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Quando a primeira turma de formandos da FGV Direito Rio se aproximava do 

final do curso, a Escola decidiu estimular que eles elaborassem trabalhos ino-

vadores e de excelência. Para essa finalidade foram criados os Prêmios Alfredo 

Lamy Filho de Inovação e Miranda Rosa de Qualidade. Além de oferecer uma 

premiação (uma viagem internacional com finalidade cultural e US$ 1.000,00 

para auxiliar nas despesas da viagem), decidimos publicar e divulgar os traba-

lhos selecionados por meio da Coleção Jovem Jurista.

Hoje, em sua sétima edição, a Coleção se mostra um sucesso, estimulan-

do outros alunos a darem o melhor de si nos trabalhos de conclusão de curso 

(TCC). Embora todas as edições anteriores tivessem trabalhos elaborados por 

alunas, esse é inédito: pela primeira vez, temos um volume composto exclusi-

vamente por alunas mulheres! Dentre os seis professores orientadores e coo-

rientadores, quatro são mulheres também.

Bianca Fortes Villaça, orientada pela Profa. Silvia Pinheiro, foi agraciada 

com o prêmio Alfredo Lamy Filho de Inovação. Seu trabalho, intitulado “Making 

Money While Making Difference: Perspectivas do Investimento de Impacto no 

Brasil” aborda a relação entre a geração Y e o movimento da Responsabilida-

de Social Corporativa, e seu reflexo sobre a cultura empresarial. Partindo de 

uma perspectiva histórica das iniciativas envolvendo este tipo de investimento 

(desde a criação da pioneira Força Tarefa de Finanças Sociais do Reino Unido 

em 2000, culminando na concepção da Força Tarefa Brasileira de Finanças 

Sociais em maio do ano de 2014), foram analisados mecanismos financeiros de-

senvolvidos internacionalmente para viabilizar investimentos de impacto para, 

em seguida, vislumbrar as iniciativas arquitetadas e precedentes existentes no 

contexto brasileiro. A conclusão é que embora incipiente, o mercado brasileiro 

de investimento de impacto apresenta grande potencial de expansão, fomen-

tada pela crescente demanda de soluções inovadoras para fazer frente aos 

inúmeros desafios socioambientais existentes na realidade brasileira.

O tema da “Compra e venda de soja na indústria de óleo e farelo à luz 

da teoria da economia do custo de transação” foi trabalhado por Ana Paula 

APRESENTAÇÃO
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Marangoni Palhano, sob a orientação do Prof. Cássio Machado Cavalli, mere-

cendo a menção honrosa do prêmio Alfredo Lamy Filho de Inovação. Marcado 

pela interdisciplinaridade, o trabalho analisa a indústria de óleo e farelo de soja 

brasileira no período 2014-2015 à luz da Teoria da Economia dos Custos de 

Transação. A questão como qual forma de contratar possui menor custo de 

transação na relação entre os agentes, produtor e indústria (se forma híbrida 

de contratação ou integração vertical) foi estudada com base em dados e es-

tatística, analisando algumas variáveis importantes para o referido mercado. A 

hipótese formulada era de que o custo de transação é maior quando a indústria 

adquire a soja do mercado em comparação a forma híbrida e, principalmente, 

a integração vertical. O resultado, já adianto, mas para estimular a leitura, é de 

que a forma de contratação com menor custo, variará de acordo com a locali-

zação da unidade da indústria.

O Prêmio Miranda Rosa de Qualidade teve como vencedor o trabalho 

“Consequencialismo judicial na modulação das declarações de inconstituciona-

lidade em julgamento de Direito Tributário”, de autoria de Daniela Gueiros Dias, 

orientado pelo professor Fernando Angelo Ribeiro Leal e coorientado pela 

professora Melina de Souza Rocha Lukic. Daniela Gueiros também recebeu a 

menção honrosa no Prêmio Alfredo Lamy Filho de Inovação. O objetivo do tra-

balho foi analisar o uso de argumentos consequencialistas na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal para a modulação dos efeitos temporais da decisão 

declaratória de inconstitucionalidade em julgamentos de direito tributário. Para 

isso foi feita uma análise do uso de consequências na solução de casos concre-

tos a fim de identificar potenciais problemas relativos à adoção deste tipo de 

argumento pelos ministros no Supremo Tribunal Federal. O trabalho defende 

que, por não se revelar como uma metaestratégia globalmente maximizante, 

a busca pela solução que promova as melhores consequências no mundo real 

deve ser contestada.

Por fim, o trabalho de Ana Claudia Cunha Costa, intitulado “Regulação 

do setor minerário: uma abordagem histórica e análise dos aspectos jurídicos 

e econômicos a serem considerados em uma proposta de reforma” orientado 

pela professora Patrícia Regina Pinheiro Sampaio, compõe a quarta publica-

ção desta Coleção. Para o desenvolvimento do trabalho, foram mapeados os 

diversos tipos de conhecimento envolvidos na regulação setorial, apresenta-

dos os mais diversos espectros de interesse em jogo e analisados três regimes 

regulatórios para o setor, mesmo não sendo os únicos possíveis, mas os que 

lidam com as falhas de mercado identificadas e tentam conciliar os interesses 

envolvidos, ou correspondem ao projeto de lei e seu substitutivo que está em 

tramitação no Congresso Nacional.
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Repito aqui, a mesma afirmação que fiz nas edições anteriores da Coleção 

Jovens Juristas: como Coordenador do Curso de Graduação, minha maior sa-

tisfação não é a exaltação, por si só, do talento dos alunos, mas sim a certeza 

de que nossos alunos se reconhecem como atores de sua própria formação, 

rejeitando o formalismo estéril, o obscurantismo acadêmico e a corrupção dos 

espíritos e abraçam a reflexão crítica em busca das melhores soluções para os 

problemas da comunidade social em que vivemos. E, com isso, evidenciam que 

a proposta da FGV Direito Rio forma uma geração de advogados e juristas ca-

pazes de transformar nossa realidade social, política e econômica.

Com a palavra, nossas autoras!

Thiago Bottino do Amaral

Coordenador Geral da Graduação  

da FGV Direito Rio
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Resumo
O presente trabalho busca explorar, sem procurar esgotar, as perspectivas do 

investimento de impacto no Brasil. Como ponto de partida, foi analisada a re-

lação entre a geração Y e o movimento da Responsabilidade Social Corporati-

va, abordando seu conceito e sua dupla influência sobre a cultura empresarial. 

Num segundo momento, o conceito dos investimentos de impacto foi apro-

fundado, bem como apresentou-se a perspectiva histórica — no âmbito global 

— das iniciativas envolvendo este tipo de investimento, desde a criação da pio-

neira Força Tarefa de Finanças Sociais do Reino Unido, em 2000, culminando 

na concepção da Força Tarefa Brasileira de Finanças Sociais, em maio do ano 

de 2014. Em seguida, foram analisados mecanismos financeiros desenvolvidos 

internacionalmente para viabilizar investimentos de impacto para, em segui-

da, vislumbrar as iniciativas arquitetadas e precedentes existentes no contexto 

brasileiro. A partir da análise dos casos selecionados, conclui-se que, embora 

incipiente, o mercado brasileiro de investimento de impacto apresenta grande 

potencial de expansão, fomentada pela crescente demanda de soluções ino-

vadoras para fazer frente aos inúmeros desafios socioambientais existentes na 

realidade brasileira.

Palavras-chave
Millennials. Stakeholders. Responsabilidade. Social. Corporativa. Investimento. 

Impacto.

MAKING MONEY WHILE MAKING DIFFERENCE : PERSPECTIVAS 
DO INVESTIMENTO DE IMPACTO NO BRASIL
Bianca Fortes Villaça
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Introdução
Observou-se, nos últimos anos, a ascensão da geração dos Millennials (ou ge-

ração Y). Destaque de estudos1 e reportagens,2 este grupo, composto pelos 

nascidos entre os anos de 1982 e 2003, representa hoje cerca de ⅓ (um terço) 

da população mundial e mais da metade da força de trabalho.3

Com o objetivo de trazer à tona a discussão a respeito do que os líderes 

do amanhã pensam em relação aos negócios de hoje, a Deloitte organiza anu-

almente, desde 2012, a pesquisa Millennial Survey.

Em relação à quarta edição elaborada em 2015, o CEO da Deloitte global, 

Barry Salzberg, pontuou que “a geração Millennial quer mais das empresas do 

que aquilo que tem sido dado nos últimos 50, 20, ou mesmo 10 anos. (...) Esta 

geração está a enviar um sinal muito forte aos líderes mundiais de que a gestão 

das suas empresas e negócios deve ser feita com um propósito”.4

Diante deste cenário, o ideal de lucro em primeiro lugar — tal como pre-

missa básica do capitalismo tradicional — vai, pouco a pouco, caindo por terra. 

A esse respeito, Michael E. Porter e Mark R. Kramer frisaram que, ao colocarem 

o lucro acima de tudo, as empresas acabaram por se distanciar das pessoas e 

foram “demonizadas”, sob a perspectiva de prosperarem à custa da comuni-

dade ao seu redor.5

Na mesma linha, a Crise Econômica Mundial iniciada nos Estados Unidos 

em 2008 — considerada a pior desde a Grande Depressão — não só produ-

1 A título de curiosidade, algumas (dentre as inúmeras) pesquisas conduzidas indicam que 
a geração Y é considerada a menos interessada em política e religião (Millennials in Adul-
thood, do Pew Research Center), sente-se sufocada pelas dívidas contraídas para poder 
estudar (2014 Millennial Study, do Wells Fargo), enfrenta um desemprego e uma precarie-
dade laboral sem precedentes nas últimas décadas e, diante da falta de meios econômicos, 
adiam decisões vitais como o casamento ou a compra de uma casa (15 Economic Facts 
About Millennials, do President’s Council of Economic Advisers), conforme assinalado por 
Miguel Ángel García Vega. Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/07/09/
economia/1436465269_201001.html> Acesso em: 03/04/2016.

2 Em diversos posts e artigos jornalísticos, os millennials são tratados de maneira pejorativa, 
sendo considerados narcisistas e preguiçosos. O presente trabalho não tem como finali-
dade defender uma posição pró ou contra esta geração, mas sim pontuar o seu poten-
cial de mudar o mundo, em consonância com o Millennial Manifesto, redigido por Ashley 
Stahl. Disponível em: <http://www.forbes.com/sites/ashleystahl/2016/04/28/a-millennial-
-manifesto/#5750ad454e85> Acesso em: 17/05/2016.

3 Global Human Capital Trends 2016. The new organization: Different by design. Delloite 
University Press. 2016. p.1. Disponível em: <http://d27n205l7rookf.cloudfront.net/wp-
-content/uploads/2016/02/DUP_GlobalHumanCapitalTrends_2016_3.pdf> Acesso em: 
17/05/2016.

4 Comunicado de imprensa. Geração Millennial valoriza mais o propósito do negócio do que 
o lucro. Disponível em: <http://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/human-capital/articles/
geracao-millennial.html>. 

5 PORTER, M. E.; KRAMER M. Criação de Valor Compartilhado. Harvard Business Review. Ja-
neiro/2011. Disponível em: <http://hbrbr.com.br/criacao-de-valor-compartilhado/> Acesso 
em: 28/11/2015.

http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/
https://www08.wellsfargomedia.com/downloads/pdf/com/retirement-employee-benefits/insights/2014-millennial-study-summary.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/millennials_report.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/millennials_report.pdf
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/07/09/economia/1436465269_201001.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/07/09/economia/1436465269_201001.html
http://d27n205l7rookf.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/02/DUP_GlobalHumanCapitalTrends_2016_3.pdf
http://d27n205l7rookf.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/02/DUP_GlobalHumanCapitalTrends_2016_3.pdf
http://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/human-capital/articles/geracao-millennial.html
http://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/human-capital/articles/geracao-millennial.html
http://hbrbr.com.br/criacao-de-valor-compartilhado/
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ziu efeitos catastróficos para além de suas fronteiras, como também abalou a 

confiança e gerou indignação por parte dos americanos — e do mundo — em 

relação ao mercado financeiro, frente à ganância de Wall Street e das grandes 

corporações.6

Com efeito, players de destaque no mercado enxergaram uma via alterna-

tiva para investimentos. Neste contexto, promover os investimentos de impac-

to significa uma mudança de paradigma, partindo de uma ótica bidimensional 

(risco x retorno) em direção a uma visão tridimensional, isto é, alinhar a noção 

de impacto7 aos conceitos de risco e retorno.8

A partir da construção do tripé envolvendo risco — retorno — impacto, 

nasce a modalidade intitulada impact investing,9 que compreende:

investments made into companies, organizations, and funds 

with the intention to generate social and environmental impact 

alongside a financial return. Impact investments can be made in 

both emerging and developed markets, and target a range of re-

turns from below market to market rate, depending upon the cir-

cumstances.10

Em recente levantamento elaborado pela Força Tarefa Brasileira das Fi-

nanças Sociais,11 com apoio da Deloitte, foi apontado que apenas 3% (três por 

cento) do total de recursos disponíveis no contexto brasileiro para investimen-

tos no campo social foram efetivamente utilizados, e esse valor, equivalente 

a 13 (treze) bilhões de reais, tende a quadruplicar nos próximos cinco anos, 

chegando a 50 (cinquenta) bilhões de reais. Por reconhecer e acreditar no po-

6 A esse respeito, vale a pena mencionar a organização do movimento social denominado 
Occupy Wall Street, no Zuccotti Park, distrito financeiro de Manhattan — Nova York, em 
setembro de 2011, contra a ganância empresarial, a corrupção do sistema e a desigualdade 
econômica. Estima-se que o movimento mobilizou milhares de pessoas ao redor do globo. 
Disponível em: <http://occupywallst.org/> Acesso em: 12/05/2016.

7 Idem, p. 3.
8 Social Impact Investment Taskforce. Impact Investment: The Invisible Heart of Markets. 

Harnessing the power of entrepreneurship, innovation and capital for public good. Se-
tembro/2014. p. 1. Disponível em: <http://www.socialimpactinvestment.org/reports/Im-
pact%20Investment%20Report%20FINAL[3].pdf> Acesso em: 28/11/2015.

9 É importante ressaltar que existe uma distinção entre investimentos de impacto e investi-
mentos socialmente responsáveis (socially responsible investment). Este ponto será abor-
dado oportunamente ao longo do presente trabalho.

10 Global Impact Investment Network (GIIN). What You Need to Know About Impact Inves-
ting. Disponível em: <https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/#s1> Acesso em: 
18/04/2016.

11 Força Tarefa de Finanças Sociais. Mapeamento dos Recursos Financeiros disponíveis no 
Campo Social do Brasil com o objetivo de identificar recursos potenciais para Finanças 
Sociais. Maio/2015. p. 83. Disponível em: <http://forcatarefafinancassociais.org.br/wp-con-
tent/uploads/2015/05/MapeamentoOfertaCapital.pdf> Acesso em: 28/11/2015.

http://occupywallst.org/
http://www.socialimpactinvestment.org/reports/Impact%20Investment%20Report%20FINAL%5b3%5d.pdf
http://www.socialimpactinvestment.org/reports/Impact%20Investment%20Report%20FINAL%5b3%5d.pdf
http://forcatarefafinancassociais.org.br/wp-content/uploads/2015/05/MapeamentoOfertaCapital.pdf
http://forcatarefafinancassociais.org.br/wp-content/uploads/2015/05/MapeamentoOfertaCapital.pdf
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tencial brasileiro, o presente trabalho tem por objetivo explorar, sem procurar 

esgotar, as perspectivas do investimento de impacto no Brasil.

Caracteriza-se, portanto, como uma pesquisa qualitativa do tipo explora-

tório, cujo problema de investigação foi orientado pela seguinte questão: “De 

que maneira os investimentos de impacto estão sendo (e poderiam ser) estru-

turados no contexto brasileiro, tendo em vista a experiência internacional?”. Os 

conceitos aqui trabalhados foram coletados em dados secundários por meio 

de pesquisa bibliográfica, incluindo consultas a artigos científicos, matérias de 

jornais, revistas e websites.

Como pontapé inicial, o capítulo 1 foi dedicado à relação entre a geração 

Y e o movimento da Responsabilidade Social Corporativa, abordando seu con-

ceito e sua dupla influência sobre a cultura empresarial. O capítulo 2, por seu 

turno, aprofundou o conceito dos investimentos de impacto e explorou a pers-

pectiva histórica — no âmbito global — das iniciativas envolvendo este tipo de 

investimento, desde a criação da pioneira Força Tarefa de Finanças Sociais do 

Reino Unido, em 2000, culminando na concepção da Força Tarefa Brasileira de 

Finanças Sociais, em maio do ano de 2014.

Em seguida, o capítulo 3 destinou-se à abordagem, inicialmente, dos 

mecanismos financeiros desenvolvidos internacionalmente para viabilizar in-

vestimentos de impacto. O capítulo 4, por seu turno, destacou as iniciativas 

arquitetadas e precedentes existentes no contexto brasileiro no âmbito do 

ecossistema dos investimentos de impacto.

Por fim, o capítulo 5 apresentará as conclusões finais e reflexões sobre o 

futuro e as possibilidades do investimento de impacto no contexto brasileiro.

Capítulo 1: Negócios não são só negócios

1.1. A geração Millennials: Quem são e aonde querem chegar?

Também denominada geração Y, ou da internet, a geração Millennials engloba 

os indivíduos que nasceram entre o final do século XX e o início do século XXI 

(1982 — 2004). William Strauss e Neil Howe foram precursores desta classifica-

ção em 1991, com a publicação do livro Generations: The History of America’s 

Future.12

12 Strauss e Howe continuaram a se aprofundar neste tema, com as publicações dos livros Mil-
lennials rising: the next  great generation (2000), Recruiting Millennials Handbook (2001), 
Millennials go to College (2003), Millennials and the Pop Culture (2005), Millennials Go to 
College: Surveys and Analysis (2007), Millennials and K-12 Schools (2008) e Millennials in 
the Workplace (2010).
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Fonte: http://edition.cnn.com/interactive/2011/05/living/infographic.boomer/

Diferentemente dos baby boomers e da geração X, os millennials tiveram, 

desde seu nascimento, algum tipo de contato com a tecnologia e a mídia virtu-

al, sendo considerados verdadeiros nativos digitais.

Com o objetivo de orientar as empresas e os empresários em meio às mu-

danças globais que estão redefinindo as organizações como um todo — inclu-

sive no tocante à ascensão dos millennials nos últimos anos — a Deloitte apre-

sentou recentemente dois relevantes estudos: o Global Human Capital Trends 

2016 e o The 2016 Deloitte Millennial Survey.

