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1. O PROJETO DO GOVERNO MINEIRO

A proposta encaminhada Liderança do Governo na Ci-
mara Federal pelo Governador do Estado de Minas Gerais
propondo a criaçao do "Fundo Nacional de Exaustão Mine-
ral", se transformada em lei pelo Congresso Nacional,atri
buira ao titular da concesso de lavra a obrigaçao de pa-
gar uma indenização pelo direito de realizar o aproveita-
mento do bem mineral.

O Fundo de Exaustio Mineral seráformado por recur-
sos financeiros provenientes das empresas de mineraçao,
razo de tris por cento do faturamento líquido resultante
da venda do produto mineral obtido ap6s a ultima etapa do
processo de beneficiamento e antes da sua	transformação
industrial.

Os recursos financeiros angariados serio repassados
aos Estados e Municípios onde se situam as minas razao
de sessenta e quarenta por cento, respectivamente.

II. A JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A proposta de Emenda Constitucional em tela originou
se da Secretaria de Estado das Minas e Energia - SEME/MG.

Os idealizadores da proposiçojustificain	a idia
sob o fundamento de que a instituição da obrigação de in-

*Advogado e mestrando em Direito Administrativo pela Uni-
versidade Federal de Minas Gerais - UFMG.
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denizar justifica-se pela necessidade de se reparar as P2
pulaçoes dos Estados e Municípios onde se situam as minas,
pela exaustao dos recursos minerais que lhes pertencem,ad
quiridos em função da ocupação do espaço físico pertinen-

te s jazidas;

"A ação de indenizar, aqui proposta, tem o elevado
espírito de compensar e ressarcir as populaçoes dos
Estados e Municípios pela exaustao de um patrimnio,
que possuem, adquirido em virtude de terem as mesmas
ocupado, hist6rica e economicamente, o espaço físico
onde se encontra a jazida mineral, e consagrado	no

espírito da ConstituiçaO de conferir	União a pro-

priedade do subsolo."

Curioso observar que a justificativa do projeto res-
salta que às populaçoes residentes nas proximidades	das

minas sao as legítimas propriet&rias dos recursos mine-
rais, pelo simples fato de terem ocupado, bist6rica e eco
nomicamente, as áreas superficirias as jazidas situadas

nas proximidades das minas.

Trata-se de uma concepção juridicamente	equivocada

como se demonstrará adiante.

III. OUTROS PROJETOS DE INSTITUIÇÃO DO FUNDO DE EXAUSTÃO

A íd&ia da SEME/MG de instituição do Fundo de Exaus-
tão Mineral nao nova. Vários projetos sobre o tema
foram apresentados ao Congresso Nacional sem que nada fi-
casse definido, como os dos Deputados Walmor de Luca, Jor

ge Ferraz, Mário Assad e Jorge Carone.

De todos os projetos, o que mais repercutiu foi o do
Deputado Mrio Assad que, partindo de uma proposta do Sr.
Paulo Camilo de Oliveira Pena, tentou, atravs do Projeto
de Lei n9 4.094 de 1984 da Cmara dos Deputados,	insti-

tuir o chamado "Fundo de Exaustao Mineral".

- O projeto do Deputado Mrio Assad tem o mrito de

nao ferir • o princípio constitucional da unicidade do im-
posto sobre minerais, uma vez que o fundo proposto seria
formado por recursos deduzidos do imposto de renda devido
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pelas empresas produtoras e consumidoras de min&rios.

o projeto do Deputado Jorge Carone	semelhante
ao que ora se examina. As jínicas diferenças sao:
a) a alíquota da "indenização" seria de cinco por cento;
b) a distribuição da receita seria de quatro e meio por

cento para o Estado e meio por cento para o Município.

IV. O PRINCÍPIO DA UNICIDADE

-	Se aprovada, a proposta em apreço encerrara a cria-
çao de um novo Tributo.

Segundo a clssica definiçio do C5digo Tributário
Nacional:

"Art. 39 - Tributo toda a prestação pecuniria com
puls5ria, em moeda ou cujo valor nela se possa ex-
primir, que nio constitua sançao de ato ilícito,ins
tituída em lei e cobrada mediante atividade adminis
trativa plenamente vinculada."

