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RESUMO
Trata-se da Dissertação do programa de Pós-Graduação em Direito da Escola Superior Dom
Helder Câmara e tem por objetivo analisar a compensação financeira por exploração de
recursos minerais (CFEM) no Estado de Minas Gerais. Partindo da premissa de que a
mencionada compensação é considerada um instrumento de gestão pública, investiga-se a
efetividade, ou não, da sua aplicação no Estado mineiro. Tal questionamento se justifica pelo
fato da constituição estadual vincular a aplicação da CFEM ao desenvolvimento
socioeconômico dos municípios mineradores, assim como à proteção ambiental. A
metodologia utilizada buscou o mecanismo hipotético dedutivo, interpretando doutrinas,
legislações e jurisprudências, por meio de pesquisa exploratória, para levantamento de dados
voltados para aplicação da CFEM como instrumento de gestão. Com intuito de alcançar a
finalidade proposta, faz-se uma reflexão histórica da mineração e da CFEM no Brasil, desde o
período da colonização até a época da instituição da Constituição de 1988. Em seguida, passase à análise da natureza jurídica da compensação financeira em tela, abordando os conceitos e
classificação de receita pública, reconhecendo tratar-se de receita pública originária. O foco se
volta para a aplicação do referido recurso no Estado de Minas Gerais e a atuação do
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), apontando o montante arrecadado e
transferido ao estado, bem como onde o mesmo vem sendo aplicado. O estudo explora os
aspectos de gestão pública, inclusive ambiental, indicando seu liame com a proposição de
governança pública ambiental. Nesse caminho, demonstram-se alguns indicadores
socioeconômicos e ambientais, com o intuito de averiguar se a CFEM está contribuindo, de
certa forma, com as determinações constitucionais. Por fim, o trabalho aponta como a CFEM
pode ser efetiva, ou não, dependendo do ponto de vista considerado em relação ao conceito de
efetividade.
Palavras-chave: CFEM; Instrumento de Gestão; Gestão pública ambiental; Efetividade.

ABSTRACT
It is the thesis of the graduate program in Law School's Top Bishop Helder Camara and aims
to analyze the financial compensation for exploitation of mineral resources (CFEM) in the
State of Minas Gerais. Based on the premise that the aforementioned compensation is
regarded as an instrument of public management, investigates the effectiveness, or not, of its
application in the State of Minas. Based on the premise that the aforementioned compensation
is regarded as an instrument of public management, investigates the effectiveness, or not, of
its application in the State of Minas. Such questioning is justified by the fact that the state
constitution bind the application of CFEM to socio-economic development of municipalities
miners, as well as for the protection of the environment. The methodology used was the
mechanism hypothetical deductive, interpreting doctrines, laws and jurisprudence, by means
of exploratory research, survey data focused on application of CFEM as an instrument of
management. In order to achieve the proposed objective, it is a reflection of historic mining
and CFEM in Brazil, since the period of colonization until the time of the institution of the
1988 Constitution. It then moves to the analysis of the legal nature of financial compensation
in screen, addressing the concepts and classification of public revenue, recognizing that it is
government revenue originating in. The focus back to the implementation of this feature in
the State of Minas Gerais, and the actuation of the National Department of Mineral
Production (DNPM), pointing to the amount collected and transferred to the state, as well as
where it has been applied. The present study explores the aspects of public management,
including environmental, indicating its connection with the proposition of public governance
environment. In this way, we are able to demonstrate some socioeconomic indicators and
environmental, in order to examine if the CFEM is contributing in some way, with the
constitutional determinations. Finally, the work shows how the CFEM can be effective, or
not, depending on your point of view considered in relation to the concept of effectiveness.
Keywords: CFEM; Instrument of Management; Public Management environment;
Effectiveness.
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1 INTRODUÇÃO
O Estado mineiro é um dos Estados que mais contribui para a arrecadação dos
royalties minerários. Assim sendo, faz-se necessário averiguar em que medida a receita
gerada pela atividade extrativa no Estado de maior produção, está sendo revertida para
amenizar os desgastes causados pela mineração.
