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RESUMO

Os recursos minerais são considerados bens públicos dominicais por serem estes os únicos 
passíveis de exploração econômica para geração de receitas pelo Estado, em razão de não 
estarem afetados a uma destinação específica do Estado e, tampouco, poderem ser 
livremente utilizados pela coletividade. A Constituição Federal autoriza a concessão da 
lavra dos recursos minerais, incidindo sobre o faturamento líquido advindo da exploração 
destes bens a denominada Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 
(CFEM), receita originária patrimonial da União, cujo regime jurídico encontra-se 
delimitado pela Constituição Federal, nos seus artigos 5o, II; 20, IX, e § 1o; 176; 37; 155, 
X, “b” e 225, § 2o. A competência para legislar sobre a CFEM é privativa da União 
Federal. Tem-se como inconstitucionais, em consequência, leis de Estados e do Distrito 
Federal que disponham sobre a CFEM, por não se incluírem nos casos de exercício da 
competência concorrente. É do DNPM a competência para fiscalização e arrecadação da 
CFEM e é da Procuradoria Federal junto à autarquia, a inscrição do débito em dívida ativa 
e o ajuizamento da competente execução. São dedutíveis, para efeito de apuração da base 
de cálculo da CFEM, todas as despesas pagas ou incorridas pelo minerador, relativas ao 
transporte e ao seguro, desde a extração da substância mineral até a entrega do produto 
mineral comercializado, bem como o valor integral do ICMS destacado nas notas fiscais 
(incidido), e não apenas do montante recolhido ao Estado (apurado e pago); e o IOF, 
devido em razão das vendas da mencionada substância mineral como ativo financeiro. No 
caso de mora no pagamento da CFEM são devidos os juros, na forma estabelecida no 
artigo 406 do Código Civil, no período em que inexistente lei específica acerca do assunto. 
Entre julho de 2000 e janeiro de 2001, os juros são aqueles fixados em lei especial a 
respeito do tema: a Lei nº 9.993/00. E, no pertinente a fatos geradores ocorridos após o 
início da vigência e eficácia da Lei nº 11.941/09, deve ser observada a legislação aplicável 
aos tributos federais, qual seja, a Lei nº 9.430/96, que determina a incidência da taxa 
SELIC, acrescido o percentual de 1% no mês do efetivo recolhimento. Tem-se como 
legítima a inscrição do devedor de CFEM no CADIN, contanto que este cadastro seja visto 
como veículo meramente informativo e não constitua sanção política a compelir o 
particular ao pagamento de importâncias, não podendo caracterizar-se como modo indireto 
de cobrança, à margem do devido processo legal. O prazo de decadência para que o DNPM 
constituía créditos de CFEM é de cinco anos. Em que pese a CFEM constituir obrigação 
pecuniária de natureza não tributária, sua cobrança obedecerá ao rito estabelecido na Lei nº 
6.830/80, por se tratar de receita financeira de autarquia federal – DNPM.

Palavras chave: CFEM. Compensação Financeira. Recurso Mineral. Receita Originária. 
Obrigação pecuniária. Artigo 20, §1º, CF.



ABSTRACT

Mineral resources are considered to be assets belonging to the public domain, once they 
are the only ones that may be economically exploited by the State to obtain revenues, since 
they are not affected by a specific destination given by the State, nor may they be freely 
used by society. The Federal Constitution allows the granting of mining permits, exacting 
the so-called Financial Compensation for the Exploitation of Mineral Resources (CFEM, 
local acronym) which is levied over the net revenues obtained from the exploitation of 
these assets. This income is paid into the coffers of the Federal Union, the legal regime 
whereof has been delimited by the Federal Constitution (articles 5, II, 20, IX, and § 1, 176, 
37, 155, X, “b” and 225, § 2). The competence to enact laws regarding the CFEM 
pecuniary obligation befalls exclusively upon the Federal Union. As result, any laws 
enacted by the individual States, by the Federal District and the Districts regarding said 
CFEM are construed to be unconstitutional, since they cannot be handled by competing 
supplementary competence. The DNPM has the necessary competence to inspect and 
collect the CFEM pecuniary obligation, while the Attorney General’s Office, responsible 
for controlling said quasi-government company, must post the debt into the active debt’s 
roster, as well as bringing suit the appropriate lawsuit to collect it. In order to compute the 
CFEM, all expenses paid or incurred into by the mining concern pertaining to 
transportation and freight, from the extraction to the delivery of the product, are deductible 
from the basis of calculation of the CFEM. This deduction also includes the full amount of 
the ICMS which is highlighted on the invoices and not of the amount determined and paid 
to the individual State. There is also the IOF tax which falls due as result of the sale of gold
since they are considered to be financial assets. In case of arrears in the payment of the 
CFEM, arrears interest is charged pursuant to article 406 of the Civil Code, covering the 
period when no specific laws governing the matter were in effect. Between July, 2000 and 
January, 2001, interest rates were established by special law governing the matter (Law 
9.993/00). And, as regards the tax triggering events that took place after the enactment and 
the effectiveness of Law 11.941/09, the legislation applying to federal taxes became the 
supervening law (Law 9.430/96) which determines the usage of the SELIC rate, accreted 
of a percentage of 1% per month, dunned until the date of its effective payment. The 
enrollment of the CFEM debtor in the CADIN roster is considered to be legitimate, 
provided this roster is used for informative purposes only and provided it is not used as a 
political sanction to compel the company to pay. The CFEM may not be characterized as a 
kind of indirect dunning of the contribution which falls out of due process. The timeframe 
of prescription for the DNPM to include the CFEM in the debtor’s roster is of five years. 
Since said CFEM is a pecuniary obligation that does not have the characteristics of a tax, 
its exaction is to comply with the rite set forth in Law 6.830/80 since it constitutes 
financial revenues of a quasi-government owned company (DNPM).

Key words: Royalty. Mineral Resources. Constitution of the Federative Republic of Brazil 
– 1988, article 20, §1º. Pecuniary obligation.



RÉSUMÉ

Les ressources minières sont considérées des biens publics domaniaux du fait que ces 
dernières sont les seules passibles d’exploitation économique pour la génération de recettes 
par l’Etat, en raison de ne pas être affectées à une destination spécifique de l’Etat, ne 
pouvant non plus être librement utilisées par la collectivité. La Constitution Fédérale 
autorise la concession de l’exploitation des ressources minières, ce qui aura des 
impositions sur le chiffre d’affaires net provenant de l’exploitation de ces biens, la CFEM
– Compensation Financière par l’Exploitation de Ressources Minières, recette originaire 
patrimoniale de l’Union, dont le régime juridique est fixé par la Constitution Fédérale, 
dans ses articles 5ème, II; 20, IX, et § 1er; 176; 37; 155, X, “b” et 225, § 2ème. La 
compétence de la législation sur la CFEM est du ressort de l’Union Fédérale. Par 
conséquent, il sont considérées en tant qu’ inconstitutionnelles, des lois des Etats, du 
District Fédéral et des Municipalités disposant sur la CFEM, du fait de ne pas appartenir 
aux cas d’exercice de la compétence concurrente ni supplémentaire. Il revient au DNPM la 
compétence de la fiscalisation et le prélèvement de la CFEM et, à l’Intendance Fédérale 
auprès de l’autarcie, l’inscription du débit en créance et de mettre en jugement l’exécution 
compétente. Il sont déductibles, dans le cadre de la vérification de la base de calcul de la 
CFEM, tous les frais payés ou encourus par le minier, concernant le transport et 
l’assurance, depuis l’extraction de la substance minérale jusqu’à la livraison du produit 
minéral commercialisé, ainsi que la valeur intégrale de l’ICMS mise en relief dans les 
factures (encouru), et non seulement du montant prélevé par l’Etat (vérifié et payé); et 
l’IOF, dû en raison des ventes de l’or en tant qu’actif  financier. En cas de retard dans le 
règlement de la CFEM, des intérêts sont dus, sous la forme établie à l’article 406 du Code 
Civil, dans la période où il n’y a pas de loi spécifique autour du sujet. Entre juillet 2000 et 
janvier 2001, les intérêts sont ceux fixes dans une loi spéciale concernant le thème: la Loi 
nº 9.993/00. Et, en ce qui concerne des faits générateurs survenus après le début de rentrée 
en vigueur et d’efficacité de la Loi nº 11.941/09, la législation applicable aux impôts 
fédéraux doit être observée, c’est-à-dire, la Loi nº 9.430/96, laquelle détermine la 
considération du taux SELIC, accru du pourcentage de 1% au mois du prélèvement 
effectif. Il est tenue en tant que légitime l’inscription du débiteur de CFEM au CADIN, 
pourvu que ce cadastre soit considéré en tant que véhicule simplement informatif et non 
pas une sanction politique à contraindre l’entreprise au règlement d’importances, ne 
pouvant pas également se caractériser en tant que moyen indirect de recouvrement, à 
marge du dit procès légal. Le délai de décadence pour que le DNPM devienne des crédits 
de CFEM est de cinq ans. En dépit du fait que la CFEM constitue une obligation 
pécuniaire de nature non imposable, son recouvrement obéira au rite établi à la Loi nº 
6.830/80, car il s’agit de recette financière d’autarcie fédérale – DNPM.

Mots pricipaux: CFEM. Compensation Financière par l’Exploitation de Ressources 
Minières. Obligation Pécuniaire. Constituion Fédérale du Brésil, article 20, §1er. 
Ressources Minières.
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INTRODUÇÃO

Esta tese, desenvolvida para a obtenção do grau de doutor em Direito 

Econômico e Financeiro, versa sobre Contribuição Financeira pela Exploração de Recursos 

Minerais - CFEM, no ordenamento jurídico brasileiro.

O tema selecionado justifica-se pela ausência de obra que o desenvolva com 

profundidade, apesar de a mencionada CFEM encontrar-se prevista há 21 (vinte e um) 

anos, na Constituição de 1988.

Sua importância decorre das numerosas dificuldades práticas vividas pelas 

empresas concessionárias do direito de lavra dos recursos minerais e da diversidade de 

interpretações atribuídas às normas primárias e secundárias emitidas a respeito da matéria.

As principais questões tratadas versam sobre: os recursos minerais como 

bens públicos dominicais (Capítulo 1); a atividade financeira do Estado sob o ponto de 

vista jurídico (Capítulo 2); os atos normativos primários relevantes que dispõem sobre a 

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM (Capítulo 3); a 

natureza jurídica da CFEM (Capítulo 4); a construção da regra matriz de incidência da 

CFEM no Brasil (Capítulo 5) e a análise da hipótese e do consequente desta (Capítulos 6 e 

7); decadência e lançamento (Capítulo 8); o devido processo legal administrativo para 

discussão acerca do lançamento da CFEM (Capítulo 9); a aplicabilidade da Lei nº 6.830/80 

(LEF) à discussão judicial referente à CFEM, em razão de a dívida ativa da Fazenda 

Pública também compreender receitas não tributárias (Capítulo 10); os projetos de lei em 

tramitação a respeito do tema perante o Congresso Nacional (Capítulo 11) e, por fim, as 

conclusões.

Destaca-se que esta tese, quanto à natureza jurídica da CFEM afirma não se 

tratar ela de um tributo, nem de uma obrigação de indenizar, tampouco de preço público, 

mas sim de uma receita pública corrente, ordinária, originária, patrimonial da União 

Federal e de transferência para Estados, Distrito Federal e Municípios.

Foi de grande valia a metodologia preconizada pelo Professor Paulo de 

Barros Carvalho pois, neste estudo, demonstrou-se que a regra matriz de incidência pode 

ser adotada para a análise não apenas de normas tributárias, mas também para a 

construção de norma jurídica que prescreva obrigação pecuniária de outra natureza. Com o 

recurso da mencionada regra matriz de incidência foram abordadas questões relativas à 
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hipótese, ao momento e ao local do surgimento do dever de pagamento da CFEM, bem 

como aos envolvidos na relação obrigacional, à alíquota e à base de cálculo da referida 

prestação.

A farta normatividade secundária, produzida pelo Poder Executivo e, em 

especial, pelo DNPM, originou múltiplos conflitos de interesses – também examinados 

nesta tese - entre aqueles que devem pagar e os que têm o direito de receber os valores 

oriundos do adimplemento da citada obrigação.

Ao final de cada um dos Capítulos, foram apresentadas conclusões parciais, 

que, reunidas, deram forma a uma síntese de idéias sobre o objeto da presente pesquisa 

jurídica, inclusive sobre serem as normas válidas ou não e, assim, aptas ou não a integrar o 

sistema brasileiro de direito posto.
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CONCLUSÃO

Os bens públicos podem ser classificados como de uso comum, especial ou 

dominical. Os bens de uso comum são aqueles destinados, por sua própria natureza, à 

utilização pela coletividade, enquanto que os de uso especial estão afetados a uma 

finalidade pública específica.

Há, ainda, uma terceira espécie de bens públicos, denominados dominicais. 

São os que não possuem destinação pública específica e que, por esta razão, podem ser 

objeto de auferimento de receita pelo Estado.

A Constituição Federal autoriza a concessão da lavra dos recursos minerais, 

incidindo sobre o faturamento líquido advindo da exploração destes bens a denominada 

compensação financeira (CFEM), receita originária da União.

Assim, tem-se que os recursos minerais estão inseridos neste último grupo –

bens públicos dominiais – por serem passíveis de exploração econômica, não estarem 

afetados a uma destinação específica do Estado e, tampouco, poderem ser livremente 

utilizados pela coletividade.

A receita pública, na forma da Lei nº 4.320/64, consiste em qualquer 

ingresso de recurso financeiro ao tesouro público, independentemente de aumento 

patrimonial, podendo assim ser classificada.

1. Quanto à periodicidade de sua obtenção, as receitas públicas são:

a. ordinárias: auferidas periódica e regularmente; compõem o 

orçamento público permanentemente para o atendimento das despesa públicas;

b. extraordinárias: obtidas  excepcionalmente.

2. Quanto à verificação de sua origem: considera-se a pessoa que 

realiza a atividade econômica propiciadora do auferimento da receita:

a. originária: a riqueza é gerada pelo próprio Estado, ao empregar seu 

patrimônio mobiliário (títulos de créditos e ações, que geram juros e dividendos) ou 

imobiliário (enfiteuse ou aforamento, foro e taxas de ocupação de terrenos de marinha, 

renda de aluguéis ou do uso de bens imóveis, receitas oriundas da venda de bens imóveis, 

compensações financeiras e preços públicos) ou ao desenvolver atividade econômica de 

caráter comercial, industrial, de serviços ou de exploração de recursos naturais;  
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b. derivada: a receita é gerada por pessoa privada e posteriormente 

transmitida, em parte, ao Estado, em decorrência de obrigação legal.  Inexiste o emprego 

de patrimônio público nem o exercício de atividade econômica pelas pessoas jurídicas de 

direito público interno, para a obtenção destes recursos. Advém de tributos, multas, juros e 

outras penalidades pecuniárias (administrativas, tributárias e penais) estatuídas em lei;

c. transferidas: arrecadadas por determinado ente estatal e direcionadas 

a outro.  Estes repasses podem ser fixados pela CF, por leis ordinárias ou ser voluntários 

(art. 25 da LC nº 101/00).

3. Quanto à natureza da receita, conforme sua categoria econômica:  

considera-se a origem do recurso segundo seu fundamento econômico (art. 11 da Lei nº 

4.320/64). É determinada pelo Ministério do Planejamento, através de Portarias emanadas 

da Secretaria de Orçamento Federal. Pode ser:

a. corrente: resulta do pagamento de tributos, da exploração do 

patrimônio do ente público e de atividades econômicas exercidas por ele; transferências 

correntes e outras receitas correntes (multas e juros de mora).  Destina-se a atender 

despesas correntes, ou seja, aquelas que não contribuem para a formação ou aquisição de 

um bem de capital;

b. de capital: têm como origem recursos financeiros advindos da 

constituição de dívidas (ex. operações de crédito e amortização de empréstimos), 

conversão de bens e de direitos em espécie (ex. alienação de bens móveis ou imóveis);  

receitas oriundas de outras pessoas de direito público ou privado, para o atendimento de 

despesas classificáveis como de capital; transferências de capital, outras receitas de capital 

e superávit do orçamento corrente. Volta-se ao pagamento das despesas de capital, que 

contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Sob esse prisma da categoria econômica, a CFEM caracteriza-se como 

receita corrente e, sob o enfoque da fonte desta, é receita patrimonial da União porque 

vinculada, necessariamente, à exploração econômica do patrimônio público deste ente: o 

recurso mineral.  