Percebe-se com facilidade que 	gravame pecunirio
que atingíri:ã o titular da concessao de lavra	de natu-
reza tributaria, na medida em que atenderia a todos	os
requisitos especificados no Art. 39 do CTN.

Assim, de acordo com a proposta em foco, a aliena
çao de produtos minerais promovida pelo minerador produ-
ziria efeitos tributrios, fazendo surgir entre o Estado
e o titular da concessao, respectivamente, um direito e
uma obrigaçio capaz de delinear com perfeição o conteiído
de uma relaçao jurídica típica de Direito Tributário.

Alias, nem J preciso insistir na tese de que a obri
gaçao em apreço de natureza tributaria. A pr6pria jus
tificativa do projeto nao foge a essa realidade, confor-
me se infere no texto a seguir transcrito:

"Cabe ao Congresso Nacional a palavra final sobre
este aspecto da política mineral e tambm sobre a
carga tributaria que incide sobre esta atividade.
O dimensionamento desta carga tributaria deve ser
realizado i luz dos anseios de desenvolvimento s-
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cio-economicO do povo brasileiro, consideradas as
necessidades de desenvolvimento do setor mineral e
as expectativas que dele tem a sociedade brasilei-
ra. A carga tributaria, estabelecida em Imposto
único Sobre Minerais - IUM, mais a componente iride
nizaçao para o Fundo Nacional de Exausto Mineral,
pode ser absorvida pelo setor mineral."2

A proposição em exame procurou conferir ao tributo
a conotação de indenização. Ressalta-se que a prpria
lei, prevendo a possibilidade _de recurso a tais artifíci
os, prescreve que a denominação dada ao tributo nao fa
tor de caracterização da sua natureza jurídica. Ê o que
se depreende do Art. 49 do C6digo Tributrio Nacional:

"Art. 49 - A natureza específica do tributo e deter
minada pelo fato gerador da respectiva obrigaçao,
sendo irrelevantes para qualificla:
1 - a denominaçao e demais características formais

adotadas pela lei;" (grifamos).

A tentativa de mascarar a natureza tributaria da"in
denizaçio" que se pretende instituir, prende-se ao fato
de que a Constituição Federal nao permite que a ativida-
de mineraria seja tributada mais de uma vez.

Trata-se do Princípio da Unicidade do Imposto sobre
minerais, consagrado no inciso VIll do Art. 21 da Consti
tuiçao, cuja característica de tributaçao inica exclui
toda e qualquer outra.

Portanto, a instituição do tributo em apreço viria
ferir o princípio constitucional da unicidade, sendo ci
proposta, neste particular, inconstitucional.

V. A PROPRIEDADE MINERAL

A definitiva separação jurídica entre a propriedade do
solo e do subsolo, finalmente consagrada em nosso direi-
to a partir da Constituição de 1934, pode ser qualifica-
da como a maior e mais importante conquista da mineração
e responsivel pelo espetacular progresso	experimentado
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pela indústria mineral.

Ate que se chegasse a tal ponto de evolução, tive-
mos que passar por uma longa e tortuosa linha de evolu-
çao.

De acordo com as Ordenações Manuelinas e Filipinas,
coincidente com o período do Brasil Colonia, as minas e
jazidas pertenciam aCoroa Portuguesa, sendo este siste-
ma conhecido como regaliano ou realengo.3

O aproveitamento dos mine-rios se fazia, principal-
mente, atravs das datas minerais (ouro e outros metais),
concessio de datas (diamantes), posteriormente declara-
das nulas e substituídas pelo regime dos contratos de ex
ploraçao que vigorou ate- a introdução das regras do De-
ereto de 02 de agosto de 1771 (Real Extraçao), Regimento
de 1618 (cobre, chumbo e estanho), concessao	de lavra
(ferro), liberdade de pesquisa e extração (salitre)	e
inexistmncia de regime legal para a extração de esmeral-
das .4

Importante observar que,mesmo sob o domínio implac
vel da Coroa Portuguesa, as datas minerais representaram
o aparecimento de unia nova propriedade, conhecida como
mineral, que passava para o património do titular, desde
que lavrasse a jazida por mais de dois meses.

No período do Brasil-Impúrio o regime legal da pro-
priedade mineral passou a ser o dominial, onde o Estado
encarnava a figura do proprietário das reservas minerais.

