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Produção Mineral Brasileira 2012 (toneladas) 
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PL do Governo X Relatório 
• Introduz a licitação como 

principal forma de acesso à 
riqueza mineral. 

• Poder de definir o que, 
como, quando e sob que 
condições minerar (bônus 
de assinatura, descoberta, 
clausulas trabalhistas, 
sociais e ambientais). 

• Possibilidade não 
aproveitada pelo governo 
de incluir mais claramente 
regras sociais, ambientais e 
trabalhalhistas. 

• Transforma a licitação em 
exceção à regra. 

• Art. 8 § 2º Somente as áreas 
livres caracterizadas pela 
existência de recursos ou 
reservas minerais poderão 
ser objeto de concessão 
precedida de licitação. 

• Prazos exíguos (para o 
governo): exemplo, seis 
meses para o início dos 
estudos de pesquisa em 
casos onde o poder 
concedente negar a 
autorização de pesquisa 
para fins de futura licitação. 



O que está sendo potencialmente 
deixado de fora da licitação na 

proposta apresentada no relatório?  
 

Faltam informações claras e objetivas 
sobre a mesa para subsidiar uma 

discussão mais qualificada e 
comprometida com o interesse 

público. 



CFEM  
• Até 4% do faturamento bruto  

 
• Bandas de CFEM: 1% a 4% do faturamento bruto 

 
• Alíquotas rebaixadas e condicionadas ao preço internacional do 

minério? Que interesses esta proposta atende? 
 
 
 
 





Esta proposta de CFEM está embasada 
em quê parâmetros? 

• Falta de informação sobre a tributação efetiva do setor e 
seus vários segmentos impede uma tomada de decisão 
sobre alíquotas baseada no interesse público. De onde 
saíram estes valores? 

• Fraser Institute (2009) apresenta o Brasil, de acordo com o 
peso da tributação na mineração, em 39º entre 71 países. 

• Tributação efetiva deveria levar em conta isenções, 
desonerações e inclusive preços de transferência. 

• Lei Kandir, isenção de ICMS estadual, Incentivos Fiscais 
(SUDAM), preços de transferência: o que isto significa em 
termos de perda de apropriação pelo estado e pela 
sociedade da renda mineral? 
 



Perdas acumuladas com a Lei Kandir (1997 a 2013): Minas Gerais  
R$ 12,5 bilhões; Pará R$ 9,4 bilhões. 



Perdas acumuladas com a Lei Kandir (1997 a 2013): Minas 
Gerais R$ 12,5 bilhões; Pará R$ 9,4 bilhões 



O Caso da Vale: artifícios contábeis para 
redução da base de recolhimento da CFEM 

* Princípio do não favoritismo -  se a empresa vendesse para suas coligadas ao 
preço de mercado. 



CFEM – O caso do Pará 
• 8 municípios concentram 98% da arrecadação; 
• Parauapebas concentra 73% da arrecadação; 
• Minério de Ferro representa 71% da arrecadação (Parauapebas); 
• Bauxita representa 9% da arrecadação. 
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Uma distribuição mais equitativa da CFEM ou arremedo 

de compensação pelos estragos da mineração? 
• O que significa 10% da CFEM para os municípios atingidos? O exemplo 

do Corredor Carajás: 

• 26 municípios no corredor (23 do estado do Maranhão). 

• Pela EFC passa a maior parte da riqueza mineral extraída de  Carajás 
(manganês, minério de cobre e cobre) - em valores de 2014 a CFEM 
equivaleu a R$ 433,24 milhões. 

• Se 10% do total da CFEM derivada da extração de minério de ferro  (R$ 
360 milhões) fosse dividido entre 24 municípios (menos os dois 
arrecadadores) teríamos apenas R$ 1,5 milhões por município. 

• Isto representa, por exemplo, 6,4% do que a população destes 
municípios recebeu de Bolsa Família (R$233 milhões) ou 7,52% de 
transferências da União para Educação (R$ 270,95 milhões) ou 4,21% 
das transferências pra saúde (R$ 151,86). 



Regulação do setor ou da capacidade 
do estado de regular o setor? 

• Assimetria de poder – relatório  incorpora os interesses do setor 
(em especial das gigantes transnacionalizadas) em detrimento do 
interesse público. 

• Assimetria de poder - os atingidos juntamente com centenas de 
entidades  articuladas no Comitê não tiveram suas questões e 
demandas levadas em conta.  

• Assimetria de informações – faltam informações objetivas, o que 
impede que os parlamentares comprometidos com o interesse 
público construam  suas posições políticas sobre o relatório.  

• Questões problemáticas e sintomáticas: esvaziar regime de 
licitação; colocar a mineração como atividade de interesse nacional 
acima dos demais interesses;  colocar na lei a permissão para 
mineração em Unidades de Conservação; estabelecer prazos 
inconstitucionais para forçar o regulador a disponibilizar áreas de 
interesse das empresas; rebaixar o potencial de recolhimento da 
CFEM; não enfrentar  seriamente o debate sobre a divisão da 
CFEM; deixar de fora os posseiros como detentores de direitos de 
superficiário. 
 



 
 

Então, precisamos nos perguntar:  
 
 • A proposta de regulação que está sob a mesa 

(relatório) visa o interesse público ou o 
interesse de meia dúzia de transnacionais 
dominadas por investidores globais? 

• Que chances estamos perdendo como 
sociedade de regular de forma mais madura e 
justa, depois de quase 50 anos, um setor 
estratégico para o Brasil e para a 
humanidade?  

 


