazia.
Mas, naquela época, já as potências ocupantes estavam
a par de que os alemães cogitavam de fazer essas centrífugas,
"É
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porque êles pediram uma licença para a sua construção e a
licença foi negada. E aí sou forçado, por emquanto, a silenciar sôbre os fatos que ocorreram nessa ocasião e que mostram o firme propósito de se evitar que o Brasil pudesse fabricar essa história. As potências ocupantes declaravam que
não podiam dar a licença para serem feitas essas centrífugas
embora viessem para nações amigas, como eu disse ao Prof.
James Conant, professor de química e Presidente da Universidade de Harward e que era o chefe da Comissão das Potências Ocupantes: - Os senhores em certas ocasiões têm
memória fraca e o senhor então, que é professor de química
orgâlllica, que faz apêlo tão grande à memória, o senhor se
esquece de que o Brasil entrou em duas guerras ao seu lado?
E o senhor acha que o Brasil não tem o direito de produzir
uma coisa que os senhores produzem? Qual o privilégio, o
monopólio que lhes foi concedido pelo Criador para isso?
Tanto mais que agora não são os senhores os únicos a fazerem isso!
Pois nós havemos de fazer isso!"
A propósito de um artigo da revista "Nuclionies" em que é
interpretada como desejo de revolta a atitude das nações européias
de constituírem um "pool" atômico, comentou o Almirante:
"São êles mesmos que reconhecem que as nações européias estão se reu111indo, revoltadas contra essa pressão que
as impede de produzir urânio enriquecido. Está aí mesmo
dito por que não temos o nosso urânio enriquecido. Está
dito por êles."
Diz ainda o Almirante Alvaro Alberto que notou grande espírito de colaboração por parte dos alemães:
"Mas quando o Professor James Conant declarou que
fizéssemos um pedido à Comissão de Energia Atômica a
respeito das ultracentrífugas, o homem (Groth) ficou "queimado" e sentiu-se magoado e disse: - O senhor pode estar
certo de uma coisa: nós iremos para o Brasil, vamos trabalhar e ct~nstruir tudo lá. Faremos tudo o que os senhores
quiserem, mas o Brasil há de ter as suas ultracentrífugas,
como nós havemos de ter as nossas aqui."

-

181-

Diz mais, o Almirante Alvaro Alberto:
"Nessa ocasião, já estava pressentindo que as fôrças
ocultas haviam de se mover e não podia lutar .contra a maré
nem podia comprometer o meu país pela minha obstinação,
como fui acusado de não querer aceitar determinados pontos
de vista e de não querer aceitar imposições".
Entretanto, o regime de ocupação da Alemanha cessou logo
após e a oncomenda das usinas de produção de urânio enriquecido
(ultracentrífugas) foi efetuada com o pleno conhecimento e aprovação dos podêres constituídos da República. Disse o depoente:
"A encomenda foi feita por ordem do Sr. Presidente
da República e quando me dirigi a Bonn, para trat.ar dêsse
assunto foi através do embaixador Faro que obtive as audiências inclusive com o Prof. Conant".
Não houve qualquer clandestinidade no negócio. Assim refuta
alegações feitas nesse sentido, o Almirante Alvaro :Alberto:
"Eu sei que tem sido dito que os alemães fabricaram
escondidos as ultracentrífugas. Não! ·1:les ~sttidaram materiais, naturalmente, isto era compreensível, pois êles estavam estudando êsse assunto sigilosamente, mas, antes de
proceder à fusão das centrífugas, êles pediram licença à
Comissão Internacional Aliada e esta negou. essa licença.
Entretanto, dois ou três meses depois a Alemanha recuperou
sua soberania. O Govêrno alemão deu então· licença para
êles fazerem. :t!:Ies fizeram normalmente."
As máquinas foram pagas pelo Brasil e fabricadas. · Respondendo a uma pergunta formulada pelo Deputado Gabriel Passos,
assim respondeu o depoente:
"Estão pagas e a última notícia que tive é que estavam
devidamente testadas e prontas para serem remetidas para
cá. Estavam guardadas no Instituto de Goetingen~ sob a
guarda de Konrad Bayerle .
O SR. GABRIEL PASSOS, Presidente~ Se estão-pagas
e prontas, porque não vêm para :cá?
O ALMIRANTE ALVARO ALBERTO____:_ Não posso res-.
ponder a V. Ex.ª porque está fora de minha alçada; não
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possuo dados que me permitam responder essa pergunta. O
que l~~o dhrer t't V .Ex.~' é que tanto o Prof. W. Groth com
o P'roL B:ay~.rle e uutroo sábios alemães com quem falei fa~~\m uu1 altt1 j1.1iz'l1 da capacidade real de produção dêsses
~J!1!•.r·dihos.···
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T;::;;.-:"s::.:::·..,v·crt'l!t:.C\!!. ~'l. seguir um trecho do segundo depoimento
A!liv:s.ru A.füerto, que sintetiza o assunto em foco;

.t..·~~.::.:l•~:-:~,;~._,.

··\) RELATOR - Parece-me, Sr. Almirante, que V. Ex.ª
de obter êsses recursos dos E. U. A. dirigiu·'5~ ·~, P~~':S para obtenção de uma usina de refino do Urânio
·:: ·!!: .,t..J:ema:nha para a usina de separação de isótopos. São
:~ssie:s d\tlis pontos, e isso é assunto muito importante. O
:!S'l.ri.9s.Ül estaria habilitado a iniciar dessa maneira, com a aqui-

.:~:s1~:s';"~=~:a~l.li.o

dês.se material, a sua indústria de energia atômica md'€F.mtiente de outros auxílios ...
O .ALMIRANTE ALVARO ALBERTO Sim, Sr.
E~JOr- •••

$~'Ç:ifüll'I

O RELATOR - ... fundamentais. tste o ponto que me
JPl2.IEIC!l:'e muito importante frisar. E' exato isso Sr. Almill:!llltier?
O ·SR. ALMIRANTE ALVARO ALBERTO - Permita-me
qri:x ie'.seweça o que V. Ex.ª acaba de inferir. Não foi sômen!tie· ''!311 rare das dificuldades de ordem legal para as quais
:~~-air,:am. os. membros da Comissão de Energia Atômica dos
:R:.i!T J:~ .. ~ii1f:· ee.z tr.JIDei essa providência, Sr. Deputado. To..:w:ie~ te:E:!la prmridênci.a por determinação do Presidente da
Pl'r:wá't'J.iiea~ Sr·_ Getúlio Vargas, que foi um grande patriota,
!!11.\:"n. hlJDrem df, cultura extremamente ampla e percuciente."
.XI -

ACOh'"TECIMENTOS DE 1954 E 1955

em 1954., o Brasil, pela atuação pertinaz dos haHac:ion.ai de Pesquisas de acôrdo com a política
~;!·:::.c;~.-;i;:;:: rr.:.a ezp%tção de mot-ivos n. 0 772, do Conselho de Seguranr;:~ ~~;;;cim:.;.:,: . á quaI d.era .s.eu apoio o Presidente da República, tinha
d:i2.:.,;; '1.~ :i'i pi~.a primeira vez reais perspectivas de solução ao
p·rohl.e·rrla. de d.e:B'e·rr;'ol•fi.mento da indústria de energia nuclear. Com
Di:::~~~ ~"~i!m.a,

:::;.e::..;: ...:e

Ct:~.a.~ho.
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as duas usinas mencionadas seria possível, mediante providências
complementares e ao nosso alcance, a construção dos primeiros
reatores atômicos em nosso país, com garantia de autosuficiência
no abastecimento do conbustível atômico e até com possibilidade de
passagem em futuro próximo à utilização do tório. Na realidade,
um avanço gigantesco que poderia em futuro previsível colocar o
Brasil no rol das grandes potências atômicas.
Entretanto, é forçoso constatá-lo, nada disso se concretizou.
Durante mais de dois anos as providências tomadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas tendentes ao rápido e decisivo progresso
nesse setor crucial, paralisaram-se. Permaneceu em projeto a usina
destinada à refinação do urânio, que a técnica francesa pusera à
disposição segundo as palavras do Almirante Alvaro Alberto "sem
espírito de barganha, mas apenas pela glória de cootribuir para
o nosso desenvolvimento"; na Alemanha permaneceram as ultracentrífugas, compradas e pagas e hoje em dia reconhecidas universalmente, como equipamento dos mais adequados à produção
de Urânio enriquecido. Eram somente três unidades; entretanto
um magtlífico comêço.
Os acontecimentos dêsse período deram margem a uma apaixonada controvérsia com repercussões na tribuna da Câmara, na
imprensa e nesta Comissão. Faremos um relato, resumidamente, de
acôrdo com os documentos e depoimentos à nossa disposição.
Em 4 de novembro de 1954, o General Juarez Távora, Chefe
do Gabinete Militar da Presidência da. República, Govêrno do Sr.
Café Filho, endereçou ao Chefe de Gabinete da Secretaria do Conselho de Segurança Nacional o seguinte ofício:
"I - A fim de que seja possível fixar-se uma orientação
geral sôbre a política nacional de energia atômica, solicito
vossas providências no sentido de ser elaborada, .com a devida urgência, por essa Secretaria um projeto de diretrizes,
podendo para isso serem levados em consideração os seguintes documentos:
Exposições de Motivos n.os 771 e 772 de 25 de novembro
de 1953, e Exposição de Motivo n.º 777 de 3 de dezembro de
de 1953, oriundas dessa Secretaria.
Documentos Secretos ns. 1, 2, 3 e 4, anexos, remetidos
a êste Gabinete".
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Os documentos secretos, redigidos em inglês e sem qualquer
identificação, versavam sôbre:
N. 0 1 - Tratado de pesquisas minerais. Um esbôço de
acôrdo entre o Brasil e os E. U. A. para pesquisa conjunta
de minerais radioativos em linhas gerais idêntico ao acôrdo
que foi, finalmente, celebrado entre as duas nações em 1955.
O documento datava de 9• de março de 1954.
N. 0 2 - Nota expositiva, propoodo um acôrdo de cooperação atômica Brasil-E.U.A., nas seguintes bases:
"Os EE. UU. auxiliariam o Brasil na pesquisa e mineração de materiais radioativos e a Comissão de Energia Atômica americana forneceria infarmações técnicas no campo da
tecnologia de laboratório, de caráter não militar, a previsão
de treinamento de cientistas e técnicos, dentro das limitações
legais, que dizem respeito ao fornecimento de tais informações e assistência nos Estados Unidos.