Em vista dos critérios supra, adotados para a classificação das receitas 

públicas, tem-se que a CFEM insere-se dentre as receitas: (a) ordinárias, por ser obtida 

periódica e regularmente e por compor o orçamento público permanentemente (sob o 

prisma da periodicidade de sua obtenção); (b) originárias, por a riqueza ser gerada da 

exploração de recursos minerais, de propriedade da União e ser classificada como 

patrimonial imobiliária (sob o enfoque da verificação de sua origem, ou seja, da pessoa que 
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enseja o auferimento da receita); (c) correntes, por ser resultante da exploração de 

patrimônio da União: o recurso mineral.

Cabe ressaltar, no pertinente à classificação (“b” retro) que considera a 

origem da receita, ou seja, a pessoa que propicia o auferimento da riqueza que é convertida 

em ingresso público, que a CFEM se classifica, diferentemente, conforme seja considerada 

como receita da União ou dos demais entes públicos dela destinatários.

Trata-se de receita originária patrimonial da União, por estar atrelada à 

exploração do recurso mineral, que integra o seu patrimônio imobiliário.

Mas classifica-se como receita de transferência corrente intergovernamental 

obrigatória para os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e demais beneficiários 

porque esta receita não lhes é devida em razão da exploração de seu patrimônio, mas  em 

razão de ser extraído bem de titularidade da União.  É-lhes assegurada por determinação 

constitucional, instituída no art. 20, par. 1º CF, o qual lhes garante participação no 

resultado da exploração do recurso mineral, regra esta inserida no Capítulo II, da Lei 

Maior, que dispõe sobre os bens da União. 

Exclui-se, assim, a possibilidade de a CFEM caracterizar-se como espécie

de tributo, receita derivada, conforme constante em maior extensão nos itens 4.3 e 

seguintes.

Por qualquer ângulo de classificação que se examine a receita proveniente 

do pagamento da CFEM, observa-se ser ela devida apenas e por causa da exploração do 

patrimônio da União, bem como do auferimento de faturamento líquido daí decorrente. E, 

quando assim se configura uma receita, ela se classifica como originária patrimonial.

Cabe, por fim, assinalar que o fato de a União Federal, por meio do DNPM, 

arrecadar e transferir a CFEM a seus beneficiários, não retira a característica de ser ela uma 

participação direta destes beneficiários na receita auferida pela mencionada União, pois as 

importâncias são apropriadas pelos entes menores mediante mera transferência 

orçamentária.

Isto porque as participações são diretas, quando a receita é entregue 

diretamente por um ente a outros ou por estes apropriada mediante mera transferência 

orçamentária, conforme se observa com a CFEM. É, entretanto, indireta quando realizada 

através de fundos de participação ou de destinação, na forma do art. 159, CF. 

A lei instituidora da CFEM atendeu aos requisitos para a criação de 

participação nos resultados auferidos pelas concessionárias do direito de lavra do recurso 

mineral, prevista no art. 20, § 1º, CF. Identificada a natureza desta obrigação pecuniária, 
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pode-se construir o regime jurídico a ela previsto no texto da Constituição, conforme se 

demonstrará a seguir.

Os atos normativos primários mais relevantes para o estudo da CFEM são 

os seguintes: art. 5, II; 20, IX e § 1º; 22, XI, 37, 155, X, “b”; 176, caput e parágrafos; 225, 

§ 2º CF; os art. 6º e 8º da Lei nº 7.990/89; o art. 2º, caput e § 1º e 2º da Lei 8.001/90; o art. 

1º da Lei nº 8.901/94 e o art. 3º, § 3º, IX da Lei nº 8.876/94.

Os atos normativos secundários a serem cotejados aos preceitos supra para 

verificação da existência de fundamento de suas validades em normas primárias são: o 

Decreto nº 1/91, as Instruções Normativas nºs 6 e 08/00 do Diretor Geral do DNPM, a 

Ordem de Serviço n° 2/04 e o Manual da CFEM (Portaria nº 458, de novembro de 2007), 

conforme se observará em capítulos próprios a cada tema neles versado.

O parágrafo 1º do art. 20 da CF c/c o art. 8º da Lei nº 7.990/89, asseguram 

repartição direta aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, da receita originária 

patrimonial arrecadada pela União, através do DNPM, em decorrência do pagamento da 

CFEM pelas concessionárias do direito de lavra dos recursos minerais. Isto se justifica em 

razão da inexistência de qualquer Fundo de Participação que intermedeie a referida 

transferência de receita obtida pela União aos demais beneficiários dos citados ingressos.

A natureza jurídica da CFEM, como sustentado, é de participação no 

resultado da exploração de recursos minerais, espécie de receita corrente, ordinária, 

originária patrimonial da União e de transferência intergovernamental obrigatória para os 

demais beneficiários desta receita pública, constitucionalmente estabelecidos.

O regime jurídico da CFEM encontra-se delimitado pela Constituição 

Federal, nos seus art. 5o, II (legalidade), 20, IX (bem da União), e par. 1o (prevê a CFEM), 

176 (participação dos proprietários do solo no resultado da lavra), art. 37 (princípios 

aplicáveis à Administração pública), 155, X, “b” (origem histórica do art. 20, par. 1o) e 

225, par. 2o (obrigação de recomposição do meio ambiente).

Estes preceitos revelam os fundamentos de validade que as leis ordinárias 

que dispõem sobre a CFEM devem adotar para serem consideradas válidas no sistema de 

direito positivo. E estas, por sua vez, precisam servir de fundamento para que os atos 

normativos secundários sejam considerados válidos no referido sistema de direito posto, 

em atenção ao processo de positivação do direito.

Os critérios do art. 3o do CTN não são exaustivos para a definição de uma 

prestação pecuniária como tributo.
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Isto porque para uma obrigação pecuniária se caracterizar como de natureza 

tributária deve propiciar uma receita derivada ao Estado, ou seja, o particular gera riqueza 

e, após, transfere parte desta ao ente público, nos termos em que a prestação for instituída 

pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional.  

Sendo a receita - sob o prisma da pessoa que a ocasiona - originária, isto é, 

oriunda da exploração de recursos naturais da União, ou do emprego do patrimônio 

mobiliário ou imobiliário desta, ou do exercício de atividade econômica por pessoa jurídica 

de direito público interno, não há tributo.

A importância da classificação das espécies tributárias e de qualquer outra 

obrigação pecuniária reside em que daí se define o regime jurídico próprio à prestação e à 

repartição de competências.

A CFEM não se caracteriza, portanto, como:

- indenização: a legislação que dispõe sobre a CFEM não apresenta qualquer 

exigência referente à prova de dano, nem da autoria desse, tampouco do nexo causal entre 

ambos, pressupostos da indenização civil. Ademais, a Constituição Federal já estabelece 

obrigação de indenizar, ao determinar, no art. 225, par. 2º : “Aquele que explorar recursos 

minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução 

técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei”. Igualmente, o 

superficiário do solo onde se situa a jazida tem o seu direito à indenização assegurado no 

art. 176, caput e par. 2o. 

– empréstimo compulsório, pois não é instituída às finalidades descritas no 

art. 148, I e II, CF, nem há previsão legal de restituição das importâncias pagas aos sujeitos 

passivos da referida obrigação;

– contribuição de melhoria, porque sua cobrança não pressupõe como 

critério material da hipótese da regra matriz de incidência a valorização de imóvel em 

consequência de obra pública (art. 145, III, CF); não tem como sujeito passivo o 

proprietário daquele e a base de cálculo desta espécie de tributo não guarda qualquer 

semelhança com a da CFEM, pois a medida da valorização do imóvel é o critério que rege 

o tributo, entendendo-se ela como a diferença positiva da importância do bem entre dois 

instantes distintos: antes e após a obra pública;

– contribuições parafiscais sociais – de seguridade social, outras de 

seguridade social e gerais), devido à materialidade da CFEM não se identificar com os 

fatos elencados para as contribuições sociais, que são: de seguridade social (art. 195, I, 

CF), outras de seguridade social (art. 195, par. 4o, CF) e gerais (salário educação, art. 212, 
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par. 5o e 6o, contribuições ao SESC, SENAC e SENAI, art. 240, FGTS e art. 239, PIS).  A 

seguridade social tem por finalidade garantir os direitos relativos à saúde,  previdência 

social, assistência social,  educação  e ao desemprego (art. 194, 196, 201 e 203, CF).  Seu 

financiamento advém de contribuições sociais, tais como as referidas;

– contribuições de interesse de categorias econômicas ou profissionais: são 

tributos federais, cujas receitas são destinadas ao custeio de entidades, às quais compete 

fiscalizar ou regular o exercício de certas atividades econômicas ou profissionais, bem 

como representar, individual ou coletivamente, as mencionadas categorias na defesa de seu 

interesse. A legislação instituidora da CFEM não determina que o produto de sua 

arrecadação seja direcionado a qualquer entidade dentre aquelas;

– contribuições de intervenção no domínio econômico: não há previsão 

legal de que as receitas públicas auferidas em decorrência do pagamento da CFEM sejam 

destinadas ao custeio da intervenção da União em determinado setor da economia.  

Tampouco há qualquer setor desta beneficiado com a aplicação do produto da mencionada 

arrecadação;

– impostos: a CFEM é devida ao verificar-se a exploração de recurso 

mineral e a obtenção de faturamento líquido daí decorrente.  Esta materialidade foi fixada 

pela Constituição, no art. 20, CF, o qual elenca os bens da União e determina a 

participação de certos beneficiários no resultado oriundo da exploração do recurso mineral, 

implementada pelo particular. O critério material da CFEM não se identifica com os 

demais fatos estabelecidos, no mesmo texto, para o exercício da competência instituidora 

de impostos (art. 153, 155, 156). Também não se caracteriza a CFEM como imposto 

proveniente do exercício da competência residual, por ausência de lei complementar (art. 

154).  Embora tanto o critério material da hipótese de incidência da CFEM quanto o dos 

impostos consistam em fato qualquer que não configure atuação estatal, diferentemente dos 

impostos, a CFEM só é devida se houver a exploração do recurso mineral e se daí for 

obtido o citado faturamento líquido.  Sua exigibilidade encontra-se, portanto, vinculada a 

bem de titularidade da União, cujo aproveitamento é imprescindível ao nascimento da 

obrigação de pagamento, dirigida ao concessionário do direito de lavra, caracterizando-se a 

receita advinda desta prestação como originária da União, diversamente do imposto, o qual 

se classifica como receita derivada. 

– taxas: a CFEM não é cobrada em razão da prestação de serviço público, 

específico e divisível, utilizado pelo contribuinte de forma efetiva, potencial ou posto à sua 

disposição, nem do real exercício do poder de polícia pelo Estado; 
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– preço público: esta forma de remuneração é exigida em razão da prestação 

de serviço que não tenha a natureza de público; do exercício de atividade econômica 

monopolizada ou exercida por ente federado - ou em razão de delegação de atividade 

econômica promovida por estes - em regime de concorrência com o particular ou, ainda, da 

venda de bem público.  Decorre de contrato e não de lei.  A CFEM, tal como estatuída pelo 

sistema jurídico, em nada se aproxima das características próprias do preço público. Sua 

exigibilidade não encontra qualquer semelhança com as referidas materialidades que dão 

ensejo a este. 

– Daí a conclusão apresentada na presente tese de que a CFEM classifica-se 

como receita pública: (a) corrente porque resultante da exploração de patrimônio de ente 

público e integrada, em caráter permanente e não transitório, à receita pública; (b) sob o 

prisma da periodicidade de seu recebimento: corrente, por ser auferida com regularidade e 

não excepcionalmente, compondo o orçamento público permanentemente; (c) quanto à 

fonte geradora da riqueza: originária da União, pois se trata de receita vinculada à 

exploração do patrimônio imobiliário dessa e de transferência corrente, para os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios.

Sustenta-se que não se pode considerar a CFEM como receita originária dos 

entes por últimos referidos, porque o patrimônio explorado (recurso mineral) não é de sua 

titularidade e sim da União Federal.

Em resumo, tem-se que a CFEM configura-se como obrigação pecuniária, 

estabelecida pelo art. 20, par. 1º da Constituição, da espécie participação no resultado, 

devida em razão da exploração de recurso mineral – bem público de propriedade da União 

e receita corrente, ordinária e originária patrimonial para este ente político. Diversamente, 

classifica-se como receita pública oriunda de transferência corrente intergovernamental da 

União Federal para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme assegurada 

pelo par. 1º daquele dispositivo constitucional.

O antecedente da norma jurídica em sentido estrito adota a forma descritiva 

de linguagem e expõe um fato da realidade cuja ocorrência deve ser possível, em 

determinado local e tempo (critérios material, espacial e temporal). O consequente da 

regra, para a enunciação do qual o legislador emprega linguagem prescritiva, indica relação 

obrigacional, cujo objeto é pecuniário, entre os sujeitos ativo e passivo naquela fixados 

(critérios quantitativo e pessoal). Desta estrutura resulta que verificado o fato previsto no 

descritor (antecedente), deve instalar-se a conduta prescrita no consequente. Há, portanto, 
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relação de implicação deôntica (dever-ser) entre as duas proposições componentes da 

estrutura sintática da mencionada regra.

Colocada a estrutura abstrata da regra matriz e em vista dos principais textos 

da Constituição e de leis ordinárias federais pertinentes à CFEM, construiu-se a seguinte 

norma jurídica em sentido estrito pertinente a esta obrigação pecuniária:

 Antecedente:

 critério material: auferir resultado da exploração de recurso mineral 

(CF, art. 20, par. 1º.);

 critério espacial: todo o território nacional, no qual se verifica a 

exploração do recurso mineral;

 critério temporal: momento em que acontece o fato de auferir 

resultado da exploração do recurso mineral, o qual desencadeia o nascimento de direitos e 

obrigações estabelecidos no conseqüente da regra matriz de incidência;

 Consequente:

 critério pessoal: 

 sujeito ativo: a União Federal – proprietária dos recursos minerais, 

detentora da competência para legislar sobre a matéria bem como para outorgar a 

concessão de lavra – , determinou figure o  Departamento Nacional da Produção Mineral –

DNPM  (autarquia federal) como sujeito ativo da relação obrigacional;

 sujeito passivo: a empresa concessionária do direito de lavra, ou seja, 

do direito de auferir o resultado da exploração do recurso mineral;

 critério quantitativo:

 alíquota: encontra-se fixada em lei, de acordo com o recurso mineral 

explorado e pode variar de 0,2% até 3%;

 base de cálculo: valor auferido como resultado da exploração de 

recurso mineral  .

Na estrutura abstrata da regra matriz de incidência, a hipótese enuncia os 

critérios material, temporal e espacial, para o fim de permitir a identificação do fato nela 

enunciado. 

Em outras palavras, o critério material descreve um fato, abstratamente, 

mediante a fixação do comportamento de uma pessoa, representado por um verbo no 

infinitivo e seu complemento, que deverão estar delimitados no tempo e no espaço 

(critérios temporal e espacial), para desencadear a relação jurídica obrigacional entre os 
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sujeitos estabelecidos no consequente da regra matriz de incidência. Isto porque não se 

pode imaginar a ocorrência de um fato desvinculado das circunstâncias de tempo e do local 

no qual se implemente. 

Assim, o critério material estabelece a ação que deve ser praticada pelo 

sujeito passivo, descrita por um verbo no infinitivo e seu complemento. Consiste em fato, 

extraído da realidade social, por escolha do legislador, que o normatiza.

É considerado o núcleo do suposto da regra matriz, em vista da importância 

que o verbo, revelador do comportamento de pessoas, e seu complemento apresentam para 

a definição da regra jurídica em sentido estrito. Precisa estar delimitado no tempo e no 

espaço, conforme referido.

No caso da CFEM, o critério material da hipótese de incidência encontra-se 

instituído na Constituição, no par. 1º do seu art. 20: auferir resultado da exploração de 

recursos minerais. Ele deve ser confirmado pela base de cálculo desta obrigação 

pecuniária, prescrita no consequente da regra, a qual também pode ser extraída do mesmo 

dispositivo, pois corresponde à expressão monetária da importância auferida pelo sujeito 

passivo como resultado da exploração de recursos minerais.

É indiscutível que o legislador ordinário é competente para conceituar 

expressões encontradas na Lei Maior. Mas, ao assim proceder, precisará adotar 

terminologia técnica e razoável, tendo em vista que qualquer palavra apresenta conteúdo 

mínimo a ser considerado.

