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RESUMO
O presente trabalho tem o objetivo de analisar em que medida, aspectos e profundidade a ratio
legis da Lei nº 13.540/2017 pode afetar o instituto da compensação financeira pela exploração
de recursos minerais, a CFEM. Com um estudo da doutrina, da jurisprudência e da legislação,
aspectos fundamentais para o instituto compensatório, se verificará como as alterações
realizadas em seu regramento jurídico podem afetar a política minerária no Brasil. O principal
objetivo é analisar se a edição da Lei n.º 13.540, de 18 de dezembro de 2017, pode contribuir
para o aprimoramento do instituto da compensação financeira ou, porém, se resulta da
satisfação de finalidades estatais meramente arrecadatórias, retardando melhorias ao setor da
mineração. O presente estudo visa analisar o regramento jurídico afeto à CFEM como um todo,
seja por meio de leis, atos normativos, medidas provisórias, resoluções, a fim de viabilizar a
leitura de uma evolução histórica do instituto e suas respectivas implicações no meio jurídico;
pesquisar na doutrina as posições doutrinárias conflitantes, com base em um material vasto,
mas não consolidado; analisar a jurisprudência em âmbito ambiental, para a verificação do
conteúdo das decisões judiciais que implicam na tutela do meio ambiente; aprofundar em
conceitos sobre mineração com o auxílio da doutrina e fazer uma análise de como a CFEM
afeta a atividade minerária.
Palavras-chave: Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais; Lei nº
13.540/2017; Ratio legis; Mineração; Brasil.

ABSTRACT
The present work has the objective of analyzing to what extent, aspects and depth the ratio legis
of Law 13,540 / 2017 can affect the financial compensation institute for the exploitation of
mineral resources, CFEM. With a study of the doctrine, jurisprudence and legislation,
fundamental aspects for the compensatory institute, it will be verified how the changes made in
its legal regulation can affect the mining policy in Brazil. The main objective is to analyze
whether the edition of Law 13,540, dated December 18, 2017, can contribute to the
improvement of the financial compensation institute or, however, if it results from the
satisfaction of merely collecting state purposes, delaying improvements to the sector of mining.
The present study aims at analyzing the legal regulation affecting the CFEM as a whole, either
by means of laws, normative acts, provisional measures, resolutions, in order to make possible
to read a historical evolution of the institute and its respective implications in the legal
environment; researching in doctrine the conflicting doctrinal positions, based on a vast but
unbounded material; to analyze the jurisprudence in the environmental field, to verify the
content of the judicial decisions that imply in the protection of the environment; to deepen in
concepts on mining with the aid of the doctrine and to make an analysis of how the CFEM
affects the mining activity.
Keywords: Financial Compensation for the Exploration of Mineral Resources; Law n.º
13.540/2017; Ratio legis; Mining; Brazil.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como tema central “as alterações no regramento jurídico

da compensação financeira pela exploração de recursos minerais: uma análise sobre a ratio

legis da Lei n.º 13.540/2017. A compensação financeira é um instrumento jurídico
indispensável para o meio ambiente, o qual necessita ser tutelado. O Código de Mineração,

Decreto-Lei n.º 227, de 28 de fevereiro de 1967, dispõe normas voltadas à indústria da produção

mineral brasileira. Ademais, há disposição constitucional expressa que atribui exclusivamente
à União a competência para administrar os recursos minerais, a indústria de produção mineral,

a distribuição, o comércio e o consumo de produtos minerais. Assim, o Código de Mineração e

a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 se constituem como principais
referências normativas que regulam a atividade minerária.

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 20, caput e inciso IX, dispõem

que são bens da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Desta feita, a

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, a CFEM, se constitui em uma
espécie de contraprestação ou participação no resultado da exploração de recursos minerais

paga pelo titular dos direitos minerários em favor do Estado. A CFEM foi estabelecida na

Constituição da República de 1988, em seu artigo 20, § 1º, restando assegurada, nos termos da
lei, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da
União.

A problemática do presente trabalho se coloca diante da seguinte questão: A

alteração da base de cálculo da compensação financeira pela exploração de recursos minerais a
considerar o faturamento bruto resultante da venda do produto mineral tratar-se-ia da busca pela
promoção da “justiça ambiental”? A partir disso, apresenta-se a hipótese de que quando os

recursos à título da compensação financeira pela exploração de recursos minerais são

arrecadados pelo Estado e geridos de forma irresponsável pelos gestores públicos, ao permitir

que tais recursos caem na armadilha do “caixa único” do ente federativo, é possível constatar
um substancial desconforto e um descontentamento por parte do próprio administrador público

sob a justificativa de que os recursos compensatórios arrecadados seriam insuficientes e não

corresponderiam de maneira quantitativa ou qualitativamente em comparação aos supostos
impactos negativos causados pela atividade minerária.

O principal objetivo é avaliar, através da temática da Compensação Financeira pela

Exploração de Recursos Minerais, a alteração legislativa da sua respectiva base de cálculo
“principal”, a consideração do faturamento bruto resultante da venda do produto mineral em
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comparação ao anterior “faturamento líquido” outrora previsto e, assim, por fim, se a referida

alteração tratar-se-ia da busca por uma promoção do que poderíamos concluir por uma “justiça
ambiental”.

A relevância do tema escolhido e da pesquisa evidenciam-se na medida em que

revela os argumentos obscuros e controvertidos na discussão acerca da alteração da base de

cálculo da CFEM, bem como traz à tona divergências doutrinárias quanto à natureza jurídica
do referido instituto compensatório carreado pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal na decisão do Recurso Extraordinário n.º 228.800-5 - Distrito Federal.

Para elaboração deste trabalho será utilizada a pesquisa bibliográfica com a

finalidade de identificar e estudar importantes trabalhos elaborados por estudiosos do tema
integrantes das áreas constitucional, ambiental e minerária, o arcabouço legislativo mineral já
revogado e ainda vigente, como por exemplo, disposições normativas imperais, ordens

constitucionais pretéritas e, especialmente, normas constitucionais vigentes, bem como leis
especiais que, em conjunto, integram atualmente o regramento jurídico de ordem minerária

brasileiro. Ademais, foi explorado o estudo de algumas das fontes formais secundárias do

direito e atinentes à compensação financeira, a exemplos de doutrina e jurisprudência, com o
objetivo de identificar eventuais consensos e controvérsias existentes no meio acadêmico sobre
o referido tema.

Para tanto, abordar-se-á o tema sob divisão em cinco capítulos, sendo que, no

primeiro, será analisada a evolução histórica do regramento jurídico sobre as exações de origem

minerária no Brasil. Já no segundo capítulo, será abordada a relevância da natureza jurídica da

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, a CFEM. O terceiro capítulo
contemplará a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais e a gestão

pública de seus recursos. No quarto capítulo será feito um contexto do regramento jurídico
infraconstitucional da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais. No

quinto capítulo tratar-se-á do regramento jurídico infraconstitucional da Compensação

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, especialmente as alterações promovidas pela

Lei n.º 13.540/2017 em suas principais leis até então regentes. Por fim, no sexto capítulo, tratarse-á da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais e a conversão da
Medida Provisória n.º 789/2017 na Lei n.º 13.540/2017: uma análise da ratio legis.
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2 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LEGISLAÇÃO SOBRE AS EXAÇÕES DE
ORIGEM MINERÁRIA NO BRASIL
O histórico da mineração e a história do Brasil estão intimamente interligadas. Nos

séculos XV e XVI, os portugueses, ou, simplesmente “Coroa portuguesa”, conhecidos por

terem sido grandes navegadores, no intento de explorar “novas terras” ou um “novo mundo” e
dali extrair os recursos naturais existentes à vista, visão marcadamente exploratória, acabaram
por aproximar a história do descobrimento do Brasil com o início da realidade minerária
nacional.

Todavia, reza a história que, ao chegar em continente americano, num primeiro

momento e, aqui, há referência de um período de aproximadamente 200 anos, apesar de

esforços portugueses direcionados ao encontro de minerais preciosos, estes considerados de
alto valor agregado, não teria sido possível encontrá-los, deixando a Coroa portuguesa
“decepcionada” com as terras recém-descobertas (BALEEIRO, 1974, p. 203).
Toledo (2016, p. 84 apud GALEANO 2013, p. 80), observa que

Durante dois séculos a partir do descobrimento, o solo do Brasil teimosamente negou
os metais aos seus proprietários portugueses. A exploração da madeira, o pau-brasil,
ocupou o primeiro período da colonização do litoral, e logo apareceram grandes
plantações de cana-de-açúcar no Nordeste. No entanto, diferentemente da América
hispânica, o Brasil parecia vazio de ouro e prata.

Diante disso, não restou outra alternativa à Portugal senão buscar outras

possibilidades de exploração, sendo assim, forçadamente, compelido a alterar a rota

inicialmente traçada em busca de minerais preciosos para, então, extrair das tidas terras
“virgens” outras espécies de recursos naturais, a exemplo do pau-brasil, o que inaugurou o
período considerado como “primeiro ciclo econômico” do Brasil.

No século XVI, com a intenção de justificar a presença portuguesa em terras

americanas, houve também um crescente interesse dos portugueses pelo produto da cana-deaçúcar, sendo a época marcada por instalações de engenho e utilização de mão-de-obra escrava
na atividade.

Historiadores chegam a afirmar que houve duas “descobertas” no Brasil. A primeira

estaria ligada à exploração predatória do pau-brasil e ao ciclo da cana-de-açúcar, quando

Portugal acabou por se engalfinhar, ora com os franceses, ora com os holandeses, na disputa
pelas riquezas do litoral da colônia. Já a segunda “descoberta”, esta se deu, exatamente, quando

as minas entraram no cenário da interiorização da colonização portuguesa, por meio da
exploração de ouro e das pedras preciosas (THOMÉ, 2009, p. 176).
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Naquela época colonial, as riquezas minerais encontradas em terras americanas,

obviamente, eram consideradas como propriedade do rei (Coroa). Nesse contexto, há quem
afirma que teria vigorado no País, durante todo o período feudal, o “sistema regalista” ou

“regaliano”, pelo qual o rei não se opunha à exploração mineral por particular, desde que
mediante uma espécie de retribuição ou contraprestação (royalty).

A palavra royalty deriva de realeza, aquilo que é de propriedade do rei. Portanto,

etimologicamente royalty significa um pagamento pelo uso de bens ou serviços que pertencem
à coroa, ou ao governo (ENRÍQUEZ, 2008, p. 313).

As “Ordenações Afonsinas”, em 1446, em seu Livro II, Título XXIV – “Dos

Direitos Reais que aos Reis pertence de haver em seus Reinos, por direito comum”, previu

expressamente o direito real (regalium), por direito comum, nos casos de extração de ouro,

prata e demais metais preciosos. Porém, antes de cavar em terras de propriedade do El Rey, o

particular era obrigado a pagar ao monarca uma parte dos frutos minerais obtidos a título de
“entrada”. Tal encargo também era devido no caso de terras cuja propriedade do solo fosse de
pessoa privada, ou seja, do próprio particular, o que gerava um acúmulo de pagamentos (um
em favor do rei, e outro em benefício do “senhor da terra”):

Livro II, Título XXIV – Dos Direitos Reais que aos Reis pertence em haver em seus
Reinos, por direito comum.
[...]
26. Item, Direito Real é argentaria, que significa veios de ouro e de prata e qualquer
outro metal, os quais todo o homem poderá livremente cavar em todo lugar, contanto
que antes que comece a cavar, pague de entrada ao El Rey oito escrópulos1 de ouro,
que valem tanto como uma coroa de outro cada um; e além destes oito escrópulos de
ouro, que assim há de pagar de entrada, por assim cavar qualquer metal, aquele que
cavar ouro, por ser em si mais nobre e mais excelente metal, que nenhum outro, pagará
mais em cada ano ao dito Senhor sete escrópulos de ouro; e quando qualquer outro
metal, que não seja ouro, pagará em cada ano uma libra de catorze onças; e, além
disso, pagará ao El Rey de todo o metal, que purificar, duas dízimas, se o dito metal
for cavado em terra d’El Rey; e sendo cavado em terra que seja de alguma pessoa
privada, pagará ao dito Senhor Rei uma dízima, e outra pagará ao senhor da terra, e
toda a outra maioria será daquele que o houver cavado. (ORDENAÇÕES
AFONSINAS, 1446)

As Ordenações Manuelinas, em 1514, em seu Livro V, Título XCVI, também de

forma expressa, previu que a titularidade dos bens minerais era da Coroa portuguesa e

determinou, na oportunidade, que ninguém poderia retirar ouro, prata ou quaisquer outras coisas
das minas, senão com obtenção prévia da “Nossa licença” (uma espécie de autorização real):

Livro V, Título XCVI: “Que pessoa alguma tire ouro nem prata nem outras coisas das
minas porque algumas pessoas se entremetem a cavar ou mandar cavar nas minas e
1

Antiga medida de peso para pedras e metais preciosos.
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veeiros sem Nossa licença, não lhe pertencendo, por ser coisa que pertence a Nós;
Defendemos e Mandamos que nenhuma pessoa de condição e qualidade que seja, não
mande cavar, nem tirar, nem cave, nem tire das minas ou veeiros que em qualquer
parte de Nossos Reinos ou Senhorios estiverem, nenhum ouro, nem prata, nem
estanho, nem tinta, nem pedras preciosas de qualquer qualidade que sejam, sem Nossa
licença.(...)”. (ORDENAÇÕES MANUELINAS, 1514)

As Ordenações Manuelinas estiveram em vigor até, aproximadamente, ao ano de

1603. Tais ordenações, juntamente com as anteriores (as Afonsinas), vigoraram no País por
pouco mais de um século e meio.

Machado (2011, p. 12), ao observar os efeitos resultantes do avanço do processo de

colonização brasileira, destaca a descoberta de várias jazidas e o consequente desenvolvimento
da mineração no solo colonial, enfatizando que:

Com o avanço do processo de colonização brasileira, várias jazidas foram descobertas
e a mineração se desenvolveu, sempre visando a atender primordialmente aos
interesses da metrópole ou, melhor, aos interesses financeiros da coroa portuguesa”.
Especialmente no século XVIII, observou-se um grande número de aumento da
exploração do Brasil pela metrópole. Na área ocupada pelo atual Estado de Minas
Gerais, que, na época, representava a mais importante região para extração de ouro e
diamante (juntamente com a região atualmente compreendida pelo Estado de Goiás),
o peso da exploração portuguesa era ainda maior.

As Ordenações seguintes, as Filipinas (a partir de 1603), se destacam dentre as

demais ordenações que vigoraram à época colonial em razão de ter compreendido em seu
respectivo período de vigência o momento o qual a mineração alcançou o seu auge.

Com o surgimento das novas Ordenações, novas diretrizes minerárias também

foram estabelecidas. Dentre as tais disposições, houve a extinção da participação do

superficiário nos resultados da exploração mineral, o qual passou a fazer jus, exclusivamente,
a uma espécie de indenização em caso de prejuízo decorrente da atividade:

Livro II, Título XXXIV, item 1: “E sendo o descobrimento em terras aproveitadas, o
não farão sem primeiro pedir licença ao Provedor dos Metais, o qual lhe concederá,
fazendo-lhe as ditas pessoas certo disso per mostras. E com a dita licença o farão saber
aos donos das terras a que pagarão que fizerem, que o Juiz do lugar fará avaliar por
pessoa sem suspeita com juramento. E tendo a terra novidade, não se fará obra, até ser
recolhida. (ORDENAÇÕES FILIPINAS, 1603)

O Livro II, Título XXXIV, item 2, das Ordenações Filipinas também previu uma

importante novidade: as chamadas “datas minerais”. Segundo Machado (2011, p. 13), a referida

novidade “correspondiam a lotes de exploração demarcados por funcionários reais após a
descoberta de uma jazida mineral. Uma vez demarcada a área (data mineral), poderia o
descobridor aproveitar as riquezas nela existentes com exclusividade”.
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Surge também nesse relevante período histórico para a mineração colonial e

brasileira a famosa exação minerária conhecida por “quinto”, a qual obrigava o particular ao

pagamento à Coroa portuguesa de um percentual correspondente a 20%, ou seja, 1/5 de toda a

produção mineral, dada em razão da própria exploração das riquezas minerais em si,
especialmente ouro nas Minas Gerais, calculado sobre o valor do mineral extraído.

A respeito da cobrança do “quinto” pela Coroa e da consequência pelo não

atingimento por parte do particular da cota anual fixada (100 arrobas/1.468,9 Kg) por essa, dá-

se origem ao violento evento que ficou conhecido como “derrama”. A respeito, convém citar a
lição de Thomé (2009, p. 2013):

Os principais impostos cobrados pela Coroa portuguesa foram o quinto, que consistia
em 20% de toda a produção; a capitação, que era paga per capita, ou seja, por escravo
trabalhando nas minas; e cotas anuais, que deveriam arrecadar 100 arrobas (1.500
quilos) de ouro por ano e caso não fosse atingida, toda a população ficaria sujeita à
derrama (cobrança forçada para completar as 100 arrobas). Esse recurso extremo e
odiado pelos mineiros foi um dos fatores que levaram à Inconfidência Mineira em
1789.

A administração e a fiscalização do quinto ficavam a cargo da Intendência das

Minas, órgão este também responsável por exercer o controle da produção do ouro em cada
capitania em que se dava a exploração mineral e pela distribuição das datas minerais.

No início, a atividade mineradora era realizada de forma precária, utilizando-se

técnicas de faiscação e garimpagem. Afinal, as Minas Gerais eram ricas em ouro de aluvião ou

de lavagem, que podia ser lavrado com poucos recursos e mão de obra2. Por outro lado, em
razão das técnicas precárias empregadas na extração, as jazidas minerais se esgotavam com
rapidez, diminuindo a arrecadação do Estado (MACHADO, 2011, p. 14).

Paiva; Ribeiro e Thomé (2013, p. 20), na análise da precariedade das técnicas

utilizadas na mineração “nessa época, a exploração do ouro ocorria nos leitos e margens dos

cursos d’água, em veios denominados aluviões. A mineração era praticada de forma extensiva

com técnicas rudimentares e rotatividade, em função da produtividade das minas”. E, em
contrapartida, arremata Galeano (2013, p. 81): “assim entrou na história, impetuosamente, a

região de Minas Gerais: a maior quantidade de ouro até então descoberta no mundo foi extraída
no menor espaço de tempo”.

Somente após a consolidação da atividade mineral no Brasil surgiram as mineradoras organizadas, que
realizavam lavra em maior escala exigindo maiores investimentos e mais escravos.
2
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Em 1719, a Coroa portuguesa restabeleceu as “Casas de Fundição” (local onde o

ouro era extraído e fundido) e o pagamento a título do quinto se deu através da arrecadação in
natura, o qual, posteriormente, era enviado a Portugal.

Fiuza (1977, p. 5 apud MACHADO, 2011, p. 15) observa e relata ainda que:
Em 1735, as casas de fundição foram substituídas pela cobrança por capitação, que
era um imposto indireto que se pagava por cabeça de escravo. Nesse período, a
taxação não incidia diretamente sobre o minério, tal como era o quinto, e todos sofriam
com a tributação, curiosamente mais altas nas “vendas administradas por negras
cativas.

A Coroa portuguesa alterou a política de arrecadação mineral e optou por instituir

um sistema de cota fixa, definida em 100 arrobas por ano, correspondente a cerca de uma
tonelada e meia [1.468,9 kg] do precioso minério (GALVÃO, 2003, p. 265).

A conhecida “derrama” correspondia à cobrança da diferença em relação àquilo que

deveria ser pago à Coroa, a qual era realizada de forma violenta pelos “dragões” (soldados) que
invadiam as casas dos cidadãos e confiscava qualquer bem que tivesse valor econômico para
completar a cota devida (100 arrobas/ano).

Como resultado da insatisfação popular com as atitudes e políticas fiscais adotadas

pela Metrópole aliada à contínua expansão dos ideais iluministas, houve uma eclosão de

diversas revoltas coloniais, como a Revolta de Felipe dos Santos3 e a própria Inconfidência

Mineira ou Conjuração Mineira4, sendo esta última a mais importante revolta colonial
brasileira5 (MACHADO, 2011, p. 16).

Segundo Galvão (op. cit. p. 266):
Neste diapasão, a Inconfidência Mineira traduziu no Brasil um sentimento de
liberdade da época, trazendo como carro-chefe do movimento popular o clamor pela
justa tributação, primeiramente defendida e decantada pelo ainda incipiente setor de
mineração da economia nacional. Serve de semente que frutifica posteriormente, com
a emancipação do estado brasileiro.

Fiuza (1977, p. 5-15 apud MACHADO, 2011, p. 16), na análise do evento da

derrama e suas consequências, bem como da sua respectiva influência direta desta na

A Revolta de Felipe dos Santos ocorreu em Vila Rica, Capitania de Minas Gerais, em 28/06/1720 e resultou na
morte do português Felipe dos Santos, que foi enforcado e esquartejado.
4
A Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, tal como a Revolta de Felipe dos Santos, ocorreu em Vila Rica,
porém, já no final do século XVIII, em 1789. Resultou, em decorrência de uma delação, no enforcamento e
esquartejamento de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, bem como no degredo e prisão perpétua de
diversos membros da conspiração.
5
A Inconfidência Mineira destaca-se em relação à Revolta de Felipe dos Santos pela sua extensão e profundidade.
Afora isso, ao contrário das revoltas coloniais anteriores, possuía uma conotação ideológica, decorrente do início
do processo de extinção do regime colonial na América.
3
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deflagração da Inconfidência Mineira em 1789, a qual acabou por resultar na morte e
esquartejamento de Tiradentes, considerado seu líder:

O século chega à sua metade. 1750. Morre D. João V e sobe ao trono D. José I. Nova
política se adota na cobrança do imposto do ouro. Ou melhor, por nova se adota a
velha modalidade das casas de fundição. Havia, sim, uma novidade: a derrama, cujas
consequências funestas dar-se-iam no reinado seguinte, o da louca D. Maria. O
sistema, que se tornou misto, pois se instituía uma espécie de finta geral como pena
acessória ao método das fundições, era o seguinte: 1º) todo o ouro extraído devia ser
levado às casas de fundição existentes em cada cabeça de comarca, onde se fazia a
dedução do quinto; 2º) a quota mínima fixada era de 100 arrobas por ano e, sendo essa
quantia ultrapassada, a sobra ficava para o ano seguinte; 3º) não chegando o produto
do quinto às 100 arrobas, devia ter lugar a derrama, que, no dizer de João Camilo, era
um executivo fiscal em massa, pois toda a população era chamada a completar o
tributo devido. Com o declínio da extração do ouro, o simples anúncio de uma
derrama trazia angústia e aflição aos povos das Minas Gerais. A última vez que o
quinto produziu as cem arrobas necessárias foi no exercício de 1762-1763. Daí para
frente, as derramas se sucederam. Uma delas, anunciada em 1789, para a cobrança de
58 arrobas que faltavam, daria lugar à Inconfidência Mineira e à morte de Tiradentes.

Em uma ligeira análise do quinto sob a ótica atual, pode-se concluir que tal espécie

de exação mineral correspondia à época à figura dos atuais royalties, haja vista se tratar de
cobrança pecuniária decorrente da exploração de bens minerais cuja propriedade era atribuída
ao rei.

A Lei de 20 de outubro de 1823 declara em vigor a legislação pela qual se regia o

Brazil até 25 de Abril de 1821 e bem assim as leis promulgadas pelo Senhor D. Pedro, como

Regente e Imperador daquella data em diante, e os decretos das Cortes Portuguezas que são
especificados (BRASIL, 1823).