Os EE. UU. estão interessados na aquisição de minérios
brutos e há indícios de que podem existir, no Brasil, depósitos de minérios ricos de urânio, económicamente exploráveis. Assim, no caso de virem a ser descobertas, no Brasil, importantes jazidas de minérios ricos em urânio, o govêrno
brasileiro permitirá a compra pelos E . U. A. do minério de
urânio em bruto, mediante contratos de compra individuais,
válidos por 10 anos".
Preço - custo de produção e uma razoável margem de
lucro.
Data do documento: 22 de março de 1954.
N.0 3 - :&:ste documento faz críticas à atuação do
Almirante Alvaro Alberto:
"Durante cêrca de três anos, os E . U. A. vêm tentando
estabelecer um acôrdo sôbre energia atômica com o Brasil,
sem maior sucesso. A principal figura, nessas negociações,
do lado brasileiro, tem sido o Almirante. Os E. U. A. chegaram à conclusão de que, provàvelmente, é impossível chegar a qualquer entendimento mutuamente satisfatório, mediante novas negociações com o Almirante ou o Conselho,
tal como se acha atualmente constituído".
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Mais adiante:
"O Almirante parece confiar, grandemente, em certas
negociações que fêz na França e na Alemanha. Não compreendemos como essas negociações poderiam dar lugar a
resultados práticos, para o Brasil, em futuro próximo".
Após alegar que êsses fatos poderão acarretar a transferência da base de "tratamento preferencial" que nos vinha
sendo outorgado, para o do "plano de rotina" em igualdade
com outras nações conclui:
"Admite-se que o Brasil poderá progredir, por si mesmo
no sentido do estabelecimento de um programa de trabalho
sôbre energia atômica, caso seja organizado um órgão de
execução composto de brasileiros capazes que possa desemp6llhar as funções de uma Comissão de Energia Atômica.

Talvez o Almirante, como presidente do Conselho Nacional
de Pesquisas, possa ser mantido como assessor dêsse órgão.

N.º 4 - ~ste documento analisa as negociações realizadas entre o Brasil e a Alemanha, para a aquisição de uma
usina de separação de isótopos (ultracentrífugas) de iniciativa do Almirante Alvaro Alberto, conforme tivemos ocasião
de relatar. Na parte inicial, o documento n. 0 4 afirma que o
processo das ultracentrífugas é de "Pequeno rendimento e
alto custo, além de que ainda não está completamente aperfeiçoado, pelo que deve ser considerado, para todos os efeitos
práticos, como sendo ainda um processo de laboratório" .
Diz mais:
"As .considerações acima são os motivos fundamentais
para que se considere o projeto brasileiro-germânico sôbre o
urânio 235 como um desperdício de recursos, uma perda de
tempo e um esbanjamento de dinheiro".
Menciona as repercussões que tal empreendimonto teria sôbre as relações Brasil-E. U. A. : "Se o projeto brasileiro-alemão fôr pôsto em execução restaria pequena ou nenhuma possibilidade de cooperação brasileira com os
E. U. A. A iniciativa evidenciaria que o Brasil não tem
desejo real de cooperar com os E . U. A. no campo da energia
atômica prática. Nenhum jôgo de palavras pode modificar
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êste fato consumado. E' igualmente lógico que os EE. UU.
decidiram cessar tôdas as atividades sôbre energia atômica,
no Brasil, inclusive as relacionadas com a pesquisa de materiais estratégicos radioativos". E, fimalmente, em flagrante incoerência com o alegado na parte inicial do documento:
"Uma reação final, que precisa ser francamente ressaltada é que o estabelecimento, no Brasil, de um processo para
a extração de urânio físsil, por meio de importantes organizações de um país europeu que está proíbido de obter êsse
metal dentro de suas fronteiras, pode ser considerado como

uma ameaça potencial à segurança dos E. U. A. e do he-misfério ocidental".

A Comissão de Inquérito defrontou-se com certa dificuldade
em apreciar a origem dêsses 4 documentos, pelo fato do depoente,
Gen. Juarez Távora, se ter negado peremptàriamente a revelar a
indentidade da pessoa ou pessoas que os entregaram. Declarou
mesmo, o Gen. Juarez Távora, que só ameaçado de sanções legais
iria solicitar à fonte dêsses documentos liberação de sua palavra,
e, em caso negativo, não teria dúvidas em ir para a cadeia, se necessário fôsse. Transcrevemos sua resposta, dada a uma pergunta
formulada pelo deputado Arino de Mattos:
"E lhe digo que não dou: 1.º porque acho que não interessa absolutamente, é uma questão de nonada, como já
declarei; 2.0, a pessoa é idônea e não poderia influenciar de
maneira alguma nessas deliberações do govêrno. Se me deu
o documento, fê-lo em confiança, porque eu estava ansioso
por saber, por algum processo, qual era realmente o ponto de
vista, o que pensava o pessoal americano, a respeito de certas
coisas que existiam em caráter quase crônico, entre o Conselho Nacional de Pesquisa de um lado e o Itamarati de outro.
Se a pessoa me fêz isso, como favor não estou em condições de
escrúpulo".
Entretanto, o Deputado Renato Archer entregou à Comissão
um bilhete manuscrito que o Gen. Juarez Távora reconheceu ser
de próprio punho, bilhete êste arquivado juntamente com os do·

cumentos secretos, no Gabinete Militar da Presidência da República
Palácio do Catete, assim redigido:
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"Confidencial."
Fontes de informação e origem de documentação s/a
política atômica brasileiro-norte-americana.
- Mr. Terrill (Embaixada Americana, Rio)
- ,Mr. Max White (geólogo da equipe americana que
trabalha na Bahia) .
- Químico Hervásio de Morais Carvalho (trabalhou durante um ano em operações com aceleradores nos EE. UU.
e no Canadá. E' incompatibilizado com o Alm. Alvaro
Alberto) . "
O Sr. Hervásio de Carvalho, chamado a depor, negou terminantemrnite qualquer participação na elaboração dos citados documentos. Admitiu apenas, como suposição, que talvez suas conversas com o Sr. Elysiário Távora, geólogo, sobrinho do General,
conversas que versavam sôbre assuntos ligados àqueles dois documentos, poderiam ter sido a origem da menção ao seu nome.
Convém assinalar que, em muitos pontos, as opiniões do Sr. Hervásio de Carvalho coincidiram perfeitamente com aquelas expostas
nos documentos secretos, como se depreende de seu depoimento.
A análise do conjunto de circunstâncias que cercaram o envio
dos. documentos à Secretaria do Conselho de Segurança Nacional
e das deçlarações do Gen-. Juarez Távora em seu depoimento permitem a esta Comissão, mesmo sem o conhecimento do nome da
pessoa que os forneceu, a formação de um juízo a respeito de sua
autenticidade e procedência. Não alimentamos dúvidas sôbre êsse
ponto essencial: naquela oportunidade, o Gen. Juarez Távora tinha
seguros elementos de convicção para acreditar que êles representavam o pensamento de funcionários americanos credenciados a
integrar a orientação de seu Govêrno. O próprio teor de suas declarações assim o afirma.
·Atendendo às instruções contidas no Ofício de 4-11-54, assinado pelo Gen. Juarez Távora, o Cel. José Luiz Bettamio Guimarães
elaborou a exposição de motivos n.0 1.017, que foi aprovada pelo
Presidente da República, Sr. Café Filho, em 25-11-54. :t!:sse documento, que segue em linhas gerais o Relatório 771, contém, no
princípio, apreciações sôbre os 4 documentos secretos:
"Outrossim, esta Secretaria-Geral se acha em dúvida
quanto ao valor que deve ser atribuído aos documentos se-
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eretos ns. 1, 2, 3 e 4, uma vez que se trata de documentos
sem indicação de procedência, destinatário, etc. dados que
constituiriam os elementos para a exata avaliação de sua
importância".
Faz depois a Exposição de Motivos n.º 1. 017 um resumo do teor
dos 4 documentos e logo após, do Relatório 771, afirmado então:
"Desde 1951, os E.U.A. vêm tentando negociar um
acôrdo com o Brasil, referente a um programa conjunto de
energia atômica, mas sempre procurando furtar-se à concessão das compensações julgadas imprescindíveis pelo Brasil
como retribuição ao fornecimento de minerais atômicos brasileiros. Por outro lado, os representantes dos E. U. A. têm,
sistemàticamente, orientado as negociações no sentido de
assegurarem, para seu país, o monopólio das atividades estrangeiras sôbre energia atômica no Brasil, como se pode
aquilatar ... etc."
Propõe, na conclusão, diretrizes para um programa brasileiro
de energia atômica, fixando normas de execução e orientação política, determinando:
"Dentro de trinta dias após o recebimento das presentes
diretrizes, o Conselho Nacional de Pesquisas orgamizará e
submeterá à aprovação do Exmo. Sr. Presidente da República um plano para execução do programa aqui previsto,
nas seguintes bases".
Seguem-se normas quanto à pesquisa de minerais e à montagem de reatores, órgãos a colaborar, duração do programa, etc ...
e as diretrizes de política externa:
"e)
Eventualmente o Brasil poderá admitir o concurso de organismos estrangeiros ou internacionais, na execução do programa em questão, respeitadas as seguintes
condições:
1 - l!:sse concurso será negociado através do Ministério
das Relações Exteriores, mediante determinação expressa do
Presidente da República e consoante solicitação do Conselho
Nacional de Pesquisas;