O relatório Global Human Capital Trends 2016 foi realizado junto a mais 

de 7 (sete) mil executivos espalhados por mais de 130 (cento e trinta) países, 

e apontou a existência de quatro grandes forças — no âmbito global — ca-

pazes de redefinir o ambiente de trabalho, a força de trabalho e o trabalho 

per se, quais sejam: (i) alterações demográficas da força de trabalho; (ii) a 

disseminação da tecnologia digital, que modificou a maneira como as empre-

sas concebem, produzem e distribuem quase todos os produtos e serviços; 

(iii) velocidade da inovação que, consequentemente, exige mais agilidade por 

parte das empresas para reagir às mudanças constantes do ecossistema dos 

negócios; (iv) celebração de um novo contrato social entre empresas e tra-

balhadores.13

Especialmente em relação à questão demográfica, o estudo evidenciou 

que a força de trabalho contemporânea está cada vez mais diversificada. De 

um lado, os millennials — representando mais da metade da força de trabalho 

— com grandes expectativas em relação à experiência de trabalho, alinhada à 

ideia de propósito e constante aprendizado. De outro, os baby boomers — que 

continuam a trabalhar aos 70 (setenta), 80 (oitenta) anos — com o desafio de 

13 Global Human Capital Trends 2016. The new organization: Different by design. Delloite 
University Press. 2016. p.1. Disponível em: <http://d27n205l7rookf.cloudfront.net/wp-
-content/uploads/2016/02/DUP_GlobalHumanCapitalTrends_2016_3.pdf> Acesso em: 
17/05/2016.

http://edition.cnn.com/interactive/2011/05/living/infographic.boomer/
http://d27n205l7rookf.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/02/DUP_GlobalHumanCapitalTrends_2016_3.pdf
http://d27n205l7rookf.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/02/DUP_GlobalHumanCapitalTrends_2016_3.pdf
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se adaptar às novas tecnologias e novos papéis no ambiente de trabalho, inclu-

sive como subordinados a jovens.14

Tendo em vista o incremento da sua representatividade no mercado de 

trabalho, entender o que os millennials pensam e querem é, sobretudo, um 

esforço necessário para antecipar o panorama do que nos aguarda num futuro 

próximo.

Neste mesmo passo, o relatório Millenial Survey 2016 coletou respostas de 

quase 8 (oito) mil participantes, distribuídos por 29 (vinte e nove) países, com 

o objetivo de trazer à tona a discussão a respeito do que os líderes do amanhã 

pensam em relação aos negócios de hoje.

Os resultados das entrevistas indicam que as empresas de hoje devem 

estar focadas nas pessoas e no propósito do por trás do seu negócio, e não 

apenas nos produtos e no lucro. Ou seja, suas prioridades — segundo a ótica 

millennial — vão além da maximização dos lucros e expansão dos negócios 

(p. ex.: entrada em mercados estrangeiros): as empresas têm a tarefa de (i) 

oferecer boa remuneração aos seus empregados; (ii) garantir aos seus empre-

gados o melhor ambiente de trabalho possível; (iii) investir na melhoria das 

habilidades de seus empregados; (iv) fornecer produtos/serviços que façam 

diferença positivamente na vida das pessoas; e (v) gerar e promover postos 

de trabalho.15

Observa-se, então, a existência de um gap entre o que os millennials acre-

ditam que as empresas deveriam fazer e o que elas — segundo sua percepção 

— efetivamente fazem. Muito embora prevaleça uma visão positiva quanto ao 

papel da empresa da sociedade, os entrevistados consideram que o propósito 

que move os negócios de hoje está muito aquém do que deveria ser.

Outra pesquisa atual que corrobora com este entendimento é a chamada 

Edelman Trust Barometer 2016, realizada com o intuito de mensurar a confian-

ça das pessoas em relação ao Governo, Empresas, Organizações Não Governa-

mentais (ONGs) e Mídia em 28 (vinte oito) países.

Após mais de 33 (trinta e três) mil entrevistas, o estudo apontou que as 

empresas são vistas como as entidades mais confiáveis para acompanhar o rit-

mo rápido de mudanças mundo afora, à frente das ONGs e do Governo. Nesta 

conjuntura, as pessoas esperam que as empresas gerem lucros ao mesmo tem-

po em que melhoram as condições socioeconômicas das comunidades onde 

atuam, bem como veem com bons olhos os Chiefs of Executive Office (CEOs) 

14 Idem, p.1.
15 The 2016 Deloitte Millennial Survey. Delloite University Press. 2016. p. 2-13. Disponível em: 

<http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/gx-millennials-shif-
ting-business-purpose.html#report> Acesso em: 17/05/2016.



 MAKING MONEY WHILE MAKING DIFFERENCE 17

que estão mais preocupados em criar impacto positivo de longo prazo, em 

detrimento dos resultados financeiros a curto prazo.16

Diante do exposto, podemos concluir que as empresas encontram-se no 

final de uma estrada, com dois caminhos e uma escolha pela frente: (i) atender 

aos anseios dos millennials (e da sociedade como um todo), tomando para si 

a liderança da campanha em direção à humanização do sistema capitalista; ou 

(ii) permanecer em “bolhas” isoladas das demandas multidimensionais das no-

vas gerações, fadadas dessa forma ao insucesso. Os resultados obtidos pelos 

relatórios mencionados refletem que o ideal de lucro financeiro em primeiro 

lugar, em prejuízo dos direitos humanos e do meio ambiente, não se justifica 

nos dias de hoje. Muito pelo contrário: a comunidade internacional, assim como 

a nacional, vem gradativamente buscando incorporar uma noção progressista 

ao mundo dos negócios, conforme será verificado a seguir.

1.2. Abraçando a cultura da Responsabilidade Social Corporativa

O mindset millennial, por si só, representa uma ruptura com as visões tradicio-

nais acerca da empresa e seu papel perante a sociedade, especialmente no que 

se refere à Responsabilidade Social Corporativa (RSC).

Segundo a nova tendência, iniciativas de RSC não são gestos unilaterais, 

mas parte de um movimento de amadurecimento entre todas as partes envol-

vidas: os clientes, os próprios funcionários da empresa, seus fornecedores, seus 

credores, a comunidade na qual operam, os sindicatos e demais partes interes-

sadas, isto é, os chamados stakeholders. Nesse contexto, as ações corporativas 

passam a ser encaradas como decisivas tanto para o bem, quanto para o mal 

do ambiente no qual estão inseridas.17

A RSC é um tema complexo e multifacetado. A literatura lhe atribuiu uma 

infinidade de definições, porém não obteve sucesso em lograr um consenso de 

entendimento. Não obstante, vale a pena destacar o recente esforço perpetra-

do por Pasi Heikkurinen e Jukka Mäkinen, em 2015, quanto ao mapeamento dos 

pontos de vista acerca da RSC.

Para os autores, existem três principais perspectivas,18 quais sejam:

(i) Econômica: as empresas são encaradas como meros atores econômi-

cos geradores de riqueza. Partindo do pressuposto de que as esferas 

16 2016 Edelman Trust Barometer. p. 3. Disponível em: <http://www.edelman.com/insights/
intellectual-property/2016-edelman-trust-barometer/executive-summary/> Acesso em: 
17/05/2016. 

17 A esse respeito, vale a pena ressaltar a situação vislumbrada no contexto norte-americano 
com a cidade de Detroit. Uma vez considerada símbolo da prosperidade econômica da in-
dústria automobilística no passado, Detroit amarga um cenário de decadência, que retrata 
o impacto do desequilíbrio financeiro sobre uma comunidade.

18 HEIKKURINEN, P.; MÄKINEN, J. Synthesising Corporate Responsibility on Organisational 
and Societal Levels of Analysis: An Integrative Perspective. Jun/2015. p. 01.

http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2016-edelman-trust-barometer/executive-summary/
http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2016-edelman-trust-barometer/executive-summary/
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pública e privada da sociedade são completamente separadas, a atua-

ção empresarial se resume à maximização dos lucros para seus acionis-

tas e a RSC consistiria numa oportunidade de negócio;

(ii) Crítica: entende que a RSC é simplesmente um movimento utilizado 

para legitimar a atuação e consolidar o poder das grandes corpora-

ções, favorecendo, assim, a expansão do setor privado e a opressão da 

esfera pública da sociedade; e

(iii) Político-Ética: compreende que, no contexto do mundo globalizado, 

não se justifica uma separação total de responsabilidade entre as es-

feras pública e privada da sociedade. A RSC é vista como aspecto ine-

rente às organizações e se solidifica como uma prática de negócio, um 

fim em si mesmo.

Fonte: HEIKKURINEN, P.; MÄKINEN, J.19

O presente trabalho se alinha à corrente político-ética de abordagem da 

RSC, tendo como bandeira a crença no potencial das empresas de atuarem 

como protagonistas no enfrentamento dos diversos problemas socioambien-

tais que assolam a humanidade. Este embate, por conseguinte, proporcionará 

a exploração contínua, pela comunidade empresarial, das necessidades da so-

ciedade, propiciando o surgimento de novas oportunidades de diferenciação 

e reposicionamento nos mercados tradicionais, e até mesmo a sondagem de 

19 Idem, p. 3.
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possibilidades em mercados até então ignorados.20 Abraçar a cultura da RSC é, 

sobretudo, uma prática de negócio.

Neste sentido, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou, no ano 

2000, uma iniciativa voluntária conhecida como Pacto Global, com a finalidade 

de encorajar a comunidade empresarial internacional a alinhar suas operações co-

merciais e produtivas a 10 (dez) princípios21 relacionados aos direitos humanos, às 

relações de trabalho, ao combate à corrupção e à proteção do meio ambiente.22

A ONU recentemente traçou um plano de ação com a finalidade de pro-

mover ações nos próximos quinze anos em áreas de fundamental importância 

para o planeta e a humanidade. A nova agenda, batizada como Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), representa uma continuação ao projeto 

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), elaborado em 2000, e 

prevê um prazo até 2030 para alcançar objetivos globais, dentre eles:

acabar com a pobreza e a fome em todos os lugares; com-

bater as desigualdades dentro e entre os países; construir socie-

dades pacíficas, justas e inclusivas; proteger os direitos humanos 

e promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mu-

lheres e meninas; e assegurar a proteção duradoura do planeta e 

seus recursos naturais.23

De igual maneira, o ODS prevê esforços no sentido de “(...) criar condições 

para um crescimento sustentável, inclusivo e economicamente sustentado, 

prosperidade compartilhada e trabalho decente para todos, tendo em conta os 

diferentes níveis de desenvolvimento e capacidades nacionais.”24

A Rede Brasileira do Pacto Global (RBPG) foi criada em 2003 e se consoli-

dou, doze anos mais tarde, como a quarta maior rede local do mundo, contan-

do com cerca de 714 (setecentos e quatorze) signatários. Com o encerramento 

20 PORTER, M. E.; KRAMER M. op. cit.
21 São eles: 1) As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos reco-

nhecidos internacionalmente; 2) Assegurar-se da sua não participação em violações destes 
direitos; 3) As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efeti-
vo do direito à negociação coletiva; 4) Eliminação de todas as formas de trabalho forçado 
ou compulsório; 5) Abolição efetiva do trabalho infantil; 6) Eliminar a discriminação do em-
prego; 7) As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva dos desafios ambientais; 
8) Desenvolver iniciativas de promover maior responsabilidade ambiental; 9) Incentivar o 
desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis; 10) As empresas de-
vem combater a corrupção em todas as formas, inclusive extorsão e propina. Disponível em: 
<http://www.pactoglobal.org.br/artigo/56/Os-10-principios>. Acesso em: 22/05/2016.

22 Disponível em: <http://www.pactoglobal.org.br/artigo/70/O-que-eh>. Acesso em: 22/05/2016.
23 ONU. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

2015. p. 3. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agen-
da2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 04/03/2016.

24 Idem, p. 3.

http://www.pactoglobal.org.br/artigo/56/Os-10-principios
http://www.pactoglobal.org.br/artigo/70/O-que-eh
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf
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do prazo para cumprimento dos ODM, em 2015, a RBPG terá pela frente o 

desafio de impulsionar o avanço dos ODS e auxiliar seus signatários a atuarem 

em conformidade com estas orientações até 2030.25

É importante ressaltar que, sem prejuízo destas iniciativas voluntárias, a 

ONU também está se articulando para criar um inovador tratado internacional 

de direitos humanos e empresas — de caráter juridicamente vinculante — que 

regulará as atividades de corporações multinacionais e assegurará proteção 

aos direitos humanos.

Trata-se, na realidade, da expansão do trabalho iniciado por John G. Ru-

ggie, na qualidade de representante especial da Secretaria Geral da ONU, que 

culminou com a criação dos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 

Empresas e Direitos Humanos.

Estes princípios foram aprovados, em junho de 2011, pelo Conselho de Di-

reitos Humanos da ONU e são sustentados por 3 (três) pilares, quais sejam: (i) 

a obrigação dos Estados de proteger os cidadãos contra violações dos direi-

tos humanos (PROTEGER); (ii) a responsabilidade corporativa de respeitar os 

direitos humanos (RESPEITAR); e (iii) a necessidade de que existam recursos 

adequados e eficazes, disponibilizados às vítimas em caso de descumprimento 

direitos humanos pelas empresas (REPARAR).26 O processo de discussão deste 

novo tratado é incipiente e, certamente, serão necessários anos de trabalho até 

sua ratificação, quanto mais sua implementação.

Estamos — na prática — diante de uma boa oportunidade para fortalecer 

a noção de que as empresas, agindo de forma social e ambientalmente respon-

sável, podem fazer frente aos problemas socioambientais e, ao mesmo tempo, 

tirar proveito de oportunidades em novos e tradicionais mercados. Essa dinâ-

mica, por sua vez, terá reflexos em outros ecossistemas do mundo dos negó-

cios, conforme será tratado a seguir.

1.3. Repercussão da atuação pautada pela Responsabilidade Social 

Corporativa

Conforme discutido, a abordagem utilizada para fazer frente aos desafios so-

cioambientais sofreu mutações ao longo dos últimos anos, principalmente com 

o aumento da demanda da sociedade (em especial dos millennials) pela parti-

cipação empresarial. Não se trata propriamente de uma substituição, mas sim 

de um reforço às tradicionais iniciativas envolvendo filantropia, ONGs e Estado.

25 Rede Brasileira do Pacto Global. Relatório de Atividades 2015. p. 16. Disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/0BzeogYNFvEqyZnZiakdNbHZkZkU/view> Acesso 
em: 22/05/2016.

26 CONECTAS. Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos. p. 02. Disponí-
vel em: <http://www.conectas.org/arquivos-site/Conectas_Princ%C3%ADpiosOrientadore
sRuggie_mar2012(1).pdf>. Acesso em: 22/05/2016.

https://drive.google.com/file/d/0BzeogYNFvEqyZnZiakdNbHZkZkU/view
http://www.conectas.org/arquivos-site/Conectas_Princ%C3%ADpiosOrientadoresRuggie_mar2012(1).pdf
http://www.conectas.org/arquivos-site/Conectas_Princ%C3%ADpiosOrientadoresRuggie_mar2012(1).pdf
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Neste cenário, a premissa de lucro financeiro em primeiro lugar, assim 

como a percepção das empresas como meras empregadoras e pagadoras de 

impostos perde força. Avançamos, gradualmente, em direção a uma visão mais 

abrangente dos negócios, que leva em consideração a lucratividade aliada ao 

respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente.

O primeiro passo para esta transição envolve a disseminação de uma cul-

tura pautada na RSC dentro de uma visão ético-política. Para tanto, promove-

-se a conscientização de que as empresas não são entidades isoladas, isto é, 

suas ações são decisivas tanto para o bem, quanto para o mal do ambiente — e 

da comunidade — onde estão inseridas. Por conseguinte, a comunidade em-

presarial tem o dever de contribuir para a construção de um mundo melhor e 

sustentável e, assim, atender aos anseios da sociedade como um todo.

Este movimento de tomada de consciência ecoa e se materializa sob a 

forma de 2 (duas) quebras de paradigma: a primeira, em relação à maneira 

tradicional de se conduzir negócios; e a segunda, referente à lógica adotada 

pelos investidores.

Vemos o surgimento de uma nova iniciativa empresarial que efetivamente 

alia lucratividade ao desenvolvimento social como parte de seu core business: 

são os chamados negócios sociais ou social businesses (NS). Diferentemente 

das ONGs, que estão voltadas para a maximização de impactos socioambien-

tais em detrimento dos lucros, os NS se constituem como empresas financei-

ramente autossustentáveis e que, portanto, geram lucro através da geração de 

impacto social e/ou ambiental. O seu sucesso, por sua vez, não está atrelado 

à aferição de lucro em um determinado período, mas sim ao impacto positivo 

criado à comunidade e ao meio ambiente.27

Dentro do universo dos NS foram desenvolvidas 2 (duas) vertentes te-

óricas no que diz respeito à distribuição, ou não, de dividendos. A primeira 

vertente, sustentada por Muhammad Yunus, entende que os NS são voltados 

exclusivamente para a transformação social e, portanto, defende que os lucros 

obtidos sejam reinvestidos na própria empresa. Por outro lado, a segunda ver-

tente — encabeçada por Stuart Hart e Michael Chu — entende que a comunida-

de empresarial seria contrária a ideia de negócio isento de lucro. Nesse sentido, 

acredita ser possível distribuir dividendos, de modo a atrair os investidores 

e, assim, acelerar o movimento dos NS e superar os desafios existentes pelo 

mundo afora.28

27 O que são Negócios Sociais? Disponível em: <http://www.yunusnegociossociais.com/#!o-
-que-so-negcios-sociais/csrd> Acesso em: 20/05/2016. 

28 BARKI, E.; SILVA, R. B. Relatório Final PIBIC: Mapeamento dos desafios encontrados pelos 
negócios sociais no Brasil. 2013. p. 18-21. Disponível em: <http://gvpesquisa.fgv.br/sites/
gvpesquisa.fgv.br/files/publicacoes/mapeamento_dos_desafios_frequentemente_encon-
trados_pelos_empreendimentos_sociais_no_brasil.pdf> Acesso em: 22/05/2016.

http://gvpesquisa.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/publicacoes/mapeamento_dos_desafios_frequentemente_encontrados_pelos_empreendimentos_sociais_no_brasil.pdf
http://gvpesquisa.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/publicacoes/mapeamento_dos_desafios_frequentemente_encontrados_pelos_empreendimentos_sociais_no_brasil.pdf
http://gvpesquisa.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/publicacoes/mapeamento_dos_desafios_frequentemente_encontrados_pelos_empreendimentos_sociais_no_brasil.pdf
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De igual forma, uma moderna categoria de investidores emergiu nos últi-

mos anos. Comumente denominados investidores socialmente responsáveis, 

este grupo de indivíduos, por exemplo, evita alocar seus recursos em setores 

ou empresas que potencialmente violem os direitos humanos e o meio ambien-

te, desenvolvendo assim uma estratégia de investimento socialmente respon-

sável ou socially responsible investing (ISR).29

A esse respeito, a ONU apoiou a criação dos Princípios para o Investi-

mento Responsável (PRI) em 2006. A missão primordial do PRI é contribuir 

para a criação de um sistema financeiro mais estável e sustentável. Para tanto, 

encoraja a discussão de temas Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) e 

seu reflexo sobre as práticas de investimento, a partir da adesão voluntária aos 

6 (seis) princípios. Esta iniciativa já conta com mais de 1.400 (mil e quatrocen-

tos) signatários, espalhados por mais de 50 (cinquenta) países, representando 

cerca de US$ 59 (cinquenta e nove) milhões de dólares em ativos,30 que assu-

miram os seguintes compromissos:31

1. Incorporaremos os temas ASG às analises de investimento e aos pro-

cessos de tomada de decisão;

2. Seremos proativos e incorporaremos os temas ASG às nossas políticas 

e práticas de propriedade de ativos;

3. Buscaremos sempre fazer com que as entidades nas quais investimos 

divulguem suas ações relacionadas aos temas ASG;

4. Promoveremos a aceitação e implementação dos Princípios dentro do 

setor do investimento;

5. Trabalharemos unidos para ampliar a eficácia na implementação dos 

Princípios; e

6. Cada um de nós divulgará relatórios sobre atividades e progresso da 

implementação dos Princípios.32

A tendência iniciada com o ISR e PRI será levada ao próximo nível com o 

avanço dos chamados investimentos de impacto ou impact investing (II). Esta 

expressão foi inicialmente concebida em uma reunião da Rockefeller Foundation 

29 LAZZARINI, S. G.; CABRAL, S.; FERREIRA, L. C. M.; PONGELUPPE, L. S.; ROTONDARO, A. 
The Best of Both Worlds? Impact Investors and Their Role in the Financial versus Social 
Performance Debate. Agosto/2014. p.3. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/pa-
pers.cfm?abstract_id=2492860>  Acesso em: 20/05/2016.