O “lucro operacional” é o conceito que melhor se adéqua ao escopo do 

constituinte originário, para fim de definição da semântica de “faturamento líquido”, em 

consonância com a de “resultado da exploração”, pois parte ele da “receita operacional 

bruta”, promove a dedução de vendas canceladas, descontos incondicionais e impostos 

incidentes sobre vendas, para quantificação da “receita líquida”, da qual são abatidos os 

custos dos produtos – no caso, minerais –, para obtenção do “lucro bruto”, do qual são 

subtraídas as despesas operacionais, para a apuração do “lucro ou prejuízo operacional. 

A segunda expressão cuja semântica deve ser pesquisada corresponde a 

“recurso mineral”, encontrada no dispositivo constitucional em análise (art. 20, par. 1o). 

Para tanto, torna-se necessário o exame de regras do Direito Minerário.

O Código de Mineração estabelece a distinção entre recurso mineral 

(substância mineral in situ) e produto mineral (substância mineral lavrada), ao estatuir que 

este é destinado à distribuição, ao comércio e ao consumo, após o beneficiamento das 

substâncias minerais úteis, in verbis: “Art. 1º Compete à União administrar os RECURSOS 
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minerais, a indústria da produção mineral e a distribuição, o comércio e o consumo de 

PRODUTOS minerais”.

Tem-se, portanto, o recurso mineral como a substância mineral no estado 

natural anterior ao seu aproveitamento e o produto mineral como a substância mineral 

desprendida da jazida (extraída), bem móvel de titularidade da concessionária do direito de 

lavra, destinado ao comércio.

Ressalta-se que o invocado art. 1º contém os três sentidos da expressão 

“substância” mineral: (1) recurso mineral, (2) substância mineral útil ― ao mencionar “a 

indústria da produção mineral”―, e (3) produto mineral.

O artigo 14, III, e parágrafo 1º; e o artigo 15, caput e parágrafo único do 

Decreto nº 01/91, assim como a posterior IN nº 6/00, art. 2º, criaram obrigações a sujeitos 

que não realizam venda do produto mineral.  Equiparam, à saída por venda, fatos distintos: 

o consumo, a utilização, a transformação e a remessa da substância mineral. Ao assim 

disporem, os atos normativos secundários alargam o âmbito material da lei, por 

pretenderem alcançar operação diversa da venda. Instituem, dessa maneira, regra ilegal de 

equiparação, por ausência de fundamentação material dos normativos secundários em ato

primário. Os fatos enunciados nas normas secundárias citadas não se subsumem no fato 

estabelecido na norma primária (venda). E, por isso, não se estabelece a operação de 

implicação da relação jurídica fixada no prescritor da regra geral e abstrata.

A segunda equiparação ilegal promovida pelas citadas normas infra legais 

refere-se a faturamento líquido ser considerado como valor de consumo, no caso de o 

sujeito passivo consumir, transformar, utilizar ou remeter a outro estabelecimento de sua 

titularidade a substância mineral.

A igualdade não prospera, em virtude de o mencionado faturamento líquido 

decorrer da realização de operação de compra e venda, com a consequente transferência de 

titularidade do bem, enquanto os demais fatos não ensejam o auferimento do aludido 

faturamento, nem geram transferência de propriedade.

Houve, portanto, omissão legal quanto a ser devida a CFEM em operações 

diversas da venda do produto mineral, propiciadora da obtenção de faturamento líquido, 

que deve ser interpretado em conformidade com a semântica de auferir “resultado da 

exploração de recurso mineral,” o que impede a sua exigibilidade naquelas hipóteses.

Inexiste previsão legal à incidência da CFEM sobre o montante do 

faturamento líquido resultante da venda de produtos industrializados. No caso de 
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inexistência de venda de produto mineral e sim de produto industrializado, não há 

incidência da CFEM, por omissão do legislador ordinário.

O critério espacial da regra matriz de incidência da CFEM corresponde a 

todo o território nacional, onde é obtido o resultado da exploração de recurso mineral.

O instante a ser tomado para o dimensionamento da relação obrigacional 

pertinente à CFEM é o da concretização do fato genericamente descrito na regra matriz de 

incidência, qual seja, obter resultado da exploração de recurso mineral, que se revela 

quando o recurso mineral, extraído, adquire valor comercial. Esse momento não pode ser 

postergado para o instante no qual se poderá verificar a industrialização da substância 

mineral, por meio de beneficiamento ou de transformação, sob pena de contrariedade à 

própria regra matriz analisada. 

A concretização do fato descrito no antecedente da norma geral e abstrata, 

em espaço e tempo determinados, desencadeia, automaticamente, a relação jurídica, entre 

os sujeitos ativo e passivo, prescrita no consequente. Esse, por sua vez, institui direito e 

correspondente obrigação, para as pessoas às quais se dirige a norma de conduta. 

Os critérios para a identificação, no texto normativo, da configuração de um 

vínculo jurídico são o pessoal (sujeitos ativo e passivo) e o quantitativo (alíquota e base de 

cálculo). 

O critério pessoal indica quem são os sujeitos da relação jurídica: o sujeito 

ativo, credor ou pretensor é titular do direito de exigir o cumprimento de certa prestação do 

sujeito passivo, a quem é atribuído o dever de adimplir a obrigação que lhe é cometida por 

lei.

O sujeito ativo é o titular do direito subjetivo de exigir o cumprimento de 

determinada obrigação pecuniária.

Compete ao DNPM arrecadar e fiscalizar a CFEM e à Procuradoria Federal 

junto à autarquia (e não à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) inscrever em dívida 

ativa e cobrar os créditos da referida obrigação pecuniária, conforme Lei nº 8.876/94, art. 

3o, IX c/c Lei nº 8.001/90, art. 2o, par. 2o, III c/c Lei nº 10.480/02, art. 10, caput e par. 12 e 

Nota DECOR/AGU/nº 217/2009 – SFT.

A competência constitucional para legislar sobre a CFEM é privativa da 

União Federal, no pertinente sua à instituição e à sua modificação; encontra-se 

expressamente fixada no texto da Lei Maior e é intransferível. Após exercitada – o que já 

se verificou – a capacidade de ser sujeito ativo da relação jurídica obrigacional foi 

transferida, pois as atribuições de arrecadar e de fiscalizar são delegáveis, assim como 
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executar leis, serviços e atos ou decisões administrativas. No caso, elas foram conferidas 

ao DNPM, nos termos do art. 3º, IX, da Lei nº 8.876/94. 

Tem-se como inconstitucionais, em consequência do aduzido, leis de 

Estados e do Distrito Federal que disponham sobre a CFEM, por não se incluírem nos 

casos de exercício da competência concorrente, pois as matérias delas constantes não se 

caracterizam como “questões específicas” de interesse local. Referidos entes necessitam 

seguir o estatuído no parágrafo único do art. 22, CF, o qual os permite receber delegação 

de “questões específicas”, após lei complementar que assim os autorize. Mas este ato 

normativo primário até o presente momento não existe, o que afasta a possibilidade da lei 

local acerca do tema analisado.

Tampouco a regra do art. 23, XI, CF socorre os mencionados Estados, tendo 

em vista tratar-se de funções administrativas atribuídas aos entes da Federação e não de 

competência legislativa.

Quanto aos Municípios, a Constituição não os inclui na investigada regra da 

competência concorrente, cumprindo-lhes observar o preconizado no art. 30, CF, o qual 

lhes outorga competência supletiva da legislação federal e local. Desse modo, são 

inconstitucionais as regras municipais que pretendem introduzir normas alusivas à CFEM 

sem fundamento de validade na Constituição, pois essa fixa a competência legislativa 

material própria de cada ente federado.

A eventualidade de ser celebrado Termo de Cooperação Técnica pelo 

DNPM não transfere aos Municípios nem aos Estados legitimidade para, individualmente, 

cobrar, amigável ou judicialmente, a prestação em tela, na parte que lhes cabe.

Isto porque, na forma da legislação federal, é do DNPM a competência para 

fiscalização e arrecadação da CFEM e é da Procuradoria Federal junto à autarquia, a 

inscrição do débito em dívida ativa e o ajuizamento da competente execução “fiscal” (Lei 

nº 6830/80). Cabe-lhe, em caso de pagamento a menor, exigir a diferença que considerar 

devida. Não têm os Estados nem os Municípios, embora beneficiários de percentual do 

valor arrecadado, competência para qualquer ação individual contra as empresas 

mineradoras com vista à cobrança da receita (que é de transferência intergovernamental).

Há de se esclarecer que o Decreto nº 1/91, em seu art. 26, seguido pelo 

Manual da CFEM e a Portaria nº 311/05 do Diretor Geral do DNPM, a fim de garantirem o 

recebimento das receitas de sua titularidade por todos os seus beneficiários, determina seja 

o pagamento da prestação examinada realizado, mensalmente, mediante Guia de 

Recolhimento da União – GRU e, sobre a destinação dos recursos aos Estados e 
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Municípios, dispõe, respectivamente, que serão creditados em “contas específicas de 

titularidade dos mesmos no Banco do Brasil”, “no sexto dia útil que sucede ao 

recolhimento por parte das empresas de mineração”.  

Prevista constitucionalmente a competência da União Federal para instituir a 

CFEM, não se reconhece qualquer dos entes com titularidade para participar do produto de 

sua arrecadação, via transferência intergovernamental, legitimidade para, individualmente, 

promover a fiscalização e a cobrança direta da parte da receita que lhe cabe. A legislação 

deles emanada é inconstitucional, por se tratar de competência legislativa exclusiva da 

União aquela pertinente a recursos minerais e a CFEM, conforme arts 20, IX e par. 1o c/c 

art. 22, XI e parágrafo único da Lei Maior. Os entes federados menores participam de outra 

relação jurídica, assentada entre eles e a União, referente à transferência 

intergovernamental de receita. Este entendimento é ratificado pela doutrina.

Por não serem detentores de competência para legislar sobre a 

Compensação Financeira, o que cabe privativamente à União Federal (CF, art. 20, IX e 

par. 1o c/c 22, XII), nem para, individualmente, fiscalizar a arrecadação e promover o 

lançamento e a cobrança quando não recolhida ou quando paga em montante menor que o 

devido, atribuições exclusivas do DNPM (Lei nº 8.876/94, art. 3º, IX, e Manual de 

Procedimentos e Cobrança da CFEM), não possuem os Municípios nem os Estados e o 

Distrito Federal legitimidade ativa para, individualmente, legislar sobre as matérias 

referidas e tampouco praticar atos de cobrança da CFEM contra as empresas mineradoras, 

ainda que lhes seja assegurada parte dos recursos arrecadados, por determinação

constitucional. Legislação local que disponha sobre o tema é inconstitucional por invadir 

esfera de competência privativa da União. 

O tema da legitimidade de Estados e de Municípios não foi amplamente 

colocado perante o Judiciário, nem mesmo houve discussão, neste âmbito, que permita 

considerá-lo como definido.

Sujeito passivo é a pessoa de quem se pode exigir o adimplemento das 

obrigações de pagamento e de deveres instrumentais pertinentes à CFEM.  Trata-se do 

sujeito que deve acatar a norma jurídica: a concessionária do direito de lavra.

O critério quantitativo determina o objeto da relação jurídica prescrita no 

consequente da regra matriz de incidência. Explicita-se pela alíquota e pela base de 

cálculo. Essa última tem a função de medir o fato enunciado pelo legislador para o critério 

material da hipótese da mencionada regra matriz de incidência da CFEM e, combinada 

com a alíquota – também fixada em regra jurídica –, revelam a importância do débito, que 
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é o objeto da obrigação pecuniária.  É titular do crédito o sujeito ativo e devedor o sujeito 

passivo. O aludido objeto da relação jurídica é expresso em dinheiro, característica própria 

dos vínculos obrigacionais.

Alíquota é matéria reservada à lei e integra a estrutura da regra matriz de 

incidência da CFEM, no âmbito da qual situa-se no consequente, onde, congregada à base 

de cálculo, revela a dimensão da dívida, pois demonstra o montante que pode ser exigido, 

pelo sujeito ativo, do devedor.

A alíquota significa parte ou fração que o ente federado cobra para si sobre 

o valor dimensível (base de cálculo) do fato enunciado no antecedente da regra jurídica em 

sentido estrito. Geralmente, revela-se em forma de percentagem, que pode ser 

proporcional, invariável, progressiva ou regressiva, assim como pode ser fixada como 

valor determinado ou variável, segundo escalas progressivas da base de cálculo.

As alíquotas da CFEM encontram-se estabelecidas no art. 2º da Lei nº 

8.001/90 e variam, conforme a classe da substância mineral, entre 0,2% e 3%, devem ser 

aplicadas sobre o valor do faturamento líquido.

A base de cálculo integra o critério quantitativo prescrito no consequente da 

regra matriz de incidência e tem a função mensuradora do fato descrito abstratamente pelo 

legislador como núcleo da hipótese e deve confirmá-lo.  Junto da alíquota, propicia o 

dimensionamento do valor da obrigação de pagamento da CFEM. 

A base de cálculo consiste na dimensão econômica do fato descrito no 

critério material da norma constitucional geral e abstrata, que é auferir resultado da 

exploração do recurso mineral, equiparado, pela legislação ordinária (art. 6º da Lei nº 

7.990/89), ao faturamento líquido, definido no art. 2º da Lei nº 8.001/90. 

Para apuração da base de cálculo da CFEM, que deve confirmar o fato eleito 

pelo legislador constituinte para materialidade da referida obrigação pecuniária (“auferir 

resultado da exploração de recurso mineral”), as despesas dedutíveis, fixadas no art. 2o. da 

Lei nº 8.001/90 (para fim de obtenção do “faturamento líquido”, equiparado à 

“resultado”), devem ser, ao menos, todas aquelas referentes a transporte e a seguro, 

incorridas pela concessionária do direito de lavra, desde a fase de extração da substância 

mineral da jazida até a entrega ao adquirente do produto mineral, assim como os tributos 

incidentes sobre a comercialização.

Não é de observância obrigatória, por ausência de fundamento de validade 

em regra primária, a norma secundária (IN nº 6/00, DNPM) que apenas admite a exclusão 

das importâncias destacadas a título de despesa de transporte e seguro, na nota fiscal da 
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qual conste o preço de venda do produto mineral, posto no local determinado pelo 

comprador, já que a regra de hierarquia inferior não pode distinguir onde a lei não o faz, 

nem pode, a pretexto de dar exequibilidade à legislação, alterar os conceitos por essa 

firmados, a fim de tornar mais onerosa a obrigação legal. 

Portanto, o art. 1º, IV e V da IN nº 6, ao permitir apenas a dedução das 

mencionadas despesas à fase de comercialização e ao impor o destaque delas no preço de 

venda do produto mineral, posto no local determinado pelo comprador, como condição 

para a exclusão destas da base de cálculo da CFEM, além de contrariar o art. 2º da Lei nº 

8.001/90, viola, ainda que indiretamente, o princípio constitucional da legalidade, pois 

introduz dever veiculado por regra secundária, que não encontra fundamento de validade 

em norma primária, o que macula a sua validade no sistema de direito posto.

Em síntese, a interpretação da lei leva à conclusão de serem dedutíveis, para 

efeito de apuração do faturamento líquido, base de cálculo da CFEM, todas as despesas 

pagas ou incorridas pelo minerador, relativas ao transporte e ao seguro, desde a extração da 

substância mineral até a entrega do produto mineral comercializado, no local ajustado com 

o comprador, compreendendo todos os gastos com a movimentação da substância mineral, 

bem como todas as despesas com seguro referentes às operações de lavra e 

comercialização, sendo ilegal a limitação que o DNPM pretende impor às deduções 

legalmente autorizadas.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar esse recurso, 

por maioria, declarou que as despesas de transporte dedutíveis são aquelas referentes ao 

produto mineral e desde que se encontrem destacadas na nota fiscal de venda, na forma da 

IN nº 06/00 – DNPM.  Aguarda-se decisão do Supremo Tribunal Federal em Agravo de 

Instrumento apresentado da decisão da presidência do STJ que inadmitiu o recurso 

extraordinário do Sindicato impetrante da Segurança.   

A razão para a ampla dedução das despesas de transporte e de seguros reside 

na rigidez locacional da jazida.  Sendo essa uma concentração de minério em certa área, 

encontra-se situada onde a natureza determinar. A concessionária do direito de lavra não 

pode escolher o lugar no qual deseja exercer sua atividade econômica, em decorrência de 

as minas necessitarem ser lavradas onde a natureza as colocou, por motivos geológicos.