Contudo, a referida lei e mesmo a Constituição Imperial não foram capazes de evitar

o surgimento de dúvidas quanto à propriedade dos recursos minerais nesse período. Alguns
defendiam com base no artigo 179 da Constituição Imperial que havia sido implantado no Brasil

o princípio da acessão, em que a propriedade da superfície incluiria também o subsolo6. A tese
da propriedade pública sobre os recursos minerais, contudo, acabou por predominar
(MACHADO, 2011, p. 18).

No Brasil, à época, afirma-se que vigorou o “sistema dominial”. No referido

sistema, em contraponto ao “sistema regalista” ou “regaliano”, o qual os recursos minerais

pertenciam ao rei, tais bens naturais não mais pertenciam ao tal monarca (figurando como
representante do Estado), mas sim à Nação (coletividade).

Essa forma de garantir a propriedade (em toda a sua plenitude) deu margem a duas correntes distintas de
argumentação. Entendiam alguns, dentre eles o Sen. Affonso Celso e o Conselheiro Trigo Loureiro que, se ao
súdito dava-se a propriedade plena, não se tinha como se atribuir ao Soberano a propriedade do subsolo. Já outros
achavam que não se poderia traduzir assim o art. 179, XXII.
6
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Da mesma forma, partindo da premissa de que os recursos minerais eram

considerados propriedade pública, poderiam incidir sobre a atividade minerária algumas

espécies de contraprestações em favor do Estado. Machado, 2011, p. 19 apud LOUREIRO,
2011, p. 2) observa como eram realizadas as cobranças de tais contraprestações à época:

Tal contraprestação, entretanto, variou em atenção às peculiaridades do
empreendimento. Neste período, as normas eram específicas, mas há uma certa
tendência em acumular dois tipos de pagamentos pelo que os textos da época
qualificavam como transferência da propriedade da mina: um fixo, relativo à cada data
mineral concedida, e outro, variável segundo o rendimento da mina, estabelecido em
certo percentual ou in natura.

A Constituição Federal de 1824 previu nos artigos 36 e 171 o que, atualmente, é

denominado de princípio da legalidade tributária. Ou seja, quer dizer que as propostas para a
instituição de novos tributos deveriam (e, inclusive, ainda devem) ter o seu início e o seu
respectivo fim no âmbito do Poder Legislativo. Tal previsão buscava evitar abusos da Coroa
praticados na época colonial.

A Constituição Federal de 1891 promoveu a substituição do sistema dominial

vigente pelo chamado “sistema de acessão” ou “fundiário”, o qual previa que, além da

propriedade sobre a superfície, o proprietário passaria a ter, também, a propriedade sobre o
subsolo:

Art. 72 – (...)
§ 17. O direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salva a
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia.
As minas pertencem aos proprietários do solo, salvas as limitações que forem
estabelecidas por lei a bem da exploração deste ramo de indústria. (BRASIL, 1891)

Machado (2011, p. 21 apud VIVACQUA, 1942, p. 524) ao tentar explicar a

alteração em questão, pontua que “foi o desinteresse pelo setor mineral na época da elaboração
da Constituição de 1891”. A segunda razão está na influência das ideias liberais que afloravam

no meio intelectual brasileiro, consagrando as liberdades nas esferas individual, econômica e
política, especialmente o direito de propriedade privada (MACHADO, 2011, p. 21).

Além disso, a propriedade pública dos recursos minerais, tal como vigorou no

período colonial e imperial, remetia à lembrança de um Estado excessivamente fortalecido que,

com a intenção de aumentar suas receitas, não se atentava aos interesses relevantes da

sociedade. A manutenção daquele regime, portanto, representava, no mínimo, um resquício do
período de dominação portuguesa ou do período imperial (MACHADO, 2011, p. 21).

O sistema da acessão foi objeto de críticas sob o fundamento de que a decisão pela

unificação da propriedade da superfície a do subsolo dificultou o desenvolvimento do setor da
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mineração, tendo havido a transferência para as minas todos os litígios próprios da propriedade
superficial.

De todo modo, o fato é que a Constituição Federal de 1891 atribuiu ao proprietário

do solo (fosse ele pessoa pública ou particular) o domínio sobre as minas. Porém, se por um

lado a primeira constituição republicana unificou as propriedades, por outro não chegou a
eliminar a diferenciação jurídica sobre esses bens (solo e mina). A abertura deixada pela Carta
Constitucional gerou dúvidas sobre a natureza do vínculo jurídico existente entre a mina e o

solo sob o qual se encontra. A Lei Simões Lopes, de 19217, colocou um ponto final nessa
discussão. O Decreto n.º 15.211, de 28/12/1921, que regulamentou a referida lei, afirmava

expressamente que “a mina constitui propriedade imóvel, acessória do solo, mas distinta dele”
(art. 6º, caput) (MACHADO, 2011, p. 22).

Diferentemente do momento anterior, o que vigorou nesse período foi a regra de

que a propriedade do imóvel incluía as minas ali existentes, constituindo-se, a partir de 1921,
bens acessórios do solo.

Assim sendo, podemos afirmar que enquanto vigorou o regime de acessão as minas

e jazidas minerais podiam ser classificadas como de “domínio público” (caso o imóvel fosse de

propriedade da União, dos Estados ou dos Municípios ou se por ventura, esses adquirissem a
mina ou jazida de outrem) ou de “domínio privado” (na hipótese de solo pertencente a algum

particular ou se este adquirisse a mina ou jazida de outrem), cada qual, com um regime legal e
fiscal específico (MACHADO, 2011 p. 23).

Nos casos em que a mina fosse privada, o proprietário da superfície poderia

pesquisar de forma livre, sem a exigência prévia de outorga ou pagamento a título de
contraprestação ao Estado. Já nos casos de mina de propriedade da União, o artigo 94 da Lei

Simões Lopes, de 1921 previa alguns encargos econômicos ao particular que a pesquisasse ou
lavrasse:

Art. 94. Além das taxas fixas haverá um imposto sobre a produção anual da mina, que,
será, fixado nas leis federais, para cada caso e época, de acordo com a natureza e teor
do mineiro.

Pode-se concluir, a partir da Lei Simões Lopes, que o domínio da mina ou jazida é

que determinava a exigibilidade das participações do Estado na exploração mineral, ou seja,

somente se pagavam as tais participações estatais se a mina ou a jazida fosse de propriedade
pública. Loureiro (2011, p. 6 apud MACHADO, 2011, p. 24), assevera que “(...) a percepção
7

Lei n.º 4.265/1921, de elaboração do então Ministro da Agricultura Idelfonso Simões Lopes.
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de participações governamentais estava – nesse período, pelo menos – diretamente ligada à
“propriedade” e ao “aproveitamento” dela por terceiros diversos do titular. (...) Em termos

abstratos, muito antes de constituir uma ‘indenização por prejuízos’ (...), o pagamento feito por
privados pelo aproveitamento de bens públicos – e privados – apresentava-se como “renda
decorrente da propriedade” (LOUREIRO, 2011, p. 6).

O estabelecimento da Federação, a ampla predominância de minas privadas em

relação às públicas e, com efeito, a pouca participação governamental nos resultados da
produção incentivaram uma intensa – e, a nosso ver, desorganizada – atuação tributária sobre
as minas privadas (MACHADO, 2011, p. 24).

Em 1934, mudanças importantes ocorreram no regramento jurídico atinente à

mineração, especialmente a começar pela própria promulgação da Constituição da República

de 1934, o que deu início a uma fase em que as riquezas minerais viriam a se tornar públicas
de maneira gradativa, bem como um importante aumento de interesse estatal no aproveitamento
industrial dos recursos minerais.

A Constituição Federal de 1934 revelou importantes alterações no regramento

jurídico minerário. Machado (2011, p. 25), a respeito, observa que “(...) primeiramente,
consagrou, em âmbito constitucional, a separação definitiva da superfície em relação ao

subsolo, deixando esse de ser um mero acessório daquela8. Além disso, a Constituição de 1934
instituiu um regime único para toda a mineração, o qual é comumente chamado de sistema de
“autorização” e “concessão”:

Art. 118. As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d’água,
constitui propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração ou
aproveitamento industrial.

O § 4º do artigo 119 da Constituição Federal de 1934, a respeito do processo de que

chamou de “nacionalização progressiva” das minas, jazidas minerais, dentre outros recursos
considerados essenciais à defesa econômica ou militar do País, dispôs:

Art. 119 - O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, bem como
das águas e da energia hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende de
autorização ou concessão federal, na forma da lei.
[...]
§ 4º - A lei regulará a nacionalização progressiva das minas, jazidas minerais e quedas
d'água ou outras fontes de energia hidráulica, julgadas básicas ou essenciais à defesa
econômica ou militar do País.
Conforme já mencionamos anteriormente, a separabilidade jurídica entre solo e subsolo já existia no período
anterior, mas estava contemplada apenas na legislação infraconstitucional (Lei Simões Lopes) e dependia da
vontade do proprietário do solo.
8
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A Constituição Federal de 1934 manteve tanto as duas possibilidades de domínio

das minas e jazidas (pública e privada) já existentes, o que levou a manutenção dos direitos dos

proprietários particulares sobre aquelas minas e jazidas que já lhes pertenciam antes mesmo da
promulgação da mencionada Constituição.

O Código de Minas de 1934 (Decreto n.º 24.642, de 10/07/1934) na intenção de

continuar o processo iniciado de nacionalização progressiva das minas e das jazidas, nos §§ 1º
e 2º do artigo 5º dispôs:

Art. 5º As jazidas conhecidas pertencem aos proprietários do solo onde se encontrem,
ou a quem for por legítimo título.
§ 1º As jazidas desconhecidas, quando descobertas, serão incorporadas ao patrimônio
da Nação, como propriedade imprescritível e inalienável.
§ 2º Só serão consideradas conhecidas, para os efeitos deste Código, as jazidas que
forem manifestadas ao poder público na forma e prazo prescrito no art. 10. (BRASIL,
1934)

Interessante observar como esse simples dispositivo discretamente deu um pontapé

inicial no processo de inversão gradual do mapa sobre as minas e as jazidas no País9. Isso se
justifica, pois, se entre 1891 e 1934 a descoberta de novas jazidas representava um acréscimo

ao patrimônio do proprietário do solo (em geral, particulares), a partir daquela carta
constitucional e, especialmente, do Código de Minas daquele ano – as jazidas que fossem
encontradas passariam a integrar o “patrimônio da Nação” (MACHADO, 2011, p. 26).

O Código de Minas de 1934 teve a intenção de declarar as minas e as jazidas

desconhecidas do “patrimônio da Nação” como “coisa de ninguém” (res nullius), e não

integrantes do ”patrimônio particular” da União. Na Exposição de Motivos de tal diploma, tal
observação é expressamente mencionada:

A questão da propriedade das jazidas minerais é relativamente secundária em face dos
expressos preceitos constitucionais que atribuem à União poderes para regulamentar
seu aproveitamento industrial. Excluída a propriedade privada, enfeixados aqueles
poderes nas mãos da União, é evidente que no rigor desses princípios, a esta deveriam
pertencer aquelas riquezas. Pelo Código de Minas, as jazidas desconhecidas, quando
descobertas, serão, contudo, incorporadas, não a patrimônio particular da União, mas
ao patrimônio geral da Nação, como propriedade imprescritível e inalienável.
É que a Constituição confere também, em seguida mão, poderes aos Estados para
gerirem, em dadas condições, a mesma riqueza. Na realidade, por essa circunstância,
E, em última análise, contribuiu decisivamente para a solidificação dos princípios basilares do Direito Minerário
atual, quais sejam, interesse nacional, prevalência do interesse público sobre o privado e função social da
propriedade mineral. Nesse sentido, vide Adriano Drummond Cançado Trindade, “Princípios de Direito
Minerário”.
9
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o regime jurídico instituído para as minas, no Brasil, é o de autorizações e concessões
dos poderes públicos, como meros administradores, não sendo, em suma, senão de res
nullis em sua mais pura acepção. A ninguém pertence de fato as minas; como
detentores as terão aqueles que as lavrarem e enquanto mantiverem a lavra em pena
atividade. (BRASIL, 1934)

Machado (2011, p. 27), na análise dessa importante questão, “é verdade que todas

as mudanças só foram possíveis em razão da astúcia do legislador de incluir a regra do § 2º,
garantindo o direito adquirido sobre as minas e jazidas que já haviam sido descobertas. Nesse
sentido, trecho extraído da Exposição de Motivos do Código de Minas de 1934:

Assegurando aos proprietários das minas ou jazidas minerais, que o forem por título
legítimo, na data de sua promulgação, os direitos adquiridos, a nova carta política do
país veio introduzir na faculdade de uso e gôzo e de disposição da propriedade
mineira, limitações muito mais sensíveis do que as estabelecidas pelo regime anterior,
a bem da exploração desse ramo da indústria. (BRASIL, 1934)

A respeito, ainda o autor supracitado continua a exposição do assunto, “Para isso,

bastava que o proprietário “manifestasse” a sua mina ou jazida no prazo de um ano10 contado
da data da publicação do referido Código de Minas11.

As minas e jazidas de domínio público permaneceram coexistindo com as minas e

jazidas de domínio privado, as minas manifestadas. Além disso, nesse contexto, merece
destaque algumas significativas mudanças ocorridas no que tange às formas de participações
estatais sobre a atividade minerária.

Conforme abordado, tradicionalmente, os royalties da mineração sempre tiveram

estreita relação com à propriedade e sua respectiva titularidade. Machado, (2011, p. 28) na
abordagem deste fato, “devemos entender, nesse ponto, jazida ou mina pública como aquela
pertencente à coroa portuguesa, em se tratando do período colonial; aquela pertencente ao
Estado, em se tratando do período imperial; e aquela pertencente aos entes federativos, rem se
tratando dos entes federativos, em se tratando do período em que vigorou o sistema de acessão
ou fundiário.

O Código de Minas de 1934 foi publicado no Diário Oficial da União de 20/7/1934. Portanto, o prazo para
manifestar e registrar a mina deveria terminar em 20/7/1935. No entanto, posteriormente, esse prazo foi prorrogado
até 20.7.1936 (Decreto-lei nº 94, de 10.9.1934). de acordo com o artigo 11, do Código de Minas de 1934, o não
cumprimento das exigências do artigo 10 acarretava a perda “ipso facto de todos os seus direitos sôbre a jazida,
que será considerada desconhecida na forma do § 2º, do art. 5º”.
11
Para manifestar a existência da jazida ou da mina, o proprietário deveria apresentar ao Governo Federal uma
justificação judicial, a ser obtida por intermédio de um procedimento voluntário a ter curso na vara da comarca
onde se localizava o imóvel.
10
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Diferentemente de disposições anteriores, o artigo 42 do Código de Minas de 1934

previu uma espécie de participação do Estado (royalty) para as minas privadas (manifestadas),
e não somente para as minas públicas como costumeiramente:

Art. 42. Expressar-se-ão no título as condições com que se faz a concessão; estas
condições podem ser gerais ou acidentais. As condições gerais são as seguintes:
[...]
IX – pagar, na forma da lei:
a) ao proprietário da mina ou jazida, uma percentagem da produção efetiva da mina
ou do valor dessa produção, à escolha do proprietário;
b) igual quota ao Governo da União, nas mesmas condições, enquanto durar a lavra,
ou o duplo dessa quota, se o concessionário for o proprietário da jazida ou mina;
(BRASIL, 1934)

Com essa mudança, é natural que se questione se a participação prevista na alínea

“b” transcrita acima – devida inclusive nos casos em que a União não fosse a proprietária da

jazida, não corresponderia, na verdade, a um tributo (receita derivada), decorrente do exercício
da soberania do poder estatal, ao invés de uma mera renda (receita originária) (MACHADO,
2011, p. 29).

O artigo 84 do Código de Minas de 1934, a respeito da exação em questão

corresponder ou não a um tributo ao invés de uma mera renda, dispôs:

Art. 84. O concessionário de uma lavra não poderá ser tributado pela União, pelo
Estado e pelo município, além de uma percentagem máxima da renda líquida da
empresa, fixada em lei federal, mediante audiência do órgão técnico competente do
Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Dessa quota serão deduzidos, na seguinte ordem de preferência, os
direitos do proprietário da jazida, do pesquisador e da União, e do excedente serão
cobrados pro rata e, portanto, sem ordem de preferência, os demais impostos.
(BRASIL, 1934)

No caput do artigo supracitado, a fixação de um percentual máximo para a

tributação sobre as atividades minerárias pelos três entes federativos (União, Estados e
Municípios) merece especial destaque.

Em relação à Constituição Federal de 1937, esta manteve a maior parte das

disposições já previstas na Constituição Federal de 1934 em relação às atividades minerais.

Machado (2011, p. 31) na análise das “novas” disposições da Carta Constitucional,

“a única mudança que merece destaque foi a supressão da ‘concessão’ como instrumento de
viabilização da atividade, mantendo-se somente a ‘autorização’. E, continua, oportunamente, o

referido autor “Não são claras as razões dessa mudança, especialmente se considerarmos que o
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Decreto-Lei n.º 66, de 14/12/1937, (...), manteve expressamente a concessão como forma de
outorga de direitos minerários quando se tratasse de minas e de jazidas de domínio público”:

Art. 2º Na execução dos decretos de que trata o artigo precedente serão observadas as
seguintes bases:
I) As minas e jazidas minerais que hajam sido manifestadas ao poder público e
mandadas registrar, na forma do art. 10 do citado Código de Minas, pertencem aos
proprietários do solo onde se encontrem, ou a quem for por título legítimo.
II) As minas e jazidas minerais não manifestadas ao poder público, quer conhecidas,
quer desconhecidas, pertencem aos Estados ou à União, a título de domínio privado
imprescritível, na seguinte conformidade:
a) pertencem aos Estados as que se acharem em terras do seu domínio privado, ou em
terras que, tendo sido do seu domínio privado, foram alienadas com reserva expressa,
ou tácita por força de lei, da propriedade mineral;
b) pertencem à União todas as demais.
III) O aproveitamento das minas e jazidas minerais far-se-á:
a) por autorização federal, sendo as mesmas do domínio particular;
b) por concessão federal, sendo as minas e jazida, minerais do domínio público. (...)
(BRASIL, 1934)

O Decreto-Lei nº 66/1937 atribuiu, expressamente, a propriedade das minas e das

jazidas minerais de domínio público à União e aos Estados. Além disso, se mantiveram as
disposições que versavam sobre as participações governamentais e a tributação sobre a
atividade mineral.

Parece-nos que a primeira novidade diz respeito à propriedade das jazidas minerais

ainda não descobertas. Se, pelo Decreto-Lei nº 66/1937 essas jazidas pertenceriam à União ou

aos Estados, conforme a localização que forem achadas, com o advento do Código de Minas de

1940 as jazidas que ainda não haviam sido descobertas aparentemente voltaram a se constituir
res nullius. Isso porque o Código de Minas de 1940 revogou expressamente o Código de Minas

de 1934 e o Decreto-Lei nº 66/193712, mas, por outro lado, não trouxe qualquer disposição
específica sobre o domínio dessas jazidas, limitando-se a reafirmar, de forma genérica que as

jazidas são bens imóvel, distintos e não integrante do solo (art. 4º) 13. Deve-se afastar também
eventual alegação de que as jazidas ainda não conhecidas pertenciam à União por força do art.

“Art. 81. Ficam revogados o Decreto n. 24.642, de 10 de julho de 1935, o Decreto n. 24.673, de 11 de julho de
1934, a Lei n. 94, de 10 de setembro de 1935, o Decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936, o Decreto n. 1.657, de
18 de maio de 1937, o Decreto-lei n. 66, de 14 de dezembro de 1937, o Decreto-lei n. 1.374, de 26 de junho de
1939, o Decreto-lei n. 1.376, de 27 de junho de 1939 e as demais disposições em contrário”.
13
As únicas duas normas mantidas em vigor – e somente naquilo que não fossem contrário expressa ou tacitamente
ao referido Código de Minas e à legislação então vigente – foram o Decreto nº 24.193, de 3/5/1934, e o DecretoLei nº 466, de 4/6/1938 (art. 77 do Código de Minas de 1940), que, todavia, nada dispunham sobre a dominialidade
das jazidas e minas.
12
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10 do Código de Minas de 1940; “Art. 10. As jazidas não manifestadas na forma do art. 7º são
bens patrimoniais da União”. (MACHADO, 2011, p. 32).

Machado (2011, p. 33) na análise da questão sobre o regime jurídico aplicável às

jazidas ainda não descobertas “[...] dessa forma, conclui-se que, o Código de Minas de 1940
restabeleceu o mesmo regime jurídico para as jazidas minerais ainda não descobertas que vigia
em 1934, qual seja, res nullius14.

O Código de Minas de 1940, em relação àquelas minas já conhecidas e que se

encontravam sob o domínio privado estabeleceu um procedimento (previsto no art. 10 do

Decreto n.º 24.642/34 e na Lei n.º 94/35) para aqueles que, manifestaram a existência das
jazidas requeressem, com preferência, a autorização para lavra no prazo de cinco anos ou,
quando a outrem autorizada, com uma percentagem nunca superior a 5% da produção:

Art. 7º As jazidas manifestadas ao Governo Federal e registradas na forma do art. 10
do Decreto n. 24.642, de 10 de julho de 1934, e da Lei nº 94, de 10 de setembro de
1935, estão oneradas, em benefícios dos respectivos manifestantes, pelo prazo de
cinco anos, a contar desta data, com a preferência para a autorização de lavra ou,
quando a outrem autorizada, com uma percentagem nunca superior a cinco por cento
da produção efetiva.
§ 1º A percentagem do manifestante será em dinheiro ou em minério, à sua escolha:
a) no caso de percentagem em dinheiro, o valor unitário da produção efetiva será
calculado na boca da mina;
b) não havendo acordo entre as partes, o valor será determinado por arbitramento, na
forma do direito comum.
§ 2º se o direito de preferência, na forma deste artigo, não for exercido no prazo
estipulado, ficará ipso facto resolvido e a jazida incorporar-se-á ao patrimônio da
União.
(...)
Art. 10. As jazidas não manifestadas na forma do art. 7º são bens patrimoniais da
União. (BRASIL, 1940)

O Código de Mineração de 1940 promoveu alterações significativas no que tange

às contraprestações governamentais e a tributação atinente à área minerária. Machado (2011, p.
34) observa que “[...] na sua redação original, o Código de Minas de 1940 exigia do minerador

o pagamento de uma contribuição ao Tesouro Nacional, além das taxas pelo decreto de lavra e
pela autorização de pesquisa nos casos em que fossem devidas (art. 17):

Art. 31. A autorização de lavra terá por título um decreto, que será transcrito no livro
próprio da D.F.P.M.
É possível que a interpretação que adotamos seja isolada. As obras doutrinárias que remontam à época dão a
entender, sem maiores explicações, que todas as jazidas e minas, descobertas ou não, exceto aquelas que foram
manifestadas nos termos da lei, eram de domínio público. Reafirmamos, contudo, que, a nosso ver, esse
entendimento é equivocado pelas razões já apresentadas.
14
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§ 1º A transcrição far-se-á após o pagamento da taxa do decreto, a qual será duas vezes
a da autorização de pesquisa correspondente.
§ 2º Além dessa taxa, o concessionário, se fôr o proprietário da jazida, recolherá ao
Tesouro Nacional a contribuição correspondente a três por cento do valor da produção
efetiva, calculada na boca da mina, conforme os §§ 1º e 2º do art. 68, e em duas
prestações semestrais, que se vencerão, respectivamente, em 30 de junho e 31 de
dezembro de cada ano.
§ 3º Se não for o proprietário da jazida, o concessionário recolherá anualmente 1,5 %
da produção efetiva da mina, na forma e nos prazos do parágrafo anterior.
§ 4º No caso das jazidas da classe XI, a taxa a que se referem os §§ 2º e 3º deste artigo
será cobrada à base da utilização das águas e gases. (BRASIL, 1940)

O artigo 68 do Código de Minas previa que os tributos lançados pela União, Estados

e pelos Municípios não poderiam exceder a 8% (oito por cento) do valor da produção:

Art. 68. Os tributos lançados pela União, pelo Estado e pelo município sobre o
minerador habilitado por força de decreto de autorização de lavra, ou garantido pelo
art. 143, § 4º, da Constituição, não excederão, em seu conjunto, de oito por cento do
valor da produção efetiva, calculado na boca da mina.
§ 1º A base de tributação se que trata este artigo será a produção efetiva da mina no
ano anterior.
§ 2º O D.N.P.M será ouvido para a fixação do valor da unidade de produção efetiva.
(BRASIL, 1940)

Assim, descontados os 3% devidos ao Tesouro Nacional (art. 31, § 2º), os três entes

federativos poderiam lançar tributos sobre a atividade mineral, desde que não ultrapassassem
5% do valor da produção efetiva, calculado na boca da mina (MACHADO, 2011, p. 35).