Entretanto, respeitou-se o direito adquirido relati
vo i propriedade privada das datas minerais, sendo o re-
gime de aproveitamento caracterizado pela concessao, au-
torizaçao de lavra e arrendamento, permanecendo o prin-
cípio da dicotomia entre a propriedade do solo e subsolo.

A Proclamação da República (Constituição de 1891),
representou um retrocesso. Período influenciado pelas
ideias individualistas, retirou a propriedade das jazi-
das do Estado, passando-as para o patrimnio particular
do proprietario do solo.

05



Trata-se do regime da acessao, onde a propriedade
do solo compreendia a do subsolo ao velho estilo do di-
reito romano: "usque ad coelum usque ad inferos"6.

Apesar da consagraço do princípio da acesso, as
jazidas continuaram como propriedade distinta da do solc
tanto que o proprietario podia separar a mina do solo pa
rã efeito de alienação, arrendamento, comodato, hipoteca,

etc.
Com o advento da Constituição de 1934 restaurou-se

o princípio da dicotomia entre a propriedade do solo e
subsolo para efeito de aproveitamento das reservas mine-
rais. A propriedade das jazidas e minas no manifesta-
das passaram ao domínio da Uniao Federal (regime domini

ai) . 7
o regime de aproveitamento passou a ser o da conces

sio (lavra) e autorização (pesquisa), confirmado por to-
das as demais Constituiçoes (1937, 1946, 1967, 1969).

A legislação mineraria reunida sistematicamente em
c6digos modernos (C6di.gos de Minas de 1934 e 1940 e Cedi
go de Mineraçao de 1967) assegurou a todos a possibilida
de de acesso i propriedade mineral, de início, timidamen
te, em razio do direito de preferencia do proprietrio
do solo, para posteriormente, a partir do advento do C-
digo de Mineraçao, evoluir no sentido de substituir o di
reito de preferncia pelo da participaçao do proprieta-
rio do solo nos resultados da lavra.

Principalmente a partir da Constituição de 1934, os
doutrinadores passaram a se preocupar com intensidade com
a questão pertinente a propriedade do subsolo.

O tema da propriedade sobre as reservas minerais
constitui mataria controvertida. Alguns entendem que as
jazidas constituem propriedade da Uniio 8 , outros da Na

çiog.
Mais modernamente, outros autores entendem	que as

jazidas compoem o chamado domínio publico e que o Estado,
no caso brasileiro a Uniao Federal, nio se relaciona com
a jazida como o proprietrio comum, que pode usar, gozar
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e dispor da coisa de acordo com o seu fim.

O relacionamento do Estado com a jazida se faz atra
vs do exercício do seu poder de imprio ou soberania ia

	

terna. Assim, depois de concedido o aproveitamento	da
jazida, o concessionrio passa a ser o proprietário do
mine-rio extraído e da mina, podendo vender, trocar, doar,
etc. , desde que pague a compensação pecuniria de natura
za tributaria representada pelo IUM, que tambm se cons-
titui em manifestaçao de soberania do Estado.

	

A respeito, convm citar a liçao de Fiely	Lopes Neirei
les. 10

O domínio público em sentido amplo, o poder de
dominaçao ou de regulamentação que o Estado exerce
sobre os bens do seu patrimnio (bens pGblicos), ou
sobre os bens do patrimnio privado (bens particula
res de interesse puiblico), ou sobre as coisas ina-
propriíveis individualmente, mas de fruiçao	geral
da coletividade (res nullius). Neste sentido amplo
e gen&rico, o donuTioËlico abrange no 56 os
bens das pessoas jurídicas de direito publico inter
no, como as demais coisas que, por sua utilidade co
letiva, merecem a proteção do Poder Publico, tais
como as guas, as jazidas, as florestas, a fauna, o
espaço areo, e as que interessam ao património bis
t6rico e artístico nacional. Exterioriza-se, assim,
o domínio puiblico, em poderes de soberania e em di-
reitos de propriedade. Aqueles se exercem sobre to
das as coisas de interesse publico, sob a forma de
domínio eminente estes, s6 incidem sobre os bens
pertencentes as entidades pfibli cas, sob a forma de
domínio patrimonial.
0 domínio eminente	o poder político pelo qual	o
Estado submete asua vontade todas as coisas de seu
territ6rio. É uma das manifestações da	soberania
interna nao direito de propriedade. Como expres-
são da soberania nacional nao encontra limites se-
não no ordenamento jurídico-constitucionalestabele
cido pelo proprio Estado. Este domínio alcança nao
so os bens pertencentes s entidades puiblicas, como
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a propriedade privada e as coisas inapropriveis,de

interesse publico."