-
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2 - Os acôrdos internacionais que forem negociados a
êsse respeito, preverão obrigatóriamente a cessão de parte
dos execedentes de minerais radioativos existentes mo Brasi~
em troca de equipamento especializado e auxílio técnico,
além de indenização pecuniária;
3 - Na negociação de tais acórdos deverá ser concedido

tratamento preferencial aos E. U .A . "

Pelo que se infere da redação acima, o documento 1.017, apresentava dois importantes desvios de política, em relação ao 772.
Primeiro, a subtração da capacidade de negociar externamente, ao
Conselho Nacional de Pesquisas, que, até aquela data, como vimos,
tinha tomado essa iniciativa; segundo, a concessão de tratamento
preferencial aos E. U. A. em antagonismo com o princípio de
liberdade de comércio, proclamado nos documentos anteriores.
Disse o General Bettamio Guimarães em seu depoimento, a
respeito das circunstâncias que o influenciaram mo estabelecimento
dessas diretrizes :
"O que influiu no meu julgamento foi exatamente a
conclusão de todos êsses elementos que examinei, principalmente os documentos-base e as idéias que eu sabia serem do
Gen. Juarez, para quem eu estava preparando êsse documento. Eu sabia que êle pensava assim e eu estava de pleno
acôrdo com êle" .
O docum€tn.to n.º 1.017, deveria, após a aprovação do Sr.
Presidente da República em 25-11-54, ter sido enviado ao Conselho
Nacional de Pesquisas, que o devia pôr em execução de acôrdo
com seus têrmos, no prazo de 30 dias. Entretanto só chegou a seu
destino a 13-4-55, juntamente com ofício que tomou o n.o 110.
O Gen. Bettamio Guimarães, no seu depoimento, não encontrou
explicações para êsse fato:
"Devo dizer que êsse documento 1. 017, deve ter sido
remetido ao Conselho Nacional de Pesquisas em seguida à
sua entrada na Secretaria após a aprovação do Presidente
da República. Isso deve ter sito feito quanto ao documento
1.017, porque não houve nenhuma razão para que deixasse
de ser feito. Para mim, o documento foi ao Conselho Nacio-
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nal de Pesquisas, não tenho a menor dúvida. Agora, se chegou ao destino, se foi conhecido pelo conselho, não sei. Vim
a saber mais tarde, em março ou abril, três meses depois,
que êsse documento não era conhecido do Conselho, que
aquêle órgão não tinha tomado conhecimento dêle. E como
na ocasião, naturalmente, me certifiquei disso: - Então
vamos mandar imediatamente uma segunda via para lá.
"Foi aí que êles tomaram conhecimento do documento".
Em diligência efetuada nos protocolos do Conselho de Segurança Nacicmal pelos Deputados Mar.cos Parente e Dagoberto Salles,
representando a Comissão de Inquérito, foi verificado que não
consta dêsses protocolos a saída do documento 1.017, antes da
data de 13-4-55. Também pode ser verificado que o mesmo documento foi enviado uma segunda vez, pelo Conselho de Segurança
Nacional ao Conselho Nacional de Pesquisas, a pedido verbal do
Sr. Othon Leonardo, em data de 15-8-55.
No intervalo de tempo entre a aprovação dêsse documento
1. 017 pelo Presidente da República e o seu envio constatado ao
Conselho Nacional de Pesquisas, ocorreu em 2-3-55 a exoneração do
Almirante Alvaro Alberto que do documento não teve conhecimento.
Procurou, esta Comissão, determinar as circunstâm.cias em que
se processou a saida do Almirante. Sabe-se que o Conselho Nacional
de Pesquisas subvencionava uma entidade particular, denominada
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que na época construia um
cicloton. Houve denúncias de irregularidades. De acôrdo com o
Presidente da República, o Gen. Juarez Távora mandou abrir um
inquérito. De posse das conclusões dêsse inquérito, assim relatou
êle o ocorrido, no seu depoimento:
"Alguns dias após, recebi o relatório do Desembargador
Farias Pereira. Li-o de cima até em baixo, cotejando citação
por citação, com os documentos, ou melhor, a documentação
enorme de três volumes se não estou enganado. Cheguei à
seguinte conclusão dolorosa: o meu amigo Alm. Alvaro AI~
berto, que é um grande cientista, um grande brasileiro, um
grande homem de caráter, cuja honorabilidade paira acima
de qualquer suspeita, era mau administrador. Não há nenhum desdouro; nem todos nós nascemos com bossa admi-
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nistrativa, com espírito de organização~ Mandei chamá-lo e
disse: - Meu amigo Alvaro Alberto, acabo de ler o relatório
dêsse inquérito. Felizmente não encontro nada aqui que possa
comprometê-lo em relação ao fato mais grave dêsse processo.
Fique portanto tranqüilo. Mas minha consciência de chefe de
Gabinete Militar - que além dos seus muitos deveres de oficio, ainda tem a pesar-lhe sôbre os ombros a responsabilidade de supervisão de 16 autarquias civis, cada uma das quais
me dando mais trabalho e me tirando mais sono, durante
aquêles oito meses que passei naquele Gabinete -- minha
responsabilidade nesse setor me obriga a dizer-lhe isso. Acho
que diante do que está aqui não posso deixar de, em consciência, aconselhar que V. deve pedir sua demissão ...
.1i:le era meu amigo, um homem digno que trabalhava
com afinco pelo Brasil. Não timha, porém, capacidade administrativa. Não podia, eu digo. . . Eu, amigo pessoal, irmão
do Almirante Alvaro Alberto, em consciência, não lhe dava a
administração do Conselho porque podia ser a sua desgraça.
Mais dia menos dia, poderia ser comprometido numa das
falcatruas que sua incapacidade de controlar os fatos determinasse. Eu disse com esta franqueza. E mandei também
chamar o Cel. Dubois Ferreira e lhe disse: - Meu amigo
Dubois você que é vice-presidente, é executivo, é a segunda
pessoa dentro do Conselho. Não lhe posso explicar umas tantas coisas que se passaram às vistas. E V. vai - é o meu conselho - pedir demissão".
Em virtude das afirmações de que a demissão do Alm. Alvaro
Alberto se originara de pressão estrangeira, o Gen. Juarez Távora
interpelou-o, por carta, nos seguintes têrmos:
"Estando convidado para depor sôbre o assunto perante
a Comissão Parlamentar de Inquérito, no próximo dia 7,
gostaria de saber se o meu prezado camarada tem motivos
pessoais ou de ordem geral para acreditar que sua exoneração da Presidência do Conselho Nacional de Pesquisas teve
ligação direta ou indiretame!!lte com o conteúdo da documentação recentemente lida na Câmara dos Deputados por S.
Ex.ª o Deputado Renato Archer".
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O Alm. Alvaro Alberto respondeu nos seguintes têrmos:
"Em sã consciência, e sem ater-me a qualquer consideração que não sejam as de servir honradamente à verdade,
como é de seu desejo, e como convém a dois homens de bem,
que se prezam, eu não poderia deixar de nutrir, desde há
muito, em face da situação geral que defrontara a cc1..1vicção
da existência de fatôres oriundos de fontes a que faço alusão,
direta ou indiretamente, tendentes ao meu afastamento. E
esta convicção só se poderia confirmar pela leitura que hoje
fiz do aludido documento secreto n.º 3".
Na Comissão de Inquérito, o Gen. Juarez Távora repeliu, com
