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No Seminário Legislativo Minas de Minas, representantes dos diferentes

níveis de governo, parlamentares e o setor empresarial abordaram

questões como as competências dos entes federados, a reforma

tributária em tramitação no Congresso Nacional e as propostas de

mudança nos royalties da mineração. Municípios e parlamentares

reafirmaram o direito da população de usufruir dos benefícios gerados

pela exploração da riqueza do subsolo. Já os governos federal e estadual

revelaram os gargalos da atuação fiscalizadora.
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Ao contrário da produção agrícola, a mineração só dá uma safra, e os recur-

sos minerais pertencem à União. Com essa advertência, o deputado federal Zé

Fernando, membro da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputa-

dos, defendeu, em sua exposição no Seminário, o direito de a população e os

Municípios usufruírem de todos os benefícios gerados pela exploração da rique-

za do subsolo brasileiro.

Para isso, o poder público precisa estabelecer uma política pautada por prin-

cípios, diretrizes e objetivos claros. Só assim será possível assegurar a todos os

brasileiros os benefícios econômicos e sociais da exploração mineral. Esse bem

integra o patrimônio da União, competindo privativamente a esta legislar sobre

jazidas, minas, outros recursos da mesma natureza e metalurgia.

Os recursos minerais são bens públicos e, como tal, devem ser tratados por

todas as esferas de poder. Assim, a sociedade pode exigir e impor mecanismos

de compensação ou participação nos resultados da explotação dessas riquezas,

direito inexistente nos ciclos históricos de exploração do ouro e do diamante.

Segundo o coordenador de Política Tributária da Secretaria de Fazenda de

Minas Gerais, Ricardo Luiz Oliveira de Souza, o sistema federativo, modelo de

organização estatal no qual o Brasil se insere, caracteriza-se por três pilares de

autonomia: política, administrativa e financeira. Para ele, “a autonomia financei-

ra é o traço essencial dessa qualificação”, a partir da qual cada ente político,

efetivamente, tem condições de implementar políticas públicas e financiar os

serviços sociais indispensáveis à sociedade.

Esse ponto de vista foi compartilhado pela maioria dos expositores do Semi-

nário. Ricardo de Souza ressaltou que é fundamental as competências legislativas

e administrativas dos entes federados refletirem o equilíbrio econômico da divi-

são de atribuições constitucionais entre os entes políticos.

No regime jurídico em vigor, o aproveitamento do recurso mineral e do

potencial hidráulico em muito se assemelham. Para Marcelo Mendo Gomes

de Souza, consultor jurídico do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), há

quatro situações idênticas relacionadas a tais aproveitamentos. Primeiro,

em ambos os casos os bens integram o domínio patrimonial da União e, por

isso, são bens públicos. Segundo, a propriedade é distinta da do solo desde a

Constituição da República de 1934. Terceiro, o aproveitamento dos recur-

sos minerais é feito mediante outorga do governo federal. Quarto, o produto

da lavra é de propriedade do concessionário, o que demarca a separação

jurídica entre a propriedade dos recursos minerais e a do imóvel onde se

encontram.

A legislação minerária adota essas concepções. Pelo Código de Mineração,

jazida é a massa individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando à super-

fície ou existente no interior da terra, dotada de valor econômico. E mina é a jazida

em lavra. Assim, o bem mineral em sua ocorrência natural somente se transfor-

ma em jazida depois de realizado um trabalho de pesquisa e de se constatar sua

economicidade. Vale dizer que à jazida é dado um valor econômico.



REVISTA DO LEGISLATIVO 35

Os recursos da CFEM e do ICMS

Os alicerces da autonomia financeira do poder público baseiam-se em duas
espécies de receita: a originária, em razão da exploração do patrimônio público,

a exemplo da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
(CFEM) ou do royalty, e a derivada, decorrente do exercício da competência

tributária dos entes federados.
Segundo a Constituição Federal, os Estados somente podem instituir três

impostos: o de operações relativas à circulação de mercadorias e sobre presta-
ções de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunica-

ção (ICMS); o de transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens e servi-
ços (ITCD); e o de propriedade de veículos automotores (IPVA).