30 Idem, p. 3.
31 Principles for Responsible Investment. Princípios para o Investimento Responsável (PRI). 

Uma iniciativa de investidores em parceria com a Iniciativa Financeira do Programa da 
ONU para o Meio Ambiente (UNEP FI) e o Pacto Global da ONU. 2015. p. 3. Disponível em: 
<www.projup.com.br/arq/121/arq_121_221193.pdf> Acesso em: 24/05/2016.

32 Idem, p.9.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2492860
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2492860
http://www.projup.com.br/arq/121/arq_121_221193.pdf
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na Itália, em 2007, e, posteriormente, ganhou força com o lançamento do rela-

tório Impact Investments: An Emergent Asset Class, desenvolvido pela parceria 

entre J.P. Morgan & Chase Co. (JPMorgan), Rockefeller Foundation e a Global 

Impact Investing Network (GIIN) no ano de 2010.33

A segunda vertente teórica dos NS, assim como os II, combinam a repar-

tição de dividendos entre investidores, sempre tendo em vista impacto social 

e/ou ambiental positivo efetivamente gerado como propósito norteador, e não 

somente a maximização do lucro.

O conceito e o histórico dos II, bem como os mecanismos financeiros de-

senvolvidos internacionalmente para viabilizá-los, e as perspectivas no ecos-

sistema brasileiro, serão abordados oportunamente nos próximos capítulos do 

presente trabalho.

Capítulo 2: Investimentos de Impacto

2.1. O que é Investimento de Impacto?

Os II correspondem aos investimentos realizados em companhias, organizações 

ou fundos com a intenção de buscar impacto socioambiental positivo atrelado 

ao retorno financeiro. Podemos dividir esta definição em 4 (quatro) partes:34

(i) “investimentos”: teremos a alocação de capital, que pode ser estruturado 

de diversas formas, incluindo os mecanismos tradicionais (equity e debt);

(ii) “realizados em companhias, organizações ou fundos”: o receptor deste 

tipo de investimento deve ter, como seu core business, a geração de 

impacto positivo;

(iii) “com a intenção de buscar impacto socioambiental positivo”: o inves-

tidor está interessado em promover efetivamente impacto positivo so-

cial ou ambiental através de seu investimento, o qual deverá ser men-

surável; e

(iv) “atrelado ao retorno financeiro”: existe, portanto, a expectativa de re-

torno financeiro.

Assim sendo, os II fogem do entendimento da filantropia tradicional, que 

promove a aplicação de recursos apenas priorizando a geração de impacto, 

sem a expectativa de retorno financeiro.35

33 Idem, p.9.
34 Global Impact Investment Network (GIIN). What You Need to Know About Impact Inves-

ting. Disponível em: <https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/#s1 > Acesso 
em: 18/04/2016.

35 LAZZARINI, S. G.; MINARDI; A. M.; PONGELUPPE; L. S.; VOX Capital: Equilibrando Retorno 
Financeiro e Social em Investimentos de Impacto. 2013. p. 2. Disponível em: <http://media.
wix.com/ugd/66c249_341b1ced344f47c2a0ec1ae8368f626f.pdf> Acesso em: 25/05/2016.

http://media.wix.com/ugd/66c249_341b1ced344f47c2a0ec1ae8368f626f.pdf
http://media.wix.com/ugd/66c249_341b1ced344f47c2a0ec1ae8368f626f.pdf


24 COLEÇÃO JOVEM JURISTA 2016

Da mesma forma, os II se distinguem dos ISR, uma vez que vão além da 

noção de evitar investimentos em empresas ou setores com potencial de des-

respeitar os direitos humanos e danificar o meio ambiente, e efetivamente per-

seguem um impacto positivo social ou ambiental.36

É importante ressaltar que, muito embora entendam ser possível alinhar 

retorno financeiro e impactos socioambientais, os impact investors podem ser 

categorizados em dois grupos: de um lado os impact first, que priorizam o im-

pacto socioambiental frente ao retorno financeiro; do outro, os financial first, 

que privilegiam o retorno financeiro, que deve estar combinado à expectativa 

de impacto positivo.37

Fonte: LAZZARINI, S. G.; MINARDI; A. M.; PONGELUPPE; L. S.38

Uma vez conceituados os II, parte-se para a análise do seu histórico no 

contexto mundial e brasileiro.

2.2. Promoção dos Investimentos de Impacto no mundo: histórico

O Reino Unido foi o berço da pioneira Social Investment Task Force (SITF bri-

tânica), estabelecida por intermédio do HM Treasury,39 em abril de 2000, tendo 

como principal missão:

36 LAZZARINI, S. G.; CABRAL, S.; FERREIRA,  L. C. M.; PONGELUPPE, L. S.; ROTONDARO, A. 
op cit.

37 LAZZARINI, S. G.; MINARDI; A. M.; PONGELUPPE; L. S. op. cit.
38 Idem, p. 11.
39 “HM Treasury is the government’s economic and finance ministry, maintaining control over 

public spending, setting the direction of the UK’s economic policy and working to achieve 
strong and sustainable economic growth. HMT is a ministerial department, supported by 12 
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To set out how entrepreneurial practices can be applied to 

obtain higher social and financial returns from social investment, 

to harness new talents and skills to address economic regenera-

tion and to unleash new sources of private and institutional invest-

ment. In addition, the Task Force should explore innovative roles 

that the voluntary sector, businesses and Government could play 

as partners in this area.40

A SITF britânica foi presidida por Sir Ronald Cohen, principal liderança glo-

bal em matéria de II e responsável pela fundação de importantes organizações 

no campo das finanças sociais na Europa e no mundo, tais como: Social Finance 

UK, Social Finance EUA, Social Finance Israel e Bridges Ventures.

A longo de seus 10 (dez) anos de existência, a SITF britânica elaborou uma 

série de relatórios, por meio dos quais contribuiu com recomendações, que 

culminaram, dentre outros, na instituição de isenções fiscais para investimentos 

sociais e comunitários, e criação de um banco de investimentos sociais, o Big 

Society Capital.41

Em 2013, Sir Ronald Cohen foi convidado para presidir um arranjo similar 

do G8, a Social Impact Investment Taskforce (G8 SIIT). Um dos principais ob-

jetivos dessa força-tarefa consistia na elaboração de um relatório acerca do 

mercado global de II com o objetivo de melhorar a sociedade e o meio ambien-

te. O estudo Impact Investment: The Invisible Heart of Markets. Harnessing the 

power of entrepreneurship, innovation and capital for public good foi publicado 

um ano mais tarde.

A G8 SIIT foi posteriormente incorporada e sucedida pela Global Social 

Impact Investment Steering Group (GSG) em agosto de 2015. Este grupo conta 

com 13 (treze) membros, além da União Europeia, e visa: (i) promover uma vi-

são unificada sobre os II; (ii) facilitar a troca de conhecimentos e (iii) encorajar 

mudanças de políticas em mercados nacionais.42

No contexto brasileiro, foi criada em maio de 2014 a Força Tarefa Brasilei-

ra de Finanças Sociais (“FTFS Brasileira”) a partir da reunião de representan-

tes de diferentes setores engajados no avanço do campo das finanças sociais 

agencies and public bodies.”  Disponível em: <https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/hm-treasury> Acesso em: 04/04/2016.

40 United Kingdom Social Investment Task Force. Enterprising Communities: Wealth beyond 
Welfare. London: Social Investment Task Force, 2000. p. 3 Disponível em: <http://www.
ronaldcohen.org/sites/default/files/3/SITF_Oct_2000.pdf> Acesso em: 04/04/2016.

41 Social Impact Investment Taskforce. op. cit. 
42 GLOBAL SOCIAL IMPACT INVESTMENT STEERING GROUP. Disponível em: <http://www.

socialimpactinvestment.org/> Acesso em: 20/05/2016.

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury
http://www.ronaldcohen.org/sites/default/files/3/SITF_Oct_2000.pdf
http://www.ronaldcohen.org/sites/default/files/3/SITF_Oct_2000.pdf
http://www.socialimpactinvestment.org/
http://www.socialimpactinvestment.org/
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no Brasil. Por acreditar que modelos de negócios podem resolver problemas 

sociais, a missão da FTFS Brasileira consiste na articulação de rede de investi-

dores, empreendedores, governos e parceiros para que desenvolvam modelos 

de negócios rentáveis voltados para resolver problemas sociais ou ambientais 

e, com isso, promover a mudança de mentalidade acerca do gerenciamento de 

recursos e atendendo aos anseios da sociedade.43

Um ano depois da sua criação, a FTFS Brasileira, com apoio da Deloitte, 

realizou um mapeamento dos recursos financeiros disponíveis no cenário bra-

sileiro para investimentos no campo social. O relatório apontou que apenas 3% 

(três por cento) do total de recursos disponíveis foram efetivamente utilizados 

e esse valor, equivalente a 13 (treze) bilhões de reais, tende a quadruplicar nos 

próximos cinco anos, chegando a 50 (cinquenta) bilhões de reais, o que nos 

leva a crer que o Brasil pode ser considerado um terreno fértil para o desenvol-

vimento de iniciativas no campo social, tal como II.44

Capítulo 3: Investimentos de Impacto na prática
Os II podem ser estruturados de diversas formas, não se limitando aos mecanis-

mos tradicionais de equity e debt. Contudo, uma das maneiras mais genéricas e 

menos custosas de investir visando impacto diz respeito à utilização de Fundo 

de Investimento de Impacto ou Impact Investment Funds (FI de Impacto).45

Nesse sentido, será analisada a recente iniciativa da BlackRock Inc. (Bla-

ckRock) com o lançamento do Impact U.S. Equity Fund, em 2015, como expo-

ente da onda de disseminação de FI de Impacto. Em seguida, serão abordadas 

as inovadoras estruturas contratuais concebidas nos últimos anos com o intuito 

de viabilizar os II, isto é, as Social Impact Bonds e suas variações.

3.1. BlackRock e a demanda pelos Investimentos de Impacto

Em 2011, dois millennials — Zaneta Koplewics e Robert Morris — vislumbraram 

um nicho de mercado até então não explorado pela companhia onde trabalha-

vam, a BlackRock — a maior gestora de recursos do mundo, responsável por 

cerca de US$ 4.6 trilhões de dólares em ativos ao redor do mundo. Naquela 

época a noção em relação aos II era embrionária, contudo, os millennials nota-

ram não só a ausência de produtos/iniciativas envolvendo II por parte da Bla-

43 Força Tarefa de Finanças Sociais. Disponível em: <http://forcatarefafinancassociais.org.br/
creca-da-forca-tarefa-brasileira-de-financas-sociais/> Acesso em: 01/05/2016.

44 Força Tarefa de Finanças Sociais. op. cit.
45 LIDENBERG, N.; PÖLL, C. Financing Global Development: Is Impact Investing an Invest-

ment Model with Potential or Just Blowing Smoke? German Development Institute/Deuts-
ches Institut für Entwicklungspolitik (DIE). 2015. p. 2. Disponível em: <http://ssrn.com/abs-
tract=2781951>  Acesso em: 25/05/2016.

http://forcatarefafinancassociais.org.br/creca-da-forca-tarefa-brasileira-de-financas-sociais/
http://forcatarefafinancassociais.org.br/creca-da-forca-tarefa-brasileira-de-financas-sociais/
http://ssrn.com/abstract=2781951
http://ssrn.com/abstract=2781951
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Fonte: Disponível em: <http://forcatarefafinancassociais.org.br/linha-do-tempo/>.

http://forcatarefafinancassociais.org.br/linha-do-tempo/
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ckRock, como também que outros jovens de mesma formação estavam atraí-

dos por esse tipo de investimento.46

Nos três anos que se seguiram, 28 (vinte e oito) colaboradores de 6 (seis) 

escritórios da BlackRock iniciaram uma campanha global em favor da explo-

ração deste novo nicho de mercado, que inclusive deu origem a um relatório 

apresentando ao CEO da BlackRock, Laurence D. Fink.47

Em fevereiro de 2015, o resultado desta campanha foi alcançado inicial-

mente com a criação da plataforma BlackRock Impact, tendo como alvo inves-

tidores com motivações socioambientais. Deborah Winshel foi convidada para 

supervisionar a iniciativa e abandonou seu posto de presidente da Robin Hood 

Foundation, uma organização voltada para o combate à pobreza sediada em 

Nova York.48

Defensora da ideia de que Wall Street tem um papel a desempenhar frente 

aos problemas que assolam a humanidade, Winshel aceitou o convite por acre-

ditar que a BlackRock poderia vir a se tornar um player central no mercado de 

II.49 Em suas palavras:

Impact investing enables investors to do more with their mo-

ney than simply achieving a financial return. Through transparent 

measurement and outcome reporting, impact investing allows 

investors to better understand how their money is being put to 

work.50

Ainda no segundo semestre de 2015, a BlackRock lançou o seu primeiro 

FI de Impacto nos Estados Unidos, conhecido como Impact U.S. Equity Fund. 

O core portfólio do fundo é composto por equity securities de companhias 

com positivos impactos sociais em 3 (três) áreas-chave (saúde, meio ambiente 

e cidadania), conforme apontado pela aplicação da metodologia BlackRock 

Scientific Active Equity (SAE).51

46 COLLINS, M; YOON, S. BlackRock Targets Idealistic Millennials With Do-Good Inves-
ting. Bloomberg. Outubro/2015. Disponível em: <http://www.bloomberg.com/news/arti-
cles/2015-10-12/blackrock-tries-do-good-investing-after-millenials-convince-fink>  Acesso 
em: 30/05/2016.

47 Idem.
48 SATARIANO, A. Putting the Good in Greed. Bloomberg. Dezembro/2015. Disponível em: 

<http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-01/putting-the-good-in-greed> 
Acesso em: 30/05/2016.

49 Idem.
50 BlackRock Impact. Disponível em: <http://www.blackrockimpact.com/#our_purpose> 

Acesso em: 30/05/2016.
51 Prospectus BlackRock. BlackRock Impact U.S. Equity Fund. Outubro/2015. Disponível 

em: <https://www.blackrock.com/investing/resources/regulatory-documents/stream-
-document?stream=reg&product=BR_IMPR3&shareClass=Class+A&documentId=1168868~

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-12/blackrock-tries-do-good-investing-after-millenials-convince-fink
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-12/blackrock-tries-do-good-investing-after-millenials-convince-fink
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-01/putting-the-good-in-greed
https://www.blackrock.com/investing/resources/regulatory-documents/stream-document?stream=reg&product=BR_IMPR3&shareClass=Class+A&documentId=1168868~1168867~1168866~1211487&iframeUrlOverride=%2Finvesting%2Fliterature%2Fprospectus%2Fpro-brfunds-impactusequity-inv-us.pdf
https://www.blackrock.com/investing/resources/regulatory-documents/stream-document?stream=reg&product=BR_IMPR3&shareClass=Class+A&documentId=1168868~1168867~1168866~1211487&iframeUrlOverride=%2Finvesting%2Fliterature%2Fprospectus%2Fpro-brfunds-impactusequity-inv-us.pdf
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O timing da criação deste fundo corresponde a uma resposta à crescen-

te demanda pelo alinhamento entre impacto socioambiental e resultados fi-

nanceiros, fomentada — dentre outros — pelos seguintes fatores: (i) mudança 

do perfil demográfico (com a ascensão de uma nova geração de investidores 

que busca alocar seu dinheiro com propósito), (ii) crescente mobilização dos 

stakeholders; (iii) perspectiva de expansão das indústrias voltadas para sus-

tentabilidade; e (iv) políticas governamentais, que cada vez mais direcionam 

investimentos em setores renováveis e monitoram os risco socioambientais. 52

Nesse sentido, relevantes players de Wall Street, desde JPMorgan a Gol-

dman Sachs, vêm, gradativamente, desenvolvendo produtos relacionadas aos 

II para seus clientes,53 assim como estimulando pesquisas nesta área. Trata-se 

de uma tendência mundial e — sobretudo — uma oportunidade de recuperar a 

imagem e a confiança das pessoas em relação ao mercado financeiro, abaladas 

pela Crise Financeira de 2008.

3.2. Estado + Iniciativa privada + Terceiro setor = Social Impact Bonds

A criatividade dos II não se limitou à busca de compatibilização entre retorno 

financeiro e impacto positivo, e foi além: abriu espaço para inovação jurídica e 

financeira. Os Social Impact Bonds ou Títulos de Impacto Social (SIB) são um 

bom exemplo disto.

Lançado pioneiramente no Reino Unido, em 2010, os SIB são constituídos 

por meio de um mecanismo contratual que envolve a parceria entre o Estado, 

a iniciativa privada e o terceiro setor com o objetivo de financiar projetos de 

cunho social. A operação conta com a participação de 5 (cinco) atores funda-

mentais, quais sejam: (i) o Estado, (ii) investidores privados, (iii) a Social Impact 

Bond-Issuing Organization (SIBIO), que atua como intermediária entre Estado 

e investidores; (iv) os prestadores de serviços sociais, que serão responsáveis 

por colocar em prática o projeto estruturado; e (v) um avaliador independente, 

responsável pela mensuração do impacto efetivamente gerado sobre a popu-

lação-alvo.54

1168867~1168866~1211487&iframeUrlOverride=%2Finvesting%2Fliterature%2Fprospectus%2
Fpro-brfunds-impactusequity-inv-us.pdf>. Acesso em: 30/05/2016.

52 BlackRock Impact. Disponível em: <http://www.blackrockimpact.com/#our_purpose>. 
Acesso em: 30/05/2016.

53 A título de curiosidade, vale a pena conferir: https://www.jpmorganchase.com/corpora-
te/Corporate-Responsibility/social-finance.htm (Social Finance & JPMorgan & Chase Co.); 
http://www.goldmansachs.com/what-we-do/investing-and-lending/impact-investing/ 
(Goldman Sachs — Impact Investing); http://www.morganstanley.com/what-we-do/insti-
tute-for-sustainable-investing (Morgan Stanley - Institute for Sustainable Investing). 