Outro ponto que legitima a escolha e delimitação do tema, é o fato de que o Estado
mineiro, de forma inovadora, vincula a aplicação da receita oriunda da CFEM com a proteção
e recuperação do meio ambiente, o que não acontece de forma expressa na esfera federal.
Daí a relevância deste estudo, quando buscar-se-á esclarecer a atuação do Governo
de Minas Gerais e seu desempenho na gestão pública, no que se refere à aplicação da CFEM,
com fundamento nas premissas do desenvolvimento sustentável.
A gestão pública envolve, desde a instituição de políticas públicas, até a execução
das condutas traçadas no planejamento, com objetivo de atingir as diretrizes propostas
naquelas. Nesse meio, é possível encontrar mecanismos econômicos, de autocontrole e de
comando e controle ambiental, que irão impor certo comportamento à sociedade. (SEIFFERT,
2014).
Considerando o art. 20 § 1º e o art. 225 da CR/88, a Lei 7.990/89, o Decreto 1º de
1991, juntamente com os artigos 214, 252 e 253 da Constituição do Estado de Minas Gerais e
a Lei 6.938 de 1981, indaga-se: existe efetividade na aplicação dos recursos da Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), instrumento de gestão utilizado
pelo Estado de Minas Gerais?
Tal questionamento se justifica, pois o art. 20 §1o da Constituição de 1988 direciona
aos Estados, Municípios, Distrito Federal e aos órgãos da Administração Direta da União a
participação ou compensação financeira sobre a exploração mineral. Constata-se que a
atividade minerária gerou aos cofres públicos, segundo o Departamento Nacional de Produção
Mineral, por meio da CFEM, uma receita superior a dois bilhões de reais só no ano de 2013.
A Constituição do Estado de Minas Gerais determina que esse montante deve ser
revertido em prol dos efeitos negativos causados pela mineração, ou seja, a receita deve ser
direcionada para a recuperação e preservação do meio ambiente, bem como na promoção do
desenvolvimento econômico e social dos Municípios mineradores que sofrem diretamente
com o ônus da degradação ambiental.
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Acredita-se, no entanto, que embora haja instrumentos relevantes de gestão no
Estado, os mesmos encontram-se inefetivos, uma vez que tais recursos não estão sendo
aproveitados de forma apropriada em favor do meio ambiente. Haja vista que os primeiros
dados encontrados não demonstram aplicação fiel desses recursos à educação, à saúde ao
desenvolvimento socioeconômico do Município ou região mineradora, tampouco à proteção e
recuperação do meio ambiente degradado.
A CR/88 determina aos Estados, à União, aos Municípios, juntamente com toda a
sociedade, a responsabilidade pela proteção ambiental. Do mesmo modo, é atribuído aos entes
federados o dever de agir, viabilizando condições de vida melhores para a população, levando
em conta os aspectos sociais, econômicos e ambientais na execução de seu governo.
O objetivo geral deste trabalho é analisar a utilização dos recursos oriundos da
exploração mineral, assim como averiguar se os mesmos estão sendo geridos pelo Estado
mineiro de forma efetiva, dentro da perspectiva sustentável.
A atividade minerária é considerada uma das atividades mais degradantes ao meio
ambiente, contaminando todo o ecossistema onde é exercida.
Em contrapartida, é também uma atividade estratégica, responsável pelo crescimento
econômico de um país. De certo, crescer economicamente é importante para um Estado, mas
diante do aumento da degradação ambiental, é preciso alinhar ao crescimento, novos preceitos
de desenvolvimento.
O Brasil, desde sua descoberta pelos portugueses, é reconhecido como um país
mineral, tamanho o seu potencial na atividade extrativista. Contudo sofreu as consequências
da falta de planejamento no início da atividade minerária, à época da colonização, o que
demonstra a importância de planejar estratégias que visem a um fim maior, a política
preestabelecida. No caso deste trabalho, essa seria a reabilitação e proteção ambiental,
juntamente com a melhora da qualidade de vida das pessoas.