Realçando o papel do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)
na gestão do patrimônio mineral brasileiro, de forma social, ambiental e econo-

micamente sustentável, Marco Antônio Valadares Moreira, diretor de Planeja-
mento e Arrecadação do órgão, centrou sua palestra nas questões relaciona-

das à CFEM, cuja natureza jurídica foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justi-
ça como preço público.

Receita originária decorrente da exploração do patrimônio público, os recur-
sos da CFEM são distribuídos entre os Municípios (65%), os Estados (23%) e a

União (12%). A base de cálculo da CFEM é o faturamento líquido obtido com a
venda do produto mineral, deduzidos os tributos, as despesas de transporte e

os seguros. Quando a venda não ocorre em razão de o produto ter sido consu-
mido, transformado ou utilizado pelo próprio minerador, o valor da CFEM toma

por base as despesas diretas ou indiretas realizadas até o momento da utiliza-
ção do produto mineral.

Ricardo de Souza, da Secretaria de Fazenda, salienta que na legislação tribu-
tária de Minas Gerais predomina, em relação às operações internas com mer-
cadorias, o instituto do diferimento, técnica que posterga o momento do reco-
lhimento do ICMS para uma etapa seguinte, normalmente a de industrialização.
No caso das operações interestaduais com mercadorias, quando a remessa é
para a industrialização, ela é tributada. Trata-se de situação que se verifica com
maior incidência em relação ao minério de ferro.

Porém, se a remessa é destinada à exportação, a operação não sofre a
incidência do ICMS (Lei Kandir). Ressalte-se que, para efeitos de ICMS, é utiliza-
do o mesmo conceito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Com
isso, resultam algumas diferenças de interpretação da etapa da cadeia econô-
mica em que se trata de ICMS ou de CFEM.

Para a prestação de serviço de transporte de bens minerais que repercuta
na receita dos Municípios na composição do Valor Adicionado Fiscal (VAF), a

origem da prestação do serviço é que determina a que Município caberá a parti-
cipação do VAF em relação ao fato gerador ocorrido.

Com vistas ao aprimoramento da fiscalização desses recursos, o DNPM,
conforme Marco Antônio Moreira, além de divulgar informações pela internet

sobre o encaminhamento de processos de cobrança para instituições públicas
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e privadas, realiza acordos de cooperação técnica com Estados e Municípios.
No caso de Minas Gerais, o acordo celebrado há mais de seis anos ainda não foi

implementado. Como salienta o DNPM, o acordo de cooperação proporciona a
participação nas fiscalizações e possibilita ao Estado e aos Municípios o acesso

às informações das empresas mineradoras.
Nos últimos anos, os valores da CFEM evoluíram positivamente. Em 2006,

a arrecadação foi de R$465 milhões; em 2007, de R$540 milhões; e, em
2008, prevê-se que seja de, aproximadamente, R$620 milhões.

Não obstante, um fato chamou a atenção do diretor do DNPM. Segundo ele,
o volume de recursos arrecadado em Minas Gerais, em maio de 2008, foi

inferior ao do mesmo período de 2007, no momento em que se constatava
franca expansão do mercado de minérios. Essa situação evidencia falha no re-

colhimento da CFEM, fato que motivou o Departamento a promover fiscalização
específica em Minas Gerais. O Estado deve se empenhar para implementar o

acordo com o DNPM.
Existe, segundo Ricardo de Souza, da Secretaria de Fazenda, uma sinergia

muito grande entre a fiscalização da CFEM e a do ICMS para fins de averiguar
indícios de sonegação. Na simulação realizada pela Secretaria com a extração
de minério de ferro, o faturamento bruto dessa atividade econômica foi de
R$14,56 bilhões. Caso a CFEM fosse calculada à razão de 3%, ela geraria uma
arrecadação de R$437 milhões. No cômputo geral, o faturamento bruto de
todas as atividades vinculadas à extração mineral no Estado gira em torno de
R$22,52 bilhões. Portanto, se fosse adotada a alíquota de 3%, os recursos da
CFEM somariam R$675 milhões. No entanto, no Brasil, em 2007, a arrecada-
ção da contribuição foi de R$548 milhões.