54 ADIB, L. N.; SCHIEFLER, G. C. Títulos de Desenvolvimento Social: utilizando a lógica do 
mercado de capitais para financiar políticas públicas no Brasil. Revista Digital de Direito 
Administrativo. Dezembro/2015. p. 74. Disponível em: <www.revistas.usp.br/rdda/article/
download/106006/108645> Acesso em: 19/04/2016.

https://www.blackrock.com/investing/resources/regulatory-documents/stream-document?stream=reg&product=BR_IMPR3&shareClass=Class+A&documentId=1168868~1168867~1168866~1211487&iframeUrlOverride=%2Finvesting%2Fliterature%2Fprospectus%2Fpro-brfunds-impactusequity-inv-us.pdf
https://www.blackrock.com/investing/resources/regulatory-documents/stream-document?stream=reg&product=BR_IMPR3&shareClass=Class+A&documentId=1168868~1168867~1168866~1211487&iframeUrlOverride=%2Finvesting%2Fliterature%2Fprospectus%2Fpro-brfunds-impactusequity-inv-us.pdf
https://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/social-finance.htm
https://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/social-finance.htm
http://www.goldmansachs.com/what-we-do/investing-and-lending/impact-investing/
http://www.morganstanley.com/what-we-do/institute-for-sustainable-investing
http://www.morganstanley.com/what-we-do/institute-for-sustainable-investing
http://www.revistas.usp.br/rdda/article/download/106006/108645
http://www.revistas.usp.br/rdda/article/download/106006/108645


30 COLEÇÃO JOVEM JURISTA 2016

Podemos estruturar a operação em 4 (quatro) momentos, a saber:

1. A SIBIO, representando a iniciativa privada, visualiza a oportunidade de 

intervir em um determinado setor no qual a Administração Pública não atua ou 

é ineficiente. Munido de um projeto estruturado visando atuação naquele setor, 

a SIBIO provoca o ente estatal.55

Vale a pena ressaltar que não há impedimento para que o inverso ocorra, 

isto é, a Administração Pública pode promover uma chamada pública de modo 

a solicitar a elaboração de um projeto por parte do setor privado para atender 

alguma área específica.56

2. É instaurado um processo administrativo para analisar o projeto apre-

sentado. Ocorrendo a aceitação da proposta, o ente estatal celebra o contrato 

administrativo com a SIBIO.

O contrato, dentre outras provisões, estabelecerá o mecanismo pay-for-

-success (pagamento pelo sucesso): à medida que o projeto atingir determina-

das metas previamente estipuladas, conforme devidamente atestado por um 

avaliador independente, acionam-se gatilhos de remuneração à SIBIO.57

O pagamento pelo ente estatal pode ser justificado pela ocorrência de 

uma economia orçamentária, resultante da implementação do projeto social 

com teor preventivo. Na hipótese de o projeto em si não gerar economia ao 

Estado, a remuneração se justificará em vista do impacto positivo sobre deter-

minada população.58

A esse respeito, o primeiro SIB foi estruturado de modo a combater a 

reincidência criminal, apostando na capacitação profissional e apoio psicoló-

gico dos presos da prisão de Peterborough. De um lado, o Estado Britânico 

economizaria gastos com a redução da reincidência dos detentos e, do outro, 

a sociedade ganharia com a redução dos crimes que poderiam ser cometidos 

pelos ex-detentos ao deixarem a prisão.59

3. A SIBIO capta recursos junto a investidores mediante (i) a emissão de 

um título ou valor mobiliário lastreado no contrato administrativo firmado, ou 

(ii) celebração de contrato de investimento coletivo. A remuneração dos in-

vestidores levará em conta a modelagem pay-for-success disposta no contrato 

administrativo celebrado entre a SIBIO e o Estado, ou seja, dependerá do su-

cesso do projeto.60

55 Idem, p. 74.
56 Idem, p. 74.
57 Idem, p. 75.
58 Idem, p. 75.
59 Centre for Social Impact Bonds. Ministry of Justice: Offenders released from Peterborough 

Prison. Disponível em: <https://data.gov.uk/sib_knowledge_box/ministry-justice-offen-
ders-released-peterborough-prison>. Acesso em: 18/05/2016.

60 ADIB, L. N.; SCHIEFLER, G. C. op. cit.

https://data.gov.uk/sib_knowledge_box/ministry-justice-offenders-released-peterborough-prison
https://data.gov.uk/sib_knowledge_box/ministry-justice-offenders-released-peterborough-prison
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4. A SIBIO repassa os recursos captados aos prestadores de serviços 

sociais contratados para operacionalizar o projeto. São geralmente contra-

tadas organizações oriundas do Terceiro Setor, com expertise no setor alvo 

do projeto.61

Fonte: IES 2014, adaptado.62

Nos últimos anos, este modelo de II ganhou popularidade e se alastrou 

pelo mundo. Um total de 43 (quarenta e três) SIBs foram lançadas em 11 (onze) 

países voltadas para a solução de diversos problemas sociais. Estima-se, ainda, 

a existência de outras 30 (trinta) em fase de desenvolvimento.63

61 ADIB, L. N.; SCHIEFLER, G. C. op. cit.
62 IES. Nota de Investigação #3 TÍTULOS DE IMPACTO SOCIAL (SOCIAL IMPACT BON-

DS). Março/2014. p. 4. Disponível em: <http://investimentosocial.pt/wp-content/uploa-
ds/2015/02/RN3-T%C3%ADtulosImpactoSocial.pdf>. Acesso em: 20/04/2016.

63 OECD. Social Impact Bonds: State of Play & Lessons Learnt. 2016. p. 8. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/cfe/leed/SIBs-State-Play-Lessons-Final.pdf>. Acesso em: 14/05/2016.

http://investimentosocial.pt/wp-content/uploads/2015/02/RN3-T%C3%ADtulosImpactoSocial.pdf
http://investimentosocial.pt/wp-content/uploads/2015/02/RN3-T%C3%ADtulosImpactoSocial.pdf
http://www.oecd.org/cfe/leed/SIBs-State-Play-Lessons-Final.pdf
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Fonte: OECD.64

A expansão dos SIBs,65 embora recente, é um forte indicativo de que este 

inovador modelo pode vir a desembarcar em breve no Brasil e, portanto, me-

rece ser acompanhado de perto pela comunidade jurídica e pelos agentes de 

políticas públicas.66 Nesse sentido, serão abordadas, a seguir, as iniciativas ar-

quitetadas e precedentes existentes no contexto brasileiro.

Capítulo 4: Os Investimentos de Impacto e o contexto brasileiro
Em vista da tendência observada no contexto internacional, a Aspen Network 

of Development Entrepreneurs (ANDE), a LGT Venture Philanthropy (LGT), a 

64 Idem, p. 9.
65 Vale a pena ressaltar que o modelo inicialmente proposto para implementação das SIBs so-

freu mutações, dando origem a outros 2 (dois) modelos de bonds: (i) a Development Im-
pact Bond (DIB), na qual a figura do Estado é substituída pela presença de um doador (que 
pode ser uma Fundação ou até mesmo uma Nação); e (ii) a Environmental Impact Bond 
(EIB), focada especialmente para solução de um problema ambiental. Maiores informações 
estão disponíveis em: http://www.cgdev.org/working-group/development-impact-bond-
-working-group (Development Impact Bond Working Group) e http://sites.duke.edu/casei3/
files/2013/03/CASEi3_EIB_Report_FINAL-links.pdf. (NICOLA, D. Environmental Impact Bon-
ds. Duke University’s Center for the Advancement of Social Entrepreneurship (CASE). 2013)

66 ADIB, L. N.; SCHIEFLER, G. C. Título de Desenvolvimento Social é inovação jurídica em 
tempos de crise. Consultor Jurídico. Outubro/2015. Disponível em: <http://www.conjur.
com.br/2015-nov-07/titulo-desenvolvimento-social-inovacao-tempos-crise>. Acesso em: 
11/11/2015.

http://www.cgdev.org/working-group/development-impact-bond-working-group
http://www.cgdev.org/working-group/development-impact-bond-working-group
http://sites.duke.edu/casei3/files/2013/03/CASEi3_EIB_Report_FINAL-links.pdf
http://sites.duke.edu/casei3/files/2013/03/CASEi3_EIB_Report_FINAL-links.pdf
http://www.conjur.com.br/2015-nov-07/titulo-desenvolvimento-social-inovacao-tempos-crise
http://www.conjur.com.br/2015-nov-07/titulo-desenvolvimento-social-inovacao-tempos-crise
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Quintessa Partners e a University of St. Gallen se uniram com um objetivo: con-

duzir um estudo visando o mapeamento do mercado brasileiro de II.

O Mapa do Setor de Investimento de Impacto no Brasil foi divulgado em 

maio de 2014. Dentre suas conclusões, o relatório apontou a existência de um 

consenso de que o mercado brasileiro de II continuaria a crescer nos próximos 

anos, especialmente devido: (i) à pujança da economia brasileira, que contou 

com a entrada de mais de 45 (quarenta e cinco) milhões de pessoas na classe 

média na ultima década; e (ii) à presença de demanda por serviços e produtos 

que atendam à base da pirâmide.67

Utilizando o mesmo racional do capitulo anterior, será abordada, inicialmente, 

a iniciativa envolvendo FI de Impacto no Brasil, tendo como base o caso VOX Ca-

pital. Em seguida, serão discutidas as perspectivas dos SIB no mercado brasileiro.

4.1. Fundo de Investimento de Impacto no Brasil: O caso VOX Capital

No ano de 2003, a Oikocredit foi a primeira gestora de FI de impacto a ingres-

sar no mercado brasileiro. Desde então, mais de 20 (vinte) players adentraram 

o setor, com especial destaque para a criação da VOX Capital (VOX) 6 (seis) 

anos mais tarde.68

Fundada em 2009 por Antônio de Moraes Neto, Daniel Izzo e Kelly Michel, a 

VOX foi legalmente constituída como Fundos de Investimento em Participações 

(FIP), quais sejam: (i) VOX Impact Investing I FIP, administrado pelo BTG Pactu-

al Serviços Financeiros S/A DTVM (VOX Impact Investing I); e (ii) VOX Impact 

Investing II FIP, administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora 

de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (VOX Impact Investing II e, em conjunto 

com VOX Impact Investing I, VOX Impact Investing FIPs), conforme verificado 

em consulta à central de sistemas da Comissão de Valores Mobiliários.

O regulamento do VOX Impact Investing I FIP69 e do VOX Impact Investing 

II70 (Regulamentos VOX) definem como companhias-alvo:

Companhias brasileiras, com registro ou não de companhia 

aberta perante a CVM, que (i) sirvam, direta e/ou indiretamente, 

à população de baixa renda, mediante o desenvolvimento de Ne-

gócios com Impacto Social, cujo objeto social seja, inclusive, mas 

67 PIAZZA, A.; KUONEN, F.; ALVES, G.; BOCH, J., MORENO, J. C; ROCHA, R.; Mapa do Se-
tor de Investimento de Impacto no Brasil. Maio/2014. p. 5. Disponível em: <http://www.
aspeninstitute.org/sites/default/files/content/upload/ImpactInvestingStudy_FINAL_VER-
SION_PORTUGUES.pdf>  Acesso em: 01/04/2016.

68 Idem, p. 11.
69 REGULAMENTO DO VOX IMPACT INVESTING I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI-

PAÇÕES. Julho/2014.
70 REGULAMENTO DO VOX IMPACT INVESTING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI-

PAÇÕES. Dezembro/2015.

http://www.aspeninstitute.org/sites/default/files/content/upload/ImpactInvestingStudy_FINAL_VERSION_PORTUGUES.pdf
http://www.aspeninstitute.org/sites/default/files/content/upload/ImpactInvestingStudy_FINAL_VERSION_PORTUGUES.pdf
http://www.aspeninstitute.org/sites/default/files/content/upload/ImpactInvestingStudy_FINAL_VERSION_PORTUGUES.pdf
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não se limitando a, prestação de serviços ou venda de produtos 

nas áreas da educação, saúde, habitação, água e saneamento, 

energias renováveis e serviços financeiros e de tecnologia aplica-

dos às áreas mencionadas acima em todo o território nacional, (ii) 

introduzam novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo 

ou social, que resulte em novos produtos, processos ou serviços 

e (iii) não estejam, de qualquer forma, direta ou indiretamente, 

envolvidas em quaisquer Práticas Proibidas previstas no Anexo 

IV deste Regulamento.71

Ou seja, o foco da atuação da VOX está atrelado a companhias brasileiras 

abertas ou fechadas, cujo core business envolva a produção de bens ou servi-

ços inovadores direcionados à população de baixa renda. Ressalta-se, ainda, o 

compromisso das companhias alvos da manutenção de comportamento ético, 

se afastando de quaisquer operações ilícitas envolvendo lavagem de dinheiro, 

corrupção, fraude, coerção, colusão ou obstrução de justiça, conforme aponta-

do no Anexo IV dos Regulamentos.

É importante ressaltar, ainda, o esforço no sentido de alinhar os interesses 

do Consultor de Investimento (no caso do VOX Impact Investing I) e do Coges-

tor (no caso do VOX Impact Investing II) aos objetivos de impacto desejados.72 

Nesse sentido, a alínea (iii) da cláusula 17.3 prevê que, além da Taxa de Adminis-

tração, a Taxa de Performance de 10% (dez por cento) a que o Consultor de In-

vestimento/Cogestor faz jus será majorada em 10% (dez por cento) caso os VOX 

Impact Investing FIPs atendam à classificação do Global Impact Investing Report 

System (GIIRS)73 (ou da metodologia padrão usada pelo mercado para medir im-

pacto social, conforme aprovada no âmbito da Assembleia Geral de Quotistas).

O cenário dos FI de Impacto vislumbrado no contexto brasileiro ainda é 

embrionário, porém se alinha à tendência observada mundialmente no senti-

do de compatibilizar retornos financeiros e impacto social. Espera-se que este 

mercado continue crescendo no futuro, especialmente por conta da conjuntura 

sociopolítica do Brasil.

4.2. Social Impact Bonds e a realidade brasileira

A onda de inovação jurídico-financeira iniciada com os SIBs, todavia, não em-

barcou em solo brasileiro. No entanto, não estamos muito longe disso.

71 Idem, p. 4.
72 LAZZARINI, S. G.; MINARDI; A. M.; PONGELUPPE; L. S. op. cit.
73 Conforme apontado por Lazzarini, Minardi e Pongeluppe, o GIIRS, bem como o Impact 

Reporting and Investment Standards (IRIS) constituem iniciativas no sentido de aprimora-
mento do método de medição de impactos gerados pelos II.
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Em 2013, o governo de Minas Gerais lançou uma consulta pública para 

o estabelecimento de parcerias público-privadas (PPP) voltadas, dentre ou-

tros, para a exploração de unidades de conservação ambiental (UC), como por 

exemplo o Parque da Rota das Grutas Lund (Rota Lund).

Apesar da posição estratégica, localizada a 5 km do Aeroporto de Confins, 

a Rota Lund amargava baixos índices de visitação, bem como vinha sofrendo 

com problemas de conservação.74

Fonte: LAZZARINI, S. G.; MINARDI; A. M.; PONGELUPPE; L. S.75

Neste contexto, a parceria firmada entre o Instituto Semeia (criado em 

2011 e financiado pela Anima Investimentos) e o governo mineiro teve um papel 

fundamental na elaboração do inovador edital da PPP da Rota Lund. 76 No que 

se refere à contraprestação pensada no edital em questão, Aline Assis Bucci-

ni, funcionária da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SEDE) 

salienta que:

74 LAZZARINI, S. G.; MINARDI; A. M.; PONGELUPPE; L. S. Instituto Semeia: Construindo as 
Bases para Investimentos de Impacto nas Unidades de Conservação Brasileiras. 2013. Dis-
ponível em: <http://media.wix.com/ugd/66c249_285ba7bdc5d946aebd94797ea829e277.
pdf> Acesso em: 02/05/2016.

75 Idem, p. 14.
76 Idem, p. 6.

http://media.wix.com/ugd/66c249_285ba7bdc5d946aebd94797ea829e277.pdf
http://media.wix.com/ugd/66c249_285ba7bdc5d946aebd94797ea829e277.pdf
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O mecanismo de contraprestação funciona como um “copo 

d’água”, se a nota final de desempenho for alta, mas a deman-

da de visitação for baixa o governo “vai enchendo o copo” do 

privado. Porém, à medida que a demanda turística aumenta, a 

contraprestação vai sendo reduzida, até o ponto em que a visi-

tação é tão alta que “o copo vira”, e então o privado repassa ao 

estado parte dos lucros obtidos pelo direito de exploração das 

UCs. Contudo, se a nota final de desempenho for abaixo de 0,25 

o concessionário não só deixa de receber, mas deve pagar multa 

ao estado e, permanecendo assim por mais de seis meses, há uma 

cláusula de caducidade do contrato.77

A Contraprestação Mensal (CP) a que faz jus o Concessionário é definida 

em função da (i) Nota Final de Desempenho, numa escala de 0 a 1, resultante 

da avaliação sobre 18 indicadores de impacto em três grandes blocos (Manejo 

do Patrimônio Natural e Histórico Cultural; Visitação e Relações com o entor-

no); (ii) número de visitantes; (iii) ticket médio dos visitantes e (iv) deduções 

e compartilhamentos preestabelecidos pelo governo no edital da PPP da Rota 

Lund.78

O esquema a seguir indica a CP mensal esperada com base numa expec-

tativa de visitação média de 249 (duzentos e quarenta e nove) mil visitantes:

Fonte: LAZZARINI, S.; ROTONDARO, A.79

77 Idem, p. 8.
78 Idem, p. 8.
79 LAZZARINI, S.; ROTONDARO, A. IMPACT INVESTING: NOVOS MECANISMOS DE MEDIÇÃO 

E REMUNERAÇÃO POR IMPACTO. 2016. Disponível em: <http://www.insper.edu.br/wp-

http://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/Impact-Investing-novos-mecanismos-medicao-remuneracao-por-impacto.pdf
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O contorno inovador adotado na formulação da PPP da Rota Lund é um 

bom exemplo de esforço no sentido de compatibilizar retorno financeiro e im-

pacto socioambiental, na mesma linha dos SIBs.

A esse respeito, Diego Valois pontuou 2 (duas) questões passíveis de 

questionamento envolvendo a operacionalização dos SIBs na realidade bra-

sileira: a primeira relacionada à ausência de regulação no sistema pátrio, e a 

segunda em relação à desconfiança das pessoas no que diz respeito ao com-

promisso financeiro estatal assumido na estrutura SIB.80

Muito embora não haja um regramento específico sobre esta modalida-

de de II, nosso ordenamento jurídico expressamente prevê a possibilidade de 

remuneração variável nos contratos de concessão: (i) Lei n. 8.987/95 (“Lei de 

Concessões”): permite a remuneração além do contrato (art. 1181); (ii) Lei n. 