O Decreto-Lei n.º 5.247/1943 estabeleceu regras sobre a forma de arrecadação

desses tributos, a fiscalização da arrecadação e a aplicação de sanções administrativas:

Art. 3º O tributo devido à União, de que trata o art. 68 do Código de Minas, deverá
ser pago à medida que se verificarem os embarques.
§ 1º O imposto deverá ser pago, mediante guia visada pelo agente fiscal da
circunscrição, na coletoria cujo município esteja localizada a mina ou jazida.
§ 2º Se o minerador habilitado possuir em dois ou mais municípios uma ou mais jazida
ou minas, poderá pagar o imposto na coletoria onde estiver a sede do seu escritório,
mas sempre no Estado onde possuir tais minas ou jazidas.
(...)
§ 4º Nenhuma companhia de transporte, de propriedade pública ou privada, poderá
transportar minério medida proveniente de jazida, mina, faisqueira ou garimpo, sem
a prova do pagamento do tributo devido à União. (BRASIL, 1940)

De todo modo, o importante neste ponto, é destacar que, ao menos a partir do

Decreto-Lei nº 5.247/1943, a legislação deixou de exigir uma participação governamental

propriamente dita da operação das minas em geral, inclusive daquelas de domínio público. Os
encargos financeiros devidos ao Poder Público, passaram, desde então, a se restringir a tributos
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devidos à União Federal, aos Estados e aos Municípios, os quais, em conjunto, não poderiam
ultrapassar 8% do valor da produção efetiva da jazida ou mina15 (MACHADO, 2011, p. 38).

A Constituição Federal de 1946 não trouxe novidades importantes no regramento

jurídico minerário, o que se verifica através da disposição contida na regra do artigo 152, o qual
apenas ratificou a já consagrada distinção entre a propriedade do solo e a propriedade mineral:

“Art. 152. As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d’água, constituem
propriedade distinta da do solo para fins de exploração ou aproveitamento industrial”.
(BRASIL, 1946)

A grande inovação trazida pela Constituição Federal de 1946 foi o tratamento

tributário especial dispensado à mineração. O artigo 15, inciso III, § 2º, determinava competir

à União decretar impostos sobre “a produção, comércio, distribuição e consumo, e bem assim

importação e exportação de lubrificantes e de combustíveis líquidos e gasosos de qualquer

origem ou natureza estendendo-se esse regime, o que for aplicável, aos minerais do País e à
energia elétrica”, sendo que tal tributação “terá a forma de imposto único, que incidirá sobre
cada espécie de produto. Da renda resultante, sessenta por cento no mínimo serão entregues aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, proporcionalmente à sua superfície, população,

consumo e produção, nos termos e para os fins estabelecidos em lei federal (art. 15, § 2º)
(MACHADO, 2011, p. 38-39).

Após quase 20 anos da promulgação da Constituição Federal de 1946, a Lei n.º

4.425/64 instituiu o Imposto Único sobre os Minerais, o IUM. Machado (2011, p. 39) pontua

que “[...] até a edição da Lei nº 4.425/64, outros tributos incidiam sobre a atividade mineral16,
sem que, muitas vezes, se observasse as limitações do artigo 68 do Código de Minas de 1940,
supostamente não recepcionadas pela Constituição Federal de 1946.

De acordo com a referida lei o IUM excluía “a incidência de qualquer outro tributo

federal estadual ou municipal que recaia sobre os depósitos minerais, jazidas ou minas, sobre o
produto em estado bruto dela extraído ou sobre as operações comerciais realizadas com esse
produto in natura ou beneficiado por qualquer processo para eliminação, impurezas,
concentração, uniformização, separação, classificação, briquetagem ou aglomeração (art. 1º,
parágrafo único, Lei nº 4.425/64 (MACHADO, 2011, p. 40).

Nos termos do artigo 2º da Lei n° 4.425/64, o “fato gerador” do imposto único sobre

minerais se realizava com a saída do produto do respectivo depósito, jazida ou mina ou, quando
A exceção refere-se ao carvão mineral, que era objeto de royalty específico.
Nesse sentido, ver, entre outros, Recurso Extraordinário (“RE”) nº 50.823, Segunda Turma do STF, Rel. Min.
Victor Nunes, julgado em 14.05.1963, publicado no Diário de Justiça (“DJ”) de 18.07.1963; e RE nº 50.546,
Primeira Turma do STF, Rel. Min. Pedro Chaves, julgado em 01.07.1963, publicado no DJ de 22.08.1963.
15
16
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da primeira aquisição aos respectivos produtores (nos casos de faiscação, garimpagem ou
trabalhos assemelhados):

Art. 2º Constitui fato gerador do imposto único sobre minerais a saída do produto do
respectivo depósito, jazida ou mina assim entendida a área constante de licença, de
autorização de pesquisa ou lavra ou, quando se tratar de mineral obtido por faiscação,
garimpagem ou trabalhos assemelhados, a primeira aquisição aos respectivos
produtores.

O artigo 6º da Lei n.º 4.425/64 dispunha que o imposto único sobre minerais era

arrecadado pela União, mas parte de sua receita era repassada aos Estados, Distrito Federal e
Municípios:

Art. 6º É fixada em 10% (dez por cento) a alíquota do imposto único sobre as
substâncias minerais em geral e em 8 % (oito por cento) a incidente sobre o carvão
mineral, sendo assim distribuído o produto de sua arrecadação:
a) resultante do imposto único sobre a substâncias minerais, exclusive o carvão
mineral:
I - 10% (dez por cento) para a União;
II - 70% (setenta por cento) para os Estados e o Distrito Federal;
III - 20% (vinte por cento) para os Municípios.
b) resultante do imposto único sobre o carvão mineral:
I - 10% (dez por cento) para a União;
II - 62% (sessenta e dois por cento) para os Estados e o Distrito Federal;
III - 28% (vinte e oito por cento) para os Municípios.
§ 1º A distribuição da receita a que se referem os números II e III das letras a) e b)
deste artigo, entre os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, será feita da seguinte
forma:
I - 1% (um por cento) proporcionalmente ao consumo de minerais;
II - 4% (quatro por cento) proporcionalmente à superfície territorial;
III - 5% (cinco por cento) proporcionalmente à população;
IV - 90% (noventa por cento) diretamente ao Estado, ao Distrito Federal e ao
Município, em cujo território tiver sido extraído o mineral produtor da receita.
§ 2º Enquanto desconhecidos os exatos consumos de minerais do País, o cálculo da
distribuição correspondente terá por base o critério de rateio em função das
populações.
§ 3º Ao Distrito Federal pertencerá a quota que caberia aos seus Municípios, se os
tivesse, e aos Municípios dos Territórios Federais, a que caberia ao Estado se Estado
o Território fosse, observados os critérios do parágrafo 1º deste artigo.
§ 4º Caberá ao Departamento Nacional da Produção Mineral proceder ao cálculo da
distribuição mencionada nos números I a III do parágrafo 1º deste artigo fornecendo,
trimestralmente, ao Banco do Brasil S.A., os coeficientes respectivos, para os fins
previstos no parágrafo 2º do artigo 9º”.17 (BRASIL, 1967)

O artigo 11 da Lei n.º 4.425/64 estabelecia as destinações que poderiam ser dadas

aos valores repassados aos entes federativos: “art. 11. Os Estados, Municípios, e o Distrito

Federal aplicarão, obrigatoriamente, a sua quota do imposto único sobre minerais, em

17

A redação desse dispositivo legal foi alterada posteriormente pelo Decreto-lei nº 334/67.
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investimentos nos setores rodoviários e de transporte em geral, energia, educação, agricultura
e indústria18 (BRASIL, 1967).

A Constituição de 1967, em seu artigo 21, inciso IX, e, posteriormente, a Emenda

Constitucional nº 1, promoveram algumas poucas alterações superficiais no regime legal do
IUM, mas mantiveram a essência da sua configuração inicial. Na verdade, o IUM foi pouco

alterado até a sua extinção pela Constituição Federal de 1988. Somente sofreu mais algumas

modificações com o Decreto-Lei nº 1.038/69, que substituiu a Lei nº 4.425/64 (MACHADO,
2011, p. 42).

O inciso IX do artigo 20 e o artigo 176, ambos da Constituição da República de

1988, dispõem que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são considerados bens da
União:

Art. 20. São bens da União:
IX – os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de
energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de
exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a
propriedade do produto da lavra. (BRASIL, 1988)

Machado (2011, p. 43), na análise da questão atinente à propriedade dos recursos

minerais, “[...] parece-nos que a Constituição Federal de 1988, por não estabelecer qualquer
ressalva em relação às minas manifestadas, acabou por ‘publicizar’ todos os recursos minerais
do País, extinguindo, finalmente, a propriedade privada sobre minas e jazidas (EARP, 1988).

Havia, ainda, argumentos de “ordem política”. De acordo com a “Carta aos

Constituintes – 2º Turno”, preparada e apresentada à Assembleia Nacional Constituinte pela
Associação Brasileira de Imprensa – ABI, Coordenação Nacional dos Geólogos – Conage,
Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Mineração – Abemin, dentre outras

associações e entidades privadas, a definição constitucional de que os recursos minerais

constituem bens da União tem um elevado sentido político, pois os institucionaliza como
propriedade social de toda a Nação (EARP, 1988). Assim, nada obstante terem sido

incorporados ao patrimônio da União, “os bens minerais pertencem, na realidade, a todos os
brasileiros e a sua exploração deve estar voltada aos legítimos interesses nacionais e para as

prioridades do desenvolvimento socioeconômico do País19. Isto é, apesar de constituírem bens

18
19

A redação desse dispositivo legal foi alterada posteriormente pelos Decretos-lei nº 125/67 e 334/67.
Ibidem, ibidem, p. 80.
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integrantes do patrimônio da União, os recursos minerais são de propriedade da Nação
(MACHADO, 2011, p.44).

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 155, § 3º, limitou a incidência

dos tributos sobre as atividades relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações,
derivados de petróleo, combustíveis e minerais:
Art. 155. (...)
§ 3º à exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art.
153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia
elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais
do País. (BRASIL, 1988)

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 20, parágrafo § 1º, dispõe

expressamente sobre a instituição da contraprestação estatal ou compensação (royalties):
Art. 20. (...)

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de
energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira
por essa exploração. (BRASIL, 1988)

Assim, foi editada a Lei n.º 7.990, de 28/12/1989, que instituiu a “Compensação

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais” - CFEM, bem como a Lei n.º 8.001, de
13/04/1990, que dispõe sobre a distribuição dos valores arrecadados a título de CFEM. Em

seguida, foi editado o Decreto n.º 1, de 11/01/1991, que regulamentou a cobrança da CFEM
(MACHADO, 2011, p. 47)

A compensação financeira é devida pelos titulares de direitos minerários em razão

da exploração de recursos minerais. O artigo 6º da Lei n.º 7.990/89 fixou o limite máximo para
sua alíquota em até 3% sobre o faturamento líquido, resultante da venda do produto mineral
obtido após a última etapa de beneficiamento adotado e antes de sua transformação industrial:

Art. 6º A compensação financeira pela exploração de recursos minerais, para fins de
aproveitamento econômico, será de até 3% (três por cento) sobre o valor do
faturamento líquido resultante da venda do produto mineral, obtido após a última
etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua transformação industrial.

O artigo 2º da Lei n.º 8.001/90 dispôs que “para efeito de cálculo da compensação

financeira (...) entende-se por faturamento líquido o total das receitas de vendas, excluídos os
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tributos incidentes sobre a comercialização do produto mineral, as despesas de transporte e as
de seguros”.

A Lei n.º 9.993, de 24 de julho de 2000, promoveu uma alteração no que tange à

repartição das quotas-partes dos recursos advindos da compensação financeira:
 65% aos Municípios;

 23% aos Estados e ao Distrito Federal;

 10% para o Ministério de Minas e Energia, a serem repassados integralmente ao
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, que destinará 2% desta cota-parte à

proteção mineral em regiões mineradoras, por intermédio do Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

 2% ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT.
A Lei n.º 7.990/89 não estabeleceu qualquer vinculação para a utilização dos

recursos arrecadados a título de CFEM, limitando-se a vedar “(...) a aplicação dos recursos em
pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal” (art. 8º) (MACHADO, 2011, p. 48).

A implantação da compensação financeira foi objeto de questionamentos, inclusive

no que tange à constitucionalidade das Leis n.º 7.990/89 e n.º 8.001/90, ambas instituidoras de

tal exação. A partir disso, a questão central da discussão era a respeito da própria natureza
jurídica dessa nova contraprestação governamental.
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3 A RELEVÂNCIA DA NATUREZA JURÍDICA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS
A atividade da mineração possui uma importância social, econômica e ambiental

para o País inquestionável. A par disso, revela-se inimaginável o mundo sem os recursos
minerais atualmente, haja vista a sua utilização, direta ou indiretamente, na produção de bens
de consumo considerados mais simplórios, até outros relativamente complexos.

A Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 1988,

reconhecendo a substancial relevância da mineração e o seu grande potencial para o
desenvolvimento do País, dispõe em seu Capítulo II – “Da União”, especificamente no artigo
20: “São bens da União: IX – os recursos minerais, inclusive os do subsolo”.

A fim de ratificar o domínio federal sobre os recursos minerais, o artigo 176 da

Constituição Federal de 1988, inserido no Título VII – “Da Ordem Econômica e Financeira”,
Capítulo I – “Dos princípios gerais da atividade econômica”, dispõe que tais bens naturais e os
potenciais de energia hidráulica pertencem à União:

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de
energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de
exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a
propriedade do produto da lavra. (BRASIL, 1988)

Em relação à pouco conhecida pela sociedade civil espécie de exação de origem

minerária vigente no sistema jurídico pátrio, a Compensação Financeira pela Exploração de

Recursos Minerais, a CFEM, foi instituída pela Lei n.º 7.990, de 28 de dezembro de 1989 e, em
sede constitucional, está prevista no artigo 20, § 1º, da Constituição da República de 1988, a
qual assegura aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração

direta da União, participação nos resultados de exploração de recursos minerais, ou
compensação financeira por tal exploração:

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de
energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira
por essa exploração. (BRASIL, 1988)

No Brasil, especialmente por volta de meados dos anos 2000, foi constatado um

importante crescimento da atividade mineradora, impulsionada pelo mercado externo, e,

consequentemente, a partir da elevação da demanda por recursos minerais, também pôde ser
verificado o aumento importante do volume da arrecadação a título da compensação financeira
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pela exploração de recursos minerais, o que revela a fundamental importância de uma melhor
compreensão deste instituto.

Para a melhor compreensão de um instituto jurídico, há que se perquirir a respeito

de sua respectiva natureza, a famigerada “natureza jurídica”. Câmara (2010, p 143), ao
esquadrinhar o tema, observa:

Entenda-se, antes de mais nada, o que se quer dizer com ‘natureza jurídica’. O Direito
é uma ciência formada por uma série de institutos, os quais podem ser agrupados em
categorias jurídicas mais amplas, em uma relação de espécie e gênero. Assim, por
exemplo, os institutos da fiança, da compra e venda e da locação podem ser agrupados
na categoria dos contratos. Da mesma forma, o penhor, usufruto, direitos reais. O
mesmo se dá em relação à apelação, ao agravo e aos embargos infringentes, institutos
que se agrupam na categoria dos recursos. Verifica-se, assim, muito facilmente, que
os institutos jurídicos podem ser agrupados em categorias jurídicas, sendo estas o
gênero, e aqueles as espécies. Quando se perquire a natureza jurídica de um instituto,
o que se pretende fixar é em que categoria jurídica o mesmo se integra, ou seja, de
que gênero aquele instituto é espécie”.

Diniz (2005, p. 66), na busca pela elucidação do conceito de natureza jurídica, é a

"afinidade que um instituto tem em diversos pontos, com uma grande categoria jurídica,
podendo nela ser incluído o título de classificação".

A respeito da definição da natureza jurídica da compensação financeira pela

exploração de recursos minerais há consideráveis controvérsias doutrinárias, estas se dividindo
em várias correntes.

Thomé (2009, p. 180), na análise da questão “há quem defenda a natureza tributária

da compensação e, ainda, doutrina outra, calcada nos fundamentos de Direito Financeiro, que
sustenta a natureza de receita originária (ou patrimonial) do Estado, mais especificamente de
preço público.

Assim, até a definição do entendimento pelo Supremo Tribunal Federal a respeito

da questão, a doutrina e a jurisprudência, nesse caso, eram vacilantes.

3.1 A CFEM como espécie de “contraprestação pelo uso de bem público”
Nos termos do artigo 20, inciso IX e artigo 176, ambos da Constituição Federal de

1988, são considerados bens da União, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, o que
ratifica o domínio federal sobre tais minerais:

Art. 20. São bens da União:
(...)
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
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(...)
Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de
energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de
exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a
propriedade do produto da lavra. (BRASIL, 1988)

O Código Civil brasileiro em vigor (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002) dispõe

em seu artigo 98, que são considerados públicos os bens do domínio nacional pertencentes às

pessoas jurídicas de direito público interno: “Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares,
seja qual for a pessoa a que pertencerem”. (BRASIL, 2002).

Assim, a partir de uma interpretação literal do mencionado artigo 98 do Código

Civil, seria possível chegar à uma conclusão lógica de que os recursos minerais são bens
públicos, uma vez que esses são considerados propriedade da União, essa classificada como
pessoa jurídica de direito público interno.

O mesmo Código Civil vigente, em seu artigo 99, no que tange às possíveis

classificações passíveis de serem conferidas aos bens públicos, utilizando-se do critério relativo

às suas respectivas destinações os identifica como podendo ser de “uso comum do povo”, “uso
especial” e os “dominicais”:

Art. 99. São bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou
estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive
os de suas autarquias;
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito
público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.
Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de
direito privado. (BRASIL, 2002)

Novamente, a partir de uma ligeira interpretação literal e de forma isolada do

dispositivo mencionado, abre-se a possibilidade de que se chegue a uma conclusão que, os bens
minerais, esses pertencentes às pessoas jurídicas de direito público que o são, possam ser
classificados como espécies de bens dominicais.

Alguns estudiosos do direito acreditam que a compensação financeira se constituiu

como uma espécie de exação de origem minerária, a qual melhor se corresponderia à figura de

uma contraprestação pelo uso de um bem considerado público. Além disso, creditam a
existência da referida compensação financeira a um ramo jurídico específico, o do direito
ambiental, especialmente em razão de considerarem que o princípio peculiar denominado
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“poluidor-pagador” é, senão, uma variação de um outro princípio caro a ao sistema jurídico, o
do “usuário-pagador” e, ambos possuem uma relação estreita com a atividade da mineração.

O princípio do usuário-pagador impõe ao usuário dos recursos naturais, dentre eles

os minerários, o pagamento de uma espécie de contraprestação pela sua mera utilização. De
Souza (1995, p. 142), na aferição da origem e da respectiva conceituação de tal princípio
ambiental, pontua:

O princípio do usuário pagador é a variante moderna do princípio do poluidor pagador,
que atualmente tem orientado a formulação de políticas de proteção ao meio ambiente
em todo o mundo. Embora o princípio do usuário pagador seja derivação do poluidor
pagador, existe diferença quanto à finalidade deles, de vez que enquanto este visa
imputar ao poluidor o dever de indenizar ou reparar o dano que causar ao meio
ambiente, aquele tem por objetivo impor ao usuário do recurso ambiental
contraprestação pela sua utilização.

Diante disso, os estudiosos do direito que entendem ser a compensação financeira

uma espécie de contraprestação pelo uso de um bem público, o resultado da exploração dos

recursos minerais pelo particular corresponde à exata compreensão que os mesmos têm de ser
uma contraprestação paga ao ente público pelo uso do tal bem público.

Ressalta-se que na presente análise, apesar de sucinta, porém objetiva, não é

possível afirmar com toda a convicção que estaríamos diante de um caso de mero “uso” de um
bem considerado público, mas sim de sua respectiva “exploração”.

Assim, a exploração de recursos minerais não se caracteriza como um simplório

uso de um bem público, e sim da exploração de tal bem. Por isso, é forçoso concluir que a

obrigação legal para o devido pagamento da compensação financeira se justifica através de um

provável uso de um bem considerado pela lei civil como público, e não pela exploração, de
fato, dos recursos minerais.

3.2 A CFEM como espécie de “verba indenizatória”
Os termos “compensação” e “indenização” não são sinônimos. Tal esclarecimento

se justifica, vez que a depender da eleição pela utilização de um ou o outro termo, as
consequências jurídicas serão distintas.

Ao adentrar ao campo das eventuais diferenças entre as figuras jurídicas da

compensação e da indenização, destaca-se o fato de que a figura indenizatória é decorrente da
prática de um ato ilícito e, obviamente, a compensação financeira é fruto de ato puramente
lícito, ou seja, é consequência objetiva da venda do bem mineral.
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Ademais, outra importante diferença entre as figuras jurídicas mencionadas é a de

que na indenização há a exigência de que ela seja medida de maneira diretamente proporcional

à extensão do dano causado, devendo corresponder a sua exata medida, o que irá refletir
objetivamente na fase da apuração do seu respectivo quantum debeatur. Já quanto à
compensação e, especialmente a compensação financeira pela exploração de recursos minerais,

essa baseada no faturamento líquido, não só é fruto de ato considerado plenamente lícito (venda

do recurso mineral), mas sim é resultante de um ato jurídico com expressa previsão legal e
amparado pelo sistema jurídico vigente.

Xavier (2004, p. 15), na sua lição exposta, evidencia os motivos pelos quais a

compensação financeira não possui a natureza jurídica de verba indenizatória:

(...) Em primeiro lugar, porque a expressão ‘compensação financeira’ não está, na
Constituição, conexa com qualquer ideia de dano sofrido por entidades públicas, mas
sim com a de uma prestação patrimonial que visa a substituir o mecanismo de
participação nos resultados da exploração, caso a lei ordinária tenha preferido não
adotá-lo. A ‘compensação financeira’ é, pois, compensação pela renúncia ao sistema
de participação nos resultados de exploração e não compensação por dano.
Em segundo lugar, a afirmação de Lobo Torres de que ocorre uma ‘perda de recursos
naturais situados em seus territórios’ é juridicamente incorreta, uma vez que o
domínio dos recursos minerais pertence exclusivamente à União, pelo que não teria
qualquer fundamento a atribuição de um direito a indenização a outros entes políticos
não titulares dos bens em causa.
Em terceiro lugar, não vislumbramos como se possa falar em prejuízo da União
decorrente de ‘perda’ de recursos minerais que constituem seus bens próprios, quando
a única razão de ser da atribuição da propriedade federal sobre tais recursos é
precisamente a de assegurar a sua exploração ordenada e racional pelos particulares.
Ao invés da perda, o que ocorre é uma valorização econômica dos recursos pela sua
extração e beneficiamento.
Também se nos afigura afastar-se da lógica e do bom senso alegar um prejuízo dos
entes políticos não proprietários dos recursos minerais em razão de a atividade
econômica ser exercida nos seus territórios pois a atividade de mineração não é, por
natureza, causadora de maiores danos ou de menores vantagens econômicas que a
agricultura ou a indústria transformadora.