Tambm de grande valia é a opinião do grande mestre
ThemistocleS Brandao Cavalcanti : 11

 quer isto dizer que seja o Estado, no caso, a
União, a proprietria das jazidas. Mas ele exerce,
por força da Constituição, o poder eminente sobre
elas, poder se nao de domínio, pelo menos aquele po

-der que Rui Barbosa chamava de jurisdição e, portan
to de soberania."

Sendo assim, segundo outros autores, as jazidas in-
tegram o domínio publico, que se exterioriza sob a forma

de domínio eminente.

VI. ATO ILÍCITO E INDENIZAÇÃO

	

O princípio geral de direito segundo o qual o	ato

	

ilícito se constitui em fonte ou causa da obrigação	de

prestar indenizaçao encontra-se consagrado cm nossa
gislaço, especificamente no C6digo Civil:

"Art. 159 -Aquele que, por aço ou omissao volunt
ria, negi gencia ou impr'idncia, violar direi Lo

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o

dano."

Segundo lição de Orlando Comes 12:

"Em sua eonfiguraçao externa, a sançã o civil apre-

senta-se como unta relação obrigacional- Praticado
o ato, nasce, para o agente, a ob ri g a ção de indeni-

zar a vítima, tendo por objeto prestaçuo de ressar-
cimento. Na relação obrigacional, assim constituí-
da, o agente é devedor e a vítima credor, tal como
se entre os dois houvesse contrato. Todavia, esta
semelhança e aparente, porquanto a obrígaço de
quem praticou ato ilícito no & contraída volunta-
riamente como a de quem contrata."

De acordo com a norma jurídica, para que o dever de
indenizar se imponha, torna-se necessrio a presença dos
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dois elementos constitutivos do ato ilícito: o dano e a
culpa. Tais elementos devem estar interligados pela re-
laçao de causalidade ou nexo causal de tal maneira que o
dano seja consequncia do ato ilícito praticado.

Portanto, a obrigação de indenizar pressupõe a ocor
rancia de um ato ilícito como causa ou fonte da obriga-
ço de indenizar. Dessa maneira, a obrigação de prestar
indenizaçao foi instituída pela norma jurídica para repa
rar qualquer lesao de direito individual.

Convm observar que o exercício regular de um direi
to reconhecido, corno por exemplo, o direito de lavrar com
base em concessao de lavra ou manifesto de mina, nao pode
ser caracterizado como ato ilícito:

"Código Civil.
Art. 160 - No constituem atos ilícitos:
1 - os praticados em legítima defesa ou no exercí-

cio regular de um direito reconhecido".

Finalmente, para o imbito e alcance do presente es-
tudo, basta apreender que o direito impõe certas conse-
quncias a quem pratica o ato ilícito, fazendo surgir no
mundo jurídico a obrigaçao de reparar pecuniariarnente o
prejuízo causado. Aquele que o pratica se torna, contra
sua vontade, sujeito passivo da obrigação (devedor), en-
quanto aquele que suportou o gravame se torna sujeito a-
tivo ou credor.

VI. O N1RITO

Ap6s a singela apresentação da evolução histricado
regime legal das jazidas e minas desde o Brasil - Colonia
ate a atualidade, bem como após breve exposição doutrin&
ria sobre os princípios que regem a obrigação de prestar
indenizaçao, cumpre examinar o mrito da questao.

No entanto, convem relembrar que o projeto em foco
procura-se sustentar juridicamente na fundamentaçao se-
gundo a qual as populações que residem nas proximidades
das minas sao as legitimas propríetrias das respectivas
jazidas, em função da ocupação hist5ria e econ&nica	do
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espaço físico a elas pertinente.

