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Resumo
Através do presente estudo objetiva-se uma análise acerca dos institutos
concernentes à compensação financeira como um todo, e tratando com
maior enfoque, sob o ordenamento jurídico brasileiro, a Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM. Foram
abordadas nas seguintes linhas, as peculiaridades legais e a aplicabilidade
prática da CFEM, procurou-se pois, trazer as luzes da apreciação acadêmica
o referido tema. Além de análises bibliográficas foram realizadas pesquisas
no sentido de transformar à teoria em números propriamente ditos, tornando
mais elucidativas as explanações então a serem tratadas.
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Introdução

A Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais
veio trazida pela Constituição Federal de 1988 em seu Art. 20, § 1º, onde:

Art. 20. São bens da União:
(...) § 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. (...)

1 Artigo científico elaborado como quesito de conclusão do Programa de Iniciação
Científica PIC-CESUC.
2 Graduando em Direito pelo Centro de Ensino Superior de Catalão – CESUC. Aluno do
7º Período.
3 Especialista em Direito Civil pela Universidade Federal de Uberlândia; Mestre em Direito
pela Universidade de Franca; Professor do curso de Direito do Centro de Ensino Superior
de Catalão - CESUC.
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Tratou-se pois, de inovação jurídica, até então tal instituto não
havia ainda sido tratado legalmente, desta forma o legislador constituinte
deixou clara sua intenção de que a União, os Estados e os Municípios
tinham direito à participação nos lucros decorrentes da atividade mineraria.

Como bem se sabe, a exploração mineral é uma atividade
extremamente degradante em se tratando de impacto, as áreas exploradas
dificilmente retornarão ao seu estado anterior, pois a devastação ambiental
no que tange tanto a fauna, a flora e a própria geografia do local, como o
solo e as águas da região ficam gravemente comprometidas.

Além do que a própria população local acaba sofrendo danos
diretos em sua saúde em decorrência da atividade mineraria não
necessariamente os trabalhadores envolvidos (que também recebem grande
impacto), mas a população em geral, que habita as áreas próximas.

Em razão de tais circunstâncias, foi instituída a Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM, com o objetivo
de minimizar o impacto decorrente da atividade mineraria. Diversas leis
esparsas foram criadas no intuito de regulamentar a arrecadação da CFEM,
e serão tratadas em momento oportuno.

Também foi criado, através da Lei N° 8.876, de 2 de maio de 1994,
o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, autarquia
vinculada ao Ministério de Minas e Energia e responsável além de diversas
outras atribuições, pela arrecadação e gerenciamento da CFEM.

1 – Legislação pertinente

Como dito anteriormente há uma vasta gama de leis que estão
umbilicalmente atreladas a CFEM, cada uma em específico disciplina um
instituto, de modo que a análise do tema se torne mais acessível. Não é o
objetivo tratar sobre todas as leis envolvidas, devido ao fato de serem
inúmeras as mesmas, porém tentaremos estabelecer linhas gerais acerca das
de maior relevância.

Preliminarmente cite-se a Lei N° 6.567/78, que disciplina o
aproveitamento através da extração das substâncias minerais. Dispõe o Art.
2º da referida Lei:

Art. 2° - O aproveitamento mineral por licenciamento é  facultado
exclusivamente ao proprietário do solo ou a quem dele tiver
expressa autorização, salvo se a jazida situar-se em imóveis
pertencentes a pessoa jurídica de direito público, bem como na
hipótese prevista no § 1° do art. 10.
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Entende-se portanto, que o direito de exploração pertence ao
proprietário do solo em que reside a substância a ser extraída. Importante
salientar que mesmo na propriedade do solo ainda é necessária a expedição
de autorização para a exploração dos recursos, autorização essa a ser
expedida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, o procedimento
para adequado para a obtenção da licença está disciplinado na Portaria nº
266/08 do DNPM.

Outra norma de bastante relevância é a Decreto-Lei nº 227/67, que
institui o Código de Mineração, que de uma maneira bastante abrangente
tutelou de forma efetiva o Direito Material concernente a atividade
mineradora. Deixou-se claro que pertence à União o direito de
administração dos recursos minerais, além de regulamentar a forma com a
qual é concedido o direito de aproveitamento dos referidos recursos em
consonância com a já aludida Portaria nº 266/08 do DNPM.