Se o constituinte originário instituiu participação sobre o resultado da 

exploração do recurso mineral, sustenta-se que a teleologia desta regra está em que os 

beneficiários da CFEM tenham assegurada participação sobre a receita operacional líquida 

auferida pelo sujeito passivo da obrigação, o que respalda direito à realização da dedução 
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de todas as despesas incorridas para viabilizar o acesso à jazida e à exploração da 

substância mineral.

Não corresponde à realidade a assertiva do DNPM de que, se houvesse 

despesa de transporte e de seguro na fase anterior à da comercialização do produto mineral, 

ela seria automaticamente repassada ao adquirente do mencionado produto, uma vez que o 

preço de venda depende não apenas do custo de produção, mas também da oferta e da 

procura do bem no mercado (sobretudo internacional) além da posição que o empresário 

ocupa neste mercado, a qualidade do produto e a taxa cambial. Trata-se, portanto, de 

argumentação equivocada, suscitada pela aludida autarquia, mas já afastada, em matéria 

semelhante à examinada, nesta tese, pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do 

precedente consubstanciado no RE nº 350.446, além de depender este fato de ampla 

instrução probatória da qual precisará se desincumbir o DNPM.

A legislação federal estabelece a obrigação de recolhimento do PIS e da 

COFINS pela matriz da pessoa jurídica contribuinte. O DNPM não pode negar a 

dedutibilidade dos montantes periodicamente calculados e escriturados a tais títulos por 

cada estabelecimento de uma pessoa jurídica, sob pena de contrariedade à legislação 

própria daqueles tributos.  A perícia é meio suficiente para que a fiscalização da autarquia 

verifique se os dados enunciados pela contribuinte-concessionária do direito de lavra 

encontram-se em consonância com os demais dados comerciais e tributários da empresa, 

para quantificação de verbas dedutíveis (PIS e COFINS) para cálculo da CFEM.

A empresa mineradora tem direito à dedução integral do valor do ICMS 

destacado nas notas fiscais (incidido) e não apenas do montante recolhido ao Estado 

(apurado e pago), diferentemente do que determina a IN nº 6/00, em seu art. 1o, II, que não 

encontra fundamento de validade na legislação ordinária.

É passível de dedução o IOF, devido em razão das vendas da mencionada 

substância mineral como ativo financeiro. Sua incidência ocorre apenas na operação de 

origem.

Em breve síntese histórica dos vários índices de correção monetária 

adotados pelo DNPM para quantificação do montante a ser pago a título de CFEM; 

analisa-se o âmbito de sua aplicação e revela-se, em conclusão, que:

– o art. 8º da Lei nº 7.990/89, na redação dada pela Lei nº 8.001/90, 

estabelecia que o pagamento da CFEM se daria até o último dia útil do segundo mês 

subseqüente ao fato gerador;
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– o valor a ser recolhido, tanto no prazo legal quanto após o vencimento 

deste, deveria sofrer correção monetária, desde a data de apuração até a do efetivo 

pagamento, pelo BTN, ou outro parâmetro que viesse a substituí-lo; 

– ao extinguir o BTN, a Lei nº 8.177/91 não criou qualquer outro índice 

substituto, até porque o seu término se deu no âmbito de uma política de ampla 

desindexação da economia;

– a UFIR é medida de valor e parâmetro de atualização monetária de 

tributos, dentre os quais não se inclui a CFEM, motivo pelo qual citado índice é inaplicável 

a débitos desta receita originária patrimonial, entre 01/92 e 12/00;

–a legislação veiculadora do Plano Real vedou, expressamente, a adoção de 

correção monetária, exceto nas hipóteses nela versadas (art. 1º e 2º da Lei nº 10.192/01), 

dentre as quais não se insere a CFEM;

– o IPCA-E é índice que não mede inflação referente ao setor mineral, o que 

revela ser desarrazoada a sua adoção para o cálculo de débito da CFEM. Ademais, sua 

aplicação foi determinada em ato normativo secundário, em contrariedade às regras que 

fixaram o término da atualização monetária, para casos como o examinado (art. 1º e 2º da 

Lei nº 10.192/01).

A determinação veiculada pelo Manual da CFEM de que haja o pagamento 

de correção monetária, contada entre a data de apuração da prestação e a do seu 

pagamento, qual seja, até o último dia útil do segundo mês subsequente ao fato gerador, 

contraria o citado art. 1o da Lei nº 10.192/01, o qual instituiu o dever de ser adotado o Real, 

pelo seu valor nominal, para o adimplemento de obrigações pecuniárias.

O professor Paulo de Barros Carvalho doutrina que a norma sancionadora 

apresenta a mesma estrutura formal da norma primária, mas é semanticamente diversa, 

pois o seu antecedente indica comportamento que viole um dever fixado no consequente de 

outra norma primária.

O consequente da norma sancionadora prescreve a relação jurídica na qual o 

sujeito ativo é o mesmo da norma primária, mas o sujeito passivo é o Estado exercitando a 

sua função jurisdicional.

As sanções fixadas pela IN nº 8/00 são inaugurais no sistema de direito 

posto e, por não encontrarem fundamento de validade em norma primária, não são válidas 

no mencionado sistema de direito positivo, pois se trata de tema resguardado à lei em 

sentido estrito.
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Tem-se como juros, nas palavras de Pontes de Miranda, aquilo que “o 

credor pode exigir pelo fato de ter prestado ou de não ter recebido o que se lhe devia 

prestar”. Os juros de mora representam, pois, o custo do capital que permaneceu em poder 

do devedor indevidamente, tendo caráter acessório à obrigação principal. 

No caso de mora no pagamento da CFEM são devidos os juros, na forma 

estabelecida no artigo 406 do Código Civil, aos débitos ocorridos no período em que 

inexistente lei específica tratando da matéria, a serem contados a partir da data de 

vencimento da obrigação pecuniária examinada.

A aplicação da SELIC afasta a adoção conjunta de qualquer índice de

correção monetária, pois seu cômputo inclui tanto a atualização da moeda quanto os juros.

No que tange aos débitos vencidos entre julho de 2000 e janeiro de 2001, os 

juros são aqueles fixados em lei especial a respeito do tema: a Lei nº 9.993/00.

E, no pertinente aos débitos não pagos, oriundos de fatos ocorridos após o 

início da vigência e eficácia da Lei nº 11.941/09, ou seja, após 28 de maio de 2009, deve 

ser observada a legislação aplicável aos tributos federais, qual seja, a Lei nº 9.430/96, que 

determina a incidência da taxa SELIC, acrescido o percentual de 1% no mês do efetivo 

recolhimento.

A multa é sanção administrativa e constitui penalidade pecuniária aplicada 

aos casos de inadimplência do devedor.

Atualmente, em razão das alterações legislativas introduzidas pela Lei nº 

11.941/09, artigo 35, a qual modificou as disposições constantes da Lei nº 10.522, todos os 

pagamentos realizados a destempo perante o DNPM serão acrescidos de multa moratória 

de 0,33% ao dia, limitada a 20% do débito inicial, bem como de juros mensais equivalentes 

à SELIC mais 1% no mês em que ocorrer o efetivo desembolso, incidentes sobre o 

montante total do débito (principal + multa), consoante determinação contida no artigo 61 

da Lei n° 9.430/96, que trata da multa aplicável às obrigações tributárias e que, em razão 

do disposto no artigo 37-A da Lei nº 10.522, aplica-se aos créditos das autarquias.

A Instrução Normativa nº 8/00 institui multas a serem aplicadas, sem 

prejuízo de outras sanções, na hipótese de preenchimento da Ficha de Registro de 

Apuração da CFEM em desacordo com a Instrução Normativa nº 6/00, que veda deduções 

de determinadas despesas, sem amparo em lei.

Inexistem atos normativos primários que sirvam de fundamento de validade 

à referida IN nº 8/00, motivo pelo qual ela é ilegal.
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Tem-se como legítima a inscrição do devedor de CFEM no CADIN, 

contanto que este cadastro seja visto como veículo meramente informativo e não constitua 

sanção política a compelir o particular ao pagamento de importâncias, na forma e no valor 

que a Administração Pública entenda devidas, não podendo caracterizar-se como modo 

indireto de cobrança, à margem do devido processo legal.

A Portaria nº 356/88 do Ministro de Estado da Fazenda determina que a 

receita bruta de vendas decorrentes da exportação de produtos manufaturados nacionais 

será quantificada mediante a conversão, em moeda nacional, de seu valor expresso em 

moeda estrangeira, adotando-se a taxa de câmbio instituída no boletim de abertura pelo 

Banco Central do Brasil, para compra, em vigor na data de embarque dos produtos para o 

exterior. Determina, ademais, que as diferenças advindas da modificação na taxa de 

câmbio, verificadas entre a data do fechamento do contrato de câmbio e a data do 

embarque serão consideradas como variações monetárias passivas ou ativas.  

A variação monetária refere-se à atualização monetária da importância de 

direitos e de obrigações provenientes de variação cambial, na hipótese de operação 

implementada em moeda estrangeira.  No caso de fechamento do câmbio ou na hipótese de 

adiantamento do recebimento do crédito previamente à data do embarque, compreendido 

este dia como aquele que for averbado no órgão próprio, deve ser considerada a taxa de 

câmbio vigente na data de embarque dos produtos para o exterior, ressalvadas as variações 

passivas ou ativas entre esta última e aquelas referidas datas.

Estas variações constituem contas a receber e, como resultado financeiro da 

pessoa jurídica exportadora, não compõe a materialidade nem a base de cálculo da CFEM.

Ademais, por inexistir lei ordinária que imponha a inclusão, na base de 

cálculo da CFEM, da variação cambial positiva, não está o sujeito passivo desta prestação 

pecuniária, obrigado a considerar a receita financeira referida para quantificação da CFEM.  

O arbitramento veiculado pelo art. 5º, da Ordem de Serviço  nº 02/04, 

enunciada pelo Diretor Geral do DNPM,  não pode prevalecer porque:

a) estabelecida a base de cálculo de uma prestação por lei, não pode Ordem 

de Serviço dispor diferentemente sobre o tema, sob pena de contrariedade ao ato normativo 

primário e ao princípio constitucional da legalidade;

b) o ato normativo secundário não encontra fundamento de validade em ato 

normativo primário, o que desatende o princípio da hierarquia das normas, nas relações de 

subordinação, havidas no âmbito do sistema de direito posto;
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c) o emissor da mensagem veiculada pela Ordem de Serviço em análise não 

tem competência para dispor sobre o tema versado no seu art. 5º;

d) ainda que se admitisse  este preceito indicado como válido no sistema, o 

lançamento, como ato administrativo, só seria írrito se devidamente fundamentado e 

acompanhado por prova produzida pela Administração de que se configura ao menos um 

dos fatos enunciados na norma secundária como autorizadores do arbitramento;

e) o lançamento sem motivação e desacompanhado de prova é nulo, não 

sendo suficiente a alegação de presunção de sua veracidade, nem a de tratar-se de ficção 

legal, que não se configura, no caso.

São relevantes para o direito somente os fatos que estiverem sustentados 

pelas provas aceitas pelo sistema jurídico. Desta forma, o lançamento decorrente de 

arbitramento só pode surtir efeito e introduzir norma individual e concreta válida no direito 

posto, passível de exigibilidade e executoriedade, se for estabelecido em norma primária e 

acompanhado das provas juridicamente aceitas, de modo a amparar a alegação da 

autoridade administrativa e propalar os efeitos previstos no consequente da norma matriz 

de incidência da CFEM.

Em conclusão: o art. 5º da OS nº 2/04 não é instrumento introdutor de regra 

válida no sistema de direito positivo porque emanada do Diretor Geral do DNPM, que não 

tem competência para legislar sobre obrigação, matéria reservada à lei em sentido estrito. É 

inconstitucional, ademais, por ausência de norma primária que lhe sirva de fundamento de 

validade.

Mas, a título de argumento, se pudesse ser tida a aludida regra secundária 

como válida, as duas situações de fato nela contempladas – recusa formal da apresentação 

de documentos ou informações contraditórias entre esses –, consideradas como fatos 

indiciários da existência de faturamento líquido (fato indiciado), necessitam ser 

comprovadas pelos agentes da Administração os quais, antes de efetuar o arbitramento, 

necessitam conferir prazo suficiente ao administrado para a correção das eventuais 

imprecisões identificadas nos documentos bem como para exibição desses.  Só após o 

transcurso de prazo razoável às diligências determinadas, mantida e demonstrada uma das 

situações de fato previstas na OS, poderá o agente administrativo valer-se do arbitramento, 

possibilitados, em qualquer hipótese, o contraditório e a ampla defesa administrativa, 

garantias constitucionais conferidas ao sujeito passivo da prestação pecuniária examinada.

É pela prova que todos os fatos jurídicos se constituem, observando-se os  

meios admissíveis em direito para a exibição daquela. 
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Na hipótese de arbitramento, o DNPM, como antes aduzido, não tem, na 

prática, produzido provas – muito menos pelos meios admitidos em direito – de qualquer 

dos dois fatos descritos na mencionada Ordem de Serviço nº 2/04. Há, portanto, mera 

afirmativa. O lançamento realizado pelo modo descrito não se configura como norma 

individual e concreta, válida no sistema.

Conclui-se pela necessidade de a Administração produzir  provas, pelos 

meios admitidos no sistema jurídico, para a demonstração da realização, pelo sujeito 

passivo, do fato descrito no critério material da hipótese da regra matriz de incidência da 

CFEM, para o fim de serem desencadeados os efeitos prescritos no consequente dessa 

(vínculo obrigacional). A OS n° 02/04 não serve como fundamento de validade para que a 

fiscalização do DNPM emita notificações fiscais de débito, eis que dos relatórios que as 

acompanham são apontados meros fatos indiciários, o que leva à consequente inversão do 

ônus da prova, justificada pela compreensão da Administração de que seus atos são 

revestidos de presunção de legalidade, o que não encontra amparo no sistema de direito 

posto, que impõe àquele que alega – ainda que seja a Administração Pública - o dever de 

produção da prova do fato alegado.

Entende-se que a prova refere-se a um fato ocorrido no passado, sem tocá-lo 

(prova indireta), diferentemente do que pretende a prova direta, que é a representação 

imediata do evento. Por esse enfoque não há prova direta.

O DNPM só tem direito de constituir créditos de CFEM apurados até 5 

(cinco) anos pretéritos da data da lavratura do termo de início da fiscalização ou, 

inexistindo esse, da data da emissão da Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos, em 

atenção ao art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e ao Decreto-lei nº 45.479/92, que estendeu 

estas regras às autarquias, bem como aos demais dispositivos legais citados e invocados no 

Capítulo para sua aplicação analógica. A matéria examinada trata de prazo de decadência e 

não de prescrição. Não se aplicam as regras do Código Civil por se tratar de relação 

jurídica de direito público.

A constância da adoção do prazo de 5 (cinco) anos para as relações entre a 

Administração e os administrados é anotada em parecer inédito da professora DI PIETRO, 

já citado no Capítulo 8, do qual se extrai:

a) no CTN, o prazo de decadência para constituição do crédito tributário é 
de 5 anos (art. 150, § 4°, e 173);
b) no mesmo CTN, o prazo de prescrição para cobrança do crédito 
tributário é de 5 anos (art. 174);
c) a Lei n° 9.873, de 23.11.99, fixa em 5 anos o prazo de prescrição para 
a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no 
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exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração a legislação em 
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração 
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado;
d) o artigo 21 da Lei n° 4.717, de 29.6.1965, fixa em 5 anos o prazo de 
prescrição para propositura de ação popular;
e) o artigo 23 da Lei n° 8.429, de 2.6.92, estabelece que as ações de 
improbidade administrativa podem ser propostas ate 5 anos após o 
término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de 
confiança; ou dentro do prazo prescricional previsto em lei específica 
para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, 
nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego;
f) o artigo 142 da Lei n° 8.112, de 11.12.90, prevê o prazo de 5 anos para 
a prescrição da ação punitiva disciplinar quanto às infrações puníveis 
com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição 
de cargo em comissão.

além dos antes mencionados Decreto nº 20.910/32 e Decreto-lei nº 4.797/42, bem como 

art. 54, caput e §1º da Lei nº 9.784/99, instituidor do prazo de decadência para a 

Administração rever e anular os seus próprios atos de que decorram efeitos favoráveis aos 

seus destinatários, enquanto, no caso da CFEM, o ato é praticado pela empresa 

concessionária. Mas se a Administração pode anular seus atos em decorrência do poder de 

controle interno de legalidade, por analogia, há de se compreender que lhe cabe exercer o 

mesmo poder de controle sobre o ato do devedor, que resulte na expedição da norma 

individual e concreta da CFEM. Pode-se sustentar, com fundamento na referida regra 

primária, o poder-dever da Administração promover o controle de legalidade do ato 

praticado pela empresa concessionária, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de 

pagamento da CFEM.