Trata-se de fundamentação completamente inviavel e
sem o menor amparo doutrinrio e legal e, pottanto,iiflprø

cedente.
Consoante ficou demonstrado durante a síntese	da

evolução hist6rica do regime legal das minas e jazidas,
as popu1açes que residem nas proximidades das reservas
minerais jamais foram ou sao as proprietárias das mesmas.

A tese encontra, por absurdo, algum paralelo	com

uma esdrixula propriedade mineral em comum, onde	todos

os residentes nas proximidades da mina seriam os legiti
mos proprietrios das respectivas jazidas, independente-
mente da propriedade da superfície.

Trata-se de um regime de acessao as avessas.

Verifica-se tainbm, que o texto da justificativa da
idia de criação do fundo de exaustao, entra em profunda
contradição, pois consegue atribuir concomitantemente a
propriedade mineral as populaçoes que residem nas proxir
midades das minas e	União Federal:

"A ação de indenizar, aqui proposta, tem o elevado
espírito de compensar e ressarcir as populaçoes dos
Estados e Municípios pela exaustao de uni patrimnio
que possuem, adquirido em virtude de terem as mes-
mas ocupado, histSrica e economicamente, o espaço

físico onde se encontra a jazida mineral, e consa-
grado no espírito da Constituiçao, ao conferir	a

Uniao a propriedade do subsolo" (grifamos).13

Ora, a propriedade atribuída a União Federal exclui
ria a atribuída as populaçoes residentes nas pruximidr

des da mina e vice-versa.

Alguns poderiam at tentar socorrer a tese exposta
na justificativa do projeto em tela, alegando que a fuir
damentaçao estaria correta em razao da existncia da teo

ria que atribui	Nação a propriedade do subsolo.
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Se empreendida, a tentativa estaria fadada ao insu-
cesso. A teoria que atribui a propriedade do subsolo
Nação, considera a mesma como uni todo e nao como uma re-
duzidae determinada parcela do elemento humano formador
da Nação que reside nas proximidades da mina.

Por outro lado, pode-se inferir com apoio nas dou-
trinas que informam o regime legal das minas e jazidas e
com o auxílio do prGprio desenvolvimento hist6rico por
que passou o nosso direito aplicável as minas e jazidas
que:
1 - as reservas minerais nunca foram propriedades dos es

tados-membros, municípios ou populações que residem
nas proximidades das minas;

2 - os estados - membros e municípios nao $30 os entes
federativos competentes para legislar sobre a mat-
ria ou administrar a pesquisa e lavra dos minerais.

Portanto, as populaçes que residem nas proximida-
des das minas, estados-membros e municípios nao sao par-
tes legítimas para pleitear qualquer reparação pecuni -
ria pelo aproveitamento das reservas minerais que, mesmo
se encontrando sob areas de suas respectivas jurisdiçoes
(estados e muniTios), nÂo lhes pertencem em face da di
cotomia entre a propriedade minerria e superficiria e
dos pr1nc1pos constitucionais que regem a propriedade
mineral..

Consequentemente, fica evidenciado que a argumenta-
ço exposta na justificativa do projeto, no sentido de
que a indenização seria devida aos estados-membros e mu-
nicípios, nao resiste a uma analise mais apurada.

ia no que se refere questão do ato ilícito e con-
sequente obrigaçao de prestar indenizaço, pode-se afir-
mar, a luz do direito que informa a matria,que nao exis
te qualquer fundamento jurídico capaz de justificar a co
brança da indenizaçao de quem exerce o seu direito de la
vra, pelo simples fato de que nao pratica qualquer ato
ilícito específico capaz de constituir a respectiva obri
gaçao.
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Do contrario, seria como atribuir a obrigação de in
denizar aquele que exerce um direito consubstanciado em
concesso unilateralmente outorgada pela União Federal.

Alem do mais, pode-se observar que os elementos cons
titutivos da obrigaçao como ato ilfcito,dano patrimonial
e nexo causal nao se encontram presentes quando o minera
dor exerce o seu direito de lavra.

Por conseguinte; pelo que ficou evidenciado, o pro-
jeto em apreço nao encontra amparo legal e doutrinário.