veemência a suposição de que os documentos secretos pudessem ter
influído, de qualquer forma, em sua decisão de admitir o Alm.
Alvaro Alberto. A sua atitude no caso, afirmou categôricameinte,
foi ditada única e exclusivamente pelas circunstâncias que expôs, e
relativas à incapacidade administrativa que a seu ver, tinha demonstrado o Almirante Alvaro Alberto.
Disse mais ainda o Gen. que não dera a menor importância
aos documentos secretos, julgando-os irrelevantes. Reproduziremos
o seguinte trecho de seu depoimento:
"O Deputado-Relator: Então, General, são documentos
irrelevantes?
O Gen. Juarez Távora: São documentos absolutamente
irrelevantes.
O Deputado-Relator: Mas houve uma ...
O Gen. Juarez Távora: Ah! Houve ...
O Deputado-Relator: . . . série de coincidências ...
O Gen. Juarez Távora: Houve uma série de coinci·
dências que desgraçadamente, em virtude da publicidade
dêsses documentos podem dar lugar a uma porção de me·
xericos com que muita gente, daqui até a consumação dos
século, vai dizer: "Aquêle General de cabeça branca é um
desgraçado, vendido aos E. U. A."
E mais adiante:
"O Deputado-Relator: Não houve uma relação de causa
e efeito?
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O Gen. Juarez Távora: Absolutamente. Os documentos
foram à Secretaria. "Olha, meu conselho a respeito disso
é êste". Em síntese o que disse o Cel. Bettânio foi: "1!:stes documentos nada valem. Há apenas umas insolências contra o Alm. Alvaro Alberto e uma impertinência contra o Brasil." Em resumo, foi isso o que o Cel. Bettânio
disse, de volta com os documentos acrescentando: "- Eu
os restituo a V. Ex.ª Ponto"
Foi convidado a substituir o Alm. Alvaro Alberto o Prof. José
Baptista Pereira. Assim descreveu êle perante a Comissão de Inquérito as circunstâncias da escolha:
"O Gen. Juarez Távora explicou-me que o Govêrno
havia resolvido conceder a exoneração do Alm. Alvaro
Alberto e que me fazia um apêlo - nessa ocasião eu era
diretor do Departamento de Estradas de Rodagem - no
sentido de eu aceitar a Presidência do Conselho Nacional de
Pesquisas por três motivos que o Govêrno julgava importantes. O Gen. Juarez Távora e o Govêrno achavam que era
preferível a substituição do Almirante Alvaro Alberto por um
elemento civil, dada a natureza civil do órgão, pois uão viam
razão mais para permanecer um militar na chefia. Desejavam que fôsse um civil. Em segundo lugar desejavam que
fôsse um membro do Conselho, porque queriam com isso dar
uma demonstração de prestígio ao órgão mostrando que o
Govêrno continuava neste órgão, a ponto de escolher para
suceder ao Alm. Alvaro Alberto um de seus membros. Em
terceiro lugar, queriam um dos membros que já tivesse desenpenhado outro cargo - na ocasião eu era Diretor do
D.N.R.".
Sôbre a administração anterior é o seguinte o seu juízo:
"Duramte um ano de exercício, na Presidência do Conselho Nacional de Pesquisas, nunca descobri um fato que
fôsse, que depusesse contra a honorabilidade de meu antecessor. Houve erros, algumas coisas que não eram regulares, mas nada que, de maneira alguma, depusesse contra a
honorabilidade dos administradores que me antecederam".
l3 -
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O Conselho Nacional ~e Pesquisas não deu andamento desde
a saída do Alm. Alvaro Alberto de sua Presidência, à projetada
usina de refino de urânio, a ser instalada em Poços de Caldas. Assim
justifica o Professor Baptista Pereira a atitude do Conselho no
caso:
"Vou começar pela usina de refino de urânio. Quando
eu era ainda conselheiro, foi submetido pelo Alm. Alvaro
Alberto à decisão do Conselho o projeto de um contrato com
uma companhia francesa - Société de Terres Rares, para o
estudo de instalação de uma usina - duas usinas, propriamente - uma para concentração e obtctlção de sais de
urânio, e outra para redução de estados metálicos. São dois
projetos separados mas que formam um corpo de uma usina
de preparação de urânio para fins atômicos. Nessa ocasião,
o assunto foi debatido no Conselho Nacional de Pesquisas.
Era membro do Conselho, aliás, um membro muito eficiente,
o engenheiro Mário da Silva Pinto, que tinha sido Diretor
do Departamento Nacional de Produção Mi!lleral e que era
eonheced!or profundo de assuntos ligados a minernis do
Brasil. O engenheiro Mário da Silva Pinto e eu apresentamos certas restrições ao primitivo plano de contrato imediato
de estudos para o tratamento de mineral e, possívelmente,
fornecimento da usina, porque nós achávamos que os estudos
das jazidas em que se devia basear o k•::icionamento da usina,
situada em Poços de Caldas, ainda não estavam bastante
adiantados para assegurar a existência de uma reserva mineral que permitisse instalar essa usina com suficiente segurança de funcionamento para um prazo razoável".
E mais adiante:
"Daí, Sr. Presidente, minha decisão sôbre o problema:
pagar os estudos sôbre o tratamento do mineral, que já estavam feitos e foram contratados e mão dar andamento ao
contrato das fábricas, antes que os estudos das jazidas (Zircônio uranífero de Poços de Caldas) estivessem mais adiantados. Nunca afirmei nem afirmo que não exista em Poços
de Caldas reserva que possa justificar a instalação da usina;
afirmo, sim, que até agora não se provou a eXistência dessa
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reserva. E enquanto ela não estiver provada, é uma aventura
instalar uma fábrica que custa centenas de milhões de cruzeiros, baseada em dados de suposição e palpites. Ê preciso
reserva provada para que se possa instalar uma fábrica".
Sendo a produção diária de usina de 100 quilos de urânio,
revelou o depoente que a reserva mínima, capaz de tornar econômica a operação da usina, seria de 300 toneladas de urânio metálico, contido no minério a tratar.
Assim, devido às razões acima expostas, caiu em ponto morto
o assumto usina de refino de urânio.
Entretanto, julgamos conveniente reproduzir a opinião do
Prof. Marcello Damy de Souza Santos, membro da Comissão de
Energia Atômica, órgão consultivo do Conselho Nacional de Pesquisas, exposta em seu depoimento, perante essa Comissão de
Inquérito:
"A razão pela qual coloquei o problema sob êste aspecto
é a seguinte: existe um contraste enorme entre as avaliações
dos diferentes geólogos tucarregados de estudar as nossas
jazidas de zirconito, de poços de Caldas. Essas avaliações
oscilam entre 20 mil toneladas e mais de um milhão. De
forma que, como a constituição dessa usina envolve investimento apreciável de dólares - cêrca de 3 ou 4 milhões o Conselho Nacional de Pesquisas tem encarado o problema
com extremo cuidado, a fim de não empatar enorme capital
em uma usina cujo funcionamento pudesse ser interrompido
pela falta de matéria-prima. Devo, entretanto, esclarecer
não ser êste o meu ponto de vista, mas sim o do Conselho
Nacional de Pesquisas. O assunto foi tratado várias vêzes,
na Comissão de Energia Atômica. Informo que, na mencionada Comissão, foi apresentada a proposta, no sentido de
serem construídas essas duas usinas, sem perda de tempo.

Foi aprovado o projeto pela Comissão de Energia Atômica.