Entretanto e sem prejuízo das demais, entendemos ser a norma de
maior importância para o presente estudo como sendo a Lei nº 7.990/89,
que instituiu para os Estados, Distrito Federal e Municípios, a compensação
financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos
minerais em seus respectivos territórios, plataforma continental, mar
territorial ou zona econômica exclusiva, ou seja, efetivamente trouxe a tona
regras mais aprofundadas acerca da CFEM, que até então só havia sido
mencionada no Art. 20, § 1 da CF/88, sem ainda lei específica que a
disciplinasse.

2 – A compensação financeira pela exploração de recursos minerais

Com o advento da Lei nº 7.990/89, ficou reiterada a intenção
legislativa de que fosse concedida participação aos entes federativos,
dos lucros provenientes a exploração mineraria em regime de
compensação.

A Lei nº 7.990 criou a alíquota única de 3%, porém a Lei nº 8.001/
90, mais precisamente em seu Art. 2º, §1º e incisos, trouxe novos
percentuais de cálculo a serem utilizados.  A CFEM é calculada sob a
alíquota que varia de 0,2% a 3%, conforme seja a natureza do produto
explorado, veja a tabela a seguir:
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Fonte: DNPM.

O valor utilizado como base de cálculo corresponde ao valor do
lucro líquido obtido através da venda do produto, e quando o produto é
consumido pelo próprio minerador é calculado sob as despesas oriundas
da extração. Desta maneira se posiciona o STJ:

ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA A
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM.
CRITÉRIOS DE CÁLCULO. LEI 7.7990/89, LEI 8.001/90 E
DECRETO 01/91. INSTRUÇÕES NORMATIVAS 6, 7 E 8/2000
DO DIRETOR-GERAL DO DNPM. 1. Não pode ser conhecido
o recurso quanto à matéria relativa à Instrução Normativa nº 7/
2000, por não indicar adequadamente a questão controvertida,
com informações sobre o modo como teria ocorrido violação ao
dispositivo de lei federal (Súmula 284/STF). 2. Ao estabelecer a
base de cálculo da “contribuição financeira para a exploração de
recursos minerais - CFEM”, o legislador adotou como parâmetro
o faturamento líquido correspondente às “receitas de venda do
produto mineral”. Nos termos do art. 2º da Lei nº 8.001/90 e do
art. 14, II, do Decreto nº 1/91, a CFEM corresponde a 3% das
receitas de vendas do produto mineral, excluídos os tributos
incidentes sobre a comercialização, bem como as despesas de
transporte e de seguro do produto mineral. 3. São legítimas as
disposições da Instrução Normativa nº 8/2000, que, ao
regulamentar a forma de fiscalização do recolhimento da CFEM,
não extrapolou os limites e a competência fixados pelo legislador
(Lei nº 8.876/94, art. 3º, IX; Lei nº 7.805/89, art. 9º, § 2º). 4.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
REsp 756530 / DF RECURSO ESPECIAL 2005/0092596-2.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI. (1124). T1 - PRIMEIRA
TURMA. 12/06/2007. DJ 21/06/2007. p. 280.

O valor calculado sob o lucro líquido obtido do produto é distribuído
da seguinte forma, conforme Art. 2º, § 2º da Lei nº 8.001/90:
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a)  12% para a União
b) 23% para o Estado
c) 65% para o Município

Também, de acordo com o Art, 8º da Lei nº 7.990/89, é vedado
aos entes federativos a utilização dos recursos arrecadados para o
pagamento do quadro permanente de pessoal.

Dos 12% destinados à União, 10% (dez por cento) vão para o
Ministério de Minas e Energia, a serem integralmente repassados ao
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, que destinará 2%
(dois por cento) desta cota-parte à proteção mineral em regiões
mineradoras, por intermédio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Os outros 2% (dois por
cento) são repassados ao 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.
(Art. 2º, §2º, II-A e III da Lei 8.001/90).
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Já o valor repassado aos Estados e Municípios deverão ser
aplicados em prol da comunidade local de modo a melhorara as condições
de vida da região, investindo-se em educação, saúde, lazer e infra-estrutura
por exemplo.4

3 – Natureza Jurídica

A doutrina tributarista pouco trata acerca da CFEM, o que não se
pacifica é se ela se trata de modalidade de tributo ou não. Onde mais
assunto se encontra, doutrinariamente falando, são nas obras de Direito
Financeiro. Kyoshi Harada5 com muito propósito, traça relevantes linhas
de raciocínio quanto à natureza jurídica da CFEM, que por sinal é bastante
controvertida em muitos aspectos.