Ao ser examinada a arrecadação do setor de mineração em relação ao ICMS
entre os exercícios de 2003 e 2006, as operações internas cresceram 151%,
enquanto as saídas para o exterior cresceram 85%. Tendo em vista que a tribu-
tação acarreta o repasse da cota-parte dos Municípios em percentual de 25%,
tal crescimento favorece tanto o Estado quanto os Municípios, que participam
dessa receita por meio do VAF.

Ressalva-se que as operações de exportação não geram incremento no
quantum  a ser distribuído aos Municípios, embora sejam computadas para o

cálculo do VAF. De acordo com o escopo de priorização da fiscalização, com a
intensificação inclusive do uso da informática, em razão da alocação da mão-de-

obra fiscal nas atividades planejadas, não houve ainda ações conjuntas com o
DNPM na fiscalização da CFEM. Porém, para o governo mineiro, com base no

cálculo da relação custo-benefício dessa operação, seria mais vantajoso priorizar
a fiscalização do ICMS, cuja parcela estadual é significativamente maior que a

da CFEM. Reconhece-se, contudo, que, principalmente se for implementado o
critério da incidência da CFEM sobre o faturamento bruto, o número de contri-

buintes das duas bases deve conferir, podendo o cruzamento do faturamento
ser realizado por via eletrônica. A massificação do uso da nota fiscal eletrônica

facilitará o trabalho de fiscalização.

Marco Antônio Moreira
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Reforma tributária e royalties

Em relação à Proposta de Emenda à Constituição da República 233, de 2008,

que trata da reforma tributária, em tramitação no Congresso Nacional, esti-
ma-se um impacto negativo na arrecadação do ICMS, em Minas, da ordem de

R$8 bilhões anuais, com reflexo de R$2 bilhões a menos nos cofres munici-
pais. Para atenuá-lo, Minas e outros Estados apresentaram emendas à Câmara

dos Deputados com o intuito de corrigir as distorções da PEC 233, de 2008.
Foram propostas também modificações em relação aos royalties.

Pretende-se padronizar a incidência sobre o faturamento bruto, com a pos-
sibilidade de utilização do valor das commodities  no mercado internacional para

fins da base de cálculo da CFEM. A Secretaria de Fazenda defende ainda altera-
ção na Constituição Federal, no sentido de estabelecer expressamente a com-

petência do Estado e dos Municípios para fiscalizar e cobrar a receita dos royalties

de forma direta, e não por via indireta, mediante convênio.

A gênese e a defesa dos royalties  pautaram a palestra do deputado federal
Vítor Penido, presidente do Grupo de Trabalho de Recursos Minerais, da Comis-

são de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Inicialmente, ele fez um
relato sobre a extinção, pela Constituição Federal de 1988, do Imposto Único

sobre Minerais (IUM) e sobre os royalties  na esfera federal. Relatou as dificul-
dades vividas pelos Municípios até o advento da CFEM, em 1989, e a previsão,

na Constituição mineira de 1989, de um fundo estadual para os Municípios
mineradores.

Como vice-presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos
Deputados e coordenador de um grupo de trabalho sobre mineração em ter-

ras indígenas e sobre carvão mineral, apresentou vários pontos para reflexão.
Inicialmente, indagou se há necessidade de discutir um novo código de mine-

ração ou simplesmente de adaptar o existente às minas. Questionou se a
política minerária de hoje é a mais eficiente e eficaz. Ponderou também sobre

a necessidade de se criar um ministério específico para a mineração, devido
ao tamanho e à importância da atividade para o País. Por último, salientou a

necessidade de se promover uma ampla discussão a respeito do solo e do
subsolo, defendendo a transferência da competência constitucional da maté-

ria para os Estados, medida que, segundo avalia, é de grande relevância para
Minas Gerais.