A Lei nº 9.784/99 disciplina o processo administrativo no âmbito federal e 

arrola os princípios que regem a Administração Pública na condução daquele, os quais 

devem ser rigorosamente observados, a fim de evitar-se o desrespeito aos direitos e 

garantias dos administrados e a prolação de decisões arbitrárias, em desacordo com a 

ordem jurídica em vigor, eis que tais princípios são oriundos da Constituição Federal, 

explicita ou implicitamente.

O rito do processo administrativo deve seguir estritamente os ditames legais, 

para oportunizar ao administrado a mais ampla defesa, com a sua intimação de todos os 

atos necessários à prática daquela, possibilitando, inclusive, quaisquer formas de 

exteriorização de seu desacordo com as decisões prolatadas, quais sejam: recursos, pedidos 

de reconsideração e de revisão.

A Administração necessita, também, garantir em sua plenitude o exercício 

do devido processo legal, do qual decorre ser imprescindível que qualquer ato normativo 
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secundário publicado pelo Poder Público encontre fundamento de validade na Lei nº 

9.784/99.

Assim, não pode o Manual da CFEM, ato normativo secundário, restringir 

ou extravasar os limites estabelecidos na Lei nº 9.784/99 – norma primária, pois revela-se 

como um texto orientador da conduta dos agentes públicos na arrecadação e cobrança de 

valores. O Manual deve ser visto, portanto, como veículo introdutor de meras regras de 

natureza procedimental, produzidas no exercício de poder hierárquico, destinadas aos 

agentes da autarquia, estabelecendo rotinas de trabalho, visando atuação uniforme, 

coerente e necessariamente de acordo com a legislação federal.

Conclui-se que eventuais atos do DNPM que venham a obstar os direitos do 

particular, especialmente no que tange à motivação daqueles, à ampla produção probatória 

e à interposição de recursos, poderão ser declarados ilegais, eis que eivados do vício de 

nulidade, decorrente do desrespeito às garantias instituídas em lei e inconstitucionais, 

quando contrariem a Constituição Federal.

Em que pese a CFEM constituir obrigação pecuniária de natureza não 

tributária, sua cobrança obedecerá ao rito estabelecido na Lei nº 6.830/80, por se tratar de 

receita financeira de autarquia federal – DNPM, ficando o contribuinte inadimplente, após 

procedimento de cobrança administrativa, sujeito às seguintes consequências: inscrição do 

crédito em Dívida Ativa; inclusão do devedor no Cadastro Informativo dos Débitos Não 

Quitados de Órgãos Federais – CADIN e exigência judicial do pretenso débito, por meio 

da competente Execução Fiscal.

Diversos Projetos de Lei tramitam perante o Congresso Nacional acerca da 

CFEM, são eles:

a) Projeto de Lei nº 3.661/1997, de autoria do Deputado Federal Ricardo 

Izar (PTB/SP), com o fim de alterar o § 1º do art. 2º da Lei nº 8.001/90. A modificação 

proposta reduz para 0,6% a alíquota da CFEM para os minerais de aplicação imediata na 

indústria da construção civil: areia, cascalho, saibro, pedra britada e pedra de talhe, cuja 

justificativa decorre da necessidade de desoneração destes  produtos, componentes básicos 

para a edificação de casas, em um país cuja demanda por moradia é grande, tendo por 

objetivo majorar a arrecadação pela baixa do nível de sonegação fiscal no setor.  Reduz 

para 0,2% a alíquota da CFEM, no caso da venda de pedras preciosas e outras análogas 

bem como para rochas calcárias utilizadas como corretivo do solo.

b) O projeto de Lei nº 105/2003, de autoria da então Senadora, e atual 

Governadora do Estado do Pará, Ana Júlia Carepa (PT/PA) altera o art. 6º da Lei nº 



31

7.990/89 e o art. 2º da Lei nº 8.001/90, para modificar os percentuais das alíquotas da 

CFEM, devida pela exploração de recursos minerais e limitar a referida compensação em 

7,5% sobre o faturamento líquido resultante da venda do produto mineral, obtido após a 

última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua transformação 

industrial.

Ademais, modifica as alíquotas atualmente fixadas em lei para o percentual 

máximo de 4% e mínimo de 0,2%, além de alterar o percentual de distribuição da receita 

destinadas aos Municípios para que dos 65% que lhes cabe, 40% desse montante seja 

encaminhado aos Municípios limítrofes àquele onde se dá a exploração, na proporção de 

suas populações, conforme dados do IBGE.

c) Ressalta-se que o Projeto identificado em “b” tramita apensado ao de nº

104/2003, apresentado pelo Senador Luiz Otávio (PMDB/PA), que, em semelhante 

proposta, altera o art. 6º da Lei nº 7.990/89 e o § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.001/90, para 

elevar a alíquota da compensação financeira pela exploração de recursos minerais para até 

10% (dez por cento) “sobre o valor do faturamento líquido” e autoriza a redução deste 

percentual para até 5% (cinco por cento), a critério do Ministério de Minas e Energia, que 

poderá assim determinar no contrato de concessão de lavra.

d) Também tramitam em apenso com os projetos indicados em “b” e “c”, os 

Projetos de Lei nº 370/2003 e nº 629/2007, de autoria dos Senadores Hélio Costa e Magno 

Malta, respectivamente.

O primeiro projeto prevê o pagamento da CFEM, mensalmente, diretamente 

aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da administração direta da 

União, devendo os recursos serem aplicados exclusivamente em investimentos de 

infraestrutura para desenvolvimento econômico e social daqueles entes federativos.

Altera a distribuição dos recursos de CFEM entre seus beneficiários.

O segundo projeto, por sua vez,  traz o conceito de faturamento líquido e 

dispõe sobre o que não se inclui como despesas de transporte e de seguros, além de 

disciplinar as hipóteses nas quais são autorizadas as deduções dos tributos daquela base de 

cálculo.

e) Projeto de Lei nº 1.117, de 2007, do Deputado Federal Lelo Coimbra.

Este projeto de lei altera a redação do art. 6º da Lei nº 7.990/89 para 

determinar que a alíquota de 3% da CFEM incida sobre o faturamento bruto e não mais 

sobre o faturamento líquido da concessionária do direito de lavra do recurso mineral.
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f) Projeto de Lei nº 1.118/2007, de autoria do Deputado Federal Lelo 

Coimbra, visa a alterar a redação do §2º do art. 2º da Lei nº 8.001/90, modificada pela Lei 

nº 9.993/00, para unificar a alíquota da CFEM em 3% para todas as classes de recursos 

minerais.

g) Projeto de Lei nº 1.453/2007, de autoria do Deputado Federal José 

Fernando Aparecido de Oliveira, visa a alterar a redação do artigo 6º da Lei nº 7.990/89, 

bem como o artigo 2º da Lei nº 8.001/90 e dar outras providências: altera a alíquota 

máxima da CFEM para 6% sobre o valor da produção, conceitua referida expressão como 

sendo o valor, na mina, do produto da lavra, estabelece os percentuais relativos a cada tipo 

de substância mineral.

Objetiva, ainda, aludido projeto instituir uma participação especial a ser 

paga pelo produtor mineral nos casos de grande volume de produção ou de grande 

rentabilidade na exploração dos recursos.

h) Projeto de Lei nº 2.129/2007, de autoria do Deputado Federal Daniel 

Almeida, altera a redação do artigo 2º da Lei nº 8.001/90, modificada pela Lei nº 9.993/00, 

para alterar as alíquotas referentes a determinadas classes de recursos minerais.

i) Projeto de Lei nº 3.806/2008, do Deputado Walter Brito Neto (PRB/PB): 

propõe a alteração das Leis nº 7.990/89 e nº 8.001/90, que regulamentam a “compensação 

financeira pela exploração de recursos minerais e outros recursos naturais”, para majorar o 

percentual de CFEM de até 3% para 6% e reduzir, da parte cabível à União, para 8% o 

percentual destinado ao Ministério das Minas e Energia, do qual 2% devem ser 

encaminhados ao Ministério da Saúde para construção e reforma de centros de saúde.

j) Projeto de Lei nº 3.854/2008, de autoria do Deputado Federal José 

Fernando Aparecido de Oliveira (PV/MG), cujo objeto é a alteração da Lei nº 8.001/90, a 

fim de destinar parcela da CFEM a um fundo nacional de exaustão de jazidas.

l) Projeto de Lei nº 3.878/2008, de autoria do Deputado Federal Edílio 

Lopes, que objetiva a alteração da redação dos incisos I e II do §2º do art. 2º da Lei nº 

8.001/90 e a criação do inciso IV àquele dispositivo legal, para determinar que a 

distribuição dos recursos da CFEM aos Estados e ao Distrito Federal seja feita no 

percentual de 22%, aos Municípios de 63% e ao Fundo do Exército, no percentual de 3%.

m) Projeto de Lei nº 4.170/2008, de autoria do Deputado Federal José 

Fernando Aparecido de Oliveira, altera a Lei nº 8.001/90, para reduzir o percentual de 

CFEM incidente sobre águas minerais de 2% para 0,5% sobre o faturamento líquido.
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GLOSSÁRIO

Para a melhor elucidação de palavras e expressões utilizadas nesta tese, 

examina-se a semântica de algumas delas, com o esclarecimento de que não são exaustivas 

as definições apresentadas neste glossário, mas apenas indicativas das significações com os 

quais aquelas são empregadas nesta obra1.

Ambigüidade: multiplicidade de conteúdos semânticos de uma palavra. O termo que é 

ambíguo ocasiona incerteza, em razão de existir mais de um significado para ele. No seu 

uso comum (definição lexical), não se pode enunciar de modo uniforme todas as 

propriedades que o devem constar de todas as hipóteses nas quais a palavra é utilizada2.

Arbitramento: “Avaliação; averiguação; estimativa; determinação de valor pecuniário. 2. 

Direito processual civil. Exame feito por peritos para determinar o valor, em dinheiro, de 

uma coisa ou esclarecer algum fato, orientando o órgão judicante. Em outras palavras, é o 

exame pericial que tem em vista apurar o valor da coisa ou da obrigação a ela ligada, muito 

comum na desapropriação, nos alimentos e na indenização dos danos por atos ilícitos. 

Traduz-se também pelo procedimento para apreciar o valor de bens ou de fatos ante a 

ausência de dados certos para a sua avaliação, evidenciando elementos idôneos, segundo 

normas técnicas, com que se possa provar aquela estimação, determinando, assim, o valor 

desconhecido daquilo que se pretende avaliar e encontrando sua equivalência pecuniária. 

Tal procedimento será sempre cabível quando houver um valor oficial conhecido ou uma 

estipulação certa, em razão dos quais se possa efetivar uma estimação pecuniária. Em 

suma, trata-se tão-somente de uma apreciação estimativa de fatos ou de coisas que não têm 

critérios de avaliação objetivos ou certos” 3.

                                               
1 GAMA, Tácio Lacerda. Contribuição de intervenção no domínio econômico. São Paulo: Quartier Latin, 
2003, p. 123: “A relevância de se definir um conceito é elucidar qual o uso que pode ser feito de uma 
expressão”, de modo a reduzir-se a vaqueza e a ambigüidade daquele. 
2 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito, técnica, decisão, dominação. 5. ed. 
São Paulo: Atlas, 2007, p. 38.
3 DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. 2. ed. São Paulo: Saraiva, v. I, 2005.
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Ciência do direito: metalinguagem do sistema de direito positivo. Revela um ponto de 

vista da regra jurídica. Adota linguagem descritiva. Analisa as proposições da regra matriz 

de incidência para construir o sentido do direito posto.

Classificar: consiste em repartir um conjunto de objetos em classes coordenadas ou 

subordinadas, mediante a utilização de critérios previamente escolhidos4. A classificação 

no direito positivo define o regime jurídico aplicável aos seus elementos, que ficam 

sujeitos aos juízos de validade ou invalidade. Ademais, reparte a competência normativa.

A classificação constitucional de determinada obrigação define o seu regime jurídico e a 

competência legislativa material.

Competência legislativa: poder atribuído, pelo instrumento normativo próprio, a um ente 

público, para legislar sobre matérias que lhe sejam conferidas, mediante a observância de 

certo procedimento.

Decadência: implica na perda do direito em decorrência da sua não utilização, no prazo 

previsto legalmente para o seu exercício. Refere-se ao próprio direito de constituir o 

crédito.

Definição: “Operação consistente em determinar o significado de um termo”5. Quem 

define classifica, pois, “adota critérios para separar os objetos que integram daqueles que 

não integram o conceito” 6.

Deveres instrumentais: consistem em relações fixadas pela legislação, que impõe deveres 

jurídicos aos sujeitos passivos, sem conteúdo pecuniário, com a finalidade de dar efeitos 

práticos à percepção dos recursos. Por meio dos deveres instrumentais, o sujeito ativo 

controla o cumprimento da prestação obrigacional pelo sujeito passivo.

Direito Administrativo: “É o conjunto das normas jurídicas de direito público que 

disciplinam as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos 

                                               
4 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 147.
5 GAMA, Tácio Lacerda. Contribuição de intervenção no domínio econômico. São Paulo: Quartier Latin, 
2003, p. 121.
6 GAMA, Tácio Lacerda. Op. cit., p. 123.
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fundamentais e a organização e funcionamento das estruturas estatais e não estatais 

encarregadas de seu desempenho” 7.

Direito Financeiro: “Ramo do direito público que se ocupa de disciplinar a atividade 

financeira pública, caracterizando-se por um conjunto de normas e princípios reguladores 

dessa atividade pública correlata à instituição dos meios de obtenção e arrecadação, 

custódia e desgaste dos recursos financeiros, nos pagamentos das despesas públicas”8. 

“Estuda e disciplina juridicamente toda a atividade financeira do Estado, envolvendo as 

receitas públicas, os créditos públicos e o orçamento público”9. “Descreve a 

regulamentação financeira de toda a atividade financeira do Estado, na qual a tributária 

aparece como simples tópico” 10.  Dispõe sobre a atividade “desempenhada pelos poderes 

públicos com o propósito de obter e aplicar recursos para o custeio da rede de serviços 

públicos” 11. “Normas atinentes às finanças do Estado que cuidam da composição do 

orçamento, da arrecadação, gestão, fiscalização, controle, distribuição e aplicação do 

dinheiro público e das atividades financeiras do Estado, assecuratórias dos recursos 

necessários à Administração para a mantença dos serviços públicos e a consecução de suas 

finalidades” 12.

Direito positivo: expressão ambígua, que, dentre suas definições, pode ser compreendida 

como o conjunto das regras jurídicas válidas em determinado sistema, as quais objetivam 

regular as condutas humanas, em território e tempo determinados. Utiliza linguagem 

prescritiva.

Direito Tributário: “É o ramo didaticamente autônomo do direito, integrado pelo 

conjunto das proposições jurídico-normativas que correspondam, direta ou indiretamente, à 

instituição, arrecadação e fiscalização de tributos” 13. “Tem por objeto a disciplina jurídica 

de uma das modalidades da receita pública – o tributo. Logo, o direito tributário é ramo do 

                                               
7 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 1. 
8 AGUIAR, Afonso Gomes. Direito financeiro: a Lei nº 4.320 comentada ao alcance de todos. 3. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2004, p. 27.
9 Manual Técnico de Orçamento 2009, p. 17.
10 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 18.
11 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à Ciência das Finanças. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 9, ao 
discorrer sobre a Ciência das Finanças, que tem por objeto de seu estudo o direito financeiro.
12 DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. 2. ed. São Paulo: Saraiva, v. II, p. 190.
13 CARVALHO, Paulo de Barros. Op. cit., p. 15 e 16.
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direito financeiro que regula as relações jurídicas entre o fisco (sujeito ativo) e o 

contribuinte (sujeito passivo)” 14.

Entrada: recursos que entram nos cofres públicos a qualquer título e que remanescem na 

posse do Poder Público. Têm caráter dinâmico e permanecem temporariamente naqueles.

Enunciação: atividade de produção de normas jurídicas, da qual resulta o conjunto de 

enunciados que formam os textos de direito posto.