Em análise preliminar, poder-se-ia concluir que a CFEM se trata
de tributo, pois assim determina o Art. 3º do CTN:

Art. 3º - 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.

De fato, em análise literal do dispositivo legal pode-se dizer que
a CFEM se adéqua em todos os sentidos ao texto, seria então a CFEM
uma espécie de tributo? Entendemos que não, a discussão quanto à natureza
jurídica reside dentre outros aspectos, em que compensação financeira é
revestida de contraprestação, no caso da CFEM a contraprestação é a
concessão do direito à exploração de bens pertencentes à União.

Se tributo fosse, haveriam de estar presentes alguns elementos
como, por exemplo, o fato gerador, que não poderia ser a exploração dos
recursos minerais uma vez que esses recursos são constitucionalmente
pertencentes à União, esta não poderia exigir tributo pelo uso de um bem
seu, como observa HARADA:

4 Art. 24 do Decreto nº 1/91: “Art. 24. Os Estados e os Municípios deverão aplicar os
recursos previstos neste Capítulo, exclusivamente em energia, pavimentação de rodovias,
abastecimento e tratamento de água, irrigação, proteção ao meio ambiente e em saneamento
básico”.
5 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2007.
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“(...) entre a União, proprietária dos bens, e os concessionários
de recursos hídricos ou minerais não há uma relação de poder a
legitimar a imposição tributária. O que existe é mera relação de
propriedade6.” (...).

Observa ainda o doutrinador que a situação é semelhante ao que
ocorre quando o Estado, promove a título oneroso a concessão de uso de
bem público, ou a concessão de direito real de uso, situações em que o
que haverá é mera relação de propriedade, sendo assim, “a prestação
pecuniária percebida pelo Estado ingressará no Tesouro a título de receita
pública concorrente, de natureza patrimonial7”.

A controvérsia quanto a natureza jurídica da CFEM já se pacificou
no STF:

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. (RE 228800,
Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma,
julgado em 25/09/2001, DJ 16-11-2001 PP-00021 EMENT VOL-
02052-03 PP-00471).

Desta maneira, se posicionou o egrégio tribunal no sentido de não
se tratar a CFEM de tributo, mas sim “participação dos entes federados
no produto”, e contrariando a corrente que defende a natureza tributária,
o referido tribunal ainda afirma que pela característica da compulsoriedade
que reveste a CFEM, e por ser ela instituída por lei, tais fatos por si só
não podem transformá-la em tributo.

Para que melhor entendamos a natureza jurídica da CFEM, faz-se
mister que fixemos algumas premissas basilares sob as quais se fundam
as receitas públicas.

6 Ob. cit.
7 Ob. cit.
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Segundo o Tesouro Nacional do Brasil, Receita Pública, em resumo,
é a soma, o conjunto do patrimônio percebido pela administração pública
no exercício do seu poder de gestão orçamentária8. Existem ainda diversos
outros desdobramentos acerca do instituto da Receita Pública, mas o que
se deve ter em mente é o conceito de montante dos recursos arrecadados
pela administração pública.

No texto constitucional quando prevista a CFEM, precisamente na
1ª Parte do § 1º do Art. 20 é prevista também [...] participação no
resultado da exploração de petróleo [...], e mais a frente fala-se [...] ou
compensação financeira por essa exploração [...]. A interpretação mais que
legal, aqui, é semântica, pois com a inserção da partícula “ou”, como bem
observa Ricardo Lobo Torres9, o legislador constituinte deixou a entender
que são dois tipos de ingressos patrimoniais que poderão ocorrer na
exploração mineral, a participação e a compensação financeira.