Entretanto, sendo ela apenas um órgão consultivo do Conselho Nacional de Pesquisas encaminhado a êste o assunto para
solução final, o seu Presidente pediu vistas do processo, a
fim de estudar, cuidadosamente, o problema da disponibilidade da matéria-prima; e o assunto ainda está em discussão.
Eu desejaria, entretanto, declarar que, segundo o meu ponto
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de vista, no que se refere à existência de 20 mil toneladas
de matéria-prima, a zirconita, em Poços de Caldas, justifico
plenamente, a construção dessa usina. E' muito simples a
razão. Na Conferência de Genebra o problema dos aspectos
econômicos dos ciclos de combustíveis foi estudado pelo prof.
Lewis, diretor do laboratório de Chalk River, no Canadá, sem
dúvida uma das maiores autoridades em energia atômica, no
mundo. Pelo seu relatório, pode se verüicar o seguinte: se admitirmos que o urânio seja utilizado num reator que
converta energia elétrica, com eficiência de 25 % - e admiti•:ido-se que o custo do urânio seja de 44 dólares por quilo,
então a constituição do custo do combustível, para energia
elétrica, é de 0,0078 milésimos de dólar por quilowatt. Ora, é
fato sabido que, na usina termelétrica, o combustível onera
o custo da energia produzida em cêrca de 3 milésimos de
dólar, por quilowatt. Pode-se ver, assim, que o fator 100 no
custo da produção de urânio representa algo de desprezível
no que diz respeito à produção de energia.
. . . Portanto, se o urânio custasse, não 40, mas 4. 000
dólares por quilo, ainda seria conveniente ...
. . . Foi desig,mada uma Comissão, no Conselho Nacional
de Pesquisas, presidida pelo Prof. Maffei, que estudou a
possibilidade de transformação de uma das usinas - a de
metalúrgica - a fim de que pudesse produzir também tório
metálico, partindo do óxido. Essa transfarmação é possível,
feitas pequenas modificações. Em consequência, vejo uma
possibilidade próxima de o Brasil passar a produzir urânio
e tório, em grau de pureza suficiente para serem utilizados
em reatores atômicos dentro de poucos anos" .
Quanto à usina de separação de isótopos (ultracentrífugas),
mcomendada e paga pelo Brasil na Alemanha, também para câ
não veio, devido a razões que passaremos a relatar.
Inicialmente, o Conselho Nacional de Pesquisas - que havia
encomendado a usina - foi inesperadamente inabilitado, pelo
documento 1.017, de manter negociações com o Exterior. Essa
produção foi reforçada pelo ofício de 14-1-55, do Conselho de Segurança Nacional, firmado pelo Cel. Bettânio Guimarães, nos
segu!.mtes têrmos:
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"Em conseqüência e tendo em vista sobretudo salvaguardar os superiores interêsses nacionais, esta Secretaria
é de opinião que não devem caber ao Conselho Nacional de
Pesquisas iniciativas que impliquem em negociações com
autoridades ou entidades estrangeiras e que em tais casos os
entendimentos deverão ser feitos pelo órgão governamental
competente".
Assim expôs o Professor Baptista Pereira as razões que o levaram, como Presidente do Conselho Nacional de pesquisas, a desinteressar-se por essa usina· (respondendo ao Itamaratí que se
encarregara do assunto) :
"Consultei, então a Comissão de Energia Atômica do
Conselho sôbre os planos de aproveitamento dessas máquinas; se havia possibilidade de aproveitamento imediato ou
não, e o parecer da Comissão de Energia Atômica foi de que
não havia plano estabelecido para utilizar essas máquinas,
nem com urgência, nem mesmo em caráter mais remoto. A
Comissão não tinha um plano definido para a utilização
das ultracentrífugas. Não se tinha em mente, no momento,
nenhum projeto de estudo de enriquecimento de urânio no
Brasil; era um estudo muito grande, que envolvia a criação
de um laboratório de muito vulto, que excedia as disponibilidades do Conselho. Portanto, não tinham essas máquinas
aplicação imediata para nós."
E mais adiante:
"A nossa Comissão de Energia Atômica, com êsses elementos todos de informação, opinou que se abam.donasse
momentâneamente o projeto de enriquecimento de urânio,
que não estava na ordem do dia. Era um problema que não
devia ser abandonado em definitivo, mas postergado, por ser
excessivamente difícil e exceder nossas possibilidades."
Assim, abriu mão da doação que fizera o Estado do Rio, de um
terreno para a construção da us:ma, porque:
"Não achava justo reter um próprio do Govêrno do Estado do Rio de Janeiro, cedido para uma finalidade que não
ia cumprir, de imediato. Então, abria mão."
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o atual Govêrno, em cumprimento às diretrizes do Conselho de
Segurança Nacional de 30-8-1956, item "g", providenciou tanto a
aquisição das usinas de produção de urânio e tório nuclearmente
puros, encomendadas na França, por julgar desprovidas de base
as objeções que contra elas se levantaram, como também deligenciou para que a usina de separação de isótopos seja remetida sem
mais demora ao Brasil. Pelas últimas notícias, essas indústrias entrarão dentro de prazo curto em funcionamento.
XII - ACORDOS DE 1955
Durante o ano de 1955 o Brasil celebrou com os E. U. A. dois
acôrdos atômicos: o de cooperação para o rew:ihecimento conjunto dos recursos uraníferos e o de cooperação para usos civis da
energia atômica. Ambos foram assinados em 3-8-1955. O primeiro
denominou-se comumente o "Acôrdo de Pesquisa Conjunta" e o
segundo, o "Acôrdo do Reator de Pesquisas".
O acôrdo de pesquisa é em linhas gerais idêntico ao proposto
no documento secreto n.º 1, e representa uma continuidade do
acôrdo que para as mesmas finalidades tinha o Embaixador Hildebrando Accioly firmado em 26-11-1948. Estabelece um programa
de prospecção a ser efetuado em conjunto pelos dois países, com
duração de dois anos sob a direção ,de um Grupo Misto de Trabalho.
De todo o texto dêsse documento, consideramos como digno de menção o disposto nos artigos XI e XII:
Art. XI. Todos os relatórios de investigações elaborados pelo
corpo técnico serão submetidos pelo Grupo Misto de Trabalho à
consideração de ambos os Governos para uso exclusivo, até que os
mesmos autorizem sua publicação.
Art. XII. Os Governos consultar-se-ão, de tempos em tempos, a fim de determinar se às informações resultantes da execução
dêste programa se deve emprestar caráter sigiloso. Qualquer informação que, de comum acôrdo, fôr classificada como sigilosa, deverá
ser protegida como tal.
O setor pesquisa não tinha sido descurado no Brasil, até à
data do acôrdo. O Conselho Nacional de Pesquisas, em colaboração
com a Divisão de Fomento da Produção Mineral, tinha um amplo
programa de investigação aérea e de campo, utilizando modernos
métodos, com ótimos resultados. Em particular, assinalamos que

-

199 -

na Conferência de Genebra, realizada em agôsto de 55, a delegação
brasileira ap!esentou uma tese a respeito dêsse trabalho, que mereceu grandes elogios por parte dos representantes americanos. Nos
ao.ais dessa Conferência, declaram êles, a respeito dêsses métodos
empregados pelo Brasil e pela Rússia, justificando o seu êxito:
(Do depoimento do Dep. Renato Archer)
"A Rússia, porque, como país socialista, evidentemente
elas são feitas pelo Govêrno; então cabia a êle fazer a pesquisa geral no país. E ao Brasil, como país subcapitalizado.
ninguém em particular tem recursos para fazer essa verificação, faz o Govêrno. Então, adotaram ambos um plano
de pesquisas, os quais, pelo exame que fizemos do resultado,
são magníficos. E como a Inglaterra, o Canadá e o Norte
dos E. U. A. não se pronunciando neste setor, porque é setor
que deixamos aos particulares, porquanto ninguém adota a
pesquisa de grandes áreas, queremos deixar claro que, se
entrássemos nesse setor, entraríamos pelo processo adotado
por êsses dois países".
No entanto, em conseqüência do Acôrdo de Pesquisa entre o
Brasil e os E. U. A. não teve prosseguimento o trabalho programado pelo Conselho Nacional de Pesquisas. Do depoim€~1to do geólogo
Heitor Façanha, transcreveremos os seguintes trechos relativos a
êsse fato:
"O Estado do Espírito Santo foi levantado há mais de
dois anos. Até o presente momento, não recebi o resultado
do levantamento aéreo, que ia servir de guia para a prospecção do terreno. Desconheço quais sejam os motivos. Eu
estava na qualidade de engenheiro da Divisão de Produção
Mineral.
. . . Foi essa a t~ica equipe do Departamento e foi dis.solvida. Recebi ordens para fechar meu laboratório e, assim
encerrei minhas atividades.
O Dep.-Relator: A que atribui V. S.ª êsse fato?
O Sr. Heitor Façanha da Costa: Ao acôrdo atômico Brasil-E. U .A."