O presente trabalho não considerou apenas um referencial teórico, mas quatro
marcos que, juntos, instigaram a pesquisa e aprofundamento do tema. Os dois primeiros são o
artigo 20 §1o e art. 225 da Constituição de 1988, o terceiro o art 252 da Constituição do
Estado de Minas Gerais de 1989 e o último, o livro Mineração: “Maldição ou Dádiva”, de
Maria Amélia Enriquez, que analisou a aplicação da CFEM em quinze municípios brasileiros.
No capítulo segundo, pretende-se demonstrar toda a evolução histórica da mineração,
como também, da CFEM no Brasil, apontando o tratamento dado aos recursos minerais desde
a independência do Brasil, passando por cada Constituição, até 1988.
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Frise-se que, embora já houvesse pagamento ao governo, pela exploração mineral,
foi somente com o advento da nova Carta Constitucional de 1988 que a Compensação
Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), foi criada e posteriormente regulamentada pela
lei 7.790 de 1989.
Para se falar em instrumentos de gestão e efetividade, no que tange à aplicação dos
recursos da CFEM, é preciso conhecer a natureza jurídica desses recursos.
Assim sendo, no terceiro capítulo, vê-se a necessidade de um estudo voltado para
essa questão. Mesmo porque, parte da doutrina atribui à natureza jurídica um caráter
indenizatório, outra parte defende o caráter patrimonial da receita e uma terceira a considera
como tributária.
Este estudo propõe uma análise dessas teorias, do ponto de vista doutrinário e
jurisprudencial, conhecendo suas razões e motivos de convencimento, a fim de se chegar à
corrente doutrinária majoritária.
Para tanto, realiza um estudo detalhado sobre receita pública, desde a conceituação
até a classificação das receitas públicas consideradas no ordenamento jurídico brasileiro, no
intuito de identificar a essência dos royalties minerários.
Em seguida, o quarto capítulo abordará a CFEM no Estado de Minas Gerais e a
atuação do DNPM, procurando entrelaçar os dados da receita originária e da receita
transferida, a fim de verificar o repasse real do DNPM ao Estado de Minas Gerais.
O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), considerado uma
Autarquia do Ministério de Minas e Energia, é responsável pela gestão dos bens Minerais, por
isso, os dados fornecidos pelo mesmo serão aqui utilizados, em contraposição aos dados
fornecidos pelo governo de Minas Gerais.
A partir disso, o foco se volta para a gestão pública, especificamente a ambiental, e
os instrumentos de gestão utilizados para se alcançar uma gestão eficiente, voltada para
governança ambiental no Estado de Minas Gerais, objeto de análise no quinto capítulo.
Buscar-se-á, portanto, os conceitos de gestão pública, gestão pública ambiental e dos
elementos que a constituem, como também sua interligação com a governança pública. Nesse
caminho, averiguar-se-á quais os instrumentos utilizados na gestão pública ambiental,
identificando em qual deles a CFEM se enquadra.
Ademais, neste trabalho será demonstrado o liame existente entre a receita da CFEM
e a atuação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, além de expor e comentar os dados de
indicadores ambientais do Estado, com o propósito de verificar se ocorre um aproveitamento
indireto da receita.
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Por fim, vai examinar se a hipótese foi ou não confirmada, ou seja, se o instrumento
de gestão, CFEM, utilizado pelo Estado de Minas Gerais é efetivo ou não.
O método utilizado será o hipotético dedutivo, fundamentado na doutrina, legislação
e jurisprudência, cujo objetivo será o de chegar ao entendimento a respeito da aplicação dos
recursos dos royalties minerários no Estado de Minas Gerais. A pesquisa será exploratória,
para levantar os dados necessários que indiquem arrecadação e destinação do recurso.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atividade minerária é uma atividade econômica de grande importância para o
desenvolvimento de um país, inclusive pela sua contribuição na elevação do PIB.
Entrementes, se de um lado pode ser considerada como atividade estratégica ao crescimento
econômico, por outro, carrega consigo as mazelas da degradação ambiental.
Devido a esse processo, cada vez mais se torna necessário introduzir na
Administração Pública os preceitos para uma gestão pública eficiente e efetiva, que considere
a participação de vários setores da sociedade na tomada de decisão.