11.079/04 (“Lei de PPP”): dispõe sobre hipóteses de utilização de remuneração 

variável “vinculada ao seu desempenho” (do parceiro privado), no art. 6º, §1º82; 

e (iii) Lei n. 12.462/11 (“Lei do RDC”): prevê, em seu art. 4º,83 a remuneração va-

riável como uma diretriz a ser respeitada nas contratações envolvendo RDC.84

Em relação ao segundo questionamento, poderia ser estruturado um mo-

delo de operação no qual o Estado ofertasse garantias em favor da SIBIO e, por 

consequência, aos investidores, à semelhança do que existe nos contratos de 

PPP, conforme disposto no inciso VI do art. 5º,85 da Lei de PPP. Valois acredita 

-content/uploads/2016/03/Impact-Investing-novos-mecanismos-medicao-remuneracao-
-por-impacto.pdf>.  Acesso em: 04/04/2016.

80 VALOIS, D. Título de Ação Social — Uma nova proposta de funding para projetos sociais. 
Revista Jota. Fevereiro/2016. Disponível em: <http://jota.uol.com.br/titulo-de-acao-social-
-uma-nova-proposta-de-funding-para-projetos-sociais>. Acesso em: 23/04/2016.

81  Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder conce-
dente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras 
fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos 
associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, 
observado o disposto no art. 17 desta Lei.

82 “§ 1o  O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável 
vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade 
definidos no contrato. (Incluído pela Lei nº 12.766, de 2012)”

83 Art. 4o Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes diretri-
zes: (…) IV - condições de aquisição, de seguros, de garantias e de pagamento compatíveis 
com as condições do setor privado, inclusive mediante pagamento de remuneração variável 
conforme desempenho, na forma do art. 10;  (Redação dada pela Lei nº 12.980, de 2014).

84 ROMANELLI, F. P. A regulação por incentivos como forma de efetivação do princí-
pio da eficiência na prestação de serviço público. Revista TCEMG. 2014. p. 50. Disponí-
vel em: <http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/2826.pdf>.  Acesso em: 
01/06/2016.

85 Art. 5o As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no art. 
23 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever: (…) 
VI — os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e 
o prazo de regularização e, quando houver, a forma de acionamento da garantia.

http://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/Impact-Investing-novos-mecanismos-medicao-remuneracao-por-impacto.pdf
http://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/Impact-Investing-novos-mecanismos-medicao-remuneracao-por-impacto.pdf
http://jota.uol.com.br/titulo-de-acao-social-uma-nova-proposta-de-funding-para-projetos-sociais
http://jota.uol.com.br/titulo-de-acao-social-uma-nova-proposta-de-funding-para-projetos-sociais
http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/2826.pdf
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que, uma vez superadas estas barreiras, será possível prosseguir com a implan-

tação do modelo SIB no Brasil.

É notória a insatisfação da sociedade brasileira no que diz respeito ao aten-

dimento das necessidades públicas por parte do poder estatal. Nesse diapasão, 

iniciativas como o SIB representam uma alternativa viável, seja (i) pelo grande 

potencial de atuação em diversas frentes, ou (ii) pelo engessamento do Estado, 

por conta de travas legislativas, financeiras ou prioridades em políticas públicas.86

Nesse contexto, merece destaque a contribuição de Luccas Augusto No-

gueira Adib no que se refere a sugestões de 2 (duas) modelagens voltadas para 

a estruturação dos SIBs no Brasil, a depender da natureza da SIBIO:87

Fonte: ADIB, L. N.

Na hipótese de se qualificar como uma entidade do terceiro setor, a rela-

ção entre a SIBIO e a Administração Pública enquadrar-se-ia no regime jurídi-

co das parcerias voluntárias (Lei n. 13.019/2014). Nesta modelagem, o Estado 

repassaria um determinado montante de recursos no início da parceria, com 

o intuito de permitir que a SIBIO estruturasse o projeto de cunho social. Com 

efeito, futuros repasses estariam condicionados ao alcance de resultados.88

Neste cenário, o eventual fracasso do projeto seria suportado não apenas 

pela ponta investidora, como também haveria o comprometimento do aporte 

inicial por parte da Administração Pública.89

86 ADIB, L. N.; SCHIEFLER, G. C. Op. cit.
87 ADIB, L. N. Títulos de Desenvolvimento Social — Uma abordagem Societária. Tese de Láu-

rea. Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (USP). 2014. p. 21. 
88 ADIB, L. N.; SCHIEFLER, G. C. Op. cit.
89 Idem.
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A outra estrutura concebida diz respeito à qualificação da SIBIO como 

sociedade empresarial de propósito específico (SPE).  Neste caso, a relação 

entre SPE e Estado será pautada com base no contrato administrativo, poden-

do lançar mão da remuneração variável prevista na Lei de Concessões, Lei de 

PPP e Lei de RDC. Além disso, a depender das características do projeto, seria 

igualmente possível prever seja estruturado por meio de uma concessão admi-

nistrativa ou, até mesmo, uma concessão patrocinada.

Diante do exposto, é possível apontar que existem precedentes na realida-

de brasileira que dão suporte à adoção de um modelo de II como o SIB. O orde-

namento jurídico pátrio é, inclusive, conivente com a utilização de remuneração 

variável no âmbito dos contratos administrativos.

Todavia, existe um longo caminho pela frente. No entanto, o ideal em tor-

no deste mecanismo tem um enorme potencial de florescer, especialmente à 

vista do cenário de crise vivenciado pela sociedade brasileira, com a crescente 

demanda por cortes nos gastos públicos e consequente busca por eficiência e 

novas oportunidades.90

Capítulo 5: Conclusões
O presente trabalho foi estruturado com o intuito de explorar, sem procurar 

esgotar, as perspectivas do investimento de impacto no Brasil. Como ponto de 

partida, foi analisada a relação existente entre a geração Y e o movimento da 

Responsabilidade Social Corporativa.

A ascensão dos millennials solidifica a noção de que o lucro financeiro em 

primeiro lugar, em prejuízo dos direitos humanos e do meio ambiente, não se 

justifica nos dias de hoje. A esse respeito, tanto a comunidade internacional, 

quanto nacional, vem gradativamente buscando difundir uma percepção pro-

gressista ao mundo dos negócios, de modo que empresas, agindo de forma 

social e ambientalmente responsável, podem fazer frente aos problemas so-

cioambientais e, ao mesmo tempo, tirar proveito de oportunidades em novos 

e tradicionais mercados.

Essa dinâmica, por sua vez, refletiu em outros ecossistemas: a partir do 

movimento de tomada de consciência por parte das companhias acerca de seu 

papel frente à sociedade, se materializaram 2 (duas) quebras de paradigma: a 

primeira, em relação à maneira tradicional de se conduzir negócios; e a segun-

da, referente à lógica adotada pelos investidores.

Com efeito, vemos o surgimento de uma nova iniciativa empresarial que 

efetivamente alia lucratividade ao desenvolvimento social como parte de seu 

core business: são os chamados negócios sociais ou social businesses.

90 ADIB, L. N.; SCHIEFLER, G. C. Op. cit.
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De igual maneira, uma moderna categoria de investidores emergiu nos 

últimos anos. Os investidores socialmente responsáveis evitam alocar recursos 

em setores ou empresas que potencialmente violem os direitos humanos e o 

meio ambiente, desenvolvendo, assim, uma estratégia de investimento social-

mente responsável ou socially responsible investing.

A tendência iniciada com essa categoria de investimentos foi amplificada 

na medida em que, gradualmente, avançam os chamados investimentos de im-

pacto, entendidos como investimentos que efetivamente buscam gerar positi-

vos impactos socioambientais atrelados a retornos financeiros.

A experiência internacional com relação a Fundos de Investimento con-

ta com a aderência de relevantes players de Wall Street, desde JP Morgan a 

Goldman Sachs, preocupados em desenvolver inovadores produtos para seus 

clientes, bem como promovendo pesquisas de campo. Trata-se de uma ten-

dência mundial e — sobretudo — uma oportunidade de recuperar a imagem e 

a confiança das pessoas em relação ao mercado financeiro, abaladas pela Crise 

Financeira de 2008.

Na mesma linha — fruto da criatividade jurídico-financeira — os Social Im-

pact Bonds foram criados a partir de um arranjo contratual que reúne o Estado, 

a iniciativa privada e o terceiro setor como parceiros em favor do financiamen-

to de projetos de cunho social.

Uma vez verificada a prática internacional, passou-se a analisar o contexto 

brasileiro dos investimentos de impacto, recentemente mapeado graças à ini-

ciativa da ANDE, LGT, a Quintessa Partners e a University of St. Gallen. Dentre 

suas conclusões, o relatório apontou a existência de um consenso de que o 

mercado, embora recente, tem potencial de sobra para continuar crescendo, 

especialmente devido: (i) à pujança da economia brasileira, que contou com a 

entrada de mais de 45 (quarenta e cinco) milhões de pessoas na classe média 

na última década; e (ii) à presença de demanda por serviços e produtos que 

atendam à base da pirâmide.91

A experiência envolvendo a atuação da VOX Capital, bem como o inova-

dor arranjo contratual referente à remuneração da PPP da Rota Lund simbo-

lizam pequenos — porém fundamentais — esforços no sentido de fomentar o 

campo dos investimentos de impacto no Brasil.

Sem dúvida, existe um longo caminho a ser percorrido. Contudo, se levado 

em conta o cenário de crise político-econômica que assola a realidade brasilei-

ra, espera-se (e inclusive já vem ocorrendo) um incremento da demanda por 

91 PIAZZA, A.; KUONEN, F.; ALVES, G.; BOCH, J., MORENO, J. C; ROCHA, R.; Mapa do Se-
tor de Investimento de Impacto no Brasil. Maio/2014. p. 5. Disponível em: <http://www.
aspeninstitute.org/sites/default/files/content/upload/ImpactInvestingStudy_FINAL_VER-
SION_PORTUGUES.pdf>.  Acesso em 01/04/2016.

http://www.aspeninstitute.org/sites/default/files/content/upload/ImpactInvestingStudy_FINAL_VERSION_PORTUGUES.pdf
http://www.aspeninstitute.org/sites/default/files/content/upload/ImpactInvestingStudy_FINAL_VERSION_PORTUGUES.pdf
http://www.aspeninstitute.org/sites/default/files/content/upload/ImpactInvestingStudy_FINAL_VERSION_PORTUGUES.pdf
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cortes nos gastos públicos. Abre-se espaço, então, para a busca por eficiência 

e novas oportunidades.92

Diante do exposto, a comunidade jurídica não só pode como deve estar 

ligada com inovação social, adotando um olhar multidisciplinar.
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jurídica em tempos de crise. Consultor Jurídico. Outubro/2015. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2015-nov-07/titulo-desenvolvimento-social-ino-

vacao-tempos-crise>. Acesso em: 11/11/2015.

ADIB, L. N.; SCHIEFLER, G. C. Títulos de Desenvolvimento Social: utilizando a 

lógica do mercado de capitais para financiar políticas públicas no Brasil. Re-

vista Digital de Direito Administrativo. Dezembro/2015. p. 74. Disponível em: 

<www.revistas.usp.br/rdda/article/download/106006/108645>. Acesso em: 

19/04/2016.

BARKI, E.; SILVA, R. B. Relatório Final PIBIC: Mapeamento dos desafios encon-

trados pelos negócios sociais no Brasil. 2013. p. 18-21. Disponível em: <http://

gvpesquisa.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/publicacoes/mapeamen-

to_dos_desafios_frequentemente_encontrados_pelos_empreendimentos_so-

ciais_no_brasil.pdf>. Acesso em: 22/05/2016.

Centre for Social Impact Bonds. Ministry of Justice: Offenders released from 

Peterborough Prison. Disponível em: <https://data.gov.uk/sib_knowledge_

box/ministry-justice-offenders-released-peterborough-prison>. Acesso em: 

18/05/2016.

COLLINS, M; YOON, S. BlackRock Targets Idealistic Millennials With Do-Good 

Investing. Bloomberg. Outubro/2015. Disponível em: <http://www.bloomberg.

92 ADIB, L. N.; SCHIEFLER, G. C. Op. cit.

http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2016-edelman-trust-barometer/executive-summary/
http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2016-edelman-trust-barometer/executive-summary/
http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2016-edelman-trust-barometer/executive-summary/
http://www.conjur.com.br/2015-nov-07/titulo-desenvolvimento-social-inovacao-tempos-crise
http://www.conjur.com.br/2015-nov-07/titulo-desenvolvimento-social-inovacao-tempos-crise
http://www.revistas.usp.br/rdda/article/download/106006/108645
http://gvpesquisa.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/publicacoes/mapeamento_dos_desafios_frequentemente_encontrados_pelos_empreendimentos_sociais_no_brasil.pdf
http://gvpesquisa.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/publicacoes/mapeamento_dos_desafios_frequentemente_encontrados_pelos_empreendimentos_sociais_no_brasil.pdf
http://gvpesquisa.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/publicacoes/mapeamento_dos_desafios_frequentemente_encontrados_pelos_empreendimentos_sociais_no_brasil.pdf
http://gvpesquisa.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/publicacoes/mapeamento_dos_desafios_frequentemente_encontrados_pelos_empreendimentos_sociais_no_brasil.pdf
https://data.gov.uk/sib_knowledge_box/ministry-justice-offenders-released-peterborough-prison
https://data.gov.uk/sib_knowledge_box/ministry-justice-offenders-released-peterborough-prison
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-12/blackrock-tries-do-good-investing-after-millenials-convince-fink


42 COLEÇÃO JOVEM JURISTA 2016

com/news/articles/2015-10-12/blackrock-tries-do-good-investing-after-mille-

nials-convince-fink>. Acesso em: 30/05/2016.

Comunicado de imprensa. Geração Millennial valoriza mais o propósito do ne-

gócio do que o lucro. Disponível em: <http://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/

human-capital/articles/geracao-millennial.html>.
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sável (PRI). Uma iniciativa de investidores em parceria com a Iniciativa Finan-

ceira do Programa da ONU pra o Meio-Ambiente (UNEP FI) e o Pacto Global da 

http://media.wix.com/ugd/66c249_285ba7bdc5d946aebd94797ea829e277.pdf
http://media.wix.com/ugd/66c249_285ba7bdc5d946aebd94797ea829e277.pdf
http://media.wix.com/ugd/66c249_341b1ced344f47c2a0ec1ae8368f626f.pdf
http://media.wix.com/ugd/66c249_341b1ced344f47c2a0ec1ae8368f626f.pdf
http://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/Impact-Investing-novos-mecanismos-medicao-remuneracao-por-impacto.pdf
http://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/Impact-Investing-novos-mecanismos-medicao-remuneracao-por-impacto.pdf
http://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/Impact-Investing-novos-mecanismos-medicao-remuneracao-por-impacto.pdf
http://ssrn.com/abstract=2781951
http://www.oecd.org/cfe/leed/SIBs-State-Play-Lessons-Final.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf
http://www.aspeninstitute.org/sites/default/files/content/upload/ImpactInvestingStudy_FINAL_VERSION_PORTUGUES.pdf
http://www.aspeninstitute.org/sites/default/files/content/upload/ImpactInvestingStudy_FINAL_VERSION_PORTUGUES.pdf
http://hbrbr.com.br/criacao-de-valor-compartilhado/
http://hbrbr.com.br/criacao-de-valor-compartilhado/


44 COLEÇÃO JOVEM JURISTA 2016

ONU. 2015. p. 3. Disponível em: <www.projup.com.br/arq/121/arq_121_221193.

pdf>. Acesso em: 24/05/2016.

Prospectus BlackRock. BlackRock Impact U.S. Equity Fund. Outubro/2015. Dis-

ponível em: <https://www.blackrock.com/investing/resources/regulatory-do-

cuments/stream-document?stream=reg&product=BR_IMPR3&shareClass=C-

lass+A&documentId=1168868~1168867~1168866~1211487&iframeUrlOverride=%

2Finvesting%2Fliterature%2Fprospectus%2Fpro-brfunds-impactusequity-inv-

-us.pdf>. Acesso em: 30/05/2016.

ROMANELLI, F. P. A regulação por incentivos como forma de efetivação do 

princípio da eficiência na prestação de serviço público. Revista TCEMG. 2014. 

p. 50. Disponível em: <http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Mate-

ria/2826.pdf>. Acesso em: 01/06/2016.

SATARIANO, A. Putting the Good in Greed. Bloomberg. Dezembro/2015. Dis-

ponível em: <http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-01/putting-

-the-good-in-greed>. Acesso em: 30/05/2016.

Social Impact Investment Taskforce. Impact Investment: The Invisible Heart 

of Markets. Harnessing the power of entrepreneurship, innovation and capital 

for public good. Setembro/2014. p. 1. Disponível em: <http://www.socialimpac-

tinvestment.org/reports/Impact%20Investment%20Report%20FINAL[3].pdf>. 

Acesso em: 28/11/2015.

The 2016 Deloitte Millennial Survey. Delloite University Press. 2016. p. 2-13. 

Disponível em: <http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/

articles/gx-millennials-shifting-business-purpose.html#report>. Acesso em: 

17/05/2016.

United Kingdom Social Investment Task Force. Enterprising Communities: We-

alth beyond Welfare. London: Social Investment Task Force, 2000. p.3 Dispo-

nível em: <http://www.ronaldcohen.org/sites/default/files/3/SITF_Oct_2000.

pdf>. Acesso em: 04/04/2016.

VALOIS, D. Título de Ação Social — Uma nova proposta de funding para pro-

jetos sociais. Revista Jota. Fevereiro/2016. Disponível em: <http://jota.uol.

com.br/titulo-de-acao-social-uma-nova-proposta-de-funding-para-projetos-

-sociais>. Acesso em: 23/04/2016.

http://www.projup.com.br/arq/121/arq_121_221193.pdf
http://www.projup.com.br/arq/121/arq_121_221193.pdf
https://www.blackrock.com/investing/resources/regulatory-documents/stream-document?stream=reg&product=BR_IMPR3&shareClass=Class+A&documentId=1168868~1168867~1168866~1211487&iframeUrlOverride=%2Finvesting%2Fliterature%2Fprospectus%2Fpro-brfunds-impactusequity-inv-us.pdf
https://www.blackrock.com/investing/resources/regulatory-documents/stream-document?stream=reg&product=BR_IMPR3&shareClass=Class+A&documentId=1168868~1168867~1168866~1211487&iframeUrlOverride=%2Finvesting%2Fliterature%2Fprospectus%2Fpro-brfunds-impactusequity-inv-us.pdf
https://www.blackrock.com/investing/resources/regulatory-documents/stream-document?stream=reg&product=BR_IMPR3&shareClass=Class+A&documentId=1168868~1168867~1168866~1211487&iframeUrlOverride=%2Finvesting%2Fliterature%2Fprospectus%2Fpro-brfunds-impactusequity-inv-us.pdf
https://www.blackrock.com/investing/resources/regulatory-documents/stream-document?stream=reg&product=BR_IMPR3&shareClass=Class+A&documentId=1168868~1168867~1168866~1211487&iframeUrlOverride=%2Finvesting%2Fliterature%2Fprospectus%2Fpro-brfunds-impactusequity-inv-us.pdf
https://www.blackrock.com/investing/resources/regulatory-documents/stream-document?stream=reg&product=BR_IMPR3&shareClass=Class+A&documentId=1168868~1168867~1168866~1211487&iframeUrlOverride=%2Finvesting%2Fliterature%2Fprospectus%2Fpro-brfunds-impactusequity-inv-us.pdf
http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/2826.pdf
http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/2826.pdf
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-01/putting-the-good-in-greed
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-01/putting-the-good-in-greed
http://www.socialimpactinvestment.org/reports/Impact%20Investment%20Report%20FINAL%5b3%5d.pdf
http://www.socialimpactinvestment.org/reports/Impact%20Investment%20Report%20FINAL%5b3%5d.pdf
http://www.ronaldcohen.org/sites/default/files/3/SITF_Oct_2000.pdf
http://www.ronaldcohen.org/sites/default/files/3/SITF_Oct_2000.pdf
http://jota.uol.com.br/titulo-de-acao-social-uma-nova-proposta-de-funding-para-projetos-sociais
http://jota.uol.com.br/titulo-de-acao-social-uma-nova-proposta-de-funding-para-projetos-sociais
http://jota.uol.com.br/titulo-de-acao-social-uma-nova-proposta-de-funding-para-projetos-sociais


Resumo
O presente trabalho analisa o uso de argumentos consequencialistas na jurispru-

dência do Supremo Tribunal Federal para a modulação dos efeitos temporais da 

decisão declaratória de inconstitucionalidade em julgamentos de direito tribu-

tário. O estudo é divido em duas partes. Na primeira, analisa-se o uso de conse-

quências na solução de casos concretos e se identificam potenciais problemas 

relativos à adoção deste tipo de argumento pelos ministros no STF. Na segunda, 

defende-se que uma estratégia de segunda ordem preocupada com a busca pela 

solução que promova as melhores consequências no mundo real deve ser recha-

çada já que não se revela como uma metaestratégia globalmente maximizante.