O acôrdo de cooperação para usos civis da energia atômica
resultou do programa "Atomos para a. Paz" do Presidente Eisen-
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hower, pelo qual os E . U. A. propiciaram a 25 nações as facilidades
e a autorização para instalarem, com a colaboração da Comissão
de Energia Atômica americana, pequenos reatores de laboratório,
adequados a estudos e pesquisas, experiências e produção de isótopos radioativos para usos medicinais ou agrícolas.
t:sses reatores funcionarão com urânio enriquecido produzido
nos E. U. A. e arrendados de conformidade com as seguintes restrições:
Art. IV

"B - A quantidade de Urânio enriquecido com isótopo U-235,
transferida pela Comissão e sob custódia do Govêrno do Brasil,
nunca excederá o teor de seis quilos de U-235, em Urânio enriquecido até um máximo de 20% de U-235, acrescido da quantidade adicicual que, na opinião da Comissão, fôr necessária para permitir
o funcionamento eficiente e contínuo do Reator, enquanto os elementos combustíveis substituídos foram armazenados para a redução de sua atividade no Brasil, ou enquanto os elementos combustíveis estiverem em trânsito, sendo intento da Comissão possibilitar
o aproveitamento máximo dos 6 quilos de tal material";
"C - A medida que elementos de combustível contendo
U-235, arrendados pela Comissão, tiverem de ser substituídos, deverão ser devolvidos à Comissão e, exceto nos casos estabelecidos de
comum acôrdo, a forma e conteúdo dos elementos do combustível
irradiado não serão alterados após sua remoção e antes da entrega
à Comissão" .
Art. V

"Dados confidenciais não serão comunicados segundo êste
Acôrdo. Também não serão transferidos materiais, equipamentos
e aparelhos, nem serão fornecidos, serviços, por êste Acôrdo, ao
Govêrno do Brasil, ou às pessoas autorizadas sob sua jurisdição; se
a tn:.nsferência de tais materiais, equipamentos ou aparelhos ou o
fornecimento de tais serviços envolveram a comunicação de dados
confidenciais."
Art. VI

"A - O Govêrno do Brasil concorda em manter as precauções
necessárias para assegurar que o urânio enriquecido com Isótopo
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U-235, arrancado pela Comissão, será ilnicamente usado dentro dos
propósitos convencionados neste Acôrdo e· para assegurar a preservação dêsse material."
"C - Em relação a reatores de pesquisas construídos nos têrmos dêste Acôrdo, o Govêrno do Brasil concorda em manter registros relativos aos níveis de potência e queima de combustíveis atômicos e fazer relatórios anuais à Comissão sôbre êsses assuntos.
Se esta o solicitar, o Govêrno do Brasil permitirá que representantes da Comissão observem ocasionalmente a condição e o
uso de quaisquer materiais arrendados e as condições de funcionamento do reator no qual o material fôr usado".
Art. VII

"Garantias prescritas pela Lei de Energia Atômica dos EE. UU.
da América. O Govêrno do Brasil garante que:
A - As precauções estabelecidas pelo art. VI serão mantidas.
B - Nenhum material, inclusive equipamento e aparelhos
transferidos ao Govêrno do Brasil ou a pessoas autorizadas sob
sua jurisdição, nos .têrmos dêste Acôrdo, por arrendamento, venda
ou qualquer outra forma, será usado para armas atômicas ou para
pesquisas ou desenvolvimento de armas atômicas, bem como para
quaisquer outros propósitos militares".
Esta Comisão de Inquérito é de parecer, à vista das informaÇões que colheu, que embora seja o reator de pesquisas um magnífico instrumento de estudos e treinamento de cientistas e técnicos,
e até de produção de isótopos medicinais, está longe de constituir,
dados o seu tipo e as restrições incorporadas no Acôrdo, passo decisivo na instalação da indústria de energia atômica no Brasil.
Com efeito êle não permite a sua utilização para fins industriais, além de depender, para o seu funcionamento, de combustível
atômico que é produzido nos E.U.A. e nos é arrendado em quantidades apenas capazes de o manter em operação.
XIII - CONTRATO DE VENDA DE 300 TONELADAS DE ôXIDO
DE TóRIO
Em 1-6-55 o Ministro das Relações Exteriores, Embaixador
Raul Fernandes, comunicou pelo ofício secreto DE-29-344. 68 (22)
14 -

28.67:.l

-

202-

(42) ao Gen. José Bina Machado, secretário-geral do Conselho'de
Segurança Nacional que "te.mdo a Comissão de Energia Atômica
dos E. U. A. manifestado interêsse em receber, sem compromisso
e para estudo, proposta do Govêrno brasileiro para o fornecimento
de 300 toneladas de tório, além e independentemente da quantidade prevista no Acôrdo de 54", o Itamarati submeteu o assunto ao
Conselho Nacional de Pesquisas que opinou pela possibilidade de
exportação de 200 toneladas anualmente. Alega o signatário do
ofício que o parecer citado refere-se a dificuldades por que estava
passando a Orquima, que tinha sido estimulada pelo Govêrno a aumentar sua produção e não podia vendê-la "criando uma situação
difícil". Transcrevemos o seguinte trecho do citado ofício:
"Em face dessas considerações, o Conselho Nacional de
Pesquisas declarou-se a favor da exportação do minério "a
fim de manter a atividade da Orquima S . A. nesse setor, no
atual nível de trabalho, ou seja, o da produção de cêrca de
200 toneladas de óxido de tório por ano, que parece suficiente para o funcionamento daquela indústria em bases econômicas.
Em conseqüência dessas decisões, a Orquima S.A. se
propõe a atender à proposta da Comissão de Energia Atômica dos E. U. A. , dentro da orientação traçada pelo Conselho
Nacional de Pesquisas, na seguinte base:
a) fornecimento de 300 toneladas de conteúdo de Th0 2
de óxido de tório, a serem entregues até 31-12·5'1.
b) fornecimento de um mínimo de 130 t e um máximo de 200 t para cada ano seguinte" .
No depoimento secreto que prestou perante a Comissão de
Inquérito o Cel. Edgard Alvares Lopes, representante do Estado
das Fôrças Armadas na Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos, aludiu a êsse ofício e declarou que o assunto fôra debàtido particularmente na 25.ª reunião da Comissão de Exportação
de Materiais Estratégicos (CEME), realizada a 22-9-55. Extraímos
as seguintes citações da ata secreta dessa reunião:
"O Cel. Edgar Lopes mostrou a conveniência de ser
lembrado que essas exportações não se fazem sem troca de
auxílio técnico e cientistas. Tal tem sido a política governa-
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mental desde 1952, bem explícita e bem definida pelo Conselho de Segurança Nacional.
O Prof. Bernardo Geisel (repres. do Conselho Nacional
de Pesquisas) aduziu que considerava muito útil a proposição do Cel. Lopes, no sentido de tornar-se claro que a exportação de materiais estratégicos mão seria feita apenas como
transação comercial, mas sim em troca de compensações específicas para o país."
Em seguida, o Dr. Mário Pinto mostrou que o Govêrno
brasileiro de início, considerava o tório quase como um "bém
de viúva". O falecido Presidente Vargas tinha mesmo declarado, em entrevista, logo depois de eleito, que a sua grande arma de barganha política seria: a monazita; Depois de
levantar uma campanha para conservação dêsses recursos:no
Brasil, houve uma certa indiferença dos países industriais em
relação à mc•nazita, para a qual a Comissão, no momento,
estava procurando um escoadouro. . . Assim a Comissão de
Exportação de .Materiais Estratégicos (CEME) tinha-se
transformado em agente de venda dos que possuem a monazita. Tinha-se que pedir auxílio ao Itamarati pa11a que deter"·
minada emprêsa não entrasse em colapso...

Em aparte, o prof. Bernardo Geisel esclareceu que o
Conselho Nacional de Pesquisas tinha fornecido amplos
esclarecimentos à Orquima de que, em nenhuma hipótese,
deveria ampliar a sua -produção."
O Cel. Edgard Lopes revelou então que:

Recebera uma carta da Orquima na qual essa firma
havia exposto os seus anseios e ang.ústias, dando a impressão
de que era o único setor que o Govêrno deveria atender para
poder sobreviver. Achava entretanto., que a questão deveria
ser tratada ''in the long run,..

A ATUAÇÃO DA ORQUIMA
Duas firmas operaram no Brasil, na industrialização da monazita, dela extraindo sais de terras raras e tório: A Orquima e a
Inaremo, sendo que esta última pouca coisa produziu, cessando
logo suas atividades.
Esta Comissão de I111quérito encontrou, em quase todos os documentos relativos aos acôrdos de exportação de tório, referências a
gestões da Orquima, no sentido de persuadir os órgãos responsáveis
a não se oporem a essas exportações.
Diretores dessas companhias compareceram perante a Comissão para deporem: o Sr. Augusto Frederico Schimidt pela Orquima
e o Sr. Boris Davidovith pela Inaremo.
Não pôde a Comissão apurar a identidade dos acionistas da
Orquima, pois o Sr. Augusto Frederico Schmidt negou-se a revelá-la:

.

;

.

"Quero dizer a V. Ex.ª que a maioria dos acionistas
estão todos na diretoria e que as ações estão tôdas no Brasil.
Não tenho autorização para dar a lista de acionistas de uma
sociedade anônima.
Mas todos são brasileiros naturalizados ... , mas por
uma questão de ética não devo nomear os componentes de
uma sociedade anônima, tanto mais que em se tratando de
ações ao portador, estas mudam de mão freqüentemente".