Isso implica dizer que, na criação de políticas públicas, planejamentos e
gerenciamento, há de existir uma rede interligada dentro da esfera pública, que perpasse
também toda a sociedade, de modo que as questões envolvendo a proteção ao meio ambiente,
o desenvolvimento econômico e social no âmbito local ou regional, sejam o fio condutor na
construção desse emaranhado.
Em relação ao resultado desta pesquisa, percebeu-se que os royalties minerários,
instituídos pela Constituição brasileira de 1988, especificamente no art. 20, § 1o como
compensação financeira pela exploração de recursos minerais (CFEM), carregam em sua
origem as ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, implantadas no ordenamento
jurídico português. Pode-se dizer que a CFEM de hoje era o quinto de outrora.
O cerne deste trabalho foi a busca da existência ou não de efetividade na aplicação
da Compensação financeira por exploração mineral (CFEM) no Estado de Minas Gerais,
considerando que a Constituição mineira estabelece uma vinculação dessa receita na proteção
ambiental e desenvolvimento socioeconômico dos municípios mineradores.
A receita da CFEM vem crescendo ano a ano. Contudo, averiguou-se que sua
aplicação caminha na contramão das perspectivas do desenvolvimento sustentável.
Ora, por tratar-se de renda adquirida através da exploração de bem público de uso
comum do povo, pertencente à coletividade, e não ao patrimônio particular da União, a esta
cabe a sua gestão, conforme foi o intuito da constituinte.
Outrossim, na carta constitucional de 1988, a criação da CFEM se justificava pela
degradação ambiental, já visível à época. Logo, os recursos oriundos dessa compensação
deveriam ser destinados a minimizar os efeitos negativos causados pela mineração.
Nesse caminho é possível perceber que existe no ordenamento jurídico brasileiro
instrumentos de comando controle que garantem uma aplicação dos royalties minerários, em
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conformidade com a proteção ambiental e a ordem econômica expressas na Constituição
federal de 1988.
Nessa perspectiva, considerando todo histórico apresentado desde o nascedouro da
mineração no Brasil, a interpretação mais acertada é que a natureza jurídica da CFEM é
verdadeiramente uma receita ordinária patrimonial. Receita esta, que adentra aos cofres
públicos após a extração do minério, antes da sua transformação industrial. É a extração
mineral que dá valor econômico ao recurso que estava na jazida, expressa na forma da CFEM,
o que é mais um motivo que substancia a tese de que o resultado da receita deve ser revertido
em prol desse patrimônio degradado, o desbravamento da jazida.
Frise-se que a CFEM é receita ordinária originária pertencente à União, mas não o é
dos entes federados. Estes recebem a compensação financeira por ser uma receita transferida
da União por determinação constitucional. Tal transferência fortalece o pacto federativo como
forma de viabilizar a autonomia de cada ente no que tange à competência de gestão de bem
público. De toda sorte, não lhes dá direito de aplicá-la de modo diverso do motivo que
originou sua criação.
Dessa forma, aos Estados e Municípios, como gestores do bem ambiental de uso
comum do povo, compete administrá-lo da melhor forma possível, pautados, dentre outros, no
princípio da legalidade e do interesse público coletivo.
Minas Gerais, um dos Estados de maior produção mineral nacional, concorrendo
apenas com o estado do Pará, é também um Estado que sofre com a degradação ambiental
proveniente dos efeitos negativos da mineração. Prova disso são os indicadores ambientais
estatais.
De fato, não há como falar em mineração sem pensar em degradação. Esta é
consequência daquela, ambas estão atreladas pelo simples fato de minerar.
Por ser tão certa essa degradação, é preciso repaginar a aplicação da CFEM em todos
os níveis da federação, introjetando as premissas do desenvolvimento sustentável para que a
utilização dos recursos minerais seja racional e não perniciosa.
O foco desse instrumento não deve ser apenas a arrecadação, como ocorre
atualmente com a ação do DNPM. A aplicação do recurso, obrigatoriamente, deverá ser em
prol do bem estar social, abarcando a melhora da qualidade ambiental, desenvolvimento
socioeconômico dos Municípios e região mineradora.