Sob a perspectiva da participação entendemos que se trata de
matéria ainda não regulamentada, mas pela acepção lingüística da palavra,
essa participação seria uma importância calculada sobre o resultado da
exploração mineral, sem o tão aludido caráter reparatório atribuído a
CFEM, aqui, na participação, a administração pública somente (como o
próprio nome sugere) participará dos proventos financeiros decorrentes

8 Receita Pública - A entrada que, integrando-se ao patrimônio público sem quaisquer
reservas, condições ou correspondência no passivo, vem acrescer o seu vulto como
elemento novo e positivo; 2 - Toda arrecadação de rendas autorizadas pela Constituição
Federal, Leis e Títulos Creditórios à Fazenda Pública; 3 - Conjunto de meios financeiros
que o Estado e as outras pessoas de direito público auferem, e, livremente, e sem reflexo
no seu passivo, podem dispor para custear a produção de seus serviços e executar as
tarefas políticas dominantes em cada comunidade. Em sentido restrito, portanto, receitas
são as entradas que se incorporam ao patrimônio como elemento novo e positivo; em
sentido lato, são todas quantias recebidas pelos cofres públicos, denominando-se entradas
ou ingressos (em sentido restrito, nem todo ingresso constitui receita pública; o produto
de uma operação de crédito, p. ex. , é um ingresso mas não é receita nessa concepção,
porque em contraposição à entrada de recursos financeiros cria uma obrigação no passivo
da entidade pública); 4 - No sentido de CAIXA ou CONTABILÍSTICO são receitas
públicas todas e quaisquer entradas de fundos nos cofres do Estado, independentemente
de sua origem ou fim; 5 - No sentido financeiro ou próprio são receitas públicas apenas
as entradas de fundos nos cofres do Estado que representem um aumento do seu
patrimônio. Outra maneira de se ver o problema é considerar que, para que exista uma
receita pública, é necessário que a soma de dinheiro arrecadada seja efetivamente
disponível, isto é, que possa em qualquer momento ser objeto dentro das regras políticas
e jurídicas de gestão financeira, de uma alocação e cobertura de despesas públicas.
Glossário do Tesouro Nacional. Disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/servicos/
glossario/glossario_r.asp.
9 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 8 ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2001.
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da atividade. Apesar de tal instituto ainda não ter sido abordado no
sistema legal pátrio, presume-se que seja destituído do caráter limitativo
de aplicação dos recurso obtidos, ao contrário do que ocorre na CFEM
por exemplo. Na compensação, é evidente que a aplicação dos recursos
estará limitada a determinados fins específicos, tais como atividades
voltadas a minimizar os impactos decorrentes da atividade mineraria, pois
se trata de uma compensação. Ao passo em que, na participação, apenas
se transfere parte do valor obtido com a exploração mineral à
administração pública.

Evidentemente que a distinção a ser feita entre as duas modalidades
de ingresso patrimonial é de cunho meramente didático, haja vista que tanto
em um caso como em outro, determinado valor acrescerá o erário público
dos entes federativos, cada um em sua respectiva cota-parte, mas como
ainda se trata de matéria ainda não regulamentada, o espaço para discussão
é muito amplo.

4 – Departamento Nacional de Produção Mineral

O Departamento Nacional de Produção Mineral, ou DNPM,
autarquia do governo federal e vinculado ao Ministério de Minas e Energia,
foi criado pela Lei nº 8.876/94, a referida lei fixa as diretrizes básicas
sob as quais atuará o DNPM, como a fixação da sede e outros temas como
a indicação do patrimônio que o incorporará.

O Art. 3º da supracitada lei, assim determina:

Art. 3° - A Autarquia DNPM terá como finalidade promover o
planejamento e o fomento da exploração e do aproveitamento dos
recursos minerais, e superintender as pesquisas geológicas,
minerais e de tecnologia mineral, bem como assegurar, controlar
e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o
território nacional, na forma do que dispõe o Código de
Mineração, o Código de Águas Minerais, os respectivos
regulamentos e a legislação que os complementa, competindo-
lhe, em especial:
 I - promover a outorga, ou propô-la à autoridade competente,
quando for o caso, dos títulos minerários relativos à exploração
e ao aproveitamento dos recursos minerais, e expedir os demais
atos referentes à execução da legislação minerária.

Desta maneira, ficou aqui disciplinada a linha de atuação precípua
do DNPM, como pode bem ser observada na redação do caput, onde
“controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o
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território nacional”, se verifica que a atribuição do gerenciamento da
CFEM, aqui se designou, mesmo que indiretamente, ao DNPM, tendo em
vista que a arrecadação da referida compensação é oriunda da atividade
de mineração.