Enunciação-enunciada: a enunciação, isto é, a atividade de produzir regra jurídica, 

esgota-se em si própria. O texto normativo resultante dessa atividade pode ser dividido em 

duas partes: enunciação-enunciada e enunciado-enunciado. A enunciação-enunciada 

define-se como “o conjunto de marcas, identificáveis no texto, que remetem à instância da 

enunciação” 15 e o enunciado-enunciado consiste na norma introduzida. A enunciação-

enunciada registra o processo observado à produção do texto legislado. Indica o 

procedimento seguido à lei (ex. lei ordinária), a data (tempo de sua edição e o local – lugar

- de sua produção - ex. Brasília, 19 de janeiro de 2009), bem como os sujeitos (pessoas)

responsáveis pela criação da regra (ex. União, representada pelo Congresso Nacional e 

Presidente da República) 16.

Enunciado: é o produto da enunciação. Consiste em cada suporte físico, cada fragmento 

de direito positivo portador de sentido e resultante do processo de enunciação. É a regra 

breve e escrita. Sob o ângulo da prova, o enunciado é o que dela vai constar dos autos.

Distingue-se da proposição, que é a significação provocada na mente do intérprete, a partir 

da leitura de um enunciado. Para Riccardo Guastini, “enunciado não é sinônimo de 

proposição no sentido gramatical (e tampouco exatamente de proposição em sentido 

lógico). Por um lado, de fato, nem todos os enunciados compõem-se de uma única 

                                               
14 Manual Técnico de Orçamento 2009, p. 17.
15 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Decadência e Prescrição no Direito Tributário – Aspectos Teóricos, 
Práticos e Análise das Decisões do STJ. Revista Dialética de Direito Tributário, nº 162, p. 41. 
16 GAMA, Tácio Lacerda. Contribuição de intervenção no domínio econômico. São Paulo: Quartier Latin, 
2003, p. 52, exemplifica:
“Na Lei 9311, que instituiu a CPMF, a enunciação enunciada seria a informação de que o procedimento foi 
de lei, decretada pelo Congresso Nacional, e sancionada e promulgada pelo Presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso (pessoa), em Brasília (espaço), no dia 24 de outubro de 1996 (tempo). Observa-
se que, sem os dados da enunciação enunciada é impossível controlar a constitucionalidade da Lei 9.311/96. 
É, pois, justamente essa enunciação enunciada o que denominamos, hoje, como fonte material do direito.”
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proposição; e, por outro lado, nem todas as proposições são enunciados. Um enunciado 

pode ser alternativamente: (a) ou uma frase simples, isto é, uma proposição independente; 

(b) ou uma frase complexa, isto é, um agregado independente de proposição, constituído 

por uma proposição principal e por uma ou mais proposições a esta subordinadas” 17. Na 

estrutura sintática das normas, os enunciados prescritivos situam-se tanto no seu 

antecedente (como proposição-hipótese), quanto no seu conseqüente (como proposição-

tese). Se um texto não apresentar a estrutura mínima da regra matriz de incidência, será um 

enunciado e não uma norma jurídica.  Em tal caso, o intérprete deverá buscar outros 

enunciados do sistema para integração do primeiro, e, desse modo, construir uma regra 

única, que o permita obter a estrutura formal da mensagem positivada.

Enunciado-enunciado: são os artigos da lei18. É a própria prescrição normativa fixada no 

texto legal. São os “enunciados normativos propriamente ditos, a partir dos quais se 

constrói a mensagem jurídica-prescritiva (enunciados-enunciados)” 19.

Estrutura: sistema que compreende elementos ordenados e relacionados entre si. Pode se 

referir ao conjunto de relações entre os elementos de um determinado sistema de direito 

positivo.

Fontes do direito: compreendem: (a) órgãos definidos pelo sistema de direito posto como 

aptos a enunciar determinadas normas jurídicas; (b) os fatos recolhidos da realidade social 

pelo legislador, selecionados para constar do critério material do antecedente da regra 

matriz de incidência.

Hipótese de incidência: reúne os critérios definidores do fato descrito no antecedente da 

norma matriz de incidência (material, temporal e espacial).  É construída a partir da 

vontade do legislador que seleciona eventos do mundo social e os positiva.

Incidência: a fenomenologia da incidência verifica-se quando o fato descrito no 

antecedente da regra matriz de incidência20 ocorre, em todos os seus aspectos, no plano da 

                                               
17 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005.
18 “Os enunciados enunciados seriam os artigos da lei (...) Na Lei 9.311/96, que instituiu a CPMF, os 
enunciados enunciados seriam os artigos que juntos delineiam os contornos da regra-matriz de incidência, 
das multas e dos deveres instrumentais pertinentes a essa exação”.
19 GAMA, Tácio Lacerda. Contribuição de intervenção no domínio econômico. São Paulo: Quartier Latin, 
2003, p. 52.
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realidade. Tal fato concreto é vertido em fato jurídico, o qual é descrito no antecedente de 

determinada norma jurídica individual e concreta, que, expedida por órgão competente, 

propaga os efeitos prescritos no conseqüente. Compõe-se das operações de subsunção e 

implicação. A incidência da regra dá ensejo ao nascimento do vínculo entre sujeitos 

passivo e ativo, prescrito no conseqüente da norma jurídica em sentido estrito, a partir de 

quando o sujeito ativo poderá exigir o cumprimento da obrigação pecuniária atribuída ao 

sujeito passivo.

Indenização: reparação pecuniária de dano patrimonial e/ou moral devida ao lesado,  a 

qual deve corresponder ao montante do prejuízo sofrido, no primeiro caso. Tem requisitos: 

prova do dano e de sua autoria, bem como do nexo causal entre ambos.

Interpretação: processo de construção de sentido da regra de direito positivo.

Jazida: toda massa de substância mineral ou fóssil, aflorando à superfície ou existente no 

interior da terra, e que tenha valor econômico21. A jazida é bem imóvel, distinto do solo 

onde se encontra.  A propriedade desse não compreende a do minério nem a da substância 

mineral útil que constitui aquela22.

Lavra: o conjunto de operações coordenadas com o objetivo de “aproveitamento industrial 

da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até o 

beneficiamento das mesmas” 23.

Mina: é a jazida em lavra; é o conjunto de escavações que permite a exploração da jazida 

para extração dos recursos minerais nela existentes.

Natureza jurídica – conceito e natureza jurídica da CFEM: a natureza jurídica refere-

se ao conceito de determinada obrigação. Sua especificação delimita as consequências 

jurídicas que isso implica para a regulação do instituto. “Afinidade que um instituto 

                                                                                                                                             
20 Geral e abstrata.
21 Cód. Mineração - “Art. 4º Considera-se jazida toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, 
aflorando à superfície ou existente no interior da terra, e que tenha valor econômico; e mina, a jazida em 
lavra, ainda que suspensa”.
22 Cód. Mineração – “Art 84. A Jazida é bem imóvel, distinto do solo onde se encontra, não abrangendo a 
propriedade deste o minério ou a substância mineral útil que a constitui”.
23 Cód. Mineração – Art. 36.
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jurídico tem, em pontos diversos, com uma grande categoria jurídica, podendo nela ser 

incluído a título de classificação” 24. Na presente tese, a definição da natureza jurídica da 

CFEM é relevante para o estabelecimento de seu regime jurídico.  O tema ocasiona 

discussões.  Uma primeira corrente de doutrinadores define-a como tributo (imposto25 ou 

CIDE26); outra, como preço público27 e, outra – a ser sustentada nesta tese –, como (a) 

obrigação pecuniária criada pela Constituição, em seu art. 20, par. 1o; (b) instituída pela 

legislação ordinária como participação no resultado da exploração de recurso mineral; (c) 

que se classifica como receita corrente, ordinária e originária patrimonial (proveniente da 

exploração do patrimônio imobiliário – recursos minerais) da União Federal e (d) 

originária de transferência corrente, para Estados, Municípios e demais beneficiários.

Norma abstrata: é a norma tipificadora de um conjunto de fatos, estatuídos sem a sua 

verificação material. O antecedente da norma é descritor de um conjunto de fatos 

hipoteticamente estabelecidos e o consequente prescreve uma relação jurídica entre os 

sujeitos ativo e passivo, que são inderteminados.

Norma concreta: comando normativo que veicula uma determinada conduta, 

individualizada no tempo e no espaço. O antecedente da norma é descritor de um fato 

concreto, já consumado em tempo e espaço certos. A conduta do consequente, 

diferentemente, sempre estará abstratamente prescrita.

Norma geral: é a norma que se dirige a um conjunto indeterminado de pessoas, quanto ao 

seu número. Fixa diretrizes sobre a matéria legislativa, que são obrigatórias à União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, concomitantemente. Decorrem da necessidade de 

disciplinar homogênea, em âmbito nacional, a ser observada pelos diversos entes da 

federação, não se circunscrevem, portanto, ao âmbito de qualquer das pessoas políticas e 

sim ultrapassa os três. Norma geral é a regra jurídica ficada em forma de normas de 

diretrizes da matéria que se legisla, com aplicação obrigatória, ao mesmo tempo, à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios28.

                                               
24 DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, v. 3, 2005, p. 381.
25 Alberto Xavier.
26 CIDE da espécie imposto: Roque Antônio Carrazza.
27 DNPM.
28 AGUIAR, Afonso Gomes. Direito financeiro: a Lei nº 4.320 comentada ao alcance de todos. 3. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2004, p. 26.
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Norma geral e abstrata: “Contém, no seu antecedente, um fato de possível ocorrência e 

vincula, ao acontecimento deste fato, uma relação jurídica com sujeitos indeterminados”29. 

Estabelece uma previsão hipotética. A regra matriz de determinada incidência aqui se 

insere, pois ao acontecimento de um fato futuro vincula uma relação jurídica na qual a 

conduta é prescrita em termos gerais e é dirigida a um conjunto indeterminado de pessoas.

Ganha concreção em norma individual.

Norma individual: é a regra que se volta a um determinado indivíduo ou a certo grupo de 

pessoas. A relação jurídica individual, fixada no conseqüente da regra de direito em

sentido estrito, é dirigida a um determinado indivíduo ou a um grupo certo de pessoas.  

Nesse caso, as pessoas componentes do vínculo obrigacional são indicadas de forma 

individualizada.

Norma individual e concreta: registra a incidência da norma geral e abstrata. No seu 

antecedente consta um fato concreto, verificado em tempo e espaço determinados e, no seu 

conseqüente, verifica-se certa relação jurídica estabelecida entre sujeitos identificados e 

com objeto preciso.

Norma jurídica: é o elemento integrante do conjunto denominado sistema de direito. Sua 

função é prescritiva de condutas humanas em relações intersubjetivas.  Tem o seu sentido 

construído por meio da interpretação. É conceito ambíguo.  Expressão usada 

indistintamente a regra jurídica30.

Norma jurídica em sentido amplo: são, conforme o Professor Paulo de Barros Carvalho, 

“todos os demais preceitos normativos” 31 diversos da regra matriz de incidência.  

Compreende qualquer enunciado prescritivo, isto é, qualquer texto que regule o 

comportamento de pessoas.

Norma jurídica em sentido estrito ou regra matriz de incidência: a regra matriz de 

incidência é um método, desenvolvido pelo Professor Paulo de Barros Carvalho, que 

                                               
29 GAMA, Tácio Lacerda. Contribuição de intervenção no domínio econômico. São Paulo: Quartier Latin, 
2003, p. 46.
30 Há doutrinadores que distinguem a regra (texto de direito positivo) da norma jurídica (conteúdo da regra, 
resultante de sua interpretação).
31 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 262.
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permite a compreensão da norma jurídica em sentido estrito, por evidenciar os critérios 

achados no seu antecedente e no seu conseqüente, os quais devem ser preenchidos em seu 

aspecto semântico. Apresenta variáveis lógicas que devem ser substituídas pelos conteúdos 

do direito positivo. A norma jurídica em sentido estrito consiste na regra jurídica que 

define a incidência, a denominada regra matriz de incidência, a qual contém, na sua 

hipótese32, a descrição de um fato (critério material: verbo + complemento), situado em 

determinado espaço (critério espacial) e no tempo (critério temporal).  No seu conseqüente, 

prescreve os efeitos jurídicos da obrigação, por meio dos critérios pessoal (sujeitos ativo e 

passivo) e quantitativo (base de cálculo e alíquota). A hipótese e o conseqüente são ligados 

por um “dever ser” neutro, porque não aparece modalizado nas formas proibido, permitido 

nem obrigatório. Isto significa que ocorrida a hipótese, deve ser o consequente; se o 

antecedente, então deve ser o consequente, isto é, ocorrido o fato previsto na hipótese da 

regra matriz instaura-se a consequência estabelecida no prescritor, ainda que os sujeitos 

não a observem, pois, neste caso, haverá violação à ordem jurídica.  Trata-se de relação de 

imputabilidade (e não de causalidade). Verifica-se, ademais, o “dever-ser”

intrarproposicional, no conseqüente normativo. Caracteriza o vínculo que une os sujeitos 

passivo e ativo e que obriga um deles perante o outro, diante do objeto prestacional. Não é 

encontrado, em geral, nas regras de estrutura, eis que estas não disciplinam diretamente 

comportamentos das pessoas em suas relações intersubjetivas. A diferença entre o dever-

ser interproposional e o dever-ser intraproposicional consiste em que esse se divide em 

permitido, proibido ou obrigatório, enquanto aquele é neutro, pois não é modalizado. A 

estrutura descrita constitui a mínima que toda e qualquer regra jurídica positiva deve 

apresentar para ensejar a perfeita compreensão da mensagem nela veiculada. A análise da 

regra-matriz de incidência pressupõe a atividade de desformalização, que consiste na 

substituição dos critérios da hipótese e da consequência pelas palavras e expressões 

contidas na lei. É instrumento sintético (e não analítico) de análise do direito.  Distingue-se 

uma da outra ao possuírem hipóteses de incidência e bases de cálculo diversas. 

Norma jurídica válida: é aquela que existe no sistema de direito posto: (a) por ter sido 

produzida em conformidade com a norma que lhe serve como fundamento de validade no 

âmbito do mencionado sistema33, quanto à sua materialidade e (b) por ter emanado de 

órgão competente para a sua produção, sob o ponto de vista processual.

                                               
32 Ou descritor.
33 O próprio Direito regula a atividade de produção de regras jurídicas.
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Prescrição: refere-se ao direito de ação para preservação de defesa de direito. Constituído 

determinado crédito, pelo lançamento34, inicia-se a contagem do prazo para que o poder 

público ajuíze a medida judicial cabível à exigência da importância que entenda devida.

Ultrapassado o prazo prescricional, fixado em lei, o poder público perde o direito de 

requerer o cumprimento da obrigação por meio da ação judicial adequada.

Processo de positivação ou de concretização do direito: a criação de qualquer norma 

jurídica decorre da aplicação de norma que lhe seja superior. Trata-se do processo de 

positivação do direito, no qual as normas superiores, mais genéricas e abstratas, são o 

fundamento de validade das normas inferiores, mais concretas e individuais. Essas 

resultam da aplicação daquelas (seus fundamentos de validade) e tal atividade requer o 

homem, para as operações de subsunção35 e implicação36.

Produto mineral: substância mineral lavrada destinada à distribuição, comércio ou 

consumo, após o beneficiamento das substâncias minerais úteis.

Proposições: são “todas as unidades elementares de sentido que se podem construir a 

partir dos textos jurídicos” 37. A proposição consiste na significação do enunciado, ou seja, 

na “carga semântica de conteúdo significativo que o enunciado, sentença, oração ou 

asserção exprimem” 38. Refere-se ao sentido ou conteúdo dos enunciados. 

Receita corrente: conceito que classifica a receita pública de acordo com sua natureza e 

que busca identificar a origem do recurso financeiro conforme seu fundamento. Tem como 

fontes: os tributos em geral (obrigações decorrentes do poder impositivo do Estado), a 

exploração do patrimônio estatal, atividades econômicas exercidas pelos entes públicos 

(agropecuária, industrial, comercial e serviços), transferências correntes e outras receitas 

correntes.