Silva (2010, p. 85), na partilha do entendimento comum daqueles que concluem

rechaçando a possibilidade de ser a compensação financeira uma espécie de verba indenizatória,
pontuam:

Três são os pressupostos do dever de indenizar: a existência do dano, a configuração
do ilícito e o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos.
No Brasil, admite-se a imposição da obrigação indenizatória em razão de ato ilícito
em se tratando de responsabilidade estatal, como se pode citar, à guisa exemplo, o
dever de indenização nas desapropriações.
Admitir a natureza indenizatória da CFEM implica a instituição de nova modalidade
de dever de indenizar por ato lícito, eis que a conduta do explorador dos recursos
minerais, além de lícita, é submetida à prévia autorização pela Administração.
Ademais, o cálculo da compensação não guarda pertinência com os critérios atinentes
à determinação do quantum indenizatório, por não refletir o valor do dano, nem a
capacidade econômica das partes.
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Pelo exposto, a conclusão pela definição da natureza jurídica da compensação

financeira como uma espécie de verba indenizatória parece equivocada, tendo em vista se tratar

de uma exação que é derivada da prática de um ato lícito, a venda do bem mineral, e não

resultante da prática de um ato contrário à ordem jurídica, sendo tal característica afeta ao
instituto jurídico indenizatório.

3.3 A CFEM como uma espécie de “tributo”
Alguns estudiosos do direito compreendem que a natureza jurídica da compensação

financeira pela exploração de recursos minerais é a de um tributo, tais como são os impostos,
as taxas e as contribuições de melhoria.

Para se chegar a tal conclusão, acreditam que seja necessário a observância de suas

respectivas formas de cálculo e pagamentos dispostas nos diplomas legais que a instituíram e
regularam (Lei n.º 7.990/89 e Lei nº 8.001/90), bem como e, principalmente, o que dispõe o
Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) ao conceituar a figura do
tributo (artigo 3º).

Conforme mencionado, a fim de justificar o entendimento dos juristas que

entendem a natureza jurídica da compensação financeira como essa sendo uma espécie
tributária, é extraído o conceito de tributo previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional,
que dispõe: “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante
atividade administrativa plenamente vinculada”. (BRASIL, 1966)

Da definição de tributo constante do CTN, o principal argumento utilizado por

aqueles que advogam ter a CFEM a natureza jurídica de um tributo é a de que se trata a
compensação financeira de uma prestação pecuniária compulsória, ou seja, obrigatória, em

razão de que deva se dar o seu recolhimento mensal pelo titular dos direitos minerários,
independentemente de sua vontade, nos termos da legislação regulamentar.

Todavia, na eventualidade de se concluir que a compensação financeira possui tal

natureza jurídica de um tributo, devendo esta ser incluída no rol das demais espécies tributárias,

faz-se suscitar a priori a seguinte e relevante questão: Em sendo superados os argumentos
iniciais a respeito da classificação da CFEM como um tributo, qual espécie tributária a referida

compensação corresponderia? Trata-se de um imposto, uma taxa ou uma contribuição de
melhoria?
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3.3.1 Um imposto?
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 4º, inciso I, dispõe sobre a

determinação da natureza jurídica específica de um tributo: “A natureza jurídica específica do
tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para
qualificá-la: I – a denominação e demais características formais adotadas pela lei” (BRASIL,
1966).

Alguns doutrinadores específicos da área jurídica acreditam não só que a

compensação financeira pela exploração de recursos minerais possua natureza jurídica típica
de um tributo, mas que tal compensação tratar-se-ia de um “imposto”, haja vista sua

característica peculiar de “independência” em relação a qualquer contraprestação estatal, bem

como a de que o seu fato gerador se efetiva através da saída por venda do bem mineral das áreas
da jazida, mina, salina ou de outros depósitos minerais, ou o de quaisquer estabelecimentos,

após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua transformação
industrial.

A respeito da figura tributária do imposto, o Código Tributário Nacional, em seu

artigo 16, dispõe: “Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação
independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte” (BRASIL,
1966).

Em se tratando de imposto, a situação prevista em lei como necessária e suficiente

ao nascimento da obrigação tributária não se vincula a nenhuma atividade específica do Estado

relativa ao contribuinte. Assim, quando o Estado cobra o imposto de renda, por exemplo, toma
em consideração, exclusivamente, o fato de alguém auferir renda. Não importa que o Estado

tenha ou não prestado algum serviço, executado alguma obra, ou desenvolvido alguma
atividade relacionada com aquele de quem vai cobrar imposto (SOUZA, 1995, p. 299).

A par disso, todavia, a tese formulada com o fim precípuo de concluir ter a

compensação financeira a natureza jurídica tributária e, ainda, a natureza de um imposto, é sim
objeto de importantes questionamentos.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 17, dispõe sobre os impostos: “Os

impostos componentes do sistema tributário nacional são exclusivamente os que constam deste
Título, com as competências e limitações nele previstas” (BRASIL, 1966).

Observa-se, tanto a Constituição Federal de 1988 quanto o dispositivo legal

mencionado, ao elencar o rol de impostos, são taxativos. Ou seja, não há possibilidade de

reconhecimento de impostos distintos para além daqueles já constantes de ambos os diplomas
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legais, bem como dos denominados “impostos residuais” dispostos no artigo 154, inciso I, da
mesma Carta Constitucional, o qual dispõe: “A União poderá instituir: I - mediante lei

complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e

não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição”
(BRASIL, 1988).

Assim, porventura, se a compensação financeira pudesse ser considerada um

imposto, esta seria uma espécie do conhecido por “imposto residual”, vez que não se encontra

enumerado nos dispositivos legais mencionados, nos termos do artigo 154, da Constituição da
República. Silva (2010, p. 176), na análise desse ponto, “(...) importante frisar que a CFEM

seria um imposto residual previsto no artigo 154 da Constituição Federal, haja vista não estar
elencado inicialmente no artigo 153 do mesmo diploma legal citado”.

Souza (1995, p. 201), no esclarecimento do por que a compensação financeira não

pode ter a natureza jurídica de um imposto, observa:

Para ser caracterizada como imposto, nos termos do art. 16 do Código Tributário
Nacional, a CFEM teria de ter como fato gerador uma situação independente de
qualquer atuação estatal específica, relativa ao contribuinte, pois, em se tratando de
imposto não é preciso ao Estado criar nenhum serviço, nem dispor de qualquer bem
ou atividade especial em troca do que o contribuinte irá pagar, porque não há
contrapartida. Porém, existe contrapartida para o pagamento da CFEM, pois a receita
é auferida em decorrência da exploração do recurso mineral pertencente à União,
razão pela qual ela também não pode ser considerada imposto.

Diante disso, os principais argumentos daqueles que acreditam que a compensação

financeira possua a natureza jurídica tributária, especificamente, a de um imposto, a partir do
que fora exposto, estes são considerados demasiadamente frágeis, inconsistentes e insuficientes
a sustentar tal tese.
3.3.2 Uma taxa?
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 77, quanto às taxas e seu respectivo

fato gerador dispõe:

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o
exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço
público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
(BRASIL, 1966).
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As taxas, conforme se extrai da norma legal destacada, se caracterizam em razão de

que o seu fato gerador se perfaz com o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização,

efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto
à sua disposição.

A possibilidade de consideração da compensação financeira pela exploração de

recursos minerais como uma espécie de taxa encontra alguns importantes obstáculos legais,
principalmente, conforme abordado, no que diz respeito à ocorrência do respectivo fato gerador

de tal espécime tributária, pois diferentemente das taxas, o fato gerador da compensação
financeira efetiva-se através da saída por venda do produto mineral das áreas da jazida, mina,

salina ou de outros depósitos minerais, ou o de quaisquer estabelecimentos, sempre após a
última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua transformação industrial.

Ademais, no que diz respeito às taxas, por se tratar de prestação pecuniária

compulsória, o contribuinte é obrigado a efetuar o seu respectivo pagamento mesmo que não
utilize o serviço ou use a coisa.

Souza (1995, p. 198), na lição exposta, lembra que a compensação financeira é

devida em razão da exploração de recursos minerais, esses considerados bens da União, e não
em virtude da utilização de um serviço público:

A CFEM não pode ser considerada como taxa, porque, à luz do que dispõe o art. 77
do Código Tributário Nacional, para ser considerada como tal terá de haver,
necessariamente: a) a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público, específico e
divisível, prestado ao particular ou posto à sua disposição; ou, b) o exercício regular
do poder de polícia. Entretanto, a CFEM é devida pela exploração de um bem
pertencente à União Federal (recurso mineral) e não da utilização de serviço público,
como também não tem fato gerador a atuação estatal decorrente do poder de polícia.

Coelho (1993, p. 281), na análise da mesma questão, nos ensina o seguinte:
No Brasil, as taxas só podem ser instituídas por serviços específicos e divisíveis, ou
pelo poder de polícia realizado, como vimos de ver, retro. A mera utilização de bem
público, está na área de não incidência lógica. A cessão ou utilização de bens públicos
fecunda outros institutos jurídicos regrados pelo Direito Administrativo, não, porém,
taxas.

Assim sendo, a compensação financeira possui características que lhe são

peculiares as quais não se comunicam com as características próprias das taxas, vez que àquela

não se trata de uma espécie de prestação pecuniária compulsória, só sendo devida quando há,
de fato, exploração dos recursos minerais de maneira efetiva, enquanto estas, o seu respectivo

pagamento é obrigatório, independentemente da utilização ou não do serviço ou o uso da coisa.
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3.3.3 Ou uma contribuição de melhoria?
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 149, sobre a possibilidade da

instituição de forma exclusiva pela União de contribuições (sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas) dispõe:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo (BRASIL, 1988).

A partir da observação das figuras das espécies de contribuições, alguns estudiosos

jurídicos sustentam a possibilidade de a compensação financeira pela exploração de recursos

minerais possuir a natureza jurídica de uma dessas contribuições, especificamente a de
contribuição especial de intervenção no domínio econômico, a CIDE, por meio da qual o
Estado, de forma direta ou indireta, intervém na economia do País.

Silva (2010, p. 173), no vislumbre da possibilidade mencionada, buscam se

justificar sob o argumento de que um dos princípios da ordem econômica do País seria

justamente a defesa do meio ambiente, inclusive a exploração dos recursos minerais, razão pela
qual restaria justificada a intervenção estatal na economia para o alcance de tais objetivos:

A CFEM se enquadraria na distinta espécie de Contribuição Especial que visa
resguardar a Ordem Econômica quando o Estado entende conveniente a intervenção
direta ou indireta no domínio econômico para alcançar certos objetivos que poderia
se mostrar prejudiciais à livre iniciativa praticada no mercado brasileiro.
Com merecida ênfase, destaca-se que um dos princípios da Ordem Econômica
Brasileira consiste na defesa do meio ambiente, reforçando o fato de que, julgado
necessário, o Estado pode intervir na economia no intuito de resguardar a preservação
do meio ambiente fragilizado pela exploração maciça dos recursos minerais.
Desta feita, conclui-se pela Natureza Jurídica da CFEM como Contribuição de
Intervenção do Domínio Econômico, mais precisamente na defesa do meio ambiente.

Todavia, o entendimento mencionado acima não é imune às críticas. Tais

questionamentos se iniciam a partir da informação de que as receitas auferidas com a

contribuição especial de intervenção no domínio econômico possui destinação vinculada e
específica definida na Constituição da República, devendo esta servir ao financiamento das

políticas econômicas, eis que um dos atributos de tal contribuição especial é justamente estar
submetida ao princípio da afetação, ou seja, da vinculação da destinação de seus recursos aos
fins pelos quais foi instituída.
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Diferentemente da contribuição especial abordada, de acordo com a recém-

publicada Lei n.º 13.540/2017, ao promover nova redação ao artigo 2º, da Lei nº 8.001/90, o
seu respectivo § 2º dispõe, de maneira especial, sobre a distribuição dos recursos da
compensação financeira:

§ 2o A distribuição da compensação financeira referida no caput deste artigo será
feita de acordo com os seguintes percentuais e critérios:
I - 7% (sete por cento) para a entidade reguladora do setor de mineração;
II - 1% (um por cento) para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT), instituído pelo Decreto-Lei no 719, de 31 de julho de 1969, e
restabelecido pela Lei no 8.172, de 18 de janeiro de 1991, destinado ao
desenvolvimento científico e tecnológico do setor mineral;
III - 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) para o Centro de Tecnologia Mineral
(Cetem), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações,
criado pela Lei no 7.677, de 21 de outubro de 1988, para a realização de pesquisas,
estudos e projetos de tratamento, beneficiamento e industrialização de bens minerais;
IV - 0,2% (dois décimos por cento) para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para atividades de proteção ambiental em
regiões impactadas pela mineração;
V - 15% (quinze por cento) para o Distrito Federal e os Estados onde ocorrer a
produção;
VI - 60% (sessenta por cento) para o Distrito Federal e os Municípios onde ocorrer a
produção;
VII - 15% (quinze por cento) para o Distrito Federal e os Municípios, quando afetados
pela atividade de mineração e a produção não ocorrer em seus territórios, nas seguintes
situações:
a) cortados pelas infraestruturas utilizadas para o transporte ferroviário ou dutoviário
de substâncias minerais;
b) afetados pelas operações portuárias e de embarque e desembarque de substâncias
minerais;
c) onde se localizem as pilhas de estéril, as barragens de rejeitos e as instalações de
beneficiamento de substâncias minerais, bem como as demais instalações previstas no
plano de aproveitamento econômico; e
d) (VETADO). (BRASIL, 2017).

Verifica-se, a partir do dispositivo em destaque, que as receitas auferidas com a

compensação financeira são distribuídas aos Estados, Distrito Federal, Municípios, ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), ao Centro de tecnologia
Mineral (CETEM) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis (IBAMA). Nota-se, por oportuno, que tais receitas distribuídas não se encontram

de alguma forma vinculadas às suas destinações, exceto os percentuais ínfimos previstos nos
incisos II, III e IV, do artigo destacado, ou seja, não foram devidamente “carimbadas”, o que

concede discricionariedade aos respectivos entes e órgãos da Administração Pública na
utilização e emprego desses recursos.

Souza (1995, p. 200), assim, no enfrentamento da questão, ensina:
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Entretanto, quase a totalidade da receita auferida com a CFEM não está vinculada ao
financiamento de políticas econômicas. A simples previsão de distribuição da receita
arrecadada como compensação financeira, na forma estabelecida pela Lei n. 8.001/90,
não é, pois, suficientes para considerá-la contribuição, porque os percentuais,
definidos para os Estados, Distrito Federal e os Municípios, não estão vinculados a
qualquer tipo de despesa por parte desses entes estatais com financiamentos de
políticas econômicas, os quais poderão utilizar a receita auferida da forma que melhor
lhes convier, sendo vedada, tão-somente, a aplicação dos recursos em pagamento de
dívida e no quadro permanente de pessoal (art. 8º da Lei n. 7.990/89).

Assim, parece forçoso considerar a compensação financeira como uma espécie de

contribuição especial e, especificamente a contribuição especial de intervenção no domínio

econômico. Inclusive, por oportuno, a partir da ligeira análise traçada das espécies tributárias,

é possível perceber que não é razoável a consideração de que a compensação financeira possua
a natureza jurídica típica de um tributo, qualquer espécie tributária que o seja.

De Souza, (2003, p. 201), no arremate, conclui: “Assim, a contraprestação

financeira pela exploração dos recursos minerais instituída pela Lei n. 7.990/89 não tem
natureza jurídica de tributo (receita derivada), não se enquadrando em nenhuma das espécies
tributárias (taxa, contribuição ou imposto”.

Diante disso, é possível afirmar que a compensação financeira não pode ser

considerada como uma espécie de tributo e, por consequência lógica, estar no âmbito de
regulamentação de outras espécies tributárias, tais como impostos, taxas e as contribuições de
melhoria ou de outra espécie, pois as suas características e peculiaridades marcantes são
díspares em relação às tais formas consolidadas de exações estatais.

3.4 A CFEM como uma “receita patrimonial” e a decisão do Supremo Tribunal Federal
no recurso extraordinário nº 228.800-5/Distrito Federal
O Direito Econômico e o Direito Financeiro classificam as receitas públicas em

“receita originária” (ou “patrimonial”), que é a aquela que é decorrente da fonte de riqueza do

próprio Estado e; “receita derivada”, aquela que não decorre do patrimônio estatal, derivando
do Poder de Império, tendo nos tributos o seu principal exemplo.

Em 25 de setembro de 2001, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário

nº 228.800-5/DF, sob a relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, o Supremo Tribunal Federal
decidiu, ser a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CFEM, uma
espécie de receita originária (ou patrimonial):

RE 228800 / DF – DISTRITO FEDERAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator
(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento 25/09/2001 Órgão Julgador:
Primeira Turma
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Publicação DJ 16-11-2001 PP-00021
EMENT VOL-02052-03 PP-00471
Parte (s)
RECTE.: MINERAÇÃO TABOCA LTDA.
ADVDOS.: LUIZ ALBERTO BETTIOL E OUTROS
RECDA.: UNIÃO
ADVDO.: PFN – WILSON JOSÉ ZANLORENZI
RECDO.: ESTADO DO AMAZONAS
ADVDO.: PGE – AM – ELSON ANDRADE
RECDO.: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO
ADVDA.: DANIELLE VASCONCELOS CORRÊA LIMA
EMENTA: Bens da União: (recursos minerais e potenciais hídricos de energia
elétrica): participação dos entes federados no produto ou compensação financeira por
sua exploração (CF, art. 20, e § 1º): natureza jurídica: constitucionalidade da
legislação de regência (L. 7.990/89, arts. 1º e 6º e L. 8.001/90). 1. O tratar-se de
prestação pecuniária compulsória instituída por lei não faz necessariamente um tributo
da participação nos resultados ou da compensação financeira previstas no art. 20, §
1º, CF, que configuram receita patrimonial. 2. A obrigação instituída na L. 7.990/89,
sob o título de "compensação financeira pela exploração de recursos minerais"
(CFEM) não corresponde ao modelo constitucional respectivo, que não comportaria,
como tal, a sua incidência sobre o faturamento da empresa; não obstante, é
constitucional, por amoldar-se à alternativa de "participação no produto da
exploração" dos aludidos recursos minerais, igualmente prevista no art. 20, § 1º, da
Constituição. (BRASIL, 2001)

A decisão proferida pela mais alta corte brasileira, ao empregar devida interpretação

ao disposto no artigo 20, § 1º, da Constituição Federal de 1988, é constantemente utilizada no
ordenamento jurídico pátrio para a definição da natureza jurídica da compensação financeira.

Ainda, na continuação da análise de Thomé (2009, p. 181), é destacado trecho do

“acórdão paradigma” a respeito da temática da natureza jurídica da compensação financeira, o
que materializou o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Bens da União: (recursos minerais e potenciais hídricos de energia elétrica):
participação dos entes federados no produto ou compensação financeira pela sua
exploração (CF, art. 20, e § 1º): natureza jurídica: constitucionalidade da lei de
regência (Lei 7.990/89, arts. 1º e 6º e Lei 8.001/90). O tratar-se de prestação
pecuniária compulsória instituída por lei não faz um tributo da participação nos
resultados ou da compensação financeira previstas no art. 20, § 1º, da CF, que
configuram receita patrimonial. A obrigação instituída na Lei 7.990/89, sob o título
de compensação financeira pela exploração de recursos minerais (CFEM) não
corresponde ao modelo constitucional respectivo, que não comportaria, como tal, a
sua incidência sobre o faturamento da empresa; não obstante, é constitucional, por
amoldar-se à alternativa de participação no produto da exploração dos aludidos
recursos minerais, igualmente prevista no art. 20, § 1º, da Constituição. (Grifo nosso)
(RE 228.800, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 25-9-01, DJ de 16-1101)

De acordo com o STF, “a exação em foco não decorre do exercício da soberania do

Estado para a arrecadação de receitas como custeio de despesas públicas, mas sim, repita-se, de

uma recomposição que, embora exigida por lei, decorre da exploração de bens públicos,

exploração essa que se inclui no campo das receitas originárias, ou patrimoniais, em
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contrapartida às receitas derivadas, ou tributárias, estas sim obtidas pela arrecadação dos
tributos em razão do jus imperii [...]20 (THOMÉ, 2009, p. 181)

Há também entendimento de que a Compensação em questão também poderia ser

considerada como receita originária, devido à competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios para registrar, acompanhar, fiscalizar as concessões de
direitos de pesquisa e a concessão de exploração de recursos minerais” (art. 23, XI, CF/88), não

sendo, tal competência, exclusiva da União. Isso porque, a CFEM também poderia ser
considerada receita patrimonial perante a Competência Comum dos entes federativos de regular
a exploração do patrimônio estatal (BELISÁRIO, 2011, p. 119).

O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no Mandado de Segurança nº

24.312/DF (DJ 19.02.2003), a Ministra Ellen Gracie, pontou:

Embora os recursos naturais da plataforma continental e os recursos minerais sejam
bens da União (CF, art. 20, V e IX), a participação ou compensação aos Estados,
Distrito Federal e Municípios no resultado da exploração de petróleo, xisto
betuminoso e gás natural são receitas originárias destes últimos entes federativos (CF,
art. 20, § 1ª) (BRASIL, 2003).

A partir do entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a compensação

financeira é espécie de receita originária (ou patrimonial), verifica-se a necessidade da
identificação de qual espécie de receita originária ela se refere.

Belisário (2011, p. 120 apud TORRES, 1988, p. 160), na sua observação, “(...) a

CFEM é classificada como ingresso patrimonial decorrente de preço público, levando em

consideração o que prevê o artigo 20, § 1º da Carta Magna, é auferida em razão da exploração
de bens dominiais do Estado”.

Belisário (2011, p. 120 apud MUKAI, 1992, p. 55) nesse sentido ainda, “defende a

cobrança de preço público pela exploração dos recursos hídricos e minerais, vez que ambos são

bens públicos dispostos na Carta Magna. Entretanto, discorda da cobrança de preço público
pela exploração de outros recursos ambientais, já que a Constituição não os considerou bens
públicos”.

Por oportuno, torna-se conveniente analisar o que seria o “Preço Público”. Souza

(1995, p. 148 apud NOGUEIRA; CABRAL NOGUEIRA), na lição acerca do tema, destaca:

Ruy Barbosa Nogueira e Paulo Roberto Cabral Nogueira ensinam que os preços
públicos integram as Receitas Originárias, com essa denominação em razão de sua
fonte ser a exploração do patrimônio público ou a prestação de serviço público. Em
virtude disso são também conhecidas como Receitas Industriais ou Patrimoniais,
20

RE 228.800, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 25-9-01, DJ de 16-11-01.
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porque proveniente da exploração de serviços, bens, empresas ou indústrias do próprio
Estado.

Machado (1995, p. 328), na análise da questão, pontua:
Quanto à remuneração pelo uso, ou pela aquisição de propriedade de bens do Estado,
é pacífico o entendimento: a receita é um preço. Nunca uma taxa. O problema se situa
na área dos serviços, onde diversos critérios têm sido apontados pelos estudiosos da
Ciência das Finanças e do Direito Financeiro, para estabelecer a distinção entre taxa
e preço.