Palavras-chave
Consequencialismo judicial — argumentação consequencialista — estratégias 

de segunda ordem.

Considerações introdutórias
O uso de argumentos consequencialistas pelos ministros do Supremo Tribunal 

Federal (STF) tem se tornado cada vez mais frequente1,2 em um cenário de 

“expansão da autoridade do Supremo em detrimento dos demais poderes.”3

1 PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Argumentando pelas consequências no direito tributário. 
São Paulo: Noeses, 2011. p. 01 -10 e 235-269.

2 Segundo Mariana Pargendler e Bruno Meyerhof Salama, “(...) o Poder Judiciário de muitos 
países, incluindo-se o Brasil, está envolvido até o pescoço com a formulação de políticas 
públicas. E assim — quer gostem, quer não gostem, quer o façam aberta ou veladamente 
— seus integrantes estão irresistivelmente impingidos a pensar seriamente sobre relações 
de adequação entre meios jurídicos e fins normativos, relações essas que não podem ser 
obtidas somente com a filosofia, a lógica, a filologia ou a gramática. Como se vê, trata-se 
de um Poder Judiciário, ousamos dizer, ávido por estudos que articulem a interpretação do 
texto da lei com suas prováveis repercussões práticas.” In PARGENDLER, Mariana e SALA-
MA, Bruno Meyerhof. Direito e Consequência no Brasil: em busca de um discurso sobre o 
método. Revista de Direito Administrativo (RDA), v. 262, Rio de Janeiro, jan-abr, 2013. p. 127. 

3 VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Revista Direito GV, nº 08, São Paulo, jul-dez, 2008. 
p. 441-464. 
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A título meramente exemplificativo, no RE 134.509, no qual se discutiu a 

incidência do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores em relação 

a embarcações e aeronaves, o Plenário do STF declarou que estes não configu-

ram fato gerador do tributo. A questão para a análise dos ministros poderia ser 

formulada em termos estritamente formalistas (i.e., embarcações e navios são ve-

ículos automotores, atraindo, portanto, a incidência da regra de competência?), 

o que alegraria sobremaneira H. L. A. Hart, não tivesse ele falecido em 1992.4 No 

entanto, considerações consequencialistas parecem ter exercido um peso sobre a 

decisão final, de modo que a solução do caso não se restringiu à questão da mera 

incidência normativa. É o que se depreende do voto do Ministro Francisco Rezek:

(...) se se fizer a análise etimológica da expressão “veícu-

los automotores”, como fez o autor citado nos autos, é sempre 

possível concluir que se pode enquadrar no conceito de veículo 

automotor o navio e a aeronave. Pode ser enquadrada também 

qualquer criatura do reino animal, veículo que é porque capaz de 

transportar coisas, e automotor porque independente de qual-

quer tração externa à sua própria estrutura física. (...)

O que se espera do doutrinador, quando escreve sobre direi-

to tributário, não é que nos diga aquilo que pensa sobre o signifi-

cado das palavras. (...)

Penso no que seriam as consequências de se abonar a cons-

titucionalidade dessa exação. Penso em como se deveriam alterar 

normas relacionadas com registros e cadastros. Penso no IPVA, 

que o constituinte manda ser arrecadado por Estados e repartido 

depois com o município onde está licenciado cada veículo. Penso 

em como se afetarão navios e aviões aos municípios...

Se isso devesse ser feito, para dar alguma valia operacional 

à pretensão tributária de alguns Estados, imagino as consequên-

cias. (...)5

Como se constata, o ministro Francisco Rezek acreditava que a determi-

nação da hipótese de incidência do IPVA exclusivamente com base na concei-

tuação de “veículos automotores” poderia levar a entendimentos absurdos, já 

que, em última análise, “[d]os animais mais lentos, (...), aos mais velozes; dos 

4 Hart utiliza o exemplo “é proibido veículos no parque” para trabalhar as noções de incidên-
cia positiva, incidência negativa e zona de penumbra da norma. Nesta última, a incidência da 
regra não é óbvia, dentre outros motivos, por causa da indeterminação da linguagem. HART, 
H.L.A. The concept of law. Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 1994. p. 126. 

5 STF, Tribunal Pleno,  RE 134509, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Sepúlveda 
Pertence, Tribunal Pleno, j. em 29/05/2002, DJ 13/09/2002.
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mais robustos, (...), aos mais frágeis, todos nós incluiríamos no conceito de veí-

culo automotor se ele devesse ser compreendido semanticamente”.

Daí a necessidade de que, segundo o ministro, a constitucionalidade da 

exação fosse analisada a partir das consequências que a decisão poderia gerar 

no mundo real. A dificuldade de criação de registros nos Estados e Municípios 

com a finalidade de afetar aeronaves e embarcações às suas jurisdições, bem 

como o conflito que surgiria entre entes federados “desejosos, de algum modo, 

de aumentar sua receita mediante a aplicação de tarifas reduzidas e outras coi-

sas mais” seriam, aos olhos do ministro Francisco Rezek, consequências nega-

tivas que, como tais, deveriam ser evitadas. Assim, a solução mais adequada ao 

problema seria rechaçar a incidência do IPVA sobre embarcações e aeronaves.

A linha argumentativa do ministro Francisco Rezek permite perceber que 

os argumentos consequencialistas exerceram um grande peso em sua tomada 

de decisão, inclusive maior do que a própria interpretação semântica da regra 

de incidência tributária. O problema parece residir no fato de que, apesar de 

intuitivas, as consequências elencadas pelo ministro não são corroboradas por 

nenhum dado empírico que permita aferir a probabilidade de elas de fato se 

materializarem. Generalizada, essa prática pode deixar os processos de toma-

da de decisão dependentes excessivamente das especulações dos juízes sobre 

os efeitos de suas possíveis decisões.

Assim, se é verdade que em alguns julgamentos na seara tributária, tal 

como no exemplo acima, os ministros não apenas pensam nos efeitos, mas de 

fato usam argumentos consequencialistas na tomada de suas decisões, então 

faz sentido perquirir se é “possível controlar normativamente o futuro em sua 

conexão com o passado e o presente”6 num cenário de incerteza e imprevisi-

bilidade, onde as capacidades epistêmicas dos ministros para se engajar nesse 

tipo de argumento não são óbvias.

Essas incertezas levantam uma série de questões a respeito da ampla uti-

lização de argumentos consequencialistas em processos de tomada de decisão 

jurídica, pois a impossibilidade de prever o futuro poderia vincular aos juízos 

prospectivos típicos da argumentação consequencialista altas margens de dis-

cricionariedade judicial.

Isso porque, de um lado não é desejável que os ministros justifiquem suas 

decisões com base exclusivamente nas consequências que elas podem gerar, haja 

vista a necessidade de que as razões apresentadas encontrem suporte no direito, 

conferindo legitimidade à decisão e combatendo as arbitrariedades do aplicador.7

6 LUHMANN, Niklas. Sistema Juridico y Dogmatica Juridica. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1983. p. 73.

7 ÁVILA, Humberto. A justificação das decisões judiciais. In Seminário Teoria da Decisão 
Judicial: 23, 24 e 25 de abril de 2014, Brasília, DF. Conselho da Justiça Federal, Centro 
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Em sentido oposto, porém, é igualmente indesejável que nenhuma das 

possíveis consequências da decisão sejam levadas em consideração em jul-

gamentos tributários, já que decisões judiciais apresentam uma pretensão de 

universalização a partir da solução apresentada no caso concreto,8,9 o que exi-

ge que o aplicador pense seriamente na consequência de suas decisões ante a 

possibilidade de sua universalização.10 Este é um reclame isonômico, na medida 

em que casos semelhantes devem ser tratados de forma semelhante.11,12

de Estudos Judiciários; coordenação científica Ricardo Villas-Bôas Cueva. Brasília: CJF, 
2014. Anais disponíveis em: <http://www.cjf.jus.br/CEJ-Coedi/serie-cadernos/serie-cader-
no-30>. Acesso em 27/09/2015.

8 A pretensão de universalização, além de ser um reclame isonômico, decorre do próprio or-
denamento jurídico brasileiro o qual, em diversos dispositivos, procura uniformizar a aplica-
ção do direito. A título meramente exemplificativo, em nível constitucional, a Constituição 
Federal de 1988 determina que “[a]s decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supre-
mo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias 
de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente 
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas es-
feras federal, estadual e municipal” (art. 102, §2º). Igualmente, no controle difuso, tem-se 
a resolução do Senado visando à suspensão da execução, no todo ou em parte, de lei de-
clarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (art. 52, X). Já 
no plano infraconstitucional, a pretensão de universalização das decisões judiciais é notória 
em diversos institutos do Novo Código de Processo Civil, como o julgamento mediante 
a sistemática dos recursos repetitivos (art. 979, §3º, da Lei 13.105/2015) e o incidente de 
resolução de demandas repetitivas (art. 976 e ss., da Lei 13.105/2015).

9 Segundo Neil MacCormick, ao argumentar pelas consequências, somente aquelas genéri-
cas e não específicas do caso concreto são relevantes, já que o processo de justificação 
se preocupa em demonstrar o motivo pelo qual uma decisão é preferível às demais. No 
original: “(...) because the justification proceeds by way of showing why such a decision 
ought to go one way rather than the other, the relevant consequences are those of generic 
ruling involved in deciding one way or the other, not just the specific effects of the specific 
decision on the individual parties. MACCORMICK, Neil. Legal Reasoning and Legal Theory. 
Clarendon Law Series, Oxford: Oxford University Press, 1978. p. 150. 

10 MACCORMICK, Neil. Rhethoric and the Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning (Law, 
State and Practical Reason). Oxford: Oxford University Press, 2005. p. 102.

11 Lewis Sargentich defende que o Direito funda-se em três premissas básicas que se revelam, 
concomitantemente, como aspirações a serem alcançadas pelo Direito. A primeira delas é 
a noção de legal entitlement, a partir da qual a posição das pessoas na sociedade depende 
das leis e não da discricionariedade de um soberano ou indivíduo (non sub homine, sed sub 
Deo et lege). A segunda aspiração é a de justiça formal, de onde se depreende que casos 
semelhantes devem ser tratados de forma semelhante. Em existindo justiça no sentido 
formal, os indivíduos são capazes de determinar qual o padrão de comportamento a ser 
seguido. O oposto da justiça formal, para o professor, é a compreensão de um caso de 
maneira isolada, sem que se atente para o fato de que ele compõe o ordenamento jurídico 
no qual se insere. Por fim, a terceira aspiração do direito é a racionalidade jurídica (legal 
rationality ou law like rationality no original), decorrência lógica das demais premissas. A 
ideia é que pessoas racionalmente capazes podem entender o significado das leis e se com-
portar de acordo com elas. Resoluções racionais seriam alicerces para a concretização de 
legal entitlement. Igualmente, racionalidade é entendida por Sargentich em sentido amplo, 
abarcando a noção de coerência das normas do ordenamento jurídico, e garantindo-se, 
dessa forma, que a aspiração de justiça formal seja concretizada (SARGENTICH, Lewis. 
Jurisprudence: legal ideals. Harvard Law School, 15 de setembro, 2015. Notas de aula.).  

12 Um ordenamento jurídico muito complexo, tal como seria de se imaginar quando se permi-
te a ampla utilização de argumentos consequencialistas, poderia acabar influenciando no 
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Dessa forma, os dois extremos acima apresentados devem ser rechaçados, já 

que o primeiro exclui a possibilidade de justificativas racionais baseadas em con-

siderações consequencialistas ante a existência de incertezas relativas ao futuro e 

à imprevisibilidade absoluta das cadeias de consequências, enquanto o segundo 

ignora não somente que a qualidade das decisões judiciais pode depender das con-

sequências que o aplicador pretende ver concretizadas no mundo real como tam-

bém da necessidade de que ele aja com prudência e responsabilidade ao decidir.13 

Ademais, se os ministros devem conquistar a confiança dos indivíduos constante-

mente e isto é feito por meio das justificativas que apresentam nas suas decisões,14 

talvez faça sentido exigir que as razões apresentadas considerem seriamente as 

diversas consequências que provavelmente advirão de cada alternativa decisória.

Neste contexto, o presente trabalho tem por objeto a análise crítica do uso 

do consequencialismo judicial para a modulação dos efeitos das decisões de-

claratórias de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27, da Lei 9.868/1999,15 

pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das ques-

tões envolvendo Direito Tributário. De início, convém deixar claro que o tra-

balho não tem por objetivo defender o uso de argumentos consequencialistas 

como panaceia geral para a solução de conflitos nesta seara do Direito. A ideia 

é analisar como argumentos consequencialistas são operacionalizados no Su-

premo Tribunal Federal e, a partir daí, propor o abandono de metaestratégias 

de decisão com pretensões de maximização local.

Assim, o trabalho é divido em duas etapas. Na primeira, busca-se respon-

der às seguintes perguntas de pesquisa: (i) os ministros utilizam argumentos 

consequencialistas? Em caso positivo, (ii) os juízos prognósticos inerentes à 

argumentação com base em consequências, quando realizados pelos minis-

tros do STF, são acompanhados de documentos, estudos ou dados capazes de 

lhes servir de suporte? As hipóteses são: (i) os ministros utilizam argumentos 

consequencialistas e (ii) a maior parte dos juízos prognósticos não são acom-

panhados de documentos, estudos ou dados capazes de lhes servir de suporte. 

tratamento anti-isonômico dos cidadãos. Segundo Michael Graetz e Deborah Schenk, “[c]
omplexity is inequitable because taxpayers with equal ability to pay may have different tax 
burdens because of their unequal abilities to understand or manipulate tax rules” (GRAETZ, 
Michael J. e SCHENK, Deborah. Federal Income Taxation. Principles and Policies. 7ª ed. St. 
Paul: Foundation Press, 2013. p. 29). 

13 MACCORMICK, Neil. On Legal Decisions and their Consequences: from Dewey to Dworkin. 
New York University Law Review. Vol. 58, nº 2, maio, 1983, 239-240.

14 AARNIO, Aulis. Introduction. In PECZENIK, Aleksander. On Law and Reason. Preface by 
Jaap C. Hage. Law and Philosophy Library. Vol. 8. Sweden: Springer, 2008. p. 4. 

15 A modulação temporal também é possível nos termos do art. 11, da Lei 9.882/1999 (lei que 
dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito funda-
mental, nos termos do § 1º do art. 102 da Constituição Federal). No entanto, na pesquisa 
realizada, não se encontrou nenhum caso de modulação em julgamento de direito tribu-
tário em sede de ADPF, razão pela qual ao longo deste Trabalho de Conclusão de Curso 
optou-se por trabalhar somente com a hipótese do art. 27, da Lei 9.868/1999.



50 COLEÇÃO JOVEM JURISTA 2016

Uma vez confirmada a hipótese (ii), analisa-se criticamente a utilização de ar-

gumentos consequencialistas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

e se conclui que possíveis déficits epistêmicos podem comprometer o engaja-

mento dos ministros nesse tipo de argumento.

Na segunda etapa, parte-se para uma análise normativa de segunda ordem, 

na qual fundada nas conclusões da primeira parte do trabalho, defende-se exis-

tirem fortes razões para que o Supremo Tribunal Federal abandone uma estra-

tégia de maximização local em favor da maximização global de suas decisões.

1. Metodologia
Em que pese a alta demanda pelo curso de Direito no país, a pesquisa jurídica, 

quando comparada às pesquisas realizadas em outras áreas do saber (medi-

cina, economia e engenharia, e.g.), é atrasada.16 Basta destacar, nesse sentido, 

que a existência de 1.240 faculdades de Direito no território nacional, num qua-

dro em que o restante do mundo totaliza 1.100 universidades,17 é acompanhada 

de uma produção jurídica que por vezes recorre às técnicas de “manualismo” 

e “reverencialismo”, reproduzindo de maneira acrítica manuais e livros de dou-

trina ao mesmo tempo que argumentos de autoridade parecem encerrar qual-

quer controvérsia cuja solução demande um estudo mais aprofundado.18

No cenário acima descrito, onde a maior parte da comunidade jurídica bra-

sileira parece compreender a pesquisa jurídica como um “levantamento biblio-

gráfico” e, quando muito, uma “análise crítica com confronto de teses, com o 

predomínio de pesquisas teóricas e dogmáticas”,19 a abordagem empírica tem 

sido preterida. A questão pode se revelar como um paradoxo se, na linha das 

críticas tecidas por João Maurício Adeodato, “além da ignorância sobre como 

pesquisar e como apresentar os resultados de suas pesquisas, os juristas estão 

em geral tão envolvidos com problemas práticos do dia a dia que não têm tem-

po para estudos mais aprofundados”.20 O paradoxo consiste precisamente no 

fato de que a má qualidade da produção jurídica é atribuída, dentre outras coi-

16 ADEODATO. João Maurício. Bases para uma metodologia da pesquisa em direito. Revista 
CEJ (Brasília). v.7. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 
1998. p. 143-150.

17 Esses dados foram divulgados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Disponível em: 
<http://www.oab.org.br/noticia/20734/brasil-sozinho-tem-mais-faculdades-de-direito-
-que-todos-os-pai ses>. Acesso em: 04.11.2015.

18 OLIVEIRA, Luciano. Não fale do Código de Hamurábi!. Anuário dos Cursos de Pós-Gradu-
ação em Direito (UFPE), v. 13, 2003. p. 299-330. Disponível em: <https://www.uniceub.br/
media /180293/Texto_IX.pdf>. Acesso em: 04.11.2015.