                                               
34 Ou por outra norma individual e concreta.
35 A subsunção refere-se à adequação do fato, concretamente realizado, à norma geral e abstrata, que 
descreve, abstratamente, um conjunto de fatos em seu antecedente (critério material).
36 Dado que determinado fato se subsume à hipótese legal, daí resulta uma relação de implicação entre aquele 
e a relação jurídica (fato relacional) estatuída no conseqüente da regra matriz de incidência.
37 GAMA, Tácio Lacerda. Contribuição de intervenção no domínio econômico. São Paulo: Quartier Latin, 
2003, p. 41.
38 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 7. ed.  São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 22.
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Receita de capital: conceito que, tal qual o anterior, classifica a receita pública conforme 

sua natureza, procurando indicar a fonte do recurso de acordo com seu fundamento. Os 

recursos financeiros aqui inseridos advém da constituição de dívidas (operações de crédito, 

amortização de empréstimos), da conversão de bens e direitos em espécie (ex. alienação de 

bens); transferências de capital de outras pessoas, de direito público ou privado, para o 

atendimento de despesas de capital e superávit do orçamento corrente.

Receita derivada: classificação da receita pública segundo sua origem, ou seja, considera 

a pessoa que realiza a atividade econômica ensejadora do auferimento da riqueza. São 

receitas geradas pelo particular, posteriormente transferidas, em parte, ao Estado, por 

determinação legal. Tem como fontes os tributos, multas e demais penalidades pecuniárias 

impostas pelas autoridades administrativas, judiciais ou pelo legislador (tipicidade estrita).

Receita de transferência: classificação que segue o critério da origem, supra mencionado 

(item 43). Abrange os recursos auferidos pelos entes públicos devido a transferências 

determinadas pela legislação (sentido lato), que são implementadas por outro ente 

federativo. A Constituição “assegura” aos Estados, Distrito Federal, Municípios e outros 

participação no resultado da exploração de bens da União (art. 21, § 1º).  Daí resulta que se 

o recurso mineral não integra o patrimônio dos beneficiários, os montantes recebidos por 

eles, em razão do pagamento da CFEM, efetuado pelas concessionárias do direito de lavra 

de minério, não podem ser vistos como uma decorrência da exploração de seu patrimônio. 

Portanto, mencionadas quantias não se classificam como receita originária patrimonial 

daqueles. Trata-se de receita patrimonial da União, transferida aos entes aos quais a 

Constituição assegura a aludida participação, ou seja, de transferência intergovernamental 

obrigatória39.

                                               
39 SCAFF, Fernando Facury. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM): 
natureza jurídica, competência normativa e prescrição. Revista de Direito do Estado, ano 1, n. 3, jul - set 
2006, p. 193: “Desse modo, a despeito da CFEM ser classificada como uma receita originária do Estado (lato 
sensu), ela não se caracteriza como uma receita originária do Estado-membro. Para os entes subnacionais 
(Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) da Federação, a receita da CFEM é uma receita 
transferida, pois decorre de uma arrecadação de valores efetuada por um ente federativo, no caso a União, 
através de uma autarquia federal (o DNPM) e a eles transferida. Não se trata de receita originária dos 
Estados-Membros em razão de que a Constituição estabeleceu que os recursos minerais, inclusive os do 
subsolo, são bens da União (art. 20, IX).  Logo, o que está sendo explorado não é o patrimônio dos Estados –
membros ou dos Municípios, mas o da União.  Para aqueles cabe o recebimento de uma parcela em dinheiro, 
paga a título de compensação financeira pela exploração de recursos minerais (art. 20, par. 1o), vulgarmente 
conhecida como CFEM ou royalty”.
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Receitas ordinárias e extraordinárias: classificação que considera a periodicidade da 

obtenção da receita pública.  As ordinárias compõem o orçamento público 

permanentemente e as extraordinárias são auferidas excepcionalmente.

Receita originária: classificação da receita pública segundo sua origem, isto é, em vista 

da pessoa que realiza a atividade econômica propiciadora da obtenção de riqueza, a qual é 

convertida em receita. Geradas pelo próprio Estado.  Resultam da atuação do ente público 

no exercício da atividade econômica – monopólio, concessão ou em igualdade com o 

particular, hipótese em que obedecerá o regime de direito privado (receitas industriais, 

comerciais, agropecuária e de serviços); da exploração do patrimônio estatal mobiliário e 

imobiliário; da cobrança do preço público e das compensações financeiras.

Receita patrimonial: insere-se dentre as receitas originárias, sendo uma espécie desse 

gênero.  Consiste nos recursos advindos da exploração do patrimônio estatal mobiliário e 

imobiliário. No caso da CFEM, as receitas arrecadadas com o seu pagamento classificam-

se como patrimoniais da União, por pressupor resultado da exploração dos recursos 

minerais, que são bens de titularidade desse ente federativo (art. 20, IX, CF).

Receita Pública: consiste no recurso que ingressa no patrimônio público e passa a integrá-

lo, sem reserva, condição ou correspondência no passivo. Acresce “o seu vulto, como 

elemento novo e positivo” 40. É gênero do qual são especiais as receitas federal, estadual, 

distrital e municipal.

Recurso mineral: substância mineral no estado natural anterior ao seu aproveitamento – in 

situ – art. 1º, 3º, I, 4º do Código de Mineração41.

                                               
40 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 
126.
41 “Art. 1º Compete à União administrar os recursos minerais, a indústria de produção mineral e a 
distribuição, o comércio e o consumo de produtos minerais.”
“Art 3º. Este Código regula: (...)
III - a fiscalização pelo Governo Federal, da pesquisa, da lavra e de outros aspectos da indústria mineral.”
“Art. 4º. Considera-se jazida toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando à 
superficie ou existente no interior da terra, e que tenha valor econômico; e mina, a jazida em lavra, ainda que 
suspensa”.
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Regime jurídico: conjunto de normas reguladoras de certa matéria. No caso da CFEM, 

consiste nas regras integrantes do sistema jurídico que prescrevem como deve ser criada a 

obrigação – inclusive quanto à competência normativa e seu regime. “É o conjunto de 

enunciados que informam o funcionamento do instituto jurídico (...)” 42. Dentre as regras 

que compõem o regime jurídico da CFEM, destacam-se o art. 20, IX, que inclui os 

recursos minerais dentre os bens da União; o par. 1º, do mesmo artigo, o qual estatui a 

materialidade da CFEM; o art. 37, que fixa o dever da Administração pública de obedecer 

os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre 

outros; os art. 170 a 177 sobre os princípios gerais da atividade econômica; art. 225, o qual 

estabelece a obrigação de a concessionária de recursos minerais recompor o meio 

ambiente; o art. 155, X, “b”, que explica a teleologia da criação da CFEM e o art. 5o, no 

qual se encontra o princípio de que ninguém é obrigado a fazer algo senão em virtude de 

lei, como limitador da normatividade secundária,  a serem examinados na presente tese.

Regra jurídica de comportamento: é a norma de conduta que disciplina, diretamente, o 

comportamento das pessoas, nas suas relações intersubjetivas.

Regra jurídica de estrutura ou de organização: tem objeto específico consistente na

produção de novas regras, razão porque dispõe a respeito de órgãos e de procedimentos, 

bem como de que modo as regras devem ser criadas, transformadas ou expulsas do 

sistema.  É, portanto, regra indireta de comportamento.

Regime jurídico de uma obrigação pecuniária: conjunto de enunciados normativos que 

disciplinam a criação, modificação e extinção daquela.

Royalty: uma parte do produto ou do resultado de uma operação praticada, que é reservada 

ao proprietário por permitir a alguém explorar e usar sua propriedade; a renda que é paga 

ao dono da propriedade baseada em um percentual do lucro ou produção. O termo é 

utilizado para se referir à atividade de mineração43. Pagamento feito pelo direito de usar a 

                                               
42 GAMA, Tácio Lacerda. Contribuição de intervenção no domínio econômico. São Paulo: Quartier Latin, 
2003, p. 130.
43 GIFIS, Steven H. Law Dictionary. 5.ed. Barron’s, 2003, p. 454: “a share of the product or of the proceeds 
therefrom reserved by an owner for permitting another to exploit and use his or her property; the rental that
is paid to the original owner of property based on a percentage of profit or production…..The term is 
employed with respect to mining leases (…)”.
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propriedade de outra pessoa para ganho44. A quantia pode ser paga para o proprietário do 

solo, que garantiu direitos minerais a alguém, em vendas de minerais extraídos da terra45; 

direito a uma parte da receita oriunda da produção mineral46.  Remuneração pelo uso47.

Comissão pela exploração de recursos naturais48.

Sistema de direito positivo: utilizado sem distinção da expressão ordenamento jurídico49.

“Sistema” refere-se a um conjunto de elementos relacionados entre si, reunidos devido a 

uma característica comum. O sistema de direito positivo é um conjunto composto por 

proposições lingüísticas prescritivas, oriundas da realidade social. Há, portanto, uma 

uniformidade em seu objeto: as regras jurídicas. Dentro do sistema de direito, as normas 

entrelaçam-se em relações de coordenação e de subordinação, regidas pela fundamentação 

material e formal (processual). Daí resulta encontrarem-se reguladas, pelo próprio direito, a 

criação, transformação e extinção das regras jurídicas. Cada unidade normativa tem como 

fundamento material e formal uma norma superior. E, sob o prisma inverso, verifica-se que 

as normas superiores derivam de regras de menor hierarquia, tanto material quanto 

formalmente. Na Constituição encontram-se as “características dominantes das várias 

instituições que a legislação comum posteriormente desenvolverá. Sua existência imprime

(...) caráter unitário ao conjunto” 50. O sistema de direito positivo tem o seu campo de 

investigação demarcado pela norma hipotética fundamental, “empreendida por Hans 

Kelsen”, a qual “não se prova nem se explica. É uma proposição axiomática51, que se toma 

sem discussão de sua origem genética, para que seja possível edificar o conhecimento 

                                               
44 No caso da CFEM, a propriedade a ser considerada é a da União Federal sobre os recursos minerais (art. 
20, IX, CF).
45 Oxford Dictionary of accounting. 2. ed. Oxford University Press, 1999, p. 303.  Tal hipótese de pagamento 
de royalty não se configura no ordenamento jurídico brasileiro, no qual os recursos minerais são bens da 
União e a essa é devida a CFEM, como receita originária (e transferida aos seus demais beneficiários). Aos 
proprietários do solo é devida participação no produto da lavra, equivalente a 50% do montante pago a título 
de CFEM.
46 GARNER, Bryan A. Blacks Law Dictionary. 7. ed. West Group, St Paul, Minn, 1999, p. 1330: “Mineral 
royalty:  A right to a share of income from mineral production”. No caso do Brasil, não se considera a 
receita e sim o faturamento líquido.
47 NORONHA, Durval. Legal Dictionary. 2. ed. Observador Legal, 1994, p. 233.
48 MELLO, Maria Chaves de. Dicionário Jurídico. 7. ed. Rio de Janeiro: Elfos, 1998, p. 442.
49 Para alguns doutrinadores (destacando-se ROBLES, Gregório. O Direito como texto: quatro estudos de 
teoria comunicacional do direito. São Paulo: Manole, 2005), o ordenamento seria o conjunto dos textos 
brutos, tal como enunciados pelos órgãos competentes. O sistema jurídico abrangeria as normas resultantes 
da interpretação do texto.
50 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2008, p. 
214.
51 Axioma: é uma proposição que não se prova nem se explica, sendo escolhida arbitrariamente. É um 
enunciado considerado verdadeiro independentemente de demonstração. A partir dele, dá-se a organização 
descritiva dos objetos do sistema, no caso, as regras jurídicas, examinadas pela Ciência do Direito.
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científico de determinado direito positivo. Ela dá legitimidade à Constituição, não cabendo 

cogitações de fatos que a antecedam. Com ela se inicia o processo derivativo e nela se 

esgota o procedimento de fundamentações” 52.

Substância mineral: o Código de Mineração emprega o conceito de substância mineral 

tanto no sentido de recurso mineral (substância mineral no estado natural anterior ao seu 

aproveitamento – in situ – art. 1º, 3º, I, 4º)53, quanto no de produto mineral, ou seja, 

“substâncias minerais úteis”, que possibilitam a lavra (art. 36 e 1º)54. 

Subsunção: “Operação lógica de inclusão de um elemento numa classe” 55. Consiste em 

encaixar56 uma ação concreta em uma ação contemplada no texto, ou seja, o fato subsume-

se à previsão genérica da norma abstrata e geral, vinculado-se à correspondente obrigação.

Para subsumir é necessário interpretar. O mecanismo intelectual que configura a subsunção 

implica em que a ação realizada de fato se insira na ação geral contemplada no texto de 

direito. Após a subsunção, verifica-se uma segunda relação: a de implicação. Se o fato 

concreto subsume-se à hipótese normativa, isto implica em que deve ser o conseqüente

(fato relacional) fixado na mesma regra jurídica geral e abstrata.

Vaguidade: sentido indeterminado, incerto, indefinido. “Um termo é vago quando não 

existe regra que permita decidir os exatos limites para sua aplicação, havendo um campo 

de incerteza relativa ao enquadramento de um objeto na denotação correspondente ao 

signo”57. O conceito é vago ao apresentar significados quanto à sua extensão.

                                               
52 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2008, p. 
215.
53 “Art. 1º Compete à União administrar os recursos minerais, a indústria de produção mineral e a 
distribuição, o comércio e o consumo de produtos minerais”.
“Art 3º Este Código regula: 
I - os direitos sobre as massas individualizadas de substâncias minerais ou fósseis, encontradas na superfície 
ou no interior da terra formando os recursos minerais do País”.
“Art. 4º Considera-se jazida toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando à 
superfície ou existente no interior da terra, e que tenha valor econômico; e mina, a jazida em lavra, ainda que 
suspensa.”
54 “Art. 36. Entende-se por lavra o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento 
industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das 
mesmas.”
55 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 133.
56 (ou subsumir)
57 CARVALHO, Paulo de Barros. Parecer inédito, p. 10.
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Veículos introdutores de normas: são fontes do direito como produto do processo de 

enunciação. Compreendem os instrumentos primários, que são as leis em sentido lato, as 

quais introduzem novas regras no sistema jurídico. Determinam como as normas de direito 

devem ser elaboradas, modificadas ou extintas do ordenamento, atendendo-se à hierarquia 

entre os instrumentos normativos. Os instrumentos introdutórios dividem-se em: (a) 

primários: a lei em sentido lato; são os veículos aptos ao ingresso de “regras inaugurais no 

universo jurídico brasileiro”58; (b) secundários (ou derivados): “os demais diplomas 

regradores da conduta humana” com “juridicidade condicionada às disposições legais (...) 

Realizam os comandos que a lei autorizou e na precisa dimensão que lhes foi estipulada”59. 

São os atos de hierarquia inferior à lei. “As normas introduzidas são o próprio objeto da 

norma introdutora” 60.