O preço público é uma receita originária, ou patrimonial, devida ao Estado pela

exploração do patrimônio público, e exigida pelo mesmo em regime de direito privado.
Também denominado de tarifa, tal instituto não é considerado tributo (BELISÁRIO, 2011, p.
120).

Amaro (1999, p. 40), oportunamente, na diferenciação suscitada entre as figuras

jurídicas “taxa” e “preço público”, observa:

A taxa é um tributo, sendo, portanto, objeto de uma obrigação instituída por lei; já o
preço é obrigação contratual. O preço é, pois, obrigação assumida voluntariamente,
ao contrário da taxa de serviço, que é imposta pela lei a todas as pessoas que se
encontrem na situação de usuários (efetivos ou potenciais) de determinado ente
estatal.

Na sessão plenária de 03 de dezembro de 1969, o Supremo Tribunal Federal, no

uso de suas atribuições, editou a Súmula nº 545, a qual explicita a diferenciação mencionada:
“Súmula 545 – preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas,

diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia
autorização orçamentária, em relação à lei que à instituiu” (BRASIL, 1969).

Após estudo aprofundado, conclui-se que o preço público advém de regime

contratual, é prestação facultativa, e não compulsória como a taxa, ou seja, só deve ser paga

quando da exploração da coisa ou do serviço estatal, não se sujeitando ao direito tributário e
sim ao direito privado e público (BELISÁRIO, 2011, 121).

A tese da CFEM como preço público é a mais defendida entre os doutrinadores

administrativistas. Aqueles que seguem a corrente do Preço Público, o fazem por acreditar que
a CFEM é receita originária, recolhida em consequência da exploração dos recursos minerais,
sendo facultativa, não havendo atuação estatal de fiscalização para sua percepção.

Souza (1995, p. 203), na conclusão pela natureza jurídica da compensação

financeira de preço público, leciona:
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Há bastante tempo esposamos a tese de que a CFEM tem natureza jurídica de preço
público, porque se trata de receita originária do Estado, auferida em decorrência da
exploração do seu patrimônio (receita patrimonial), revestida, ainda, de caráter
facultativo, eis que não há, para sua percepção, o exercício poder fiscal do Estado,
mas a vontade do minerador de explorar o recurso mineral, que, para tanto, deve
submeter-se ao regime jurídico de aproveitamento estabelecido pela legislação
pertinente.

A partir da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso

Extraordinário nº 228.800/DF, a maioria dos estudiosos do direito aderiram ao entendimento
da Suprema Corte brasileira que, a compensação financeira possui a natureza jurídica de um
preço público, espécie de receita patrimonial do Estado. Tal conclusão foi resultado da
interpretação constitucional, pois trata-se a compensação financeira, repita-se, de uma prestação

pecuniária devida pelo titular dos direitos minerários em razão da exploração dos recursos

minerais, que, conforme disposto no próprio texto constitucional, são considerados bens
públicos cuja titularidade é da União.

Em suma, lembra-se, o Estado possui duas formas pelas quais pode auferir receitas

públicas: i) por meio da receita originária (ou patrimonial), a qual decorre da fonte de riqueza

do próprio Estado pela exploração de seus bens; ou ii) por meio da receita derivada (os tributos).
Sendo assim, a receita patrimonial é gênero e tem, como uma de suas espécies, o

Preço Público, que é devido pela exploração do patrimônio ou serviço do Estado. Ora, percebe-

se claramente que a CFEM se encaixa perfeitamente nessa classificação, vez que é devida pela
exploração de um bem da União, qual seja, o recurso mineral (BELISÁRIO, 2011, p. 123).

Portanto, a compensação financeira, a partir da relevante decisão proferida pelo

Supremo Tribunal Federal, a qual firmou o entendimento da mais alta corte judicial brasileira
a respeito do tema, bem como a sua respectiva adesão por alguns estudiosos do direito, esgotam-

se, assim, os questionamentos a respeito da natureza jurídica da CFEM, qual seja, a de uma
espécie de preço público.
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4 A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
MINERAIS E A GESTÃO PÚBLICA DE SEUS RECURSOS

A instituição da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a

CFEM, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, teve como um de seus objetivos
principais, além da busca pela participação no resultado da exploração de recursos minerais

nacionais considerados de propriedade da União (artigo 20, IX e §1º, CF/88) ou uma
compensação financeira pela referida exploração, o de promover uma (re) organização do

regime de cobrança estatal de exações ligadas à atividade minerária através de sua respectiva
concentração em tal renda mineral. Tal concentração visaria facilitar o controle e a fiscalização

estatal da atividade, bem como refletiria uma natural evolução de todo o regramento relativo à
atividade mineira.

Posteriormente, a Lei nº 8.001/90 e seu anexo, respectivamente, visando trazer

maior concretude e precisão à regulamentação existente, dispôs sobre os percentuais de

distribuição da compensação financeira aos entes federativos e órgãos da Administração
Pública, bem como previu as suas respectivas alíquotas (de acordo com o bem mineral).

A partir da previsão legal que estabeleceu a distribuição do produto da renda da

compensação financeira e seus respectivos percentuais, a gestão de tais recursos estaria sob a
responsabilidade direta e exclusiva dos próprios entes federativos e demais órgãos da

Administração Pública beneficiados, os quais deveriam zelar pelo seu “bom uso”, resultado da
sua destinação adequada e coerente em relação às principais finalidades do instituto.

Ressalta-se que as rendas oriundas da produção de bens minerais representam parte

substancial das receitas públicas, por exemplo, de muitos municípios brasileiros.

Contrariamente ao que muitos gestores públicos concluem, além do aspecto quantitativo, é no
aspecto qualitativo que a receita da compensação financeira tem o seu caráter estratégico e
fundamental, em razão desta não se encontrar vinculada (“carimbada”) a gastos previamente
definidos, o que possibilita ampla flexibilidade de seu respectivo uso.

No caso do Estado de Minas Gerais por exemplo, na respectiva Constituição do

Estado, há importantes disposições normativas relacionadas ao meio ambiente e a sua tutela,
inclusive a redação do caput do artigo 214 é quase uma cópia idêntica do que está disposto no
artigo 225 da Constituição da República de 1988, compara-se:

Art. 214, Constituição MG – Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e ao
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Estado e à coletividade é imposto o dever de defendê-lo e conservá-lo para as gerações
presentes e futuras.
(...) (MINAS GERAIS, 1989)
Art. 225, CR/1988. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes
e futuras gerações.
(...) (BRASIL, 1988)

Na intenção de assegurar a efetividade do mencionado direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, o § 1º do artigo 214 da Constituição mineira dispõe de relevantes
observações, a seguir elencadas:

§ 1º – Para assegurar a efetividade do direito a que se refere este artigo, incumbe ao
Estado, entre outras atribuições:
I – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e disseminar, na
forma da lei, as informações necessárias à conscientização pública para a preservação
do meio ambiente;
II – assegurar, na forma da lei, o livre acesso às informações básicas sobre o meio
ambiente;
III – prevenir e controlar a poluição, a erosão, o assoreamento e outras formas de
degradação ambiental;
IV – exigir, na forma da lei, prévia anuência do órgão estadual de controle e política
ambiental, para início, ampliação ou desenvolvimento de atividades, construção ou
reforma de instalações capazes de causar, sob qualquer forma, degradação do meio
ambiente, sem prejuízo de outros requisitos legais, preservado o sigilo industrial;
V – proteger a fauna e a flora, a fim de assegurar a diversidade das espécies e dos
ecossistemas e a preservação do patrimônio genético, vedadas, na forma da lei, as
práticas que provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais a crueldade;
VI – definir mecanismos de proteção à fauna e à flora nativas e estabelecer, com base
em monitoramento contínuo, a lista de espécies ameaçadas de extinção e que mereçam
proteção especial;
VII – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que importem riscos para a vida, a qualidade de vida, o meio ambiente,
bem como o transporte e o armazenamento dessas substâncias em seu território;
VIII – criar parques, reservas, estações ecológicas e outras unidades de conservação,
mantê-los sob especial proteção e dotá-los da infraestrutura indispensável às suas
finalidades;
IX – estabelecer, através de órgão colegiado, com participação da sociedade civil,
normas regulamentares e técnicas, padrões e demais medidas de caráter operacional,
para proteção do meio ambiente e controle da utilização racional dos recursos
ambientais;
X – manter instituição de pesquisa, planejamento e execução que assegure ao órgão
indicado no inciso anterior o suporte técnico e operacional necessário ao cumprimento
de sua finalidade;
XI – preservar os recursos bioterapêuticos regionais.
(...) (MINAS GERAIS, 1989)

Em relação ao instituto da compensação financeira pela exploração de recursos

minerais, a CFEM, especificamente a respeito da destinação de parte dos respectivos recursos,
o § 3º do artigo 214 da Constituição do Estado de Minas Gerais nos seguintes termos dispõe:
Artigo 214, Constituição MG.
(...)
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§ 3º – Parte dos recursos estaduais previstos no art. 20, § 1º, da Constituição da
República será aplicada de modo a garantir o disposto no § 1º, sem prejuízo de outras
dotações orçamentárias. (MINAS GERAIS, 1989)

O artigo 252 da Constituição mineira também dispõe sobre os recursos

financeiros destinados ao Estado, resultantes de sua participação na exploração de recursos

minerais em seu território ou de compensação financeira correspondente, inclusive indicando a

respectiva aplicação (disposição artigo 253 e § 3º do artigo 214), prioritariamente, nos seguintes
termos:

Art. 252 – Os recursos financeiros destinados ao Estado, resultantes de sua
participação na exploração de recursos minerais em seu território ou de compensação
financeira correspondente, serão, prioritariamente, aplicados de forma a garantir o
disposto no art. 253, sem prejuízo da destinação assegurada no § 3º do art. 214.
Art. 253 – O Estado assistirá, de modo especial, o Município que se desenvolva em
torno de atividade mineradora, tendo em vista a diversificação de sua economia e a
garantia de permanência de seu desenvolvimento socioeconômico.
(...) (MINAS GERAIS, 1989)

Sobre a possibilidade de responsabilização do agente por eventuais danos ao

meio ambiente, em especial comprometimento dos patrimônios natural e cultural nos atos de
exploração de recursos hídricos e minerais, o artigo 251 da Constituição estadual dispõe:

Art. 251 – A exploração de recursos hídricos e minerais do Estado não poderá
comprometer os patrimônios natural e cultural, sob pena de responsabilidade, na
forma da lei. (MINAS GERAIS)

Logo, a partir da análise das disposições normativas estaduais mencionadas, é

possível concluir o quão importante é o instrumento compensatório e sua respectiva renda para
a consecução dos caros objetivos legalmente previstos (destaque aos artigos 214, § 1º e 253 da

Constituição de Minas Gerais), reforçando o interesse do legislador estadual na tentativa de

uma efetiva tutela do meio ambiente num estado nacionalmente conhecido por suas riquezas
naturais.

Os questionamentos quanto às efetivas contribuições da renda advinda da

compensação financeira pela exploração de recursos minerais para a promoção do

desenvolvimento local são inúmeros. As companhias mineradoras alegam não perceber o uso

produtivo dessa renda mineral. Afirmam que existem falhas legais em razão de não haver
vinculação de seus recursos a qualquer uso fecundo. Já os governos locais argumentam que os

valores recebidos são insuficientes, posto que é difícil custear o crescente atendimento das
demandas sociais com a mineração.

A partir dos argumentos tecidos por todos os envolvidos no processo de exploração

mineral em relação à renda oriunda da compensação financeira pela exploração de recursos
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minerais, há uma compreensível preocupação comum em relação a existência de um problema

específico, qual seja, a existência da flagrante discrepância de como é realizada a gestão pública
dos recursos da CFEM nos dias atuais e as suas respectivas finalidades constitucionais.

4.1 As razões justificadoras da instituição da CFEM, a atual discrepância de suas
finalidades precípuas e seus reflexos negativos
A compensação financeira pela exploração dos recursos minerais, a CFEM, foi

instituída logo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o que gerou a extinção da

cobrança do Imposto Único sobre os Minerais, o IUM, vigente à época, de competência da

União. Tal instituição alterou significativamente o regime tributário da mineração no Brasil, o
que também inaugurou a sujeição das atividades minerárias à incidência do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, tributo de competência estadual.

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, restou assegurado aos entes

federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) a participação no resultado da
exploração de recursos minerais nacionais ou uma compensação financeira por tal exploração:

Art. 20. São bens da União:
(...)
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
(...)
§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de
energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira
por essa exploração.
(...) (BRASIL, 1988)

Após a sua criação, em 1989, quase quatro anos se passaram até a sua

regulamentação e efetiva arrecadação, esta ocorrida em 1992. Em 1994, ou seja, após a
passagem de mais dois anos, foi outorgada atribuição ao Departamento Nacional de Produção

Mineral, o DNPM, para regulamentar e fiscalizar a arrecadação da compensação financeira.
Porém, recentemente, através da sanção presidencial da Lei nº 13.575, ocorrida em 27 de

dezembro de 2017, foi criada a Agência Nacional de Mineração, a ANM, o que provoca à
automática substituição do antigo Departamento, passando a ANM a se sub-rogar nas

atribuições relativas à mineração. A Lei nº 13.575/2017 é fruto da conversão em lei, da então

Medida Provisória nº 791/2017, nos mesmos moldes que ocorrera, anteriormente, com a

Medida Provisória nº 789/2017, esta, também, recém convertida na Lei 13.540, de 18 de
dezembro de 2017.
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Tanto as modificações constitucionais quanto às que se deram no bojo da legislação

infraconstitucional em relação às atividades minerárias decorreram de uma evolução natural da

legislação aplicável, no intuito de (i) concentrar na União a propriedade dos recursos minerais21

e de (ii) garantir aos entes federativos e aos órgãos da Administração Pública direta da União a
participação no resultado da exploração de recursos minerais nacionais ou compensação

financeira decorrente por tal exploração. A respeito, pontuou a Advocacia-Geral da União AGU (DE SOUZA, 2003, p. 88):

(...) Reconhecendo essa tendência mundial, a Carta Política de 1988 transferiu para a
União o domínio sobre os recursos do subsolo, eliminando de vez a instituição de
qualquer direito privado sobre tais recursos, e colocou a exploração desses bens sob a
integral tutela do Estado, à luz do interesse nacional (art. 176, § 1º, CF).
Sob a égide desse princípio, o Estado tem o dever se assegurar a máxima utilização
dos recursos minerais e de utilizar, para tanto, todos os instrumentos jurídicos ao seu
alcance para evitar a destruição ou o mau uso das riquezas do subsolo, sempre atento
ao fim específico, de utilidade pública, que deve presidir a exploração mineral.22

Em 1989, assim, foi instituída a compensação financeira em questão, com ânimo

de regular o direito previamente assegurado pela Constituição Federal de 1988 (art. 20, §1º).

Tal instituição se deu por meio da Lei nº 7.990/89 e da Lei nº 8.001/90, ambas modificadas
inicialmente pela Medida Provisória nº 789/2017, a qual mais recentemente foi convertida na
Lei nº 13.540/2017 dispondo:

Art. 6º. A exploração de recursos minerais ensejará o recolhimento da Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), nos termos do § 1º, art.
20 da Constituição Federal, por ocasião:
I - da primeira saída por venda de bem mineral;
II - do ato de arrematação, nos casos de bem mineral adquirido em hasta pública;
III - do ato da primeira aquisição de bem mineral extraído sob o regime de permissão
de lavra garimpeira; e
IV - do consumo de bem mineral.
(...)
Art. 2º. As alíquotas da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais (CFEM) serão aquelas constantes do Anexo desta Lei, observado o limite de
4% (quatro por cento), e incidirão:
I - na venda, sobre a receita bruta da venda, deduzidos os tributos incidentes sobre sua
comercialização;
II - no consumo, sobre a receita bruta calculada, considerado o preço corrente do bem
mineral, ou de seu similar, no mercado local, regional, nacional ou internacional,
conforme o caso, ou o valor de referência, definido a partir do valor do produto final
obtido após a conclusão do respectivo processo de beneficiamento;
III - nas exportações, sobre a receita calculada, considerada como base de cálculo, no
mínimo, o preço parâmetro definido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Fazenda, com fundamento no art. 19-A da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e na legislação complementar, ou, na hipótese de inexistência do

21
22

Nos termos do artigo 20, § 1º, e do artigo 176 da CF/88.
Parecer AGU/RB-01/94, anexo ao Parecer GQ-14, publicado no DOU de 25.3.1994.
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preço parâmetro, será considerado o valor de referência, observado o disposto nos §§
10 e 14 deste artigo;
IV - na hipótese de bem mineral adquirido em hasta pública, sobre o valor de
arrematação; ou
V - na hipótese de extração sob o regime de permissão de lavra garimpeira, sobre o
valor da primeira aquisição do bem mineral.
(...) (BRASIL, 2017)

Esclarece-se, que não se discute mais a constitucionalidade das leis que

regulamentaram a compensação financeira (Lei nº 7.990/89 e Lei nº 8.001/90). Segundo o

posicionamento do Supremo Tribunal Federal, trata-se a CFEM de um instrumento
constitucional:

“Compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Leis 7.990/89 e
8.001/90. Constitucionalidade. Arts. 20, § 1º, 154, I, e 155, § 3º, da CF. Precedentes:
RE 228.800 e MS 24.312” (STF. AI 453.025-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes,
julgamento em 9-5-06, DJ de 9-6-06). (BRASIL, 2001)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso

Extraordinário 228.800/DF, abraçou a tese segundo a qual a natureza jurídica da CFEM,
também designada royalty23, é indenizatória e, por fim, encerra a controvérsia existente.

Com a edição da Lei nº 13.575/2017, sancionada pelo Presidente da República em

27 de dezembro de 2017, foi criada a Agência Nacional de Mineração - ANM, encarregada da

normatização e da fiscalização sobre a arrecadação da compensação financeira, dentre outras
atribuições, o que gerou a extinção do Departamento Nacional pela Produção Mineral, o antigo
DNPM:

Art. 1º Fica criada a Agência Nacional de Mineração - ANM, integrante da
administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial e
vinculada ao Ministério de Minas e Energia.
(...)
Art. 2º. A ANM, no exercício de suas competências, observará e implementará as
orientações e diretrizes fixadas no Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), em legislação correlata e nas políticas estabelecidas pelo
Ministério de Minas e Energia, e terá como finalidade promover a gestão dos recursos
minerais da União, bem como a regulação e a fiscalização das atividades para o
aproveitamento dos recursos minerais no País, competindo-lhe:
(...)
XII - regular, fiscalizar, arrecadar, constituir e cobrar os créditos decorrentes:
a) da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), de
que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989;
(...) (BRASIL, 2017)
“A palavra royalty deriva de realeza, aquilo que é de propriedade do rei. Portanto, etimologicamente royalty
significa um pagamento pelo uso de bens ou serviços que pertencem à coroa, ou ao governo (...)” (Maria Amélia
Enríquez, Mineração: maldição ou dádiva? Os dilemas do desenvolvimento sustentável a partir de uma base
mineira, p. 313).
23
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Antes da extinção do DNPM e a criação da nova agência mineral, através da

Portaria nº 353, de 08 de agosto de 2003, o antigo órgão definia que o “município produtor” é
aquele onde ocorre a extração da substância mineral (artigo 5º, §1º). Caso a operação abrangesse

território de mais de um município, deveria ser preenchida uma Guia de Recolhimento (por
meio de boleto bancário) a título da compensação financeira para cada município, observados
os valores proporcionais à produção efetivamente ocorrida em um deles (artigo 5º, §2º).

Ademais, o extinto DNPM recomendava que os recursos originados da CFEM

deveriam ser aplicados em projetos que direta ou indiretamente se revertessem em prol da

comunidade local, na forma de melhoria da infraestrutura, da qualidade ambiental, da saúde e
educação. Tal recomendação, porém, era apenas uma sugestão, vez que que a legislação regente
não faz qualquer referência direta sobre o uso da compensação financeira.

Apesar disso, a Lei nº 7.990/89 e o Decreto nº 1/91 definem que os recursos

oriundos da compensação financeira não podem ser utilizados para o pagamento de dívidas e
nem para a contratação de pessoal permanente.

Todavia, são poucas as linhas traçadas pelos estudiosos ou aplicadores do direito a

respeito da atual discrepância existente entre a atual gestão pública dos recursos da CFEM e as
suas finalidades constitucionais que justificaram a sua instituição.

Sabe-se, atualmente, que na esmagadora maioria dos casos, a maneira como é feita

a gestão pública dos recursos da compensação financeira pelos beneficiados é deficitária e
ineficaz, desperdiçando-se o fruto de uma renda cara ao meio ambiente, à comunidade local
onde se realiza a exploração mineral e à sociedade como um todo, posto que se utilizam dos
valores arrecadados em flagrante desrespeito à correta interpretação das normas constitucionais.

Tratando-se de bens de domínio público da União, a CFEM tem natureza de receita

originária e decorre da exploração mineral concedida ao particular. O percentual da CFEM

arrecadado pela União deve ser utilizado para investimento e fortalecimento da estrutura
administrativa dos Ministérios e órgãos federais ligados à mineração, como o DNPM, IBAMA
e MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia) (THOMÉ, 2009, p. 183).
Ainda, de acordo com Thomé (2009, p. 183-184):

Também não se pode admitir tratar-se a CFEM apenas de participação econômica
dos Estados e Municípios no resultado da exploração mineral. A interpretação
sistemática da Constituição Federal nos impele a analisar o instrumento da CFEM de
forma ampla, compreendendo como parte integrante da estrutura normativa
constitucional. Com respaldo nos princípios do desenvolvimento sustentável, da
prevenção e da reparação, resta claro que o objetivo do repasse dos percentuais
consideráveis da CFEM aos Estados e Municípios não é simplesmente participa-los
economicamente (visão estritamente econômica, superada no atual Estado
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Socioambiental de Direito) – (CANOTILHO; LITE, 2007), mas, sobretudo,
compensá-los pelos impactos ambientais e sociais advindos da exploração mineral em
seus territórios (FILHO, 1990, p. 154). O objetivo do constituinte foi estabelecer uma
compensação pela degradação ambiental da exploração mineral e pelo impacto
socioeconômico do esgotamento da mina (BRASIL, 2003). Desta forma os Estados e,
principalmente os Municípios, devem aplicar os recursos advindos da CFEM na
recuperação do meio ambiente, no desenvolvimento da infraestrutura da cidade e na
atração de novos investimentos e atividades, tendo em vista a diversificação de sua
economia, com o intuito de minimizar a dependência local em relação à atividade
mineral que, por se tratar de exploração de recursos não-renováveis, certamente
esgotar-se-á um dia.

O objetivo é propiciar a continuidade do desenvolvimento econômico de cidades e

regiões antes dependentes de atividade minerária e a recuperação socioambiental dos impactos
gerados pela referida atividade minerária e pela sua exaustão, e não apenas transferir recursos

econômicos para a aleatória e, muitas vezes, irresponsável utilização pela Administração
Pública estadual e local (THOMÉ, 2009, p. 184).
Para Thomé (2009, p. 185),

“Resta claro que o dever constitucional de compensação financeira aos Estados e
Municípios mineradores se dá de forma de, exatamente, compensar o impacto social,
econômico e ambiental que a mineração acarreta sobre o meio físico, a comunidade e
a econômica local e regional. Mas para que haja efetiva recomposição dos atributos
atingidos, os recursos financeiros precisam realmente reinvestidos pelos
administradores públicos estaduais e municipais com a firme convicção de garantir a
continuidade do desenvolvimento econômico da região e minimizar os impactos
socioambientais da atividade minerária. E para tanto, tratando-se de aplicação de
receitas originárias dos Estados e Municípios, resta clara a competência do Tribunal
de Contas dos Estados para a fiscalização da correta aplicação dos recursos recebidos
a título de royalties da mineração.

Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal24

O Tribunal deferiu mandado de segurança impetrado pelo Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro, contra decisão do Tribunal de Contas da União - que
proclamara ser da competência exclusiva deste último a fiscalização da aplicação dos
recursos recebidos a título de royalties, decorrentes da extração de petróleo, xisto
betuminoso e gás natural, pelos Estados e Municípios - e declarou a
inconstitucionalidade do art.1º, inciso XI e do art.198, II, ambos do Regimento Interno
do TCU e do art. 25, parte final, do Decreto 1/91. Considerou-se ser da competência
do Tribunal de Contas estadual, e não do TCU, a fiscalização da aplicação dos citados
recursos, tendo em conta que o art. 20, §1º da CF qualificou os royalties como receita
própria dos Estados, Distrito Federal e Municípios, devida pela União àqueles a título
de compensação financeira. Entendeu-se também, não se tratar, no caso, de repasse
voluntário, não havendo enquadramento nas hipóteses previstas pelo art. 71, VI da CF
que atribui ao Tribunal de Contas da União a fiscalização da aplicação de quaisquer
recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros
instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município. MS 24.312RJ, rel. Ministra Ellen Gracie, 19.2.2003. (MS-24312).

24

Informativo 298 do STF.
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Importante ressaltar que em nada se confunde a obrigação legal do titular dos

direitos minerários na recuperação da área eventualmente degradada em razão da exploração
dos recursos minerais com a natureza e as finalidades do instituto da compensação financeira
pela exploração de recursos minerais.

Logo, a par da responsabilidade do empreendedor na recuperação da área natural

atingida pela mineração, este tem a obrigação legal de proceder ao devido recolhimento da
renda a título da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, devendo,

preferencialmente, ser destinada à área ambiental no investimento de mecanismos eficazes para
a efetiva tutela do meio ambiente.

Fato é que, após a inevitável exaustão das minas ou jazidas existentes em certa

localidade, posto que os recursos minerais são finitos, o que se busca evitar ou pelo menos
mitigar são os efeitos negativos de cunho ambiental e social que a mineração provoca durante
o processo de exploração do bem mineral, principalmente aqueles que se potencializam após o

encerramento da atividade, como por exemplo, a orfandade da comunidade local e regional
após a exaustão da mina, deixando para trás prejuízos sociais e econômicos incalculáveis.
4.1.1 O aproveitamento ilegal e indevido dos recursos da CFEM
A compensação financeira pela exploração de recursos minerais é um instrumento

constitucional ligado à atividade minerária de fundamental importância para o avanço e

melhoria de políticas públicas, especialmente nas searas ambiental e social, basta que, para
tanto, seus respectivos recursos sejam recolhidos de forma justa e, principalmente, aplicados
em consonância com seus objetivos principais.

Conforme abordado anteriormente, em relação à aplicação dos recursos advindos

da compensação financeira, o extinto Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM,

recomendava que eles deveriam ser aplicados em projetos que, de forma direta ou indireta,
pudessem ser revertidos em favor da comunidade local, para a melhoria da infraestrutura, da
qualidade ambiental, da saúde e da educação.

Todavia, a recomendação do DNPM se consubstanciava apenas em uma espécie de

sugestão direcionada ao Poder Público e órgãos beneficiados, com a intenção de que estes
pudessem dar um tratamento adequado e mais satisfatório no aproveitamento dos recursos da

compensação financeira. É sabido, porém, que a mencionada sugestão não possui força
obrigatória e vinculante capaz de impelir os entes federativos e demais órgãos a destinar os

recursos da CFEM a determinadas áreas sociais ou segmentos, vez que que a legislação não
dispõe de forma direta a respeito da destinação de seus frutos.
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Em contrapartida, a Lei nº 7.990/89 (artigo 8º), bem como o Decreto nº 1/91

(parágrafo único, artigo 26), ambos dispõem, expressamente, sobre as vedações relativas às

aplicações dos recursos advindos da compensação financeira, não podendo estes serem
utilizados para o pagamento de dívidas e no quadro permanente de pessoal:

Art. 8º, Lei nº 7.990/89. O pagamento das compensações financeiras previstas nesta
Lei, inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do
gás natural será efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal,
aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União, até o último dia útil
do segundo mês subsequente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela variação
do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou outro parâmetro de correção monetária que
venha a substituí-lo, vedada a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no
quadro permanente de pessoal. (Redação dada pela Lei nº 8.001, de 13.3.1990)
(BRASIL, 1990)
Parágrafo único, art. 26, Decreto 01/91. É vedado, aos beneficiários das
compensações financeiras de que trata este decreto, a aplicação das mesmas em
pagamento de dívidas e no quadro permanente de pessoal. (BRASIL, 1991)

A eventual destinação dos recursos da compensação financeira pela exploração de

recursos minerais para o pagamento de dívidas públicas e no quadro permanente de pessoal do

funcionalismo público afronta diretamente o princípio da legalidade, na medida em que a
utilização da verba mineral deve ser destinada à promoção de melhorias da infraestrutura local,
na diversificação da atividade econômica local e regional.

De acordo com o dispõe a Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, o “mau uso” por

parte do Poder Público da renda da compensação financeira pela exploração de recursos

minerais pode resultar na possibilidade de responsabilização do agente público pela prática de
ato de improbidade administrativa. Sobre a referida possibilidade legal, os artigos 1º e 2º da
“Lei de Improbidade Administrativa”, respectivamente, dispõem:

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou
não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa
incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário
haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da
receita anual, serão punidos na forma desta lei.
Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce,
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. (BRASIL, 1992)

Destaca-se, a conceituação ampla dada à figura do “agente público” pela Lei nº

8.429/92, revela-se de uma substancial relevância para a possibilidade de responsabilização do
agente (sentido genérico), posto que que para tal correspondência legal, poderá incluir aquele
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que, mesmo transitoriamente ou mesmo sem remuneração, possua qualquer espécie de relação
com o Poder Público (sentido amplo) (Administração direta, indireta ou fundacional dos entes

federativos, de empresa incorporada ao patrimônio público ou entidade nas condições
descritas).

A Lei nº 8.429/92, em seu artigo 10, seção II - “Dos Atos de Improbidade

Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário”, elenca um rol de condutas ilegais que, se

praticadas pelo agente público, podem se caracterizar como ato de improbidade administrativa:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades
referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
(...)
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz
respeito à conservação do patrimônio público;
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir
de qualquer forma para a sua aplicação irregular;
(...) (BRASIL, 1992)

A partir da análise do dispositivo legal, constitui ato de improbidade administrativa

do agente público a conduta capaz de causar lesão ao erário, que enseje perda patrimonial,

desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens públicos. Nota-se, inclusive, que

a espécie de responsabilização prevista é a objetiva, ou seja, independe se dolosa ou culposa a
conduta praticada pelo agente público, bastando apenas, para tanto, a ocorrência do dano e o
seu respectivo nexo causal (entre conduta e o dano).

De forma oportuna, em relação às possíveis penas a serem aplicadas em desfavor

dos agentes públicos em razão da prática de ato de improbidade administrativa, a Lei nº
8.429/92, em seu artigo 12, caput (redação dada pela Lei nº 12.120/2009), dispõe:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a
gravidade do fato:
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até
três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa
civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo
de cinco anos;

59
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa
civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do
benefício financeiro ou tributário concedido. (Incluído pela Lei Complementar nº 157,
de 2016)
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a
extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
(BRASIL, 1992)

Assim, vislumbra-se, inegavelmente, no que tange aos recursos da compensação

financeira e sua respectiva gestão pelo Poder Público, através do gestor público que, nos casos

específicos em que se verifique situação de eventual destinação indevida dos frutos da CFEM,
ou seja, em dissonância às finalidades objetivas do instituto e, por conta disso, em desacordo

com as normas constitucionais, tal servidor público poderá ser responsabilizado objetivamente,
inclusive sendo compelido a ressarcir integralmente o dano causado, sofrer a perda dos bens ou

valores porventura auferidos, se for o caso, perder a função pública exercida, ter a suspensão

de seus direitos políticos pelo prazo de cinco a oito anos, a aplicação de multa civil de até duas
vezes o valor do dano causado e, por fim, a proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de cinco anos.

O município de Itabira, em Minas Gerais, na tentativa de criar alternativas viáveis

e frutíferas na seara ambiental e social em benefício da sociedade local e regional, visando
mitigar os efeitos negativos da mineração, atividade notadamente marcante em seu território

em razão da presença da Companhia Vale, editou a Lei n.° 4.562, de 13 de dezembro de 2012,

a qual dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e
Empreendedorismo de Itabira e dá outras providências:

Art. 1º. A presente Lei implementa medidas de incentivo à pesquisa científica e
tecnológica, à consolidação e criação de ambientes e processos de inovação e à
qualificação e capacitação de pessoas e instituições associadas a tais atividades,
visando à criação, à expansão, e a consolidação de uma vertente significativa da
economia do conhecimento, ao incremento da competitividade da atividade
econômica e ao desenvolvimento social do Município de Itabira, colaborando para
perenizar os efeitos econômicos resultantes da Compensação Financeira da
Exploração Mineral (CFEM) desenvolvida em seu território. (BRASIL, 2012).

O artigo 3º da lei em comento cria o Sistema o Sistema Municipal de Ciência,

Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo de Itabira (SMCTIE) e dispõe:

Art. 3º. Esta Lei tem o objetivo de, entre outros, criar o Sistema o Sistema Municipal
de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo de Itabira (SMCTIE),
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definindo a sua constituição e os seus mecanismos de apoio, visando a promover o
desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação e da economia do Município.
(BRASIL, 2012)

A despeito da tentativa do município de Itabira/MG em vincular a renda da

compensação financeira pela exploração de recursos minerais à área social, e em particular à

setores específicos, o que está ocorrendo nos dias atuais é a costumeira confusão na gestão de
tais recursos, acrescida da falta de transparência do poder local na respectiva etapa de aplicação,
deixando tal Município de se beneficiar das potencialidades proporcionadas pela renda mineral.

A partir da vinculação dos recursos da compensação financeira pela exploração de

recursos minerais à áreas sociais específicas promovida pela Lei Municipal n.º 4.562/2012 do
município de Itabira/MG sob a ótica da Lei n.º 8.429/92, não é possível encontrar obstáculos

ao intérprete da norma legal em vislumbrar a possibilidade de que, num caso concreto,

atendidos os comandos e requisitos legais, bem como restarem assegurados todos os direitos
constitucionais do agente público, especialmente os da ampla defesa e do contraditório, seja
concretizada a responsabilização do referido agente público pela prática do ato de improbidade

administrativa, nos termos do artigo 10 da Lei nº 8.429/92, estando inclusive sujeito às penas
previstas (artigo 12).

4.1.2 A dissolução dos recursos da CFEM no “caixa único” dos cofres públicos
O Brasil é um dos poucos países dentre os que, através da atividade de exploração

mineral recolhe os seus devidos royalties e, ainda, procede ao repasse da maior quota-parte de

tais recursos aos seus respectivos “municípios produtores”, quais sejam, os municípios em que
ocorre, de fato, a exploração dos recursos minerais.

Diante disso, uma questão de importância crucial se revela e não pode ser ignorada:

qual é, efetivamente, a real destinação atribuída aos recursos da compensação financeira pela

exploração de recursos minerais, a CFEM, pelos municípios mineradores, uma vez que não há
qualquer mecanismo rotineiro e eficaz de acompanhamento ou fiscalização?

Atualmente, a Controladoria Geral da União, a CGU, através um sorteio entre

diversos municípios mineradores, realiza uma espécie de auditoria das verbas minerais e, por
conseguinte, das contas públicas, a fim de averiguar a verdadeira destinação atribuída, pelo

Poder Público, dos recursos advindos da atividade mineira. Ou seja, tal procedimento, nos
moldes atuais, está a funcionar por meio de uma simplória “amostragem”. Portanto, não há, no

momento, no Brasil, um instrumento eficaz e preciso capaz de verificar qual é a verdadeira
destinação das verbas de origem minerária.
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Além da notória e famigerada ausência de transparência por parte do Poder Público

no que tange às contas públicas, o que é agravada em razão da sua inércia na criação e

viabilização de mecanismos de controle e fiscalização a serem disponibilizados aos seus
administrados, existe uma outra questão não menos importante, também relacionada ao Poder
Público e a gestão dos recursos públicos: a armadilha do “caixa único”.

Pode-se, em suma, definir o “caixa único” (no sentido atinente à gestão pública dos

recursos públicos), o meio (seja físico ou virtual, como por exemplo, uma conta bancária)
utilizado pelo Poder Público para, após a arrecadação dos recursos classificados de forma legal
como públicos e realizados os seus respectivos registros, efetuar a guarda dos valores (em

dinheiro) com ânimo de organizar as reservas públicas. Tal “caixa único”, na maioria dos
municípios mineradores brasileiros, o destino exclusivo de todos os recursos advindos da
exploração mineral ali existente, inclusive, o da CFEM.

No padrão “armadilha do caixa único”, os gestores públicos ainda não foram

capazes de perceber o potencial da CFEM, enquanto recurso extra que, se utilizado

produtivamente, desenvolva oportunidades de geração de emprego e renda, atacando um dos
mais sérios problemas que municípios de base mineradora enfrentam e, dessa forma, reduza a
pobreza e amplie a base de arrecadação municipal. Os recursos da CFEM entram nos caixas

únicos das prefeituras e são “engolidos” pelas necessidades imediatas e ilimitadas que todos os
municípios apresentam (ENRIQUEZ, 2008, p. 346).

A ausência de sensibilidade e de perspicácia do Poder Público em relação ao grande

potencial que as rendas da compensação financeira possui acaba por impossibilitar a sua
transformação em um instrumento público eficaz capaz de promover a diversificação produtiva
e de melhoria da qualidade de vida dos cidadãos das localidades de base mineira.

Enriquez (2008, p. 358), na abordagem da questão relativa à destinação dos recursos

da compensação financeira e da “má prática” administrativa comumente utilizada pelo Poder
Público ao permitir que tais recursos caem na armadilha do “caixa único” dos cofres públicos,
pontua:

Com os valores assim “diluídos”, o gestor não percebe as potencialidades
transformadoras da CFEM. Essas potencialidades têm se realizado em alguns
municípios que a usam como instrumento para diversificar a atividade produtiva,
promover a inclusão social e elevar o nível de capacitação científica e tecnológica de
seus recursos humanos e empresas, embora ainda haja uma grande distância ente isso
e uma efetiva promoção de um desenvolvimento local sustentável.

O Poder Público, em especial, alguns gestores públicos, argumentam que os

recursos da compensação financeira são pequenos em relação aos possíveis dispêndios extras
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gerados pela mineração. Além disso, outros administradores sequer têm conhecimento da

dinâmica da atividade mineradora e sequer de que os bens minerais são exauríveis. Enriquez
(2008, p. 346), na observação da situação “(...) para estes (prefeitos), é líquido e certo que a
prefeitura sempre contará com os recursos da CFEM em seus orçamentos; a mineração, que

existe há tantos anos, nunca vai se acabar, e os rumores sobre esgotamento são apenas boatos”.

Enriquez (2008, p. 347), ainda, na tentativa de explicar as supostas razões que

poderiam levar alguns gestores públicos a terem um comportamento administrativo inadequado
na gestão dos recursos da compensação financeira, afirma:

(...) outros não têm interesse e simplesmente se aproveitam desses recursos extras para
ampliar a sua base político-eleitoral. Mesmo frente à iminência de exaustão da jazida,
empurram o problema para a próxima gestão, na expectativa de que a ‘bomba’ da
súbita redução da receita não estoure em seu mandato (...).

Assim, destaca-se, a percepção “míope” ou, às vezes, a sua ausência completa por

parte Poder Público em relação ao instrumento da compensação financeira e as suas

potencialidades acaba por corroborar para um profundo e generalizado desconhecimento dos

princípios norteadores, dos fundamentos e do próprio significado do instituto. O Poder Público
atenta e se volta mais para o montante recebido, sempre considerado insuficiente para custear
as crescentes despesas e atender às demandas sociais.

A necessidade imediata da criação, pelo Poder Público, de alternativas

administrativas capazes de evitar à chamada armadilha do “caixa único” para aqueles recursos

públicos cuja utilização se dá de forma estratégica, dentre eles, os resultantes da compensação
financeira, é um desafio que deve ser assumido para que, além de se buscar o seu melhor
aproveitamento, maximizar as suas potencialidades e, finalmente, cumprir as suas respectivas

finalidades constitucionais, também possa propiciar uma maior transparência no que diz
respeito ao próprio procedimento de recolhimento de tal renda mineral e, obviamente, no
momento da eleição da destinação de tais recursos.

4.1.3 Os reflexos da “dependência” e da “vulnerabilidade” associadas à atividade minerária
As reservas minerais, inevitavelmente, se exaurem. A finitude ou, aliás, a

temporariedade é característica inerente à mineração, vez que se trata da exploração de recursos
de origem natural que não são passíveis de renovação pela própria natureza.

Assim, partindo-se das premissas de que os bens minerais, de fato, não podem ser

renovados naturalmente, bem como da existência de uma preocupação com as consequências

negativas a posteriori do processo de exploração mineral, a elaboração do Plano de
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Recuperação de Áreas Degradadas, o PRAD, sob a responsabilidade do empreendedor e o
planejamento estratégico para a região por parte do Poder Público são medidas de extrema
relevância a serem adotadas.

É essencial levar em consideração a dimensão das reservas, o tempo provável para

a sua exaustão e analisar como as comunidades que se desenvolveram baseadas nas atividades

de mineração podem superar as dificuldades oriundas da paralisação da extração mineral após
sua exaustão (BDMG, 2002).

Elabora-se, assim, um plano de fechamento de mina25, buscando-se a preservação

do meio ambiente cultural, social e biológico, possibilitando-se, com isso, o uso futuro da área
e a reinserção econômico-social do município e de sua população (THOMÉ, 2009, p. 181-182).

Assim, no que se refere a um possível desenvolvimento sustentável da atividade

minerária, tanto a elaboração e o respectivo cumprimento do plano de encerramento, bem como

através deste a criação de alternativas viáveis para o uso futuro da mina ou jazida explorada,
ambas de responsabilidade do empreendedor, se revelam medidas indispensáveis cuja
relevância é inegável.

Thomé (2009, p. 182), na explicação a respeito da possibilidade da ocorrência de

alguns impactos sociais causados por um encerramento das atividades minerárias de forma “mal
planejada”, oportunamente, destaca:

(...) a evasão em massa dos moradores, o desemprego e o desaparelhamento da cidade
são algumas das consequências nefastas de um encerramento mal planejado. O desafio
não é simplesmente a recuperação ambiental de áreas degradadas, prática já adotada
há algumas décadas, mas a incorporação da questão econômica e social ao processo
de fechamento da mina. Toda a sociedade local pode ser diretamente afetada,
tornando-se ‘órfã’ da atividade. Cabe, portanto, não apenas ao empreendedor, mas
também à Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, o planejamento do
encerramento das atividades minerárias.

No que tange ao grau de “dependência” de um município, por exemplo, em relação

à atividade mineradora existente em seu território, esta pode ser verificada através da
participação das rendas provenientes da mineração no total da receita arrecadada.

Além da CFEM, os municípios recebem uma série de outras receitas provenientes

do ISSQN (recolhido pelas empresas que prestam serviços à companhia mineradora); do
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) (relativo aos imóveis utilizados pela companhia
mineradora na sede do município); do incremento do VAF e consequente aumento de repasse

do ICMS, do movimento produtivo gerado pelas firmas contratadas (e por outras contratadas
Serão tratados como sinônimos os termos “Plano de fechamento de mina”, “plano de encerramento de mina” e
“plano de descomissionamento de mina”.
25
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das contratadas) e pela massa de salários que irriga o mercado local (ENRIQUEZ, 2008, p.
331).

Enriquez (2008, p. 332), na continuação de sua análise, observa que:
(...) essa elevada proporção significa que outras atividades produtivas têm importância
restrita, o que também reforça a situação de dependência pela falta de alternativas de
emprego e ocupação, o que torna o coeficiente % do emprego da mineração, em
relação ao emprego formal do município, muito alto.

Já o grau de “vulnerabilidade” de um município, por exemplo, em relação à

mineração, este é aferido pela iminência do esgotamento das fontes diretas e indiretas das
rendas provenientes da atividade minerária ali existentes. Enriquez (2008, p. 332), na conclusão

da sua análise sobre a questão, “Portanto, quanto mais próximo o esgotamento ou fechamento

da mina por quaisquer outros motivos, maior a vulnerabilidade do município em relação à
mineração e vice-versa”.

Ademais, a inexistência ou a própria limitação de outras atividades produtivas

relevantes, alternativas à mineração, agrava o problema da dependência.

Enriquez (2008, p. 334), na tratativa da relação existente entre algumas parcelas de

rendas minerárias (excetuando-se aquela obtida com a compensação financeira) e seus
respectivos impactos nas receitas de um município, por exemplo, traça um paralelo:

“(...) Essas outras parcelas da renda são tanto maiores quanto maiores forem:
 a quantidade de empresas prestadoras de serviços (elevação do ISSQN);
 os valores dos contratos;
 o volume de movimentação produtiva (aumento do VAF);
 a venda para o mercado interno (ICMS)”.
Essas outras receitas, direta ou indiretamente vinculadas ao setor mineral, dependendo
das conexões internas (efeitos de encadeamento) criadas, podem ampliar o peso do
setor mineral nas receitas municipais por um fator de duas a três vezes o valor da
CFEM.
(...)

Não menos relevante é a questão que se revela em relação aos empregos gerados

pela mineração em proporção ao total dos empregos formais oficialmente registrados num dado

município, sendo que estes são, sim, significativos. Todavia, esse fato não significa,

necessariamente, que as pessoas empregadas pelas mineradoras existentes em dada localidade
sejam também residentes ou oriundas desse mesmo local.

Ressalta-se, a proporção é apenas um indicador a mais capaz de refletir a situação

de dependência de um dado município em relação à mineração. Ou seja, quanto maior for a

proporção, menos diversificada e mais dependente da mineração será a economia do município
minerador.
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Por causa desse forte grau de dependência, os municípios cujas jazidas estão em

vias de esgotamento, e que não se prepararam para isso enfrentam uma situação de grande
vulnerabilidade (ENRIQUEZ, 2008, p. 334).

Assim, a necessidade de se considerar a qualidade da receita oriunda da

compensação financeira e não somente o seu peso quantitativo revela-se de fundamental
importância para todos os envolvidos no processo de exploração mineral, vez que tal verba

minerária possui uma característica de ser considerada “livre” em relação ao seu uso, ou seja,
não encontra vinculação legal em relação a qualquer destinação específica.

Ademais, o argumento de que os recursos da compensação financeira são

“pequenos” em comparação ao orçamento total de um certo município, provoca o desvio por

parte do Poder Público do foco principal, que é justamente criar condições administrativas
capazes de aprimorar os mecanismos de seu respectivo recolhimento e, principalmente,
aperfeiçoar a gestão de tais recursos, o que acaba por ignorar a importante qualidade desse
recurso estratégico, posto a flexibilidade de gastos que proporciona.