19 OLIVEIRA, Fabiana Luci de (org). Justiça em foco: estudos empíricos. Rio de Janeiro: Edi-
tora FGV, 2012. p. 7.

20 ADEODATO. João Maurício. Bases para uma metodologia da pesquisa em direito. Revista 
CEJ (Brasília). v.7. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 
1998. p. 143.
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sas, ao envolvimento exacerbado com problemas do cotidiano e, no entanto, 

poucos são os trabalhos de Direito que se preocupam com questões empíricas.

Buscando contribuir, ainda que de forma reduzida, para a alteração deste 

quadro, o presente Trabalho de Conclusão de Curso adota uma metodologia 

empírica para a discussão de problemas teóricos.

O objeto do presente trabalho são todos os julgamentos de Direito Tributá-

rio, realizados entre o período de novembro de 1999 a outubro de 2015, no Su-

premo Tribunal Federal, nos quais se discutiu a modulação de efeitos da decla-

ração de inconstitucionalidade com fundamento no art. 27, da Lei 9.868/1999.

A delimitação do objeto parte da premissa de que houve uma mudança rela-

tivamente recente na forma de se estudar o Direito Tributário no país. Se antes se 

defendia que este ramo deveria ser analisado de maneira isolada, livre da “conta-

minação entre princípios e conceitos jurídicos e princípios e conceitos pré-jurídicos 

(econômicos, financeiros, políticos, sociais, etc.)”,21 hoje é possível verificar uma 

tendência de compreender esta seara do Direito em sua conexão com as demais 

áreas do saber, como, por exemplo, a economia e a política.22 Dessa forma, imagi-

na-se que o Direito Tributário seja campo fértil para o proliferamento de argumen-

tos consequencialistas, uma vez que esses trazem para dentro do mundo jurídico a 

preocupação com os efeitos de uma determinada decisão sobre o mundo prático.

A delimitação quanto ao objeto se justifica pela impossibilidade de ana-

lisar todos os julgamentos tributários realizados no STF no espaço de tempo 

destinado à elaboração do presente trabalho. Assim, fez-se necessário o recor-

te dentro de Direito Tributário para que o trabalho pudesse ser factível. A es-

colha por analisar especificamente o uso de argumentos consequencialistas na 

modulação de efeitos da declaração da inconstitucionalidade com fundamento 

no art. 27, da Lei 9.868/1999, justifica-se (i) na peculiaridade desse instituto, 

uma vez que ele configura uma “contraordem” ao Direito, na qual, de um lado, 

prega-se a sua obediência e, no entanto, de outro, mantém-se os atos que 

lhe são contrários23 e (ii) na necessidade de que, ao modular, os ministros do 

Supremo Tribunal Federal analisem os “efeitos negativos da modificação de 

situações jurídicas já consolidadas no âmbito social”24 o que poderia significar 

uma argumentação mais preocupada com consequências.

21 Segundo Becker, “[e]ssa contaminação prostitui a atitude mental jurídica” e é responsável 
pela introdução de incerteza e contradição no mundo jurídico. BECKER, Alfredo Augusto. 
Teoria Geral do Direito Tributário. 4ª Ed. São Paulo: Noeses, 2007. p. 42. 

22 A título meramente exemplificativo, Luís Eduardo Schoueri afirma que “[s]endo a tributação um 
fenômeno histórico, político, econômico e social, as contribuições oferecidas por essas aproxi-
mações não podem ser desprezadas na busca da construção de um sentido ao todo tributário.” 
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 4ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 17.

23 ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 3ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 515.
24 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 4ª Ed. São Paulo: 

Noeses, 2011. p. 317.
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A delimitação temporal se justifica pelo fato de que a Lei 9.868/1999, a 

qual prevê que o Supremo Tribunal Federal poderá restringir os efeitos da de-

claração de inconstitucionalidade ou decidir que ela só tenha eficácia a partir 

do trânsito em julgado ou de algum outro momento25 a ser fixado, somente 

passou a vigorar no dia 10 de novembro de 1999. O marco final em outubro 

de 201526 foi um corte arbitrário cuja finalidade era impedir a consideração de 

novas decisões uma vez que a análise descritiva estivesse concluída.

A delimitação quanto ao que constitui “julgamentos de direito tributário 

nos quais se discutiu a modulação de efeitos da declaração de inconstitucio-

nalidade com fundamento no art. 27, da Lei 9.868/1999” foi feita com base no 

próprio sítio do STF (http://www.stf.jus.br/).27

Os termos “tributário modulação”, “tributação modulação” e “tributo mo-

dulação” foram os parâmetros de busca inseridos no campo “pesquisa livre” na 

página de pesquisa de jurisprudência do sítio do STF. Além disso, os termos 

“tributário”, “tributação” e “tributo” foram inseridos individualmente no campo 

“pesquisa livre”, ao mesmo tempo que “lei ordinária” foi selecionada no campo 

legislação, “9868” inserido em número, e “27” inserido em artigo. O intuito era 

assegurar que o maior número possível de casos seria analisado.

Da primeira busca (“tributário modulação”), obteve-se um total de 95 

acórdãos, todos válidos para análise. Da segunda busca (“tributação modula-

25 Antes da entrada em vigor da Lei nº 9.868/1999, o Supremo Tribunal Federal já modula-
va os efeitos das declarações de inconstitucionalidade. A título meramente exemplificati-
vo, tem-se o RE 122.202 de relatoria do Ministro Francisco Rezek, julgado em 10/08/1993. 
Confira-se a ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE IN-
CONSTITUCIONALIDADE EM TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO 
DE DIREITO ADQUIRIDO. Acórdão que prestigiou lei estadual à revelia da declaração de 
inconstitucionalidade desta última pelo Supremo. Subsistência de pagamento de gratifi-
cação mesmo após a decisão erga omnes da corte. Jurisprudência do STF no sentido de 
que a retribuição declarada inconstitucional não é de ser devolvida no período de validade 
inquestionada da lei de origem - mas tampouco paga após a declaração de inconstitucio-
nalidade. Recurso extraordinário provido em parte (STF, Segunda Turma, RE 122.202, rel. 
Min. Francisco Rezek, julgado em 10/08/1993, DJ 08/04/1994).

26 O marco final refere-se à data em que o acórdão estava disponível no sítio do Supremo 
Tribunal Federal e não à data do julgamento.

27 Seria possível argumentar que o objeto fosse delimitado primeiramente se definindo o con-
ceito de “direito tributário” com supedâneo na doutrina nacional ou mesmo na estrangeira 
para, em seguida, se proceder à formação da base de dados. Essa alternativa seria proble-
mática à medida que exigiria que o pesquisador soubesse de antemão todos os possíveis 
casos analisados pelo Supremo Tribunal Federal, para imediatamente classificá-los com 
fundamento no conceito adotado e finalmente determinar o conjunto de casos que cons-
tituiriam o objeto de estudo. Uma vez que não se é possível prever o conteúdo de todos 
os julgamentos já realizados ou, alternativamente, ler todos os casos já decididos pelo STF 
enquadrando-os ou não em “julgamentos de direito tributário”, optou-se pela utilização de 
termos genéricos (“tributário”, “tributação”, “tributo”) e da classificação já realizada pelo 
próprio tribunal, conforme se depreende do resultado das pesquisas de jurisprudência. Dito 
em outras palavras, o que o STF classificou como “tributário”, “tributação” e “tributo” é, 
para fins da dissertação, “direito tributário”.  

http://www.stf.jus.br/
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ção”), 8 acórdãos foram encontrados, dos quais 2 não constavam no grupo an-

teriormente obtido. Da terceira busca (“tributo modulação”), dos 33 acórdãos 

e 1 repercussão geral, 28 acórdãos já haviam sido obtidos nas buscas anterio-

res, de forma que 5 acórdãos e 1 repercussão geral foram adicionados. Da quar-

ta busca (“tributário lei 9868 art 27”) resultaram 35 acórdãos, dos quais 12 eram 

inéditos. Um acórdão foi excluído porque não tratava de assunto tributário28 e 

os 11 restantes foram adicionados à base de dados. Da quinta busca (“tributo lei 

9868 art 27”), 17 acórdãos e 1 repercussão geral foram encontrados, dos quais 

somente 2 acórdãos ainda não haviam sido inseridos na base de dados. Por fim, 

da sexta busca (“tributação lei 9868 art 27”), 3 acórdãos foram encontrados, 

mas todos já haviam sido obtidos nas buscas anteriores.

A base de dados é composta por 116 acórdãos (115 acórdãos e 1 repercus-

são geral, APÊNDICE A). Do total, 31 julgamentos foram feitos pelo Órgão Pleno 

do STF, 35 pela Primeira Turma e 50 pela Segunda Turma. Como por expressa 

disposição legal só é possível a modulação com o quórum de dois terços dos 

ministros do STF, somente serão analisados os casos decididos pelo Plenário.

Uma vez delimitado o objeto a ser descrito e explorado, para fins da con-

secução da etapa crítica do presente trabalho, a jurisprudência do STF será 

analisada à luz da doutrina que trata do uso de argumentos consequencialistas 

por aplicadores do direito, de maneira geral, e por juízes, de maneira específica.

2. Dos conceitos adotados

2.1. O que se entende por argumentos consequencialistas e as 

manifestações do consequencialismo judicial

A definição de argumentos consequencialistas é ambígua,29 fazendo-se perti-

nente, portanto, determinar qual é aquela adotada ao longo deste Trabalho de 

Conclusão de Curso.

A expressão é empregada aqui em sentido amplo para compreender qual-

quer “tipo de argumento que fornece razões para a tomada de uma decisão 

específica a partir de uma avaliação dos possíveis efeitos desta decisão”.30

Partindo-se dessa definição, vê-se que o consequencialismo judicial com-

porta três visões distintas acerca da relevância de argumentos consequencia-

28 O caso excluído foi a Petição Avulsa de Extradição 1085, na qual se pedia o relaxamento 
da prisão e a extradição de Cesare Battisti à Itália. (STF, Tribunal Pleno, Ext 1085 PET-
-AV, rel. min. Gilmar Mendes, rel. p/ acórdão min. Luiz Fux, julgado em 08/06/2011, Dje 
02/04/2013).

29 MACCORMICK, Neil. On Legal Decisions and their Consequences: from Dewey to Dworkin. 
New York University Law Review. Vol. 58, nº 2, maio, 1983, p. 246.

30 ARGUELHES, Diego Werneck. Argumentação Consequencialista e Estado de Direito: Sub-
sídios para uma compatibilização. In: XIV Encontro Nacional do CONPEDI, 2005, Fortaleza. 
Anais do XIV Encontro Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Fundação Boiteaux, 2005.
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listas para a tomada de decisão. Na primeira delas, uma decisão é adequada se 

e somente se não se encontra uma decisão alternativa cujas consequências se-

jam preferíveis às suas, o que se poderia chamar de consequencialismo forte.31 

Já na segunda, as consequências exercem um papel residual nas decisões,32 

sendo utilizadas somente quando argumentos institucionais33 não forem ca-

pazes de determinar uma solução, o que se poderia denominar de consequen-

cialismo residual. Por fim, na terceira, as consequências podem ser utilizadas 

ao lado de outros argumentos institucionais, mas nunca com peso superior a 

esses, o que se poderia classificar como consequencialismo fraco.34

Todas essas acepções preservam a mesma estrutura dual, ou seja, são 

compostas por uma dimensão descritiva, em que (i) se identificam as possíveis 

alternativas de decisão e (ii) para cada qual se atrela a respectiva consequência; 

e por uma dimensão normativa, na qual, com base em um critério valorativo, 

ordenam-se as consequências, escolhendo-se a que deve prevalecer de acordo 

com o critério adotado.35 A diferença entre essas três acepções, portanto, não 

é estrutural, mas reside no peso atribuído aos argumentos consequencialistas 

para a determinação da decisão.

A definição ampla de argumentos consequencialistas e consequencialismo 

judicial no presente trabalho se justifica por permitir a análise de um núme-

ro maior de decisões do Supremo Tribunal Federal nos quais essa estrutura 

de argumentação se fez presente.36 Como resultado, acredita-se que certos 

31 SCHUARTZ, Luis Fernando. Consequencialismo jurídico, racionalidade decisória e ma-
landragem. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/hand-
le/10438/1724/CONSEQUE NCIALISMO;jsessionid=1D7FD074152F03813EF80E88526D738
1sequence=1>. Acesso em: 07/09/2015. p. 2-3.

32 Idem.
33 “Os argumentos institucionais são aqueles que, sobre serem determinados por atos insti-

tucionais — parlamentares, administrativos, judiciais —, têm como ponto de referência o 
ordenamento jurídico. Possuem, nesse sentido, maior capacidade de objetivação.” ÁVILA, 
Humberto. Argumentação Jurídica e a Imunidade do Livro Eletrônico. Revista Eletrônica 
de Direito do Estado. Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 21, janeiro/feverei-
ro/março, 2010. 

34 SCHUARTZ, Luis Fernando. Consequencialismo jurídico, racionalidade decisória e ma-
landragem. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/hand-
le/10438/1724/CONSEQUE NCIALISMO;jsessionid=1D7FD074152F03813EF80E88526D738
1sequence=1>. Acesso em: 07/09/2015. p. 2-3.

35 ARGUELHES, Diego e LEAL, Fernando. Pragmatismo como [Meta] Teoria Normativa da 
Decisão Judicial: Caracterização, Estratégias e Implicações. In: Daniel Antonio de Moraes 
Sarmento. (Org.). Filosofia e Teoria Constitucional Contemporânea. 1ª Ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009. p. 190.

36 Uma definição mais restrita de argumentos consequencialistas na seara tributária é defen-
dida pela professora Tathiane dos Santos Piscitelli para quem “se a consequência com a 
qual devemos nos preocupar é aquela vinculada à universalidade da decisão, um argumen-
to consequencialista válido (ou seja, que esteja focado nas consequências que importam) 
deverá tratar da aceitabilidade da aplicação universal da decisão em face dos valores do 
direito tributário.” PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Argumentando pelas consequências 
no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2011. p. 32.
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problemas atrelados à argumentação com base em consequências possam ser 

visualizados mais facilmente, fortalecendo o debate quanto à sua utilização no 

processo de tomada de decisões.

2.2. Modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade

No Direito brasileiro prevalece a regra geral de que a declaração de inconstitu-

cionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual opera efeitos ex tunc, 

retroagindo à data de origem do ato viciado37,38 e cessando imediatamente 

a sua aplicação.39 Tais declarações de inconstitucionalidade, se proferidas em 

sede de controle concentrado, produzem eficácia contra todos e efeito vin-

culante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração 

Pública direta e indireta, de todos os entes da Federação, nos termos do art. 

102, §2º da Constituição Federal de 1988.

A questão, no entanto, torna-se complexa quando se reconhece que, em 

que pese a eficácia declaratória das decisões de inconstitucionalidade, a norma 

inválida de fato produziu seus efeitos no mundo real,40 de tal sorte que a atri-

buição de efeitos ex tunc, em determinadas hipóteses, seria capaz de “violar 

ainda mais a Constituição”.41 Nesses casos, a modulação temporal da decisão 

permite que, apesar do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido 

da inconstitucionalidade da norma, seus efeitos, ou parte deles, sejam manti-

dos. A declaração de inconstitucionalidade passa a operar efeitos ex nunc (a 

partir da publicação da decisão) ou a partir de outro momento fixado pelo Tri-

bunal, sendo possível, ademais, o estabelecimento de regras de transição que 

visem à promoção, na maior medida possível, da ordem constitucional.42

37 A declaração de inconstitucionalidade proferida em controle concentrado, de acordo com 
o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 730462, não 
tem o condão de atingir decisões transitadas em julgado. Nesses casos, seria necessária a 
propositura de uma ação rescisória para desconstituição da coisa julgada. 

38 De acordo com Luís Roberto Barroso, “[n]ão prevaleceu no Brasil a doutrina que atribuía 
à lei inconstitucional a condição de norma anulável, dando à decisão na matéria um cará-
ter constitutivo”. (BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito 
brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 3ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008. p. 198. 

39 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 35ª Ed. São Paulo: Malhei-
ros Editores, 2012. p. 54-55.

40 Nesse sentido, desde 1977, já se falava em produções de efeitos das normas as quais não 
podiam ser ignoradas pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Leitão de Abreu, no RE 
79343, afirma: “[t]enho que procede a tese (...) de que a lei inconstitucional é um fato 
eficaz, ao menos antes da determinação da inconstitucionalidade, podendo ter consequên-
cias que não é lícito ignorar.”

41 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 363.
42 ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 3ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. 

p. 515.
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O ordenamento brasileiro passou a admitir expressamente a modulação 

temporal no art. 27 da Lei 9.868/1999,43 embora em ocasiões anteriores o Su-

premo Tribunal Federal já houvesse identificado a impossibilidade de atribui-

ção de efeitos retroativos ante a necessidade de se proteger a boa-fé do parti-

cular nas suas relações com o poder público.44

Nos termos do art. 27, da Lei 9868/1999, a modulação temporal deve se 

dar por razões de “segurança jurídica” ou de “excepcional interesse social”, não 

se aplicando esta regra aos casos de declaração de constitucionalidade.45

Ainda que o dispositivo seja amplamente utilizado pelo Supremo Tribu-

nal Federal, sua constitucionalidade está sendo questionada nas ADIs 2154 e 

2258, propostas, respectivamente, pela Confederação Nacional das Profissões 

Liberais e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Dentre 

outros argumentos, segundo os autores, a norma seria contrária à isonomia, à 

legalidade e ao devido processo legal.46

Longe de procurar esgotar a discussão quanto à modulação dos efeitos 

da declaração de inconstitucionalidade,47 esta seção tem a finalidade de evi-

denciar duas questões cruciais para o desenvolvimento do presente trabalho.

A primeira delas é que a modulação constitui técnica excepcional, cabendo 

aos ministros arcarem com o ônus argumentativo necessário para a sua aplicação. 

Assim, eles devem (i) justificar expressamente por que a nulidade ex tunc é afas-

tada, apontando o fundamento da norma constitucional que serve de base para a 

preservação dos efeitos do ato inconstitucional, (ii) justificar como o afastamento 

da nulidade ex tunc é capaz de manter o estado de constitucionalidade e (iii) com-

provar os efeitos negativos que adviriram da decretação da nulidade ex tunc.48

43 In verbis: Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista ra-
zões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal 
Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela decla-
ração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro 
momento que venha a ser fixado.

44 A título meramente exemplificativo, tem-se o RE 79343, Segunda Turma, Rel. Min. Leitão de 
Abreu, jul. em 31/05/1977, DJ 02/09/1977.

45 O STF rejeitou esta possibilidade no julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 1040, 
sob o argumento de que se admitida a modulação, ter-se-ia uma inversão da presunção de 
constitucionalidade das leis. (ED na ADI 1040, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, jul. em 
31/05/2006, DJ 01/09/2006).

46 O julgamento das ADIs foi suspenso em fevereiro de 2007. http://www.stf.jus.br/portal/
cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=69099.

47 Para uma análise mais aprofundada sobre o tema, ver ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança 
Jurídica. 3ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. p. 514-595 e DERZI, Misabel Abreu Macha-
do. Modificações da jurisprudência: proteção da confiança, boa-fé objetiva e irretroatividade 
como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar. São Paulo: Noeses, 2009. Capí-
tulo V. Para uma crítica ao excepcional interesse social como critério para modulação devido à 
sua indeterminação conceitual, ver ÁVILA, Ana Paula. A modulação de Efeitos Temporais pelo 
STF no Controle de Constitucionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009.