VIII. CONCLUSÃO

Diante do exposto pode-se, resumidamente, concluir
que a idEia de criação do fundo de exausto mineral no
deve prosperar na medida em que:
1 - fere o princípio constitucional da unicidade do im-

posto sobre minerais;
2 - a proposta nao foi colocada de maneira dcutrinarianiente

correta, pois o minerador nao pratica qualquer	ato

ilícito, fonte ou causa da obrigação de indenizar,ao
promover o aproveitamento de reservas minerais	com

base em concessao de lavra, ou manifesto de mina;
3 - os estadosmemhros, municípios e popuiaçoes residen-

tes nas proximidades das minas, nao so partes legi-
timas para pleitear as indenizaçes em tela.

Por outro lado, segundo a exposição de motivos do a
tual CEdigo de Mineraçao, sao os seguintes os objetivos
que norteiam a nossa política mineral:

1 - utilizar a produção mineral como instrumento para
acelerar o desenvolvimento economico e social do
Brasil, mediante o aproveitamento intenso dos re-
cursos minerais conhecidos, quer para consumo in-
terno, quer para exportaÇao

II - promover o aproveitamento econmico dos recursos
minerais e aumentar a produtividade das atividades
de extraçao, distribuição e consumo de recursos mi
nerais;
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TTT - etimiJlar o descobrimento e ampliar o conhecimento
de recursos minerais do pais;

IV - assegurar o abastecimento do mercado nacional	de

produtos minerais;

V - incentivar os investimentos privados na pesquisa e
no aproveitamento dos recursos minerais;

VI - criar condiçes de segurança jurídica dos direitos
minerais, de modo a evitar embaraços ao aproveita-
mento dos recursos minerais e estimular os investi
mentos privados na mineraçao".

Graças ação das autoridades legislativas e admi-
nistrativas, principalmente aquelas pertinentes ao Minis
trio das Minas e Energia e Departamento Nacional da Pro
duço Mineral, que desde a vigncia do C5digo de Minera-
çio tem exercido suas atribuiçoes pautadas na busca dos
objetivos supramencionados, a mineraçao muito tem contri
buído para o engrandecimento do país.

A mineraço em nosso Estado, hist5rica e economica-
mente, sempre exerceu papel de notvel iriiportncia, quer
direta quer indiretamente, como por exemplo, em - relaçao
as atividades que deli dependem como a construçao civil,
siderurgia e metalurgia.

Porm, a atividade mineradora guarda certas caracte
risticas que devem ser respeitadas.

A principal delas diz respeito àfase de	pesquisa
mineral, que deve, obrigatoriamente, ser cumprida	para
se chegar	lavra.

Na fase de pesquisa o minerador se depara com riscos eco
nomicos de grande monta, unia vez que a tarefa de revelar
riquezas minerais e dispendiosa e na maioria das vezes
infrutífera. Muitas vezes, o minerador sequer consegue
atingir a fase seguinte ou se a alcança, frequentemente,
revela sinais de exaustao financeira, sendo obrigado a
arrendar a mina ou mesmo alienar a concessao de lavra ou
o direito de requer-la.
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Apenas para se ter urna idia estatística das difi-
culdades que o minerador enfrenta na fase de pesquisa,
consoante estudo de Pierre Legouse 14 ,"nos últimos 30 anos
de mil projetos de exploração feitos por uma grande em-
presa de mineração, 78 justificaram sondagens, 13 foram
desenvolvidos comercialmente, 7 recuperaram o que foi gas
to na exploração 15 e apenas um resultou altamente rent
ve 1".

Ultrapassada a fase de pesquisa, deve o legislador
e administrador público procurar onerar o mínimo possi-
vel o minerador que consegue chegar,o mais das vezes, a
duras penas a fase de lavra. Deve o minerador sempre
contar com recursos financeiros para pesquisar novamente,
repondo e aumentando as reservas minerais medida que
desenvolve a produção.

Ate 1964, a política tributaria aplicada minera-
çao sempre foi considerada como uni dos entraves aativi-
dade mineradora, juntamente com o direito de preferncia
do proprietrio do solo.

A partir da lei 112 4.425/64 que criou o Imposto Oni
co Sobre Minerais - IUM, o primeiro obstculo foi afasta
do, enquanto que o segundo, somente foi removido com a
edição do Cúdigo de Mineração que substituiu o instituto
da preferencia pelo da participação nos resultados da la
vra.