A Diretoria da Orquima é composta pelas seguintes pessoas:
Paulo Assunção, Vitor Demant, Kurt Weil, Ervin Feber, Pawel
Krumholtz e Augusto Frederico Schimidt.
iste último, em seu depoimento, não esclareceu perfeitamente
a natureza das funções que exerce na firma. Entretanto, apesar
do evasivo de suas respostas, pareceu-nos que, homem de influência política e social, desfrutando das melhores relações o papel que
exerce na organização é o de "public relations".
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Fêz o Sr. Schmidt em seu depoimento severas críticas à lei
n.º 1.310, preconizando a sua revogação:
" ... acabando com o sistema vigente da lei n.º 1. 310
que conduz a emprêsa a uma situação de asfixia, gerando
fundadas dúvidas sôbre sua constitucionalidade, face ao disposto nos artigos 141, parágrafo 16 e da Constituição Federal ...
. . . mostrando o efeito desastroso da lei 1. 310 que ...
. . . causava à indústria um dano extraordinário, tirava qualquer base industrial, porque a Orquima - é preciso
não esquecer-é uma indústria evidentemente; os cientistas
que trabalham as areias monazíticas que obtiveram resultados espetaculares não se puseram nessa indústria com sentimento cívico ou patriótico; êles vieram fazer uma indústria,
vieram ampliar seus conhecimentos em emprêsa remunerativa, e que em lugar nenhum do mundo, creio mesmo no
Brasil, é crime".
Causou estranheza ao relator o fato de, apesar da falta de
garantias para o escoamento de sua produção, em conseqüência
dos dispositivos da lei 1. 310, ter a Orquima expandido notàvelmente suas instalações de tratamento de monazita. Perguntado a
respeito, assim respondeu o Senhor Schmidt:
"Estamos confiantes em que raie o bom senso sôbre êsse país
e que não sacrifique completamente com as teorias suicidas
de que o Brasil não pode exportar, de que não pode industrializar as suas matérias-primas. São teorias que consideramos suicidas e que um dia o bom senso há de vencer".
Respondendo a uma pergunta do Deputado Marcos Parente,
declarou o Senhor Schmidt "que a Orquima sempre fôra uma emprêsa lucrativa, apesar de no seu entender, serem pequenos êsses
lucros".
O que os fatos ocorridos desde a promulgação da lei n. o 1.310
e do estabelecimento da política das compensações específicas pelo
Conselho de Segurança Nacional autorizam a esta Comissão a ter
como certo é de que a Diretoria da Orquima possuía a firme convicção de que as resistências opostas à exportação do tório seriam
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sempre superadas empenhando-se ela altivamente para que isso
ocorresse •
. 1,
Entretanto tiveram prossi;iguimento as discussões sôbre o fornecimento suplementar de tório aos E.U.A. O Cel. Edgar Lopes revela
em seu depoimento que a seguir transcreveremos da ata da respectiva sessão secreta:
" ... por diversas vêzes nas 23.ª, 24.ª e 25.ª reuniões da
Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos (CEME)
e através de diferentes documentos expedidos ao seu Chefe
superior, fizeram sentir a necessidade dêsse levantamento
atualizado das referidas reservas que a seu ver sob tantos
impactos estaria em vias de exaustão. Declarou o depoente
que, prosseguindo na defesa dos pontos de vista do Estado
Maior das Fôrças Armadas, relativamente a tão rumorosa
questão, organizou em 15-2-56 uma nova nota pessoal ao
Ex.mo Gen. Anor Teixeira dos Santos, Chefe do Estado Maior
das Fôrças Armadas, consubstanciado o resultado que todos
os estudos e apreciações que até então fizera a base dos documentos e informações que lhe foram propiciados no Estado Maior das Fôrças Armadas e na Comissão de Exportação de Materiais 'Estratégicos e que não tem dúvidas em proporcionar a essa Comissão o referido resumo que passa a
anexar ao seu depoimento. O referido trabalho deu lugar
a uma nova exposição de motivos do Chefe do Estado Maior
das Fôrças Armadas ao Ex.mo Sr. Presidente da República,
sob número Dl de 27-2-56, e através do qual o Chefe do Estado Maior das Fôrças Armadas, após aduzir importantes considerações sôbre o estado de nossas reservas monazíticas, conclui sugeri•ndo a adoção imediata de novas linhas de polítitica sôbre o assunto, consolidando, ampliando e atualizando
as já existentes dentre as quais uma de só estabelecer acôrdos, ajustes, convênios e tratados ou programas de ajuda mútua para quaisquer fins no campo da energia atômica, quando os mesmos forem previamente submetidos à consideração do Estado Maior das Fôrças Armadas. Declarou o depoente ainda que na tarde do dia 14 de março último foi surpreendido por uma ccmvocação urgente do Chefe do Depar';, •.:
tamento Econômico e Consular do Itamarati para uma
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reunião, a 26.ª , da Comissão de Exportação de Materiais
Estratégicos, a ter lugar no dia seguinte, isto é, a 15 de
março. Declarou que nessa ocasião não lhe foi fornecida a
agenda da referida reunião o que só foi feito por ocasião da
mesma reunião e na qual constava, como assunto da Ordem
do Dia, a exportação adicional de 300 toneladas de óxido de
tório, já anteriormente referida. Após tratados outros assuntos de menor importância, foi inopinadamente submetida a votação da matéria em aprêço, tendo comparecido a
referida reunião o Secretário J. P. do Rio Branco, como
representante do Itamarati, recentemente desig•nado por
oficio, o Engenheiro Mário da Silva Pinto como representante da CACEX, o Senhor Avelino de Oliveira, como representante do Ministério da Agricultura, o prof. Bernardo Geiser,
como representante do Conselho Nacional de Pesquisas, o
Cel. Aldo Vieira da Rosa, como representante da Secretaria
do Conselho Nacional e o depoente e, como observadores o
Sr. Ministro Barbosa da Silva e o Major Mauro Moreira,
êste como assessor técnico do depoente. Votaram a favor
da proposição os Srs. Avelino de Oliveira, Rio Branco, Mário
Pinto e o Cel. Aldo Vieira da Rosa, abstendo-se de votar o
Sr. Bernardo Geiser que sob exaustivos argumentos procurou
provar que não havia ambiente e condições para uma votação do gênero, desde que o Conselho Nacional de Pesquisas
e o Estado Maior das Fôrças Armadas ainda não tinham
definido-se a respeito e o Presidente da República não se pronunciara, sôbre o assunto. Votou contràriamente à proposição o depoente que na oportunidade declarou que apresentaria, para que constasse em ata, uma completa declaração
de voto, o que foi aceito pela Comissão".
Assim foi aprovada pela Comissão de Exportação de Materiais
Estratégicos (C~E) a exportação suplementar de 300 toneladas
de óxido de tório, que posteriormente cancelou-se de acôrdo com
o item 1 das diretrizes do Conselho de Segurança Nacional sôbre
energia atômica firmadas a 30-8-56, pelo Gen. Nelson de Mello,
Chefe do Gabinete Militar e Secretário do Conselho de Segurança
Nacional e aprovadas pelo Presidente da República, Ex.mo Sr.
Juscelino Kubitschek.

XIV -

AS DIRETRIZES DO CONSELHO DE SEGURANÇA
NACIONAL

No correr do ano de 1956 o Presidente Juscelino Kubitschek,
em virtude do debate que se travava no plano nacional sôbre o
problema atômico, nomeou uma Comissão Especial com a missão
de estudar o problema, recolhendo os elementos de informação hábeis ao pleno esclarecimento de uma diretriz definitiva.
No comunicado de 30-8-56, firmado pelo Gen. Nelson Mello,
chefe do Gabinete Militar e Secretário do Conselho de Segurança
Nacional, a política a ser adotada, em linhas gerais, atualizando e
mantendo a continuidade daquela preconizada pela Exposição
n.º 772, foi solene e publicamente proclamada.
Estabeleceu-se uma Comissão Nacional de Energia Nuclear,
subordinada diretamente ao Presidente, com as atribuições antes
conferidas ao Conselho Nacional de Pesquisas: criou-se o Fundo Nacional de Energia Nuclear; reconheceu-se urgente necessidade de
um Programa de Pesquisa e prospecção, do estabelecimento no mais
curto prazo das indústrias de produção de combustíveis atômicos a
partir dos minérios nacionais. Como pontos de grande importância:
suspender a exportação de minérios atômicos até que as circunstâncias o permitam, depois de avaliação realista das reservas nacionais; e nesse caso, atender expressamente ao princípio das compensações específicas; denúncia do Acôrdo Atômico de Prospecção
Conjunta e do contrato de exportação de óxido de tório; enunciado
formal do pri11cipio de liberdade de comércio com todos os países
amigos, sem prioridades.
Enfim, representam essas diretrizes o triunfo da política defendida durante muitos anos, em caráter secreto, porém, no Conselho
de Segurança Nacional e no Conselho Nacional de Pesquisas além
da posição invariável do Estado Maior das Fôrças Armadas.
Assim, pela primeira vez conta o Brasil com uma política oficial e pública de energia atômica, baseada em considerações lúcidas
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e objetivas. Cabe agora ao Congresso Nacional, em complemento à
iniciativa do Executivo, estudar e debater o corpo legal que estruture, de maneira definitiva, as diretrizes adequadas ao pleno encaminhamento das soluções.