A mineração e os entes federativos

Por sua vez, Priscila Viana, consultora jurídica da Associação dos Municípios
Mineradores de Minas Gerais (Amig), identificou lacunas e falhas que dificultam

a aplicação da legislação minerária tanto para os Municípios, o Estado e a União
quanto para as empresas e concessionárias dos direitos minerários. A base

legislativa teria sido produzida, em grande parte, de acordo com uma ordem
constitucional não mais vigente. O maior exemplo disso é o Código de Minera-

ção, cujas alterações posteriores não refletiriam o que propõe a Constituição
Federal. Segundo ela, outro ponto importante é que não se deveria desvincular a

Deputado Vítor Penido

Priscila Viana

Alair Vieira

Willian Dias



REVISTA DO LEGISLATIVO38

CFEM do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, tratando-a como

mera receita, o que a caracteriza como de natureza tributária e não corresponde
à razão para a qual foi criada.

Priscila propôs uma atuação mais imediata e concreta, com respaldo no
próprio arcabouço constitucional federal e estadual. Em especial quanto à com-

petência para registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de
pesquisas e a exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios,

matéria ainda não regulamentada. Ela atribuiu a previsão de uma política
minerária e de recursos hídricos na Constituição do Estado a um simpósio rea-

lizado há 20 anos na Assembléia Legislativa.
Lamentou, porém, que, em relação à mineração, nada tenha sido produzi-

do. Ainda não se criou o sistema estadual de gerenciamento dos recursos
minerais, como também não foram adotados instrumentos de controle dos

direitos de pesquisa e de exploração dos recursos minerais e energéticos. Da
mesma forma, não se cumpriu a previsão de que o Estado assistirá, por meio

de um plano de integração e de assistência e do fundo de exaustão, os Municí-
pios onde são desenvolvidas atividades mineradoras, buscando garantir a per-

manência de seu desenvolvimento socioeconômico quando não contarem mais
com o minério.

A competência comum dos entes federados representaria a efetiva aplica-
ção do federalismo cooperativo, soma de esforços para a consecução de um
interesse comum, o bem maior da população. Afirma Priscila: “Várias dessas
competências já são exercidas há muitos anos por todos os entes, a exemplo da
preservação do meio ambiente, da assistência social e da saúde. Só na questão
minerária ela ainda não foi implementada. Não consigo ver a diferença desse
inciso em relação aos demais, constantes no mesmo artigo. Ela se concretiza
por meio do exercício do poder de polícia, porque é uma competência adminis-
trativa, de atuação.”

Assim, os Estados e os Municípios, pautados nessa previsão, poderiam
exigir documentos relativos à exploração, ao volume de extração, à
comercialização, ao pagamento de CFEM e outros. Com esse entendimen-
to, poderiam ser estabelecidas penalidades pelo não-atendimento de tais
exigências.

Como importante iniciativa, a representante da Amig citou a lei do Municí-
pio de Itabirito sancionada em dezembro de 2007, que já trouxe enormes
benefícios. A norma legal reflete os limites, as características e a forma de
exercício dessa competência, não invade a competência privativa legislativa da
União, nem pretende exercer uma competência que é de outro ente.

Finalmente, fazendo coro com a maioria dos palestrantes, a representante
da Amig defendeu que os Municípios e os Estados deixem de ser meros especta-

dores do que acontece em seu subsolo e passem a cumprir o que o texto cons-
titucional disciplina. A aplicação do que determina a Constituição é preponde-

rante para que se dê segurança jurídica a todos os envolvidos na questão
minerária.