No entanto, desde 1934 que o legislador procura cri
ar condiçoes tributarias favorveis ao crescimento da mi
neraçao. Desde entao, procura o legislador evitar que a
tributação esmague a atividade.

A legislaço minerria de 1934 limitou em 25% da
renda liquida da empresa de mineração o valor mximo da
carga tributária de todos os entes federativos a ser su-
portada pela empresa.

o Cúdigo de Minas de 1940 manteve a mesma linha
de política tributria, tendo apenas abandonado o critú
rio da renda líquida para limitar o encargo tributri o a
8% do valor da produção.
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As constituições de 1946 , 1967 e 1969 adotaram o
critrio do imposto único, elegendo o princípio da unici
dade como único capaz de evitar que uma desordenada poli
tíca tributaria viesse a colocar em risco atividade	de

tamanha importincia para a sociedade.

A aplicaço do princípio da unicidade tem atendido
satisfatoriamente a todas as partes interessadas: contri
buintes, fisco, estados e municípios a quem so repassa-
dos os recursos.

A legislaço do IUM retrata a preocupação de trans-
ferir os recursos arrecadados aos entes federativos pro-
dutores, Estado e Município, apesar de ser um imposto de
competencia daUniao, sendo o rateio feito proporcional-
mente a produção.

Se o principio da unicidade garante a atividade
tra uma possível imoderaço da tributação, 

há 
de se le-

var em conta que o ininerador nao se beneficia, como os
demais contribuintes do 1CM e IPI, do crdito tributrio
decorrente da aquisição de insumos, pois o minerador
considerado como consumidor final.

No que se refere exportação de produtos minerais,
seria bom observar que o minerador fica obrigado a reco-
lher o IUM devido ainda que com alíquotas reduzidas, en-
quanto que os demais exportadores contam com isenção do
1CM e IP1, sendo certo, que contavam, a bem pouco tempo,
com credito premio de IPI.

Finalmente, convm ainda destacar que o setor mine-
como grande consumidor de bens e serviços e forne-

cedor de matrias-primas para outras atividades como	a
siderurgia e metalurgia, o responsvel indireto por um
volume considervel de receitas públicas via arrecadação
de 1CM, IPI, ISS.

Por conseguinte, por todo o_exposto, a idia e cri
aço do Fundo Nacional de Exaustao Mineral, nos moldes
propostos, nao poderá prosperar perante o Congresso Na-
cional, por atentar contra os princípios doutrinírios co
locados em destaque neste trabalho.
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IX. NOTAS

1. Extraído do texto da justificativa do projeto.

2. Extraído do texto da justificativa do projeto.

3. Cf. Rocha, Lauro Lacerda - C&lígo de Minas (Das Mi-
nas e Jazidas no Direito Brasileiro), Livraria Frei-
tas Bastos, 1954, lã. Ed. pg 11).

4. CL Vivacqua, Attilio - A Nova Política do Sub-solo
e o regime legal das minas, Ed. Panamericana, 1942,
19 Ed. pgs.504/505.

5. Cf. Vivcqua, Attilio - obra citada, pgs.510/515 e
Penteado A.A.de Barros-Legislaçao Mineira do Brasil -
Est.Graf.Cruzeiro do Sul, 1941, pgs.1I/16.

6. Rocha,Lauro Lacerda-Coment&rios do C5digo de Mínera-
çao do Brasil:Revisto e atualizado, Forense, la.Ed.,
1983, pg.4.

7. CL Bedran, Elias - A mineração aluz do Direito Bra
sileiro, volume 1, ED. Alba Ltda., 1967, ia. Ed. ,pg.
53.

8. Cf. Bedran, Elias, Obra Citada pg. 74.

9. Cf. Rocha, Lauro Lacerda, obra citada pg.7.

10. Direito Administrativo Brasileiro, La. Ed., SI', Ed.
Revista dos Tribunais, pg.468.

11. Tratado de Direito Administrativo, vol. V - Livraria
F. Bastos, 1964, pg. 205.

12. Obrigações - 6a. Edição, Forense, 1981, pg. 308.

13. Extraído do texto da justificativa do projeto.

14. "Estado de Minas de 23/03186 - pg. 22.

15. Tecnicamente, a palavra "exploração" equivale a "pes
quisa".
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