Só recentemente é que foi disciplinado a estrutura organizacional
no que tange o quadro de funcionários do DNPM, com o advento do
Decreto nº 7.092/2010 e seus anexos, foram efetivamente criados a
Ouvidoria, a Procuradoria Jurídica, a Auditoria Interna, a Corregedoria entre
outros de grande importância para o bom funcionamento do referido órgão.

5 – Arrecadação

O tema da arrecadação da CFEM, em si próprio, não constitui uma
abordagem muito dinâmica no sentido jurídico, sendo que a observação é
tão-somente contábil, levando em consideração todo o montante declarado
como arrecadado pelo DNPM, conforme gráficos em demonstrativo que
adiante se seguem, relativos a União, ao Estado de Goiás e ao Município
de Catalão, foi discriminado como VALOR ARRECADADO como sendo
o calculado sobre o valor bruto arrecadado de cada ente e VALOR
DESTINADO como sendo o devidamente deduzido através da alíquota
respectiva a qual ente se trata, conforme a seguir exposto:

Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM.
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Em análise do período de 2006 a 2011, percebe-se grande aumento
da arrecadação, sendo que do início ao término foi registrado crescimento
de mais de 300%. Apesar de que em 2009 foi registrada uma pequena
queda, no ano seguinte houve significante avanço.

Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM.

Em comparação com o gráfico relativo a apuração do Governo
Federal, no Estado de Goiás pode-se perceber um equilíbrio desde o início,
sendo registrado ponderado crescimento durante o  período de apuração.

Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM.
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No Município de Catalão podemos perceber grandes crescimentos
e também em contrapartida relevantes quedas. Sendo que em 2008 foi
registrado o maior valor arrecadado e em 2009 houve significativo declive
de aproximadamente 50%, em 2010 a arrecadação se restabeleceu e em
2011 houve pequeno crescimento.

Ainda a respeito da arrecadação da CFEM, podemos perceber que
em Catalão as substâncias que geram a arrecadação, basicamente se
resumem em:

Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM.

A tabela em exposição demonstra substância por substância
explorada no ano de 2011, de um lado o valor movimentado em razão da
exploração do minério e do outro o valor de CFEM devido em cada
situação, como se pode perceber no ano de 2011 a substância cujo valor
de operação foi mais significativo foi a apatita que é uma espécie de
mineral do grupo dos fosfatos, utilizada na produção de fertilizantes10,
seguida pelo nióbio, mineral com características metálicas muito utilizado
pela indústria siderúrgica11.

10 BRASIL, Departamento Nacional de Produção Mineral. Economia Mineral do
Brasil. Coordenação: Antonio Fernando da Silva Rodrigues. – Brasília-DF: DNPM,
2009. Pág. 547.
11 BRASIL, Departamento Nacional de Produção Mineral. Economia Mineral do
Brasil. Coordenação: Antonio Fernando da Silva Rodrigues. – Brasília-DF: DNPM,
2009. Pág. 137.
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6 – Críticas e inovações

Atualmente, encontra-se em tramitação no Senado Federal, o PLS
01/2011, que altera vários dos parâmetros e circunstâncias que envolvem
a CFEM. O Projeto de Lei, de autoria do Senador Flexa Ribeiro, foi
aprovado pela Casa Legislativa, e de acordo com o Regimento Interno da
mesma, deve ser submetido ao crivo da Comissão de Serviços de
Infraestrutura (CI) e também à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE),
ambas comissões pertencentes ao Senado Federal.

Quanto a CI, o Relator do PLS, o Senador Aécio Neves, emitiu
parecer com significantes razões que apóiam o referido projeto, onde foram
apresentadas diversos pontos para apreciação.

O parecer do Senador Aécio aponta que existe grande diferença
entre as alíquotas aplicáveis para a exploração mineral, que variam entre
0,2 e 3% conforme seja a natureza da substância explorada, e a aplicável
à exploração de petróleo e gás natural que é de 10% (Art. 47 da Lei 9.478/
97). O Senador defende o caráter compensatório atribuído a CFEM, e
indaga as razões de que se tanto no caso do minério quanto do petróleo o
objetivo e compensatório, não há razões para que haja tamanha disparidade
entre as alíquotas aplicáveis.