4.2 Sugestões para a melhoria do instrumento CFEM pelos diretamente envolvidos no
processo de exploração mineral
Pode-se observar que o instrumento da compensação financeira pela exploração de

recursos minerais, a CFEM, se encontra num momento altamente propício e salutar para

proceder um avanço significativo, pois a partir do contexto político brasileiro que se apresenta,
o qual teve, inclusive, deixado transparecer o Governo Federal ser a mineração uma espécie de

“menina de seus olhos”, a exemplo disso, as edições das Medidas Provisórias nº 789, 790 e 791,
todas no ano de 2017 e, ainda, a recente conversão da tal Medida Provisória nº 789 na Lei nº
13.540/2017, com vias a proporcionar uma “revitalização” do setor, faz com que a atividade

minerária esteja, nos dias atuais, em flagrante evidência e, por conta disso, possa ser capaz de
proporcionar ao ramo minerário significativas melhorias.

Na perspectiva da obtenção de melhorias ao setor minerário como um todo e,

especialmente, no intento de tornar mais “justo” e eficaz o instrumento compensatório, algumas

sugestões interessantes são apresentadas pelos diretamente envolvidos no processo de
exploração mineral, quais sejam, o Poder Público, o titular dos direitos minerários, a sociedade
civil.

Na visão de Enríquez (2008, p. 335), o Poder Público, preliminarmente, sustenta “a

necessidade da ampliação da participação do município, por exemplo, no “bolo” total dos
recursos relativos à compensação financeira, atualmente beneficiário de 65% do total
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arrecadado, pelo aumento das respectivas alíquotas dos bens minerais ou, ainda, pela ampliação
da parcela que cabe ao tal ente federativo”. Por oportuno, coincidentemente ou não, em regra,

dentre os atores envolvidos na atividade minerária, de forma peculiar, os que reclamam tais
“melhorias”, já experimentaram ou, até os dias atuais, ainda experimentam a famosa armadilha
do “caixa único”.

Ademais, alguns municípios afirmam ainda a necessidade de definir prioridades no

uso da compensação financeira, argumentando que, às vezes, pelo fato de não haver tais

prioridades, jamais haveria recursos considerados suficientes. Em relação a outros municípios,
estes ressaltam a importância da criação de uma espécie de fundo especifico para o fim da

destinação dos recursos oriundos de tal instrumento compensatório, bem como a necessidade

da inclusão na regulamentação regente de dispositivos capazes de ensejar a ampliação do
controle social sobre o uso atribuído aos recursos financeiros.

Enriquez (2008, p. 335), na observação do volume de recursos públicos que a

atividade minerária gera, bem como ao demonstrar a sua preocupação com a eventual
“dependência” de um município minerador em função de tal atividade, pontua:

(...) A atividade gera muitos recursos públicos: CFEM, ICMS, ISSQN, IPTU, etc.
Porém, é preciso ter recursos públicos no curto, médio e longo prazos, no sentido de
reduzir a dependência em relação à mineração e de desenvolver atividades novas que
sinalizem saídas alternativas.

Em relação às sugestões apresentadas pelos titulares dos direitos minerários ou

mineradores propriamente, de forma majoritária e prioritariamente, apontam para a necessária
vinculação do uso (“carimbo”) da renda advinda da compensação financeira a áreas sociais

específicas, quais sejam, educação, saúde, infraestrutura, bem como ressaltam a importância a

ser dada à publicidade e a transparência por parte do Poder Público em relação ao emprego de
tais recursos. Segundo eles, por alegarem desconhecer a real destinação dos recursos da

compensação financeira, não é possível, nos moldes atuais, saber se está sendo feito um “bom
uso” dos valores da CFEM. Alguns desses mineradores alegam, também, a necessidade de que
seja dado, com uma maior agilidade, os repasses aos municípios beneficiados.

Destaca-se, a preocupação com a excessiva dependência dos municípios

mineradores em relação à atividade mineral que, inevitavelmente, possui “data de validade”
previamente definida, bem como a necessidade de tornar mais claras e precisas algumas

dubiedades existentes no regramento jurídico da mineração, como por exemplo, o que seria, de
fato, considerado “custos com transporte”, dentre outras, facilitaria e tornaria mais transparente
o recolhimento da compensação financeira.
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A sociedade civil, através de seus representantes, assim como os mineradores e, até

mesmo pelo Poder Público, destacam que o ponto considerado o mais crítico relacionado à

compensação financeira se encontra, realmente, em seu respectivo uso por parte do Poder
Público, haja vista a ausência de uma aplicação estratégica e inteligente de tais recursos pelos

gestores públicos, no mais das vezes fruto da experiência experimentada e já corriqueira da
armadilha do “caixa único”.

Enriquez (2008, p. 357), na oportunidade, destaca a importância das rendas

oriundas da produção de bens minerais, especialmente as relativas à compensação financeira:

(...) As rendas oriundas da produção de bens minerais representam parte substancial
das receitas públicas de muitos municípios brasileiros. Além desse aspecto
quantitativo, é no aspecto qualitativo que a receita da CFEM tem o seu caráter
estratégico, pois não é vinculada a gastos previamente definidos, o que possibilita
ampla flexibilidade de seu uso.

Assim, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais como

espécie de renda estatal, assim como outros recursos de origem pública que não possuem uma
destinação específica ou vinculada, estão sujeitos à sua utilização ou aplicação de formas
consideradas indevidas, resultando no seu “mau uso”, ou seja, de forma discrepante em relação
às suas finalidades, por parte do Poder Público, seu “gestor” por excelência.

Todavia, a CFEM é um instrumento considerado por especialistas do setor como

altamente promissor e de perfeita adequação ao atual modelo econômico brasileiro, o qual é

capaz de funcionar como um verdadeiro “trampolim” para um estágio de desenvolvimento mais
profícuo, cujos recursos produtivos possuem uma característica inerente de “prazo de validade”
previamente definidos (em razão da característica de finitude e não-renovável dos recursos

minerais), mas que, por outro lado, possuem o relevante poder de contribuir para a inauguração
de um novo estágio ambiental, social e econômico nas regiões mineiras, qual seja, o de um
desenvolvimento sustentável.
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5 DO REGRAMENTO JURÍDICO INFRACONSTITUCIONAL DA COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS

Além da edição da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989 que a instituiu, para a

regulamentação da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CFEM, foi
editada, ainda, a Lei nº 8.001/1990, o Decreto nº 01/1991, a Medida Provisória nº 789/2017,
com força de lei e, mais recentemente, em 18 de dezembro de 2017, a Lei nº 13.540/2017.

O Decreto nº 01/91, ao regulamentar alguns aspectos da compensação financeira,

até então dispostos na Lei n º 8.001/90, dispôs sobre as hipóteses de seu respectivo pagamento,

bem como fixou o limite máximo do percentual das alíquotas dos bens minerais em até 3% (três

por cento), o qual deveria incidir sobre o valor do faturamento líquido resultante da venda do
produto mineral (artigo 13).

Assim, o percentual da compensação financeira (de acordo com a substância

mineral) era de 3% para minérios de alumínio, manganês, sal-gema e potássio; 1% para o ouro
extraído por empresas e 0,2% nas demais hipóteses de extração; 0,2% para pedras preciosas,
pedras coradas lapidáveis, carbonados e metais nobres; e 2% para o ferro, fertilizantes, carvão
e demais substâncias minerais (artigo 2º, § 1º da Lei n.º 8.001/90).

As alíquotas definidas para cada tipo de mineral, por conseguinte, eram aplicadas sobre

o valor do faturamento líquido, isto é, do total das receitas de venda do produto mineral,

excluído os tributos incidentes sobre sua comercialização, as despesas de transporte e as de
seguros (artigo 14).

No caso de a substância ser mineral ser consumida, transformada ou utilizada pelo

próprio titular dos direitos minerários, considera-se faturamento líquido o valor total do produto

mineral apurado até a data de elaboração do produto final, antes de sobre ele incidir o Imposto
sobre Produtos Industrializados, o IPI (SILVA, 2010, p. 24).

Destaca-se, o “fato gerador” da compensação financeira se perfazia na saída por

venda do produto mineral das áreas da extração ou o de quaisquer estabelecimentos, sempre
após a última etapa de beneficiamento adotado e antes de sua transformação industrial (artigo
15).

Assim, do montante obtido com a arrecadação da compensação financeira, 23% é

destinado ao Estado, 65% ao Município e 12% à Agência Nacional de Mineração, a ANM, em

substituição ao Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, extinto com a edição
da Lei nº 13.540/2017. Tal montante oriundo da CFEM, porém, em razão da vedação expressa
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contida no Decreto nº 01/91, mais especificamente, no artigo 26, em seu parágrafo único, não
pode ser destinado ao pagamento de dívidas e de pessoal.

Em 18 de dezembro de 2017, a Medida Provisória nº 789/2017 foi convertida na

Lei nº 13.540/2017, o que fez promover alterações substanciais no regramento jurídico da
compensação financeira em diversos aspectos, estes, até então, dispostos pela Lei nº 7.990/89
e pela Lei nº 8.001/90.

5.1.1 Principais alterações da Lei nº 7.990/1989 promovidas pela Lei nº 13.540/2017
A edição da Medida Provisória nº 789, de 25 de julho de 2017 e, mais recentemente,

a sua conversão na Lei nº 13.540/2017 promoveram as alterações de alguns aspectos da
legislação regente da compensação financeira pela exploração dos recursos minerais, a CFEM,

até então dispostos na Lei nº 7.990/89 e na Lei nº 8.001/90, suas normas legais por excelência,
cujos impactos jurídicos e políticos não podem ser ignorados.

Assim, dentre as relevantes alterações promovidas pela Lei nº 13.540/2017 no

âmbito da regulamentação da compensação financeira, em especial a Lei nº 7.990 de 28 de

dezembro de 1989, destaca-se, inicialmente, a alteração do momento da ocorrência de seu
respectivo “fato gerador”, também denominado pela doutrina como “suporte fático”, “situação
base de fato”, “fato imponível”, “fato tributável”, “hipótese de incidência”.
Machado (2009, p. 126), na análise do “fato gerador”, explica:

Na verdade, o estudo do fato gerador é de grande importância, mas não constitui
sequer especificidade no Direito Tributário. Os direitos em geral têm seus fatos
geradores. São os fatos jurídicos. O direito que um empregado tem de receber o seu
salário nasce do fato da execução do respectivo contrato de trabalho, com a prestação
de serviço ao empregador. Essa prestação de serviço, nos termos de um contrato de
trabalho, é o fato gerador do direito ao salário. Do contrato de compra e venda nasce
para o comprador o direito de receber a coisa comprada, e para o vendedor o direito
de receber o preço respectivo. A compra e venda é o fato gerador desses direitos. E
assim por diante. Não existe direito algum que não tenha o seu fato gerador.
(MACHADO, 2009, p. 126)

Machado (2009, p. 129), na consideração da consumação do fato gerador, pontua:
Não dispondo a lei de modo diferente, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos, (a) em se tratando de situação de fato, desde o momento em
que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que se produzam os efeitos
geralmente, ou ordinariamente, delas decorrentes, e (b) em se tratando de situação
jurídica, desde o momento em que tal situação jurídica esteja definitivamente
constituída, nos termos do direito aplicável. (MACHADO, 2009, p. 129)
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O Código Tributário Nacional, em seu artigo 114, dispõe: “Fato gerador da

obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência”
(BRASIL, 1966).

A Lei nº 7.990/89, em seu artigo 6º, anteriormente à edição da Lei nº 13.540/2017,

dispunha sobre o limite máximo do percentual aplicável às alíquotas (até 3%) da compensação

financeira e sobre a sua respectiva base de cálculo (faturamento líquido resultante da venda do

produto mineral, obtido após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de
sua transformação industrial).

Após a edição da Lei nº 13.540/2017, a redação dada ao artigo 6º, da Lei nº

7.990/89, a exploração de recursos minerais ensejará o recolhimento da compensação financeira

pela exploração de recursos minerais, a CFEM, nos termos do artigo 20, § 1º, da Constituição
Federal de 1988, quando:

A Lei no 7.990, de 28 de dezembro de 1989, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
Art. 6º. A exploração de recursos minerais ensejará o recolhimento da Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM, nos termos do art. 20, §
1º, da Constituição, quando:
I - da primeira saída por venda de bem mineral;
II - do ato de arrematação, nos casos de bem mineral adquirido em hasta pública;
III - do ato da primeira aquisição de bem mineral extraído sob o regime de permissão
de lavra garimpeira; e
IV - do consumo de bem mineral. (BRASIL, 2017)

Destaca-se, a partir do dispositivo legal exposto acima, o momento da ocorrência

do fato gerador da compensação financeira foi substancialmente modificado, o que se deu
através da inclusão à norma legal de novas hipóteses a determinar o momento da sua respectiva
consumação.

Por oportuno, ressalta-se, outra importante inauguração promovida pela Lei nº

13.540/2017 foi a incorporação de alguns conceitos básicos importantes, para os fins dispostos
na Lei nº 7.990/89, como por exemplo, o de “bem mineral”, o de “beneficiamento” e de
“consumo”. O artigo 6º, § 4º, da Lei nº 13.540/2017, dispõe:

§ 4º. Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - bem mineral - a substância mineral já lavrada após a conclusão de seu
beneficiamento, quando for o caso;
II - beneficiamento - as operações que objetivem o tratamento do minério, tais como
processos realizados por fragmentação, pulverização, classificação, concentração,
separação magnética, flotação, homogeneização, aglomeração, aglutinação,
briquetagem, nodulação, sinterização, pelotização, ativação, coqueificação,
calcinação e desaguamento, além de secagem, desidratação, filtragem e levigação,
ainda que exijam adição ou retirada de outras substâncias, ou não impliquem sua
inclusão no campo de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI; e
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III - consumo - a utilização de bem mineral pelo detentor do direito minerário, a
qualquer título, em processo que importe na obtenção de nova espécie. (BRASIL,
2017)

Ora, “bem mineral”, “beneficiamento” e “consumo” já eram termos presentes na

legislação regente da compensação financeira, porém não eram acompanhados de suas

respectivas conceituações para os fins jurídicos, o que acabava por provocar dificuldades ao
intérprete. Já a partir da recente redação impressa ao artigo 6º, § 4º, incisos I, II e III, da Lei nº

13.540/2017, esta proporcionou uma maior clareza ao intérprete da norma sobre o seu
respectivo conteúdo, o que passa a facilitar o necessário exercício de interpretação legal.

A respeito dos rejeitos e estéreis decorrentes da exploração dos recursos minerais,

o artigo 6º, § 5º da Lei n.º 13.540/2017 dispõe nos seguintes termos:

§ 5º. Os rejeitos e estéreis decorrentes da exploração de áreas objeto de direitos
minerários que possibilitem a lavra, na hipótese de comercialização, serão
considerados como bem mineral para fins de recolhimento de CFEM. (BRASIL,
2017)

Os rejeitos e estéreis resultantes do processo de exploração mineral que eram no

mais das vezes descartados pelo titular dos direitos minerários, os quais poderiam se constituir
de substanciais passivos ambientais, nos termos da recente legislação esses poderão ser objetos
para a incidência e cobrança da compensação financeira pela exploração de recursos minerais.

Por fim, o artigo 6º, § 6º, da Lei nº 13.540/2017, dispõe: § 6º. Na hipótese prevista

no inciso II do caput, o bem mineral será entregue ao vencedor da hasta pública somente
mediante o pagamento prévio da CFEM”. (NR)

Observa-se, nos casos de bem mineral adquirido em hasta pública, o bem mineral

somente será entregue ao respectivo vencedor de tal ato de arrematação mediante o devido
pagamento prévio dos valores relativos à compensação financeira.

Assim, conclui-se, não pairam dúvidas a respeito da relevância da edição da Lei nº

13.540/2017 para o regramento jurídico infraconstitucional da compensação financeira, em

especial no tocante às modificações substanciais que tal Lei promoveu em alguns importantes
aspectos da CFEM que, até então, eram dispostos na Lei 7.990/89.

5.2 Principais alterações da Lei nº 8.001/1990 promovidas pela Lei nº 13.540/2017
Com a edição da Lei nº 13.540/2017, também foram alterados alguns aspectos

importantes da regulamentação da compensação financeira pela exploração de recursos
minerais, a CFEM, dispostos na Lei nº 8.001/1990. Dentre tais modificações, merece um
especial destaque o aumento do limite máximo do percentual fixado para as alíquotas (de acordo
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com bem mineral, nos termos do anexo à Lei nº 8.001/90, modificado pela Lei nº 13.540/2017.
O artigo 2º, da Lei em comento, dispõe:

Art. 2o. A Lei no 8.001, de 13 de março de 1990, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
Art. 2º. As alíquotas da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais - CFEM serão aquelas constantes do Anexo a esta Lei, observado o limite
de quatro por cento, e incidirão:
I - na venda, sobre a receita bruta da venda, deduzidos os tributos incidentes sobre sua
comercialização, pagos ou compensados, de acordo com os respectivos regimes
tributários;
II - no consumo, sobre a receita calculada, considerado o preço corrente do bem
mineral, ou de seu similar, no mercado local, regional, nacional ou internacional,
conforme o caso, ou o preço de referência definido pela entidade reguladora do setor
de mineração, observado o disposto no § 6º;
III - nas exportações para pessoas jurídicas vinculadas ou domiciliadas em países com
tributação favorecida, sobre a receita calculada, considerado o preço parâmetro
definido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, com
fundamento no art. 19-A da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e na legislação
complementar, ou, na hipótese de inexistência do preço parâmetro, será considerado
o preço de referência definido pela entidade reguladora do setor de mineração;
IV - sobre o valor de arrematação, na hipótese de bem mineral adquirido em hasta pública;
ou
V - sobre o valor da primeira aquisição do bem mineral, na hipótese de extração sob
o regime de permissão de lavra garimpeira. (BRASIL, 2017)

Diferentemente das disposições contidas na legislação que se encontrava em vigor

até a edição da Lei nº 13.540/2017 (Lei nº 8.001/90 e seu respectivo anexo), as quais previam

como limite máximo do percentual fixado para as alíquotas dos bens minerais em até 3% (três

por cento), com a edição da Lei em questão, o referido limite máximo do percentual passou a
ser fixado em até 4% (quatro por cento).

Ademais, e não menos relevante que o aumento mencionado, a base de cálculo da

compensação financeira também foi modificada pela Lei nº 13.540/2017. A tal respeito, deverá

o percentual das alíquotas dos bens minerais incidir agora, no caso de sua respectiva venda,

sobre a sua “receita bruta”, e não sobre o anteriormente previsto “faturamento líquido”,
deduzidos os tributos incidentes sobre sua comercialização, pagos ou compensados, de acordo
com os respectivos regimes tributários.

Além disso, a promoção da Lei nº 13.540/2017 pela inclusão do inciso II, ao artigo

2º, da Lei nº 8.001/90, também é notável, na medida em que prevê a incidência do percentual

da alíquota do bem mineral, no momento de seu respectivo consumo, sobre uma base de cálculo

diferenciada, a da “receita calculada”, considerando o preço corrente do bem mineral, ou de seu
similar, no mercado local, regional, nacional ou internacional, conforme o caso, ou o preço de
referência definido pela entidade reguladora do setor de mineração.
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De acordo com o inciso III, do artigo 2º, da Lei nº 8.001/90, também inovado pela

Lei nº 13.540/2017, nas exportações para pessoas jurídicas vinculadas ou domiciliadas em

países com tributação favorecida, os percentuais relativos às alíquotas dos bens minerais
deverão incidir sobre a receita calculada, considerado o preço parâmetro definido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, com fundamento no artigo

19-A, da Lei nº 9.430/96, e na legislação complementar, ou, na hipótese de inexistência do
preço parâmetro, será considerado o preço de referência definido pela entidade reguladora do
setor de mineração.

Ainda, novel forma de incidência também se deu com a inclusão dos incisos IV e

V, ao artigo 2º, da Lei nº 8.001/90, promovida pela Lei nº 13.540/2017 que, respectivamente,
dispõem que na hipótese de bem mineral adquirido em hasta pública, a compensação financeira
deve ser calculada sobre o “valor da arrematação” e, na hipótese de extração sob o regime de
permissão de lavra garimpeira, a exação deverá se dar sobre o “valor da primeira aquisição do
bem mineral”.

A Lei nº 13.540/2017 promoveu a alteração integral da norma contida no artigo 2º,

§ 3º, da Lei nº 8.001/90, a qual passou a prever que, na hipótese de bem mineral remetido a
outro estabelecimento do mesmo titular, para comercialização posterior, ainda que sujeito a
processo de beneficiamento, a base de cálculo para aplicação do percentual de até 4% será o

preço praticado na venda final, observadas as exclusões que, no caso da venda, dos tributos
incidentes sobre a sua comercialização e, no que tange às exportações para pessoas jurídicas
vinculadas ou domiciliadas em países com tributação favorecida, sobre a receita calculada.

Nos termos do artigo 2º, § 4º da Lei n.º 13.540/2017, no caso em que a operação se

der entre estabelecimentos da mesma empresa ou entre empresas coligadas ou, ainda, do mesmo
grupo econômico, não será considerada saída por venda, hipótese em que as alíquotas da
compensação financeira incidirão no consumo ou na comercialização efetiva do bem mineral.

A base de cálculo pelo critério da receita calculada é aplicável na apuração da

compensação financeira quando houver utilização, doação ou bonificação do bem mineral, em
qualquer estabelecimento, pelo titular do direito minerário, ainda que não haja o aproveitamento
econômico efetivo, nos termos do artigo 2º, § 5º da Lei n.º 13.540/2017.

Nos termos do artigo 2º, § 6º da Lei nº 13.540/2017, para o caso de consumo, a base

de cálculo a ser utilizada também será o da receita calculada, caso em que um ato da entidade
reguladora do setor de mineração, precedido de consulta pública, estabelecerá, para cada bem

mineral, se o critério será o preço corrente no mercado local, regional, nacional ou internacional
ou o preço de referência.
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A Lei nº 13.540/2017 promoveu, também, a inclusão do § 7º, ao artigo 2º, da Lei nº

8.001/90, que dispõe que no aproveitamento econômico de água, envasada ou não, para fins de
consumo, nos termos do Decreto-Lei nº 7.841, de 8 de agosto de 1945 (Código de Águas
Minerais), a base para cálculo da compensação financeira será a “receita bruta” de venda,
deduzidos os tributos incidentes sobre sua comercialização, pagos ou compensados, de acordo
com os respectivos regimes tributários.

Igualmente incluído pela Lei nº 13.540/2017, o § 8º, do artigo 2º, da Lei nº 8.001/90,

dispõe que no aproveitamento econômico de água mineral para fins balneários, a alíquota da
compensação financeira incidirá sobre o “valor do banho”, caso haja especificação do preço do

banho, ou, na hipótese de o preço do banho não estar especificado, sobre oito inteiros e noventa

e um centésimos por cento da receita bruta mensal do estabelecimento do titular, deduzidos os
tributos incidentes sobre sua comercialização, pagos ou compensados, de acordo com os
respectivos regimes tributários.

Por fim, merece destaque a inclusão do § 9º, ao artigo 2º, da Lei nº 8.001/90, esta

realizada pela Lei nº 13.540/2017 que, com ânimo de garantir transparência e o acesso às
informações do Poder Público dispõe que, anualmente, a União, os Estados, o Distrito Federal

e os Municípios tornarão públicas as informações relativas à aplicação das parcelas da

compensação financeira a eles destinadas, na forma estabelecida na nº Lei no 12.527, de 18 de
novembro de 2011.