D-

CONCLUSÕES

Tomando pleno conhecimento de todos os elementos que fo-.
ram submetidos à sua apreciação e após minucioso estudo e exame
do assunto, nos seus aspectos gerais e particulares, esta Comissão
de Inquérito, dando desempenho ao mandado que lhe foi conferido,
guiada unicamente pelo intuito de salvaguardar os legitimos interêsses da Nação Brasileira apresenta as seguintes conclusões:
Considerando que a criação e o desenvolvimento da indústria
de energia atômica em tôdas as suas fases é essencial ao progresso
econômico e à segurança do país;
Considerando que as reservas de minerais atômicos existentes
no território nacional constituem patrimônio precioso comum a
todo o povo brasileiro, competindo aos Podêres Públicos a responsabilidade pela sua preservação e inteligente uso,
Resolve propor ao Congresso Nacional uma legislação específica sôbre a matéria, incluindo os seguintes pontos capitais:
a) Criando uma Comissão de Energia Atômica, com podêres
atribuições e recursos para supervisar, coordenar e fiscalizar tudo
o que se relacione com o setor desde a pesquisa a lavra de minérios
até a utilização industrial dessa forma de energia; com podêres e
recursos para os empreendimentos que lhe forem reservados especificamente.
b) Estimulando a formação de quadros técnicos e cientistas
nas diversas especialidades ligadas ao setor atômico.
e) estimulando e promovendo a prospecção e a pesquisa, em
todo o território nacional, de jazidas de minérios atômicos;
d) instituindo um sistema de fiscalização, destinado a impedir a evasão de minérios atômicos do território nacional;
e) instituindo o monopólio estatal do comércio externo e interno de minérios e materiais atômicos;
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/) instituindo o monopólio estatal da pesquisa e lavra de jazidas litorâneas de minerais atômicos, em particular das areias
mooazíticas;
g) instituindo o monopólio estatal das indústrias de separa·ção de isótopos radioativos;
h) fomentando a instalação e amparando a operação das
indústrias de beneficiamento de minérios atômicos, dentro do contrôle estatal e sujeitas às normas que forem determinadas como
consentâmeas ao interêsse nacional;
i) fomentando a instalação das indústrias complementares,
quer estatais quer particulares;
j) fomentando a instalação de reatores nucleares estatais ou
.particulares, neste último caso sujeitos ao contrôle e normas dos
órgãos estatais;
k) estabelecendo normas para a aquisição pelo Estado, dos
minérios atômicos lavrados ou garimpados no território tn.acional
e dos materiais atômicos beneficiados pelas indústrias particulares;
fixando conceitos de preços de aquisição, baseados no custo mais
lucro razoável; criando recursos para compra e estocagem;
Z)
proibindo a exportação de minérios atômicos, a começar
dos suportes de urânio, tório, lítio e berilo, e outros a critério dos
órgãos competentes, até que, mediante uma idônea avaliação de
reservas, se possa formular um juízo exato sôbre o desfalque
conseqüente;
m) fixando normas para preços e va1ntagens a serem estabelecidos no caso de exportação de materiais atômicos, obedecidas
as prescrições do item I e mais os seguintes critérios:
1 - A exportação será efetuada mediante Acôrdos, ouvidos
a Comissão de Energia Atômica e o Conselho de Segurança Nacional, e aprovada pelo Congresso.
2 - O preço estabelecido deverá levar em consideração o valor
intrínseco do material .
3 - Deverá ser atendido o princípio das compensações especificas no setor atômico.
4 - O material deve ser exportado no mais alto grau de beneficiamento possível.
Resolve, também, propor ao Congresso Nacional a aprovação
do princípio relativo à política internacional no setor atômico,
contido no item j das "Diretrizes para uma Política de Energia Atô-

-

212 -

mica", aprovadas pelo Poder Executivo em 30 de agôsto de 1956 e
assim redigida:
"No campo internacional, o programa brasileiro para a
produção de energia nuclear deve socorrer-se da experiência
científica e tecnológica de todos os países amigos, guiado
apenas pelo que nos fôr mais conveniente".
Resolve, outrossim, sugerir ao Poder Executivo as seguintes
medidas:
a) publicação periódica de todos os resultados obtidos nas
pesquisas e prospecções realizadas pelos organismos estatais, isoladamente ou em conjunto com outros, no território nacional;
b) extinção da Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos, já que superadas as razões de sua existência;
e) considerar como essencial o estabelecimento de diretrizes
práticas que levem ao auto-abastecimento em combustíveis atômicos. - Gabriel Passos, Presidente. - Dagoberto Sales, Relator.
PARECER DA COMISSÃO
A Comissão Parlamentar de Inquérito para proceder a investigações sôbre o problema de energia atômica no Brasil, em sua
reunião do dia 20 de novembro de 1958, aprovou o Projeto de Resolução do Relator, votando os Senhores Deputados, Gabriel Passos,
- Presidente, Arino de Matos - Vice-Presidente, Dagoberto Sales
- Relator, Colombo de Souza, Frota Moreira e Renato Archer.
Sala "Paulo de Frontin", 20 de novembro de 1958. - Gabriel
Passos, Presidente. - Dagoberto Sales, Relator.

ÍNDICE
PROJETOS

Projeto n.0 164/1948 - Cria o Conselho Nacional de Pesquisas
Projeto n.0 258/1949 - Regula o contrôle do comércio, da
exploração e o aproveitamento das terras raras e dos
minérios radioativos ................................. .
Projeto n.? 260A/~949 -.C~ia .ºConselho Nacional de Pesquisas
e da outras prov1denc1as ............................ .
Projeto n.0 1133/1949 - Regula a lavra e a exportação dos
metais, fontes de energia nuclear .................... .
Projeto n.º 1 001/1950 - Dispõe sôbre abertura de crédito especial até 20 milhões de cruzeiros para aquisição de aparelhos para estudos e pesquisas sôbre física nuclear, pelo
Ministério da Agricultura ............................ .
Projeto n. 0 155/1950 - Dispõe sôbre a exportação de minérios
empregados na utilização da energia atômica ........ .
Projeto n.0 137/1951 - Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Agricultura, o crédito especial de ..... .
Cr$ 20 000 000,00, destinado à aquisição de aparelhos
para estudos e pesquisas sôbre física nuclear ........ .
Projeto n. 0 1326/1951 - Institui normas especiais para aplicação de créditos orçamentãrios e adicionais concedidos
para promover e estimular o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica ...................... .
Projeto n. 0 1380/1951 - Proíbe a concessão de aforamento de
de terrenos de marinha e acrescidos que possuam urânio
e tório e outros minérios, e dã outras providências ....
Projeto n.o 2 942/1953 - Cria o Centro Nacional de Pesquisas
Atômicas e dã outras providências .................. .
Projeto n.º 944/1955 - Dispõe sôbre a Política Nacional de
Energia Atômica e dã outras providências ........... .
Projeto n. 0 1 693/1956 - Dispõe sôbre a constituição de turmas
de técnicos brasileiros em energia atômica, destinadas
a realizar estudos na Alemanha, Inglaterra e Estados
Unidos da América do Norte e dá outras providências ..
Projeto n.º 1 885/1956 - Reserva, com exclusividade, ao Serviço Geográfico do Exército, a prospecção de materiais
radioativos e dá outras providências .................. .
Projeto n.º 1 918/1956 - Institui bôlsas de estudos especializadas em energia nuclear, prospecção, sondagem, refinação, exploração do petróleo em eletrotécnica e outros
ramos considerados de máximo interesse nacional ....

Pdgs.

5

10

12
39

43
45

46

48
52
55
57

68
71

76

-

214Págs.

Projeto n.º 2 253/1957 - Autoriza a abertura do crédito especia] d:e Cr$ 150 000 000,00 para a aquisição de materiais
atom1cos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Projeto n. 0 2 256/1957 - Autoriza a abertura de crédito. especial de Crj 158 ooo 000,00 para atender às despesas com
a instalaçao e funcionamento da Comissão Nacional de
Energia Nuclear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

Projeto de Decreto Legislativo n.º 128/1957 - Aprova o ato
ii:tern~ciC!nal que cria a Agência Internacional de Energia Atom1ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

Projeto de Resolução n. 176/1958 - Cria a Comissão Especial
para el8:borai: p~ojetos que tratem de assuntos relativos
a Energia Atom1ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

127

0

COMISSAO PA~AMENTAR DE INQUÉRITO PARA PROCEDER
A INVESTIGAÇÕES SOBRE O PROBLEMA DE ENERGIA
ATÔMICA NO BRASIL
Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apreciação Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Histórico da Politica Brasileira de Energia Atômica . . . . . . . . . .
Conclusões ................................. ,,. . . . . . . . . . . . . . .

130
132
156
210

COMPOSTO E IMPRESSO NAS
OFICINAS DO SERVIÇO GRÁFICO
DO I.B.G.E. -

DA

LUCAS, ESTADO

G11ANABAIA

BRASIL

. rnrrnT11111

•

•
!I
• ••

Serviço Gráfico do IBGE