48 ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 3ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. 
p. 594.
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A segunda questão é o entendimento de que, tal como prevista no or-

denamento jurídico brasileiro, a modulação requer que os ministros pensem 

nas consequências de suas decisões. Isso porque, primeiramente, se lhes cabe 

comprovar os efeitos negativos que adviriam da decretação da nulidade ex 

tunc e fundamentar como o seu afastamento é capaz de manter o estado de 

constitucionalidade, então é necessário que os ministros apresentem funda-

mentos sólidos capazes de embasar suas prognoses. Tais prognoses, por sua 

vez, são parte de uma argumentação consequencialista que demanda a análise 

de alternativas (a1 — decretação de nulidade ex tunc; a2 — não decretação de 

nulidade ex tunc, e.g.), a atribuição das respectivas consequências a cada uma 

delas e a escolha da alternativa que gere os melhores efeitos no mundo real, a 

partir do critério normativamente eleito para hierarquização.

A modulação também demanda dos ministros uma argumentação conse-

quencialista por uma segunda razão, relativa à estrutura das normas.

Os critérios para a modulação de efeitos da decisão declaratória de in-

constitucionalidade, i.e., segurança jurídica e excepcional interesse social,49 de-

terminados por expressa escolha do legislador infraconstitucional, são princí-

pios jurídicos, diferenciando-se em sua estrutura das regras, ambos espécies de 

normas.50 Conforme Humberto Ávila,

49 Em um desbastamento inicial sobre o tema, vê-se que o Supremo Tribunal Federal tem in-
terpretado excepcional interesse social de maneira bem abrangente, consubstanciando-se 
esse em qualquer princípio constitucional. SANTI, Eurico Marcos Diniz de. A Modulação no 
Controle de Constitucionalidade de Novos Tributos. Consultor Jurídico. Revista Consultor 
Jurídico, 10 de julho, 2014. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-jul-10/eurico-
-santi-modulacao-supremo-criacao-tributo>. Acesso em: 18/09/2015. 

50 Entende-se existirem hoje três teorias distintas quanto à estrutura das normas. A primeira 
delas nega que exista qualquer diferenciação entre regras e princípios jurídicos, dentre ou-
tros motivos porque só seria possível determinar a natureza da norma após a sua aplicação, 
sendo inúteis esforços de diferenciação ex ante. Dentre os proponentes desta tese esta-
riam Aulis Aarnio, Klaus Günther e Ralf Poscher. Este último afirma que regras e princípios 
têm a mesma estrutura de modo que qualquer diferenciação quanto ao seu conteúdo é 
contingente. (POSCHER, Ralf. The Principles Theory. How many theories and what is their 
merit? In KLATT, Matthias. Institutionalizing Reason. Perspectives on the Legal Philosophy 
of Robert Alexy. New York: Oxford University Press, 2009.) A segunda teoria reconhece 
uma distinção entre princípios e regras a partir de uma diferenciação gradual (quantitativa/
fraca). Ambas as espécies seriam extremos de um continuum, diferenciando-se com base 
em algum critério escolhido. Dessa forma, princípios e regras poderiam se distinguir com 
base no nível de abstração ou na essencialidade ou relevância para o ordenamento jurídico. 
A distinção gradual pode se revelar problemática no momento da aplicação ante a existên-
cia de uma zona de incerteza onde não se é possível determinar com precisão se a norma 
é princípio ou regra. No direito brasileiro, esta teoria é aceita por Diogo de Figueiredo Mo-
reira Neto e Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo. Este último defende que “[v]
iolar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção 
ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a 
todo o sistema de comandos.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Ad-
ministrativo. 29ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012. p. 975.) Por fim, a terceira teoria, 
adotada na dissertação, entende que princípios e regras apresentam diferenças estruturais. 
Entre os defensores dessa teoria estão Ronald Dworkin, Robert Alexy e Humberto Ávila. A 

http://www.conjur.com.br/2014-jul-10/eurico-santi-modulacao-supremo-criacao-tributo
http://www.conjur.com.br/2014-jul-10/eurico-santi-modulacao-supremo-criacao-tributo
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Princípios são normas imediatamente finalísticas, primaria-

mente prospectivas e com pretensão de complementariedade e 

de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação 

da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efei-

tos decorrentes da conduta havida como necessária à sua pro-

moção.51

Dessa forma, os critérios que possibilitam a modulação de efeitos, em 

que pese indiquem um estado de coisas a ser promovido, não prescrevem 

o meio para alcançá-lo, estando o intérprete da norma livre para fixá-lo. A 

liberdade de escolha de meios se evidencia pelas diversas alternativas de 

como modular o efeito da decisão. Em linhas meramente exemplificativas, é 

possível a atribuição de efeitos ex nunc, a criação de regras de transição e o 

estabelecimento de um período de tempo no qual a norma ainda produzirá 

seus efeitos. Isto significa que o juiz tem liberdade para escolher, dentre os 

meios possíveis, aquele que resultará em consequências que promoverão, na 

maior medida, o estado de coisas buscado pela segurança jurídica e pelo ex-

cepcional interesse social.

3. A utilização de argumentos consequencialistas na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
Dos 31 acórdãos analisados, em 25 constatou-se a utilização de argumentos 

consequencialistas52 (APÊNDICE B). Embora referências genéricas aos efei-

diferenciação estrutural entre essas espécies normativas conforme a visão de cada autor 
foge ao escopo do presente projeto, sendo suficiente falar que se adota os conceitos do 
professor Humberto Ávila.

51 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 
16ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2015. p. 102. 

52 Eurico de Santi, ao analisar a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade 
nos casos relativos à instituição de novos tributos, chega à conclusão de que a repercussão 
econômica nunca é critério suficiente para determinar a modulação. Segundo o profes-
sor, “o STF sempre se pautou por razões de lacuna normativa, alteração de entendimento 
jurisprudencial e, em última instância, de insegurança no sistema jurídico”. SANTI, Eurico 
Marcos Diniz de. A Modulação no Controle de Constitucionalidade de Novos Tributos. 
Consultor Jurídico. Revista Consultor Jurídico, 10 de julho, 2014. Disponível em: <http://
www.conjur.com.br/2014-jul-10/eurico-santi-modulacao-supremo-criacao-tributo>. Aces-
so em: 18/09/2015. A afirmação do professor deve ser lida nos exatos termos em que foi 
proposta. Primeiramente, ela diz respeito a um tipo específico de casos, qual seja, relativo à 
instituição de novos tributos. Em segundo lugar, embora a repercussão econômica não seja 
critério suficiente para determinar a modulação, isso não significa necessariamente que ela 
não seja considerada pelos ministros. O presente trabalho adota um conceito mais amplo 
de consequencialismo judicial, conforme descrito na metodologia, de forma que neste ca-
pítulo são analisados os diversos argumentos consequencialistas presentes nas decisões 
relativas à modulação, independente do peso que cada um deles exerceu para determinar 
a decisão.

http://www.conjur.com.br/2014-jul-10/eurico-santi-modulacao-supremo-criacao-tributo
http://www.conjur.com.br/2014-jul-10/eurico-santi-modulacao-supremo-criacao-tributo
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tos da decisão sejam recorrentes — no RE 377457, por exemplo, a ministra 

Cármen Lúcia disse considerar a questão discutida “realmente, gravíssima (...) 

até pelas consequências que daqui derivam”, enquanto o ministro Menezes 

Direito destacou a “repercussão” do caso e o “efeito danoso” a “pequenos 

contribuintes” — é notável a capacidade de os ministros elaborarem cadeias 

de consequências que, em última instância, culminariam não só no desestí-

mulo “[a]os cidadãos em geral a respeitarem o arcabouço normativo cons-

titucional em vigor” (ADI 4481), como também à instituição, pelo Supremo 

Tribunal do Federal, do “capitalismo sem as incertezas inerentes às decisões 

de produção e de investimento, o capitalismo sem riscos, sem o salto no es-

curo” (RE 353657).

Neste capítulo, pretende-se responder ao problema formulado nas con-

siderações introdutórias, qual seja, se os juízos prognósticos inerentes à argu-

mentação com base em consequências, quando realizados pelos ministros do 

STF, são acompanhados de documentos, estudos ou dados capazes de lhes 

servir de suporte. Uma vez verificada a confirmação da hipótese, analisa-se 

criticamente a utilização de argumentos consequencialistas na jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal, e se questiona se os ministros possuem capaci-

dades epistêmicas para justificarem racionalmente as suas decisões com base 

em consequências. A partir dessas considerações, defende-se, no capítulo 4, 

que se os ministros pretendem, em um contexto dinâmico, adotar uma postura 

maximizante (maximizing),53 então eles não deveriam investir em uma abor-

dagem localmente maximizante, na qual consideram todas as consequências 

decorrentes das suas decisões.54

3.1. Respostas aos problemas de pesquisa (ou a falta de evidências 

empíricas para a elaboração de prognoses)

A tabela abaixo demonstra se argumentos consequencialistas foram ou não 

considerados em cada um dos julgamentos analisados e, em casos afirmativos, 

se as prognoses foram acompanhadas de estudos, documentos ou dados que 

lhes servissem de suporte.

53 Esta definição será trabalhada no capítulo 4.
54 VERMEULE, Adrian. Three Strategies of Interpretation. San Diego Law Review, nº 42, 2005. 

p. 607-628.
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Tabela 1

Caso Tema

Há argumento  

consequencialista?

A prognose é acompanhada, no 

voto dos ministros, de documen-

tos, estudos ou dados, capazes 

de lhe servir de suporte?

01 ADI 4171 ICMS Sim Não

02 QO na ADI 4425 Precatório Sim Em parte*

03 ADI 4481 ICMS Sim Não

04 ED no RE 

595838

CSLL Sim Em parte*

05 ED no RE 

569056

Execução 

fiscal pela 

Justiça do 

Trabalho

Sim Em parte*

06 RE 590809 IPI Sim Não

07 RE 477323 ICMS Não ------

08 RE 635688 ICMS Não ------

09 ED no RE 

559937

ICMS Sim Não

10 ADI 4628 ICMS Sim Não

11 RE 680089 ICMS Sim Não

12 ADI 429 ICMS Sim Não

13 AgR na Rcl 

12692

Contribui-

ção social 

previden-

ciária do 

produtor 

rural

Não ------

14 ADI 2669 ICMS Sim Não

15 RE 630733 Concurso 

público

Sim Não

16 RE 559937 PIS/CO-

FINS

Sim Não

17 RE 405579 Imposto 

sobre im-

portação

Sim Não
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Caso Tema

Há argumento  

consequencialista?

A prognose é acompanhada, no 

voto dos ministros, de documen-

tos, estudos ou dados, capazes 

de lhe servir de suporte?

18 RE 596177 Contribui-

ção social 

previden-

ciária do 

produtor 

rural

Não ------

19 ADI 3462 Remissão e 

anistia

Sim Não

20 ADI 875 Fundo de 

Participa-

ção dos 

Estados

Sim Não

21 RE 363852 Contribui-

ção social 

previden-

ciária do 

produtor 

rural

Sim Não

22 RG no RE 

592321

IPTU Não ------

23 RE 377457 COFINS Sim Não

24 RE 556664 Prescrição 

e decadên-

cia

Sim Não

25 RE 560626 Prescrição 

e decadên-

cia

Sim Não

26 RE 559943 Prescrição 

e decadên-

cia

Sim Não

27 RE 353657 IPI Sim Em parte*

28 RE 370682 IPI Sim Em parte*

29 MC em ADI 

3090

Comer-

cialização 

de energia 

elétrica

Sim Não
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Caso Tema

Há argumento  

consequencialista?

A prognose é acompanhada, no 

voto dos ministros, de documen-

tos, estudos ou dados, capazes 

de lhe servir de suporte?

30 ED nos ED no 

RE 256588

Taxa de 

serviço de 

limpeza e 

de coleta 

de lixo

Sim Não

31 MC em ADI 2251 Medida 

Provisória

Não ------

* Nem todas as prognoses foram acompanhadas, no voto dos ministros, de documentos, 
estudos ou dados.

Antes de analisar a tabela, duas considerações são pertinentes. A primeira 

delas é referente a uma possível crítica que poderia ser endereçada à pesquisa, 

e a segunda, relativa ao preenchimento das variáveis presentes na tabela.

De início, deve-se afastar a possibilidade teórica de que uma eventual con-

sequência alegada por um ministro, embora não encontrasse suporte em seu 

voto, estivesse amparada em estudos, documentos ou dados trazidos pelas par-

tes ao longo do processo. Isto porque, ainda que assim o fosse, simplesmente se 

identificaria um novo problema, já que dado o dever de os juízes fundamenta-

rem suas decisões (art. 93, IX, Constituição Federal de 1988), indicando as razões 

do seu convencimento (art. 131 do Código de Processo Civil e art. 371 do Novo 

Código de Processo Civil), não poderiam os ministros alegar genericamente as 

consequências advindas das suas decisões sem fazer constar expressamente os 

estudos que lhes permitiram concluir pela possibilidade de que os resultados 

descritos não passassem de meras intuições e especulações das partes.

Quanto às variáveis da tabela, partindo-se da conceituação do capítulo 2, 

verificou-se a presença ou ausência de argumentos consequencialistas no voto 

dos ministros. No tocante a documentos, estudos ou dados que pudessem servir 

de suporte para as prognoses, era necessário que os ministros indicassem (i) um 

documento/estudo/dado (ii) específico sobre o caso (iii) produzido por terceiro 

alheio ao processo, ainda que a requerimento das partes ou em razão de deter-

minação judicial. Assim, a citação de livro genérico, por exemplo, sobre análise 

econômica do direito — no RE 405579, o ministro Gilmar Mendes cita o manual 

de Law and Economics de Cooter e Ulen para corroborar com a sua tese de que 

a oferta de produtos poderia impactar no equilíbrio de mercado e na inflação — 

não foi considerada suficiente para embasar uma prognose. Em sentido oposto, 

reportagens de jornais que indicassem potenciais efeitos da decisão — no RE 
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353657, o ministro Marco Aurélio destaca um artigo de Miriam Leitão no qual a 

autora afirma que “decidir contra o recurso pode causar uma sangria absurda 

nos cofres públicos” — foram considerados suportes suficientes para a prognose.

Feitos estes esclarecimentos, dos 25 casos em que houve a utilização de 

argumentos consequencialistas, somente em cinco fez-se referência a algum 

estudo, dado ou documento que pudesse embasar a prognose.

Portanto, a pesquisa mostra que, em 80% dos casos nos quais os ministros 

argumentaram pelas consequências, não houve qualquer prova que justificasse 

que a prognose fosse (i) possível, no sentido de ser uma decorrência da alter-

nativa de decisão escolhida, ou (ii) provável, no sentido de que se escolhida a 

alternativa, haveria chances de a prognose ser realizada no mundo real.

Dessa forma, a hipótese de pesquisa é confirmada — a maior parte dos 

juízos prognósticos não é acompanhada de documentos, estudos ou dados 

capazes de lhes servir de suporte. Isto evidencia que grande parte das conse-

quências que os ministros atribuem como sendo efeitos de suas decisões não 

passam de meras intuições e suposições cuja concretização, no mundo real, 

talvez não seja certa ou mesmo possível.

Ainda que, em hard cases, a mera menção às fontes do direito não seja 

suficiente para a aceitação racional da decisão pela comunidade jurídica,55 não 

se pode conceder aos ministros uma carta branca para que, buscando os me-

lhores efeitos de suas decisões, eles se eximam do seu dever de justificação 

racional. Dessa forma, a mera referência ao artigo 27, da Lei 9.868/1999, não 

é motivação suficiente para justificar a modulação dos efeitos da decisão com 

base nas possíveis consequências positivas advindas da adoção de tal postura. 

Os ministros deveriam tornar explícitas as razões que lhe permitiram concluir 

pela adoção de uma determinada alternativa decisória.

Nesse sentido, a confirmação da hipótese é problemática porque coloca 

em dúvida até que ponto as decisões proferidas pelos ministros são racional-

mente fundamentadas, decorrendo do ordenamento jurídico e não constituin-

do meras arbitrariedades do aplicador da lei. Ao que tudo indica, nos julga-

mentos tributários nos quais se discutiu a modulação dos efeitos da declaração 

de inconstitucionalidade, a argumentação com base em consequências parece 

dever ser rechaçada, já que, da forma como é operacionalizada pelos ministros, 

conduz a mais arbitrariedades do que propriamente a uma motivação racional 

preocupada com os efeitos da decisão no mundo prático.

Antes de se passar à análise crítica da jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, vale a pena olhar mais a fundo os cinco casos em que as prognoses 

dos ministros não parecem ter sido fruto de meras intuições.

55 AARNIO, Aulis. Essays on the Doctrinal Study of Law. Heidelberg: Springer, 2011. p. 136.
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Neste momento, é pertinente a introdução da Tabela 2, na qual se consta-

tam quais argumentos consequencialistas foram mais utilizados nas decisões 

envolvendo a modulação em julgamentos de Direito Tributário.

Tabela 2*

Número Casos Qual argumento consequencialista?

12 ADI 4171, QO na ADI 4425, ED no RE 

595838, ED no RE 569056, ED no 

RE 559937, RE 680089, ADI 4628, 

ADI 429, ADI 2669, RE 559937, RE 

353657, RE 370682

Arrecadação/finanças 

2 RE 559943, RE 370682 Enriquecimento ilícito 

7 ADI 4171, QO na ADI 4425, ADI 

4481, RE 630733, RE 363852, RE 

353657, ED nos ED no RE 256588

Ação oportunística/ incentivo à adoção de 

comportamentos

4 QO na ADI 4425, ADI 429, RE 

377457, RE 370682

Impacto no exercício de direito de terceiros

3 QO na ADI 4425, ADI 875, MC em 

ADI 3090

Promoção/preocupação com o diálogo 

institucional

12 RE 590809, ED no RE 569056, ED 

no RE 559937, RE 680089, ADI 

4628, RE 630733, RE 559937, ADI 

875, RE 363852, RE 559943, RE 

353657, RE 370682

Aumento/existência de múltiplos litígios e 

morosidade do Judiciário

3 ADI 2669, RE 630733, RE 405579 Tratamento isonômico dos contribuintes/

proteção da concorrência

2 RE 405579, RE 353657 Equilíbrio de mercado, consumo interno e 

inflação/efeitos sobre o capitalismo

* A preponderância de tipos específicos de argumentos consequencialistas não significa 
que outros não tenham sido utilizados.

Da leitura das Tabelas 1 e 2, percebe-se que nos cinco julgamentos nos quais 

as prognoses foram acompanhadas de documentos, os principais argumentos 

consequencialistas diziam respeito à arrecadação ou às finanças do Estado. Des-

ses, em quatro buscava-se demonstrar a perda de arrecadação do Fisco caso 

se optasse pela decretação da nulidade ex tunc (ED no RE 595838, ED no RE 

569056, RE 353657 e RE 370682), sendo que em três os dados foram retirados 

da própria argumentação da Fazenda Nacional (ED