O Estado de Minas Gerais inovou no ordenamento jurídico, vinculando a aplicação
da CFEM ao meio ambiente e ao desenvolvimento dos municípios mineradores, prestando
assistência especializada ao instituir no corpo da sua constituição, os artigos 214, 252 e 253.
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Ou seja, agiu conforme a competência concorrente e material, estabelecidas na Constituição
federal de 1988.
Todavia, não foi exatamente esse posicionamento que este trabalho identificou em
relação à aplicação da receita, pois falta transparência no fornecimento dos dados, tanto pelo
DNPM como pelo Estado. Ademais, há um certo desalinho no que se refere à importância das
questões ambientais. Parece que estas não estão sendo inseridas nas tomadas de decisões dos
entes públicos, seja por parte do DNPM seja pelo Estado.
A sustentabilidade é alegada nos planos de dotações orçamentárias e na própria
constituição do Estado, mas, na prática, há desvirtuamento do foco.
A arrecadação e fiscalização são importantes para o desenvolvimento de um país,
ainda mais quando se fala de quantias tão relevantes como as da CFEM, porém não se deve
perder de vista seu papel auxiliar na proteção ambiental.
No Estado mineiro constatou-se que o recurso foi direcionado erroneamente, por
vários anos, ao fundo de equalização do Estado de Minas Gerais; à Concessionária Minas
Arena, à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais, ao Fundo de Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicação de MG e ao
Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de MG.
Numa análise sistemática das premissas estabelecidas nas duas constituições acima
mencionadas, apenas duas vertentes estão sendo atendidas, quais sejam a infraestrutura e o
desenvolvimento econômico da região. Excluídas estão a proteção ambiental, a saúde e a
educação.
Ao que tudo indica, a gestão ambiental empregada pelo estado mineiro é falha,
deficiente, pois não consegue equilibrar os efeitos negativos da mineração e a proteção
ambiental.
O problema maior no Estado de Minas Gerais, parece ser a falta de gestão pública
ambiental específica para aplicação dos recursos da CFEM, uma vez que falta planejamento e
gerenciamento desses recursos em consonância com a política ambiental nacional.
Considerando que a gestão ambiental é o meio para se alcançar a governança
ambiental, deve-se considerar nesse processo a eficácia, a eficiência e a efetividade dos
instrumentos utilizados para tal fim.
A CFEM, como instrumento econômico e de comando e controle, deve ser usada
como um meio de se corrigir a falha de mercado existente no que tange à relação causa e
efeito, entre a utilização do recurso mineral e dano ambiental.
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O governo necessita exercer outra forma de governabilidade, porquanto a atual
mostra-se carente de decisão e operacionalização no direcionamento da receita. Haja vista que
a Secretaria estadual de meio ambiente não recebe nenhum repasse oriundo da CFEM, o que
demonstra um contrassenso, visto tratar-se do órgão responsável pela gestão e aplicação da
política ambiental no Estado.
Assim, analisando a efetividade do instrumento de gestão, CFEM, é possível fazer
duas considerações:
Numa visão mais restrita, partindo do princípio de que a efetividade pode ser o
resultado real, a aplicação da CFEM seria efetiva, pelo menos parcialmente, pois restou
comprovada sua aplicação em setores de infraestrutura e desenvolvimento econômico do
Estado.
Considerando efetividade como o alcance da maioria dos objetivos traçados, em que
seu efeito ultrapassa o resultado real, pode-se dizer que a aplicação dos royalties minerários
não são efetivos, uma vez que seu efeito está aquém da minoria dos objetivos traçados na
política nacional de meio ambiente, na constituição Federal de 1988 e na Constituição
Estadual de 1989.
Conclui-se, portanto ser necessário modificar a estrutura adotada no Estado, em vista
de se alcançar uma boa gestão ambiental, em que a utilização do instrumento de gestão,
objeto deste trabalho, torne-se verdadeiramente efetivo, proporcionando resultados positivos,
contribuindo de forma relevante para a proteção ambiental e desenvolvimento dos municípios
e região mineradora.
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