                                               
58 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 58.
59 CARVALHO, Paulo de Barros. Op. cit., p. 58.
60 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2008, p. 
143.
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Calmon, 2ª Turma, julgado em 05/03/2009, DJe de 02/04/2009.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AG nº 421.317, Rel. Ministro João 
Otávio de Noronha, 2ª Turma, julgado em 11/05/2004, DJ de 14/06/2004.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Ag nº 842.096, Rel. Ministro João Otávio 
de Noronha, 2ª Turma, julgado em 12/06/2007, DJ de 25/06/2007.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Ag nº 889.000, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, 2ª Turma, julgado em 11/09/2007, DJ de 24/10/2007.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp nº 1.022.615, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, 2ª Turma, julgado em 10/03/2009, DJe de 24/03/2009.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp nº 524.932, Rel. Ministra Denise 
Arruda, 1ª Turma, julgado em 08/08/2006, DJ de 31/08/2006.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp nº 611.140, Rel. Ministro Humberto 
Martins, 2ª Turma, julgado em 21/10/2008, DJe de 11/11/2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CC nº 38.045, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ 
Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, julgado em 12/11/2003, DJ de 
09/12/2003.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EdCl no REsp nº 1.077.077, Rel. Ministro Sidnei 
Beneti, 3ª Turma, julgado em 26/05/2009, DJe de 05/06/2009.
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EREsp nº 441.573, Rel. Ministro José Delgado, 1ª 
Seção, julgado em 23/08/2006, DJ de 12/03/2007.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC nº 28.181, Rel. Ministro Paulo Gallotti, DJ de 
23/05/2003.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC nº 48.181, Rel. Ministro Hélio Quaglia, 6ª 
Turma, julgado em 09/02/2006, DJ de 06/03/2006.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. MS nº 10.468, Rel. Ministra Maria Thereza de 
Assis Moura, 3ª Seção, julgado em 27/09/2006, DJ de 30/10/2006.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. MS nº 7.464, Rel. Ministro Gilson Dipp, 3ª Seção, 
julgado em 12/03/2003, DJ de 31/03/2003.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. MS nº 8.810, Rel. Ministro Humberto Gomes d
Barros, 1ª Seção, julgado em 13/08/2003, DJ de 06/10/2003.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. MS nº 9.944, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
1ª Seção, julgado em 25/05/2005, DJ de 13/06/2005.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.033.295, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª 
Turma, julgado em 11/11/2008, DJe de 01/12/2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.033.295, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª 
Turma, julgado em 11/11/2008, DJe de 01/12/2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.035.244, Rel. Ministro José Delgado, 1ª 
Turma, julgado 20/05/2008, DJe de 23/06/2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.050.381, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª 
Turma, julgado em 16/12/2008, DJe de 26/02/2009.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.073.094, Rel. Ministro Benedito 
Gonçalves, 1ª Turma, julgado 17/09/2009, DJ de 23/09/2009.
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.102.552, Rel. Ministro Teori Zavascki, 
1ª Seção, julgado em 25/03/2009, DJe de 06/04/2009.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.109.303, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª 
Turma, julgado em 04/06/2009, DJe de 05/08/2009.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 121.154, Rel. Ministro Antônio de Pádua 
Ribeiro, 2ª Turma, julgado em 04/10/1993, DJ de 18/10/1993.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 121.306, Rel. Ministro José Delgado, 1ª 
Turma, julgado em 09/09/1997, DJ de 10/12/1997.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 130.275, Rel. Ministro Demócrito 
Reinaldo, 1ª Turma, julgado em 15/09/19997, DJ de 13/10/1997.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 141.172, Rel. Ministro Sálvio De 
Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 26/10/1999, DJ de 13/12/1999.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 154.949, Rel. Ministro Demócrito 
Reinaldo, 1ª Turma, julgado em 24/03/1998, DJ de 04/05/1998.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 169.131, Rel. Ministro José Delgado, 1ª 
Turma, julgado em 02/06/1998, DJ de 03/08/1998.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 184.576, Rel. Ministro Franciulli Netto, 2ª 
Turma, julgado em 05/09/2002, DJ de 31/03/2003.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 199700510298, Rel. Ministro Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, DJ de 13/12/1999.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 200.283, Rel. Ministro Garcia Vieira, 1ª 
Turma, julgado em 04/05/1999, DJ de 21/06/1999.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 201.999, Rel. Ministro Humberto Gomes 
de Barros, 1ª Turma, julgado em 09/05/2000, DJ de 05/06/2000.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 244.789, Rel. Ministro Fernando 
Gonçalves, 6ª Turma, julgado em 29/03/2000, DJ de 02/05/2000.
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 244.789, Rel. Ministro Fernando 
Gonçalves. 6ª Turma, julgado em 29/03/2000, DJ de 02/05/2000.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 256.145, Rel. Ministro Hélio Quaglia, 6ª 
Turma, julgado em 31/08/2005, DJ de 19/09/2005.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 330.677, Rel. Ministro José Delgado, 1ª 
Turma, julgado em 02/10/2001, DJ de 04/02/2002.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 380.006, Rel. Ministro Francisco Peçanha 
Martins, 1ª Seção, julgado em 10/12/2003, DJ de 07/03/2005.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 395.633, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª 
Turma, julgado em 12/11/2002, DJ de 17/03/2003.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 402.423, Rel. Ministro Castro Meira, 2ª 
Turma, julgado em 02/02/2006, DJ de 20/02/2006.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 41.169, Rel. Ministro Fontes de Alencar, 
4ª Turma, julgado em 22/03/1994, DJ de 18/04/1994.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 444.646, Rel. Ministro João Otávio de 
Noronha, 2ª Turma, julgado em 23/05/2006, DJ de 02/08/2006.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 514.221, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª 
Turma, julgado em 19/08/2004, DJ de 11/10/2004.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 573.761, Rel. Ministro Castro Filho, 3ª 
Turma, julgado em 02/12/2003, DJ de 19/12/2003.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 623.023, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª 
Turma, julgado em 03/11/2005, DJ de 14/11/2005.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 644.183, Rel. Ministro Castro Meira, 
Segunda Turma, julgado em 04/05/2006, DJ de 17/05/2006.
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 652.482, Rel. Ministro Franciulli Netto, 2ª 
Turma, julgado em 10/08/2004, DJ de 25/10/2004.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 666.676, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª 
Turma, julgado em 03/05/2005, DJ de 06/06/2005.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 667.939, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª 
Turma, julgado em 20/03/2007, DJ de 13/08/2007.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 704.044, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª 
Turma, julgado em 17/11/2005, DJ de 28/11/2005.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 714.756, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª 
Turma, julgado em 07/02/2006, DJ de 06/03/2006.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 727.833, Rel. Ministro José Delgado, 1ª 
Turma, julgado em 14/06/2005, DJ de 01/08/2005.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 751.832, Rel. Ministro Teori Zavascki, 1ª 
Turma, julgado em 07/03/2006, DJ de 20/03/2006.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 756.530, Rel. Ministro Teori Albino 
Zavascki, DJ de 21.06.2007.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 769229, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, 
julgado em 10/04/2007, DJ de 21/05/2007.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 788.831, Rel. Ministro Teori Albino 
Zavascki, 1ª Turma, julgado em 26/05/2009, DJe de 24/06/2009.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 796.064, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Seção, 
julgado em 22/10/2008, DJe de 10/11/2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 802.497, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª 
Turma, julgado em 15/05/2008, DJe de 24/11/2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 825.915, Rel. Ministro José Delgado, 1ª 
Turma, julgado em 22/04/2008, DJe de 21/05/2008.
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 825.915, Rel. Ministro José Delgado, 1ª 
Turma, julgado em 22/04/2008, DJ de 21/05/2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 832.887, Rel. Ministra Denise Arruda, 1ª 
Turma, julgado em 12/12/2006, DJ de 22/03/2007.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 832.887, Rel. Ministra Denise Arruda, 1ª 
Turma, julgado em 12/12/2006, DJ de 22/03/2007.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 841.689, Rel. Ministro Teori Zavascki, 1ª 
Turma, julgado em 06/03/2007, DJ de 29/03/2007.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 885.199, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª 
Turma, julgado em 06/12/2007, DJ de 18/12/2007.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 905.932, Rel. Ministro José Delgado, 1ª 
Turma, julgado em 22/05/2007, DJ de 28/06/2007.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 905.932, Rel. Ministro José Delgado, 1ª 
Turma, julgado em 22/05/2007, DJ de 28/06/2007.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 908.714, Rel. Ministro Arnaldo Esteves 
Lima, 5ª Turma, julgado em 18/09/2008, DJe de 24/11/2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 909.934, Rel. Ministro Teori Zavascki, 1ª 
Turma, julgado em 23/06/2009, DJe de 29/06/2009.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 929.995, Rel. Ministro Teori Zavascki, 1ª 
Turma, julgado em 10/04/2007, DJ de 23/04/2007.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 963.064, Rel. Ministro Castro Meira, 2ª 
Turma, DJ de 04/10/2007.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 984.556, Rel. Ministro Francisco Falcão, 
1ª Turma, julgado em 11/12/2007, DJe de 26/03/2008.
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RMS nº 10.468, Rel. Ministro Humberto Gomes de 
Barro, 1ª Turma, julgado em 10/08/1999, DJ de 13/09/1999.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RMS nº 13.617, Rel. Ministra Laurita Vaz, 2ª 
Turma, julgado em 12/03/2002, DJ de 22/04/2002.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RMS nº 2.469, Rel. Ministro Pedro Acioli, 6ª 
Turma, julgado em 31/08/1993, DJ de 22/11/1993.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RMS nº 21.274, Rel. Ministra Denise Arruda, 1ª 
Turma, julgado em 26/09/2006, DJ de 16/10/2006.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RMS nº 3567, Rel. Ministro Vicente Cernicchiaro, 
6ª Turma, julgado em 30/11/1993, DJ de 07/03/1994.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 166, 1ª Seção, julgado em 14/08/1996, 
DJ de 23/08/1996.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AC nº 1.033 AgRg - QO, Rel. Ministro Celso de 
Mello, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2006, DJ de 16/06/2006.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 01, Rel. Ministro Célio Borja, julgado em 
24/02/1992, DJ de 07/10/1985.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 1.407 MC, Rel. Ministro Celso de Mello, 
Tribunal Pleno, julgado em 07/03/1996, DJ de 24/11/2000.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 1.620 MC, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, 
Tribunal Pleno, julgado em 19/06/1997, DJ de 15/08/1997.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 1.823 MC, Rel. Ministro Ilmar Galvão, 
Tribunal Pleno, julgado em 30/04/1998, DJ de 16/10/1998.
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 2.656, Rel. Ministro Maurício Corrêa, 
Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2003, DJ de 01/08/2003.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIN nº 1.454, Rel. Ministra Ellen Gracie, Tribunal 
Pleno, julgado em 20/06/2007, DJ de 28/06/2007.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIN nº 1155-3, Rel. Ministro Marco Aurélio, 
Tribunal Pleno, julgado em 15/02/1995, DJ de 14/05/2001.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIN nº 173-6, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, 
Plenário, julgado em 25/09/2008, DJe de 19/03/2009.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIN nº 2156-9, Rel. Ministro Maurício Corrêa, 
Plenário, julgado em 08/05/2003, DJ de 01/08/2003.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIN nº 2667, Rel. Ministro Celso de Mello, 
Plenário, julgado em 19/06/2002, DJ de 12/03/2004.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIN nº 493-0, Rel. Ministro Moreira Alves, 
Plenário, julgado em 25/06/1992, DJ de 04/09/1992.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgRg no AG nº 604.712-3, Rel. Ministro Ricardo 
Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18/06/2009.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgRg no RE nº 140.254, Rel. Ministro Celso de 
Mello, julgado em 05/12/1995, DJ de 06/06/1997. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgRg no RE nº 293.970, Rel. Ministro Carlos 
Velloso, 2ª Turma, julgado em 06/08/2002, DJ de 30/08/2002.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgRg no RE nº 437.839-6, Rel. Ministro Carlos 
Britto, 1ª Turma, DJ de 27/02/2004.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MC em AC nº 1.620-7, Rel. Ministro Joaquim 
Barbosa, Plenário, julgado em 25/06/2008, DJe de 09/10/2008.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MC na ADIN nº 1.407-2, Rel. Ministro Celso de 
Mello, Plenário, julgado em 07/03/1996, DJ de 24/11/2000.
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MC na ADIN nº 1.753-2, Rel. Ministro Sepúlveda 
Pertence, Plenário, julgado em 16/04/1998, DJ de 12/06/1998.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MC no MS nº 26.358, Rel. Ministro Celso de Mello, 
DJ de 02/03/2007.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MC no MS nº 27.141, Rel. Ministro Celso de Mello, 
DJe de 27/02/2008.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS nº 223.570, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 
Plenário, julgado em 27/05/2004, DJ de 05/11/2004.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS nº 24.312-1, Rel. Ministra Ellen Gracie, Plenário, 
julgado em 19/02/2003, DJ de 19/12/2003.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de Ordem na MC nº 659-7, Rel. Ministro 
Carlos Britto, Plenário, julgado em 12/06/2006, DJ de 25/08/2006.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 249363 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE 
MELLO, Segunda Turma, julgado em 08/02/2000, DJ 24-03-2000

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 374981, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, 
julgado em 28/03/2005, publicado em DJ 08/04/2005

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 426147 AgR, Relator(a): Min. GILMAR 
MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/03/2006, DJ 05-05-2006

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 100.919-5, Rel. Ministro Néri da Silveira, 1ª 
Turma, julgado em 07/02/1986, DJ de 04/03/1988.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 148.754, Rel. Ministro Carlos Velloso, 
Plenário, julgado em 24/06/1993, DJ de 04/03/1994.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 150.755, Rel. Ministro Carlos Velloso, Rel. p/ 
Acórdão Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/1992, DJ 
20/08/1993.
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 150.764, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, 
Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/1992, DJ 
02/04/1993.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 166.772-9, Rel. Ministro Marco Aurélio, 
Plenário, julgado em 12/05/1994, DJ de 16/12/1994.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 218.057, Rel. Ministro Ilmar Galvão, 1ª 
Turma, julgado em 27/04/1999, DJ de 25/06/1999.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 227.832-1, Voto Ministro Nelson Jobim, 2ª 
Turma, julgado em 01/07/1999, DJ de 28/06/2002.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 228.800, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª 
Turma, julgado em 26/11/2002, DJ de 16/11/2001.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 322.348 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, 2ª 
Turma, julgado em 12/11/2002, DJ de 06/12/2002.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 346.084, Rel. Ministro Ilmar Galvão, Relator 
p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2005, DJ 
01/09/2006.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 350.446, Rel. Ministro Nelson Jobim, 
Plenário, julgado em 18/12/2002, DJ de 06/06/2003.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 388.359, Rel. Ministro Marco Aurélio, 
Plenário, julgado em 28/03/2007, DJ de 22/06/2007.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 390.840-5, Rel. Ministro Marco Aurélio, 
Plenário, julgado em 09/11/2005, DJ de 15/08/2006.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 396.266-3, Rel. Ministro Carlos Velloso, 
Plenário, DJ de 27/02/2004.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 403.205, Rel. Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, 
julgado em 28/03/2006, DJ de 19/05/2006.
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 413.782-8, Rel. Ministro Marco Aurélio, 
Plenário, julgado em 17/03/2005, DJ de 03/06/2005.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 434.059, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 
Plenário, julgado em 07/05/2008, DJe de 11/09/2008.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 579.951, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 
Plenário, julgado em 20/08/2008, DJe de 23/10/2008.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RMS nº 246.999, Rel. Ministro Eros Grau, 1ª Turma, 
julgado em 30/11/2004, DJ de 01/07/2005.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 323.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 527.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 70.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Processo nº TC 006.520/92-8, Decisão 453/92, 
Rel. Ministro Homero Santos, SECON/TCU, julgado em 23/09/1992, DOU de 09/10/1992.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Processo nº TC 014.542/2000-0, Decisão 
101/2002, Rel. Ministro Guilherme Palmeira, SEMAG-SECEX/RJ, julgado em 
20/02/2002, DOU de 19/03/2002.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Resolução nº 155, de 04 de dezembro de 2002. 
Aprova o regimento interno do Tribunal de Contas da União. Disponível em 
http://www.ufpa.br/audin/documentos/normastcu/REGIMENTO%20INTERNO%20DO%
20TCU.pdf. Acesso em: 03 fev.2010.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. MS nº 0140995-8, Rel. Desembargador Sidney 
Mora, Órgão Especial, DJ de 15/03/2004.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. AC 2002.34.00.030423-6, Rel. 
Desembargador Federal Leomar Barros Amorim De Sousa, Rel. p/ Acordão
Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias, 8ª Turma, DJ de 10/02/2006.
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BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. AC nº 2000.01.00.063440-3, Rel. Juiz 
Hilton Queiroz, 4ª Turma, DJ de 22/09/2000.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. AC nº 2008.01.99.039946-4, Rel. 
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, 8ª Turma, e-DJF1 de 13/11/2009.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. AC nº 93.01.22293-0, Rel. 
Desembargador Federal Tourinho Neto, 3ª Turma, DJ de 25/10/1993.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. AC nº 93.01.28881-8, Rel. 
Desembargador Federal Olindo Menezes, 3ª Turma, DJ de 09/05/1996.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. AC nº 94.01.26833-9, Rel. 
Desembargador Federal Hilton Queiroz, 4ª Turma, DJ de 11/06/1999.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. AC nº 94.01.29850-5, Rel. Juiz Federal
Osmar Tognolo, 3ª Turma, DJ de 17/05/1996.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. AC nº 950122304-3, Rel. Juíza Federal 
Convocada Ivani Silva da Luz, 2ª Turma, DJ de 29/05/2002.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. AC nº 950122313-2, Rel. Juíza Federal 
Convocada Gilda Sigmaringa, 2ª Turma, DJ de 28/08/2003.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. AC nº 9501272389, Rel. 
Desembargador Federal I’talo Mendes, 4ª Turma, DJ de 16/04/1999.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. AC nº 960110417-8, Rel. Juíza Federal 
Convocada Vera Carla Cruz, 2ª Turma, DJ de 05/02/2002.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. AG nº 2008.01.00.017449-3, Rel. 
Desembargador Federal Leomar Amorim, 8ª Turma, DJ de 19/09/2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. AG nº 2008.01.00.017449-3, Rel. 
Desembargador Federal Leomar Amorim, decisão monocrática em 24/04/2008.
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