Outro ponto relevante, como bem foi salientado pelo Ilustre
Senador, é o fato de que no caso do petróleo e do gás natural a base de
cálculo é o faturamento bruto resultante da venda do produto final, ao passo
que na mineração é o faturamento líquido, já deduzido o valor dos impostos
e também as despesas com transporte, o que vem gerando grande polêmica,
pois existem empresas que além da extração e beneficiamento do minério
também efetuam o transporte do mesmo, sendo assim, em tese, teria ela
sua base de cálculo aumentada em razão da não dedução desta ultima
despesa, ao passo em que a empresa que não efetuar o transporte já terá
direito a esta dedução. Desta maneira, sendo a base de cálculo sobre o
faturamento bruto, tais conflitos se minimizariam.

Uma maneira apontada pelo relator do projeto a fim de aprimorar
a arrecadação da CFEM é a de que nos casos em que a substância
explorada tiver status de Commodity mineral, ou seja, tiver cotação no
mercado internacional, o Ministério de Minas e Energia divulgue o valor
desta cotação, de maneira que a base de cálculo não possa ser inferior ao
determinado para a commodity.
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Também, o PLS sugere a alteração dos percentuais de distribuição
da CFEM, que de 65% para os Municípios; 23% para os Estados e Distrito
Federal e 12% para a União, passariam a ser de 50, 30 e 12%,
respectivamente, respeitados neste último as devidas condições de rateio
entre seus órgãos (IBAMA, DNPM e FNDCT).

Em debate por iniciativa conjunta das comissões de Assuntos
Econômicos (CAE) e de Serviços de Infraestrutura (CI), com o objetivo
de discutir o mérito do PLS, foram convidados a participar representantes
do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), e também o Secretário de
Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Claudio Scliar. Dentre
diversos assuntos abordados, foi discutida a tão aludida carga tributária
que tanto gera polêmica quando se trata do Brasil. Os convidados
apresentaram um estudo que demonstra o quão tributariamente onerada já
se encontra a atividade mineraria no Brasil, e a desnecessidade que
aumentá-la ainda mais, questionando então, a aprovação da nova Lei.

Análise comparativa das principais tributos e contribuições
incidentes sobre as atividades das empresas de

mineração no mundo:

Estudo IBRAM e Ernst & Young

Fonte: Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).
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7 – Considerações finais

Ao longo do exposto muito foi dito acerca da CFEM. A
circunstância através da qual ela é gerada é de relevância indiscutível, visto
que é através dela que se concretiza a reparação pela exploração mineraria,
atividade de suma importância para o desenvolvimento econômico do
Brasil, gerando emprego e renda, além da agregação indireta gerada pela
exploração mineral, ao passo em que nas regiões circunvizinhas às jazidas,
as cidades recebem inúmeros benefícios que contribuem para o seu
crescimento.

A legislação pátria fixa os critérios de aplicação dos recursos
obtidos através da CFEM, como por exemplo, parte da quota pertencente
à União é destinada a órgãos como o IBAMA, com políticas voltadas ao
amparo ao meio ambiente, tão denegrido pela extração mineral.

Como toda e qualquer atividade de cunho econômico existente no
Brasil, a exploração mineral não poderia ficar de fora da alta tributação,
Imposto sobre a Renda, ICMS, e etc. Posto isto, os legisladores criaram
não um tributo, mas uma compensação financeira sobre a exploração dos
recursos minerais.

Sob a ótica governamental, e com vislumbre aos fins almejados
quando da instituição da CFEM, os objetivos são nobres, entretanto, a
compensação constitui mais um fator preponderante a ser considerado,
dentre tributos e outros, onerando mais ainda o produto final, o que é
bastante negativo, principalmente no comércio internacional, onde a
concorrência é ainda maior.

Como pode ser percebida através dos gráficos demonstrativos e
levantamento de dados, a arrecadação da CFEM é representada por valores
bastante significativos, cabendo uma reflexão por parte dos legisladores.
Desta forma, o momento se mostra bastante oportuno para discussão, uma
vez que importantes alterações legislativas estão para ser feitas. É preciso
que se considere minuciosamente todos os pontos acerca da viabilidade
ou não de alteração da CFEM.
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