A Lei nº 13.540/2017, em seu artigo 2º-A, em relação à obrigatoriedade ao

pagamento da compensação financeira, dispõe:

“Art. 2o-A. Ficam obrigadas ao pagamento da CFEM as seguintes pessoas jurídicas
ou físicas:
I - o titular de direitos minerários que exerça a atividade de mineração;
II - o primeiro adquirente de bem mineral extraído sob o regime de permissão de lavra
garimpeira;
III - o adquirente de bens minerais arrematados em hasta pública; e
IV - a pessoa física ou jurídica que exerça, a título oneroso ou gratuito, a atividade de
exploração de recursos minerais com base nos direitos do titular original. (BRASIL,
2017)

Assim, nos termos do artigo 2º-A, da Lei nº 13.540/2017, incumbe o pagamento

da compensação financeira ao titular de direitos minerários que exerça a atividade minerária, o
primeiro adquirente do bem mineral extraído sob o regime de permissão de lavra garimpeira, o

adquirente de bens minerais arrematados em hasta pública e a pessoa física ou jurídica que
exerça a atividade de exploração mineral sub-rogado dos direitos do titular original.
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Em havendo relação contratual entre pessoas físicas ou jurídicas, a título oneroso

ou gratuito, tais instrumentos contratuais deverão ser averbados no órgão ou na entidade
reguladora do setor de mineração, nos termos do artigo 2º-A, § 1º da Lei nº 13.540/2017.

Nos termos do artigo 2º-A, § 2º da Lei n.º 13.540/2017, na hipótese de

arrendamento, o arrendante de direito minerário responde solidariamente pela compensação
financeira devida durante a vigência do contrato de arrendamento.

Nos casos de cessão parcial ou total do direito minerário, o cessionário passa a

responder solidariamente com o cedente por eventual débito da compensação financeira relativo
a período anterior à averbação da cessão, nos termos do artigo 2º-A, § 3º da Lei nº 13.540/2017.

Por fim, nos termos do artigo 2º-A, § 4º da Lei nº 13.540/2017, as pessoas físicas

ou jurídicas serão cadastradas e manterão seus dados atualizados perante a entidade reguladora
do setor de mineração, sob pena de multa, nos termos do regulamento.

Pelo exposto, verifica-se que tanto a Lei nº 7.990/89 quanto a Lei nº 8.001/90,

principais instrumentos legais para a regulamentação da compensação financeira até então,
buscavam regular integralmente o regime CFEM. Porém, pela análise do legislador, bem como

dos agentes diretamente envolvidos no processo de exploração mineral, a legislação em vigor
já se encontrava obsoleta, a qual reclamava por um relevante avanço em todo o seu regramento
e, principalmente, em alguns de seus aspectos fundamentais.

Nesse contexto, em 18 de dezembro de 2017, a Lei nº 13.540/2017 foi editada a fim

de alterar o regramento jurídico da compensação financeira pela exploração de recursos

minerais e trouxe com ela relevantes indagações: qual seria, de fato, a verdadeira ratio legis da

Lei em comento? Seria, enfim, o aprimoramento do instituto da CFEM ou, por parte do Poder
Público, esta serviria apenas para tornar mais “gordos” os cofres públicos, resultando, ao final,
a satisfação de seus meros fins arrecadatórios? Essa e outras questões importantes, serão
analisadas no item seguinte.
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6 A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
MINERAIS E A CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 789/2017 NA LEI Nº
13.540/2017: UMA ANÁLISE DA RATIO LEGIS
Em 25 de julho de 2017, por meio de uma espécie de “pacote” relativo ao setor da

mineração, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, na oportunidade do lançamento do

Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira, o Governo Federal, com força de
lei, comunicou a edição das recentes Medidas Provisórias nº 789, 790 e 791, as quais foram
publicadas no Diário Oficial da União no dia seguinte (26).

A Medida Provisória nº 791/2017 (convertida na Lei nº 13.575/2017), teve por

principal finalidade a criação da Agência Nacional de Mineração, a ANM, o que levou à
extinção do Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, autarquia anteriormente
ligada ao Ministério de Minas e Energia.

A Medida Provisória nº 790/2017, por sua vez, vigorou apenas por

aproximadamente quatro meses, encerrando a sua vigência em 28 de novembro de 2017. Tal

Medida Provisória alterou o Decreto-Lei nº 227/1967, o Código de Minas, o que provocou a
modificação substancial, por curto lapso temporal, de alguns aspectos específicos do
regramento jurídico relativo à mineração. Dentre as alterações realizadas no Decreto-Lei nº

227/1967, promovidas pela agora Lei nº 13.575/2017, destaca-se o que fora disposto no artigo
22, da Lei em questão, o qual é relativo ao aumento do prazo de validade da autorização de

pesquisa mineral, que passou a ser de 2 a 4 anos, sendo possível a sua respectiva prorrogação

apenas uma vez. Tal prazo, em momento anterior, era de 1 a 3 anos, porém, não havia limites à
renovação.

A Medida Provisória nº 790/2017, em seu artigo 26, § 5º, dispôs a respeito de um

leilão eletrônico específico para as áreas consideradas “em disponibilidade”, cujo critério de

resultado seria baseado no maior valor ofertado. No regime legal anterior, a análise da
documentação de habilitação dos proponentes, bem como do mérito das propostas técnicas era

levada a efeito por uma comissão julgadora formada por servidores do extinto Departamento
Nacional de Produção Mineral, o DNPM, da mesma superintendência em que se situavam as
áreas em disponibilidade ou não.

Ademais, a Medida Provisória nº 790/2017, em seu artigo 41, § 6º, dispôs a respeito

da necessidade de o minerador, após a solicitação do requerimento de lavra, comprovar, a cada
seis meses (contados da data de comprovação do ingresso do requerimento da licença no órgão

ambiental competente), até que a licença ambiental seja apresentada, sob pena de indeferimento

do requerimento de lavra, que o procedimento de licenciamento ambiental está em curso e
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pendente de conclusão, e que este tem adotado as medidas necessárias à obtenção da licença
ambiental.

A Lei nº 13.540/2017 alterou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e a Lei

no 8.001, de 13 de março de 1990, para dispor sobre a compensação financeira pela exploração
de recursos minerais, a CFEM, tendo esta promovido, no bojo da regulamentação regente da

mineração, alterações significativas. Dentre as principais modificações apresentadas, destacase a alteração da forma de cobrança (base de cálculo) da compensação financeira, a qual deixou

de ser calculada sobre o faturamento líquido e passou a ser estipulada sobre o faturamento
bruto da venda do bem mineral (e nas alíquotas de cobrança).

A alíquota do nióbio subirá de 2% para 3%; a do ouro, de 1% para 2%; a do

diamante, de 2% para 3%. Os agregados de construção civil, como brita e areia, por outro lado,
terão os royalties reduzidos de 2% para 1,5%, o que pode impactar positivamente o mercado
imobiliário, diminuindo o custo do metro quadrado e incrementando as vendas de novas

unidades. O minério de ferro, por sua vez, terá uma regra diferenciada de cobrança da CFEM.
A alíquota que é fixada em 2% passará a ser calculada de modo dinâmico, a depender dos preços

no mercado internacional, chegando a 4% quando a cotação estiver acima de US$ 100 a
tonelada (GADELHA, 2017).

O lançamento do Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira pelo

Governo Federal, as edições das Medidas Provisórias n.º 789, 790 e 791 em 2017, os

mencionados aumentos de alíquotas dos bens minerais, dentre outras medidas políticas tomadas

em momento recente no setor minerário nos faz questionar se a promoção da justiça ambiental
está sendo levada em consideração.

O termo justiça ambiental consolidou-se em 1982, durante a luta de uma

comunidade de afro-americanos de Afton, condado de Warren, no Estado da Carolina do Norte,

Estados Unidos, contra a instalação de um aterro altamente tóxico, que colocaria em risco a
vida dos moradores daquele local (BAGGIO, p. 2014, p. 106).

Baggio (2014, p. 106), levando em consideração o contexto histórico e a sociedade

norte-americana à época, explica o seguinte:

O movimento chamou atenção, à época, para o fato de que, na sociedade norteamericana, a distribuição dos riscos ambientais era desigual, afetando de forma mais
contundente as comunidades negras e, por isso, cunhou-se à época a expressão
racismo ambiental. (...)

Em âmbito global, as lutas por justiça ambiental foram impulsionadas pela

Conferência das Nações Unidas pelo Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu no

Rio de Janeiro em 1992, principalmente pela articulação dos participantes da Primeira
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Conferência Nacional de Lideranças Ambientais de Pessoas de Cor que traduziram para o

português e espanhol os princípios de justiça ambiental com o intuito de discuti-los ao longo
do encontro (BAGGIO, 2014, p. 114).

O fato é que, no que tange à atividade de mineração e seus múltiplos e

respectivos impactos ambientais, sociais e econômicos, em especial nos principais municípios
mineradores brasileiros, também é possível observar uma distribuição dos riscos ambientais de
maneira desigual, a qual afeta de maneira mais substancial a população local e regional, se
revelando através de uma espécie de exercício opressor por parte das empresas consideradas
gigantes do ramo minerário (as multinacionais minerárias).

Ocorre que, a partir do atual panorama da realidade dos municípios que possuem

como principal atividade econômica, e, às vezes, até mesmo unicamente a própria atividade
minerária, é possível observar uma importante queda de sua respectiva qualidade ambiental,

inclusive com reflexos no ar, na água, bem como um relevante e preocupante estado de temor
por parte da população face ao primeiro rumor aventado sobre a iminente exaustão dos recursos
minerais e o inevitável encerramento das atividades exercidas pela empresa mineradora.

A par disso, bem como dos múltiplos interesses, às vezes, conflitantes dos

principais envolvidos na atividade econômica da mineração, ou seja, titulares dos direitos

minerários, poder público e sociedade civil, o que se visa alcançar é um novo estágio ou modelo
de desenvolvimento, o do famigerado “desenvolvimento sustentável”.

A Conferência Mundial do Meio Ambiente realizada no ano de 1972, em

Estocolmo (Suécia), pode ser considerado como marco fundamental para a inauguração da
busca por um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e redução da degradação ambiental,
que mais tarde evoluiria para a noção de desenvolvimento sustentável.

A promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988

promoveu a constitucionalização do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável foi alçado
à condição de princípio constitucional. A propósito, o caput do artigo 225 da Constituição da
República de 1998 dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.

A disposição constitucional consagra como direito de todos um meio ambiente

ecologicamente equilibrado ao mesmo tempo em que impõe ao Poder Público e à coletividade,
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ou seja, na mesma medida, a todos, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.

O Princípio do Desenvolvimento Sustentável traz a ideia de que o

desenvolvimento da sociedade, no que se refere ao crescimento econômico, populacional, entre

outros, deve permitir que as gerações vindouras (nossos filhos e netos) também possam ter
acesso aos recursos naturais que são imprescindíveis a esse crescimento (NETO, 2014, p. 43)

No Relatório Nosso Futuro Comum (1998), importante documento de referência

internacional e presidido pela norueguesa Gro Harlem Brundtland, encontra-se o conceito que

caracteriza bem a preocupação trazida pelo enfoque. Ou seja: o desenvolvimento sustentável é

aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações
futuras atenderem a suas próprias necessidades (MILIOLI, 1999, p. 263).

Na realidade, no que tange à atividade econômica da mineração brasileira nos

dias atuais, pode-se afirmar que não somente é desejável por todos aqueles envolvidos direta

ou indiretamente no processo de exploração mineral a conciliação entre a atividade minerária e

o crescimento econômico, social e a preservação do meio ambiente, mas, também, a partir do
estágio atual que os meios de tecnologia se encontram, é possível o alcance de tal finalidade.

Observa-se que não é possível negar a relevância da mineração para o Estado

brasileiro, e, por conta disso, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais

como parte integrante de tal atividade que é, surge para além da tentativa de minimizar ou
mitigar os efeitos gerados pela atividade minerária considerados pelos especialistas como
negativos.

Dentre os principais objetivos da CFEM estão a necessidade de eliminar, ou, pelo

menos mitigar, a tão preocupante “dependência” econômica local da atividade mineira e a

tentativa de proporcionar melhorias da infraestrutura local e da qualidade ambiental, bem como
promover a diversificação da atividade econômica regional.

A economia brasileira, por oportuno, passou por uma virada brusca nos últimos

anos, saindo de um boom econômico para uma profunda recessão. Em 2017, o Brasil registou
seu segundo ano seguido de retração no Produto Interno Bruto, o PIB, considerado por muitos

como o pior resultado da economia já registrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, o IBGE.

Trevizan (2017), na análise de alguns dados relativos à atual situação econômica

do País, “(...) em 2016, a economia encolheu 3,6%. Em um passado recente, a realidade era
inversa e o país registrou seu maior avanço do PIB em 20 anos em 2010, quando a economia
cresceu 7,5%.
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Balassiano (2017), pesquisador da área de Economia Aplicada da Fundação Getúlio

Vargas, na tentativa de ilustrar o contraste existente entre os anos de 2010 e 2016 no âmbito da
economia brasileira, pontua:

(...) Em 2010, o Brasil vinha numa evolução muito grande em todos os aspectos, com
a casa mais ou menos arrumada e com o boom das commodities. Tivemos uma
melhoria social, queda da pobreza. Depois disso, nesses 4 ou 5 anos, tivemos essa
alteração de rumo que ocasionou a nossa chegada à maior recessão da história”,
resume.

Uma das razões importantes para entender a crise atual são as fragilidades

estruturais da economia brasileira. Por muito tempo, ela foi dependente de commodities

agrícolas e minerais, e oscila ao sabor do preço dessas commodities. Houve desonerações
excessivas com o propósito de fazer uma política anticíclica, mas de uma forma totalmente
equivocada. Ao fazer isso em um contexto de incertezas, as empresas não necessariamente vão

pegar o dinheiro que não foi usado em tributos para investir. Elas embolsam e pronto. Isso

acabou não dinamizando a economia como se esperaria. A contrapartida foi um problema de
receita fiscal, já que o governo deixou de arrecadar um montante expressivo, (CONTI, 2017).

Balassiano (2017), por sua vez, destacando o que chama de “deterioração das contas

públicas”, conclui: “(...) o grande problema do país, hoje, é fiscal”. Diante do cenário

substancialmente desfavorável para o País e para a sua economia, o qual foi e continua sendo
capaz de gerar consequências gravosas para todos, especialmente para os grandes investidores

estrangeiros que, por conta disso, em última análise, acaba por resultar de forma direta na
consequente ausência de realização de novos investimentos por parte de tais agentes naqueles

setores considerados economicamente estratégicos, dentre eles, o da mineração, foi editada a
tão esperada Lei nº 13.540/2017, a qual buscou alterar aspectos relevantes no regramento

jurídico da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CFEM, também
conhecida como royalties minerários.

A edição, em especial, da Lei nº 13. 540/2017, em 18 de dezembro de 2017,

produzida no contexto político e economicamente conturbado da realidade brasileira, portanto,

acabou por suscitar por alguns estudiosos do direito algumas relevantes indagações, dentre elas,

sobre qual seria, de fato, a ratio legis da Lei em comento, ou seja, qual (is) objetivos (s) foram
vislumbrados capazes de justificar a sua respectiva edição: aprimoramento do instituto da
compensação financeira ou, ao contrário, a simplória satisfação estatal de seus meros fins
arrecadatórios.

A expressão ratio legis, por oportuno, vem do latim, cuja tradução literal para o

idioma português significa “razão da lei”. No âmbito jurídico, seara onde tal expressão é
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utilizada de maneira mais frequente, é possível indicar um ligeiro e superficial sentido para a
sua definição aproximada, qual seja, o espírito que inspira a lei e deve ser objeto de investigação
dos intérpretes e comentadores que procuram esclarecer o seu texto.

A partir disso, sob a ótica objetiva e precisa da análise da tal ratio legis sobre a

edição da Lei nº 13.540/2017 especificamente, é possível observar que, dado às circunstâncias

fáticas contemporâneas, principalmente, as de ordem político-econômicas nas quais o Brasil se
encontrava à época do lançamento do Programa de Revitalização da Indústria Mineral

Brasileira pelo Governo Federal, o que resultou na edição das Medidas Provisórias nº 789, 790

e 791, todas em 2017 e, principalmente, em razão da substancial e atual instabilidade política

pela qual atravessa o País que, inclusive, para alguns analistas, foi causada em virtude de uma
flagrante crise de legitimidade, em especial, do atual Governo, o do Presidente Michel Temer.

Além disso, não se pode olvidar, contudo, do relevante aspecto econômico de um Estado, no

qual o Brasil, por sua vez, se encontra em profunda recessão. Portanto, não parece ser difícil e

penosa a conclusão de que as tão “esperadas” alterações no regramento jurídico da
compensação financeira tenha sido, de fato, e de maneira inegável, meramente oportunistas.

Gadelha (2017), na cirúrgica análise que realiza a respeito da ótica do Governo

Federal, especificamente da compensação financeira, “(...) com essas alterações, o Governo
pretende aumentar a arrecadação de CFEM em 80% e elevar a participação da mineração no
Produto Interno Bruto (PIB) dos atuais 4% para 6%.

Ademais, verdadeiramente, o que se percebe entre os agentes diretamente

envolvidos no processo de exploração mineral (Poder Público, titular de direitos minerários,
sociedade civil) de maneira uníssona, além, obviamente, de um importante desconhecimento
do instituto compensatório, é uma substancial insatisfação e consequente descontentamento
gradativo de toda uma política minerária, viciada e comprometida com interesses meramente
econômicos, cujos royalties minerais fazem parte.

Constata-se, a partir da análise de algumas variáveis no contexto atual brasileiro

que, a principal preocupação do Poder Público é a da satisfação de interesses de poucos e

privilegiados grupos financeiros e, principalmente, o de obter o “melhor proveito” econômico
a partir da situação econômica bancarrota pela qual passa o País, com vias escusas a “engordar”

os cofres públicos de maneira flagrantemente descomprometida com o meio ambiente em todos
os seus aspectos, usurpando-se, inclusive, da “expressão da moda” “desenvolvimento
sustentável”.

Assim, apesar da inegável relevância do instituto da compensação financeira pela

exploração de recursos minerais, não somente para a seara ambiental, mas sim para seus
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aspectos sociais e econômicos, parece que se encontra distante a possibilidade de se alcançar o

tão “desejado” estágio “evolutivo” de desenvolvimento sustentável e, principalmente, o

encontro da “cura” para uma importante “doença” brasileira de relevância fundamental, qual

seja, a redução da vergonhosa e abismal da desigualdade social existente no País, um verdadeiro

“câncer” que, às vezes, só aparenta ser curável, porém, em última análise, continua “matando”
muitos brasileiros.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da pesquisa realizada, chega-se à conclusão da importância e da necessidade

da atividade minerária não apenas para a economia brasileira, mas, também, para a economia
mundial.

Inevitavelmente, a atividade econômica da mineração causa impactos negativos.

No que tange aos impactos sociais, encontra-se as péssimas condições de trabalho disponíveis

aos trabalhadores do setor, a destruição e litígio envolvendo terras indígenas. Na esfera
ambiental, indica-se a poluição das águas, as respectivas diminuições dos números de espécies
da flora e da fauna.

Em contrapartida, a mineração ativa o crescimento da economia, o que faz gerar a

necessidade de estudos detalhados a fim de fomentar a sustentabilidade da referida atividade

com vias a compatibilizar dois interesses fundamentais: o equilíbrio ambiental e o
desenvolvimento econômico.

Por meio da elaboração do trabalho através de pesquisa bibliográfica, constata-se

que além da importância que a atividade minerária possui hoje no cenário econômico brasileiro,
é necessário que se busque a promoção da justiça ambiental. Para tanto, o desenvolvimento
sustentável tem que caminhar em conjunto com a atividade de extração de minérios, focando
na qualidade do meio ambiente para as futuras gerações.

Não restam dúvidas de que há caminhos para o alcance do desenvolvimento

sustentável englobando seus três aspectos (ambiental, social e econômico), a exemplo de

reflorestamento (ambiental), de diversificação da atividade econômica local e regional (social)
e de absorver os eventuais benefícios fiscais da atividade minerária em prol da comunidade
(econômico).

A atividade minerária a contar com um aparato de fiscalização por parte do Poder

Público e dos seus respectivos órgãos responsáveis, passa a ser benéfica ao setor ambiental
brasileiro.

Na atualidade, existem leis específicas que regulamentam a fiscalização, estudos

direcionados ao direito minerário e uma rigorosa dinâmica destinada à aquisição das licenças
ambientais necessárias para que o empreendimento possa ser iniciado.

A União Federal é a detentora da competência constitucional privativa para legislar

a respeito de questões que envolvam os deveres e obrigações do minerador, dirimindo os

conflitos jurídicos decorrentes da atividade de mineração. Por sua vez, no âmbito estadual, é
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Secretaria de Meio Ambiente o órgão competente para fiscalizar e processar
administrativamente a atividade mineira.

Por meio da análise de pesquisas atinentes ao setor minerário, torna-se evidente que

há um crescimento na procura por requerimentos para se iniciar o funcionamento e a exploração

dos recursos e jazidas, o que torna a atividade de mineração ainda mais atrativa para novos
empresários.

Por tudo que já foi exposto, o que demonstra ser indispensável na atividade de

mineração é a adoção, pelas empresas que consomem os recursos minerais, de métodos

sustentáveis para tornar a extração do minério menos agressiva ao ambiente, ao meio social e
ao econômico, utilizando-se de todas as tecnologias e estudos disponíveis no mercado para a
minimização e compensação dos impactos gerados.

Mediante o exposto, observa-se que para se reduzir os grandes impactos da

mineração será necessário aumentar as exigências ambientais e a fiscalização, obrigando a
mudanças no comportamento das mineradoras.

Os preços dos minerais devem igualmente refletir o enorme custo socioambiental

da sua exploração, embora isso possa implicar no aumento do preço final dos produtos. A
mencionada vantagem, ao contrário do que supõem os economistas, aumentaria a eficiência e
diminuiria o desperdício no uso dessas matérias-primas.

A partir disso, a relevância da instituição da Compensação Financeira pela

Exploração de Recursos Minerais (CFEM) por meio da promulgação da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 é inegável e possui entre as suas principais finalidades
a de atendimento a demandas sociais diretamente ligadas à mineração.

Ocorre que as diversas alterações promovidas ao longo dos anos no bojo do

regramento jurídico da compensação financeira, especialmente as mais recentes (edição das

Medidas Provisórias nº 789, 790 e 791, todas no ano de 2017 e a conversão dessa primeira na

Lei nº 13.540/2017), as quais teriam sido motivadas, pelo menos através da visão do Poder
Público, por uma natural e necessária “evolução” do instituto compensatório.

Na atual conjuntura política, não é possível concluir de maneira enfática e precisa

que um “estágio evolutivo” tenha sido alcançado e que dele estejamos disfrutando, haja vista a
persistente presença de importantes incongruências existentes no regime minerário pátrio e,
principalmente, uma perspectiva estatal equivocada da mineração, a qual serviria apenas como
meio exclusivo para satisfazer sua ânsia da desenfreada arrecadação de recursos.

O aumento do percentual do limite máximo da base para as alíquotas dos bens

minerais para fins da arrecadação da compensação financeira pela exploração dos recursos
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minerais (de até 3% para até 4%), promovido através da Medida Provisória nº 789/2017
convertida na Lei nº 13.450/2017, não é capaz de refletir, isoladamente, um progresso do regime
jurídico minerário.

Para tanto, faz-se necessário uma análise de aspectos múltiplos que não meramente

o quantum (sentido quantitativo), especialmente no que tange ao investimento de mecanismos
administrativos e capacitação de pessoal a fim de promover uma substancial melhoria no
processo de gestão desses recursos públicos.

Não se pode sem olvidar, ainda, que para atingir seus devidos fins,

independentemente do valor arrecadado, deve haver a aplicação adequada (sentido qualitativo)
dos recursos da CFEM, em consonância às suas originais finalidades principais para que,
ultrapassados os interesses meramente arrecadatórios, passemos a vislumbrar o potencial
estratégico dos recursos da CFEM para a melhoria da qualidade de vida de todos e como um
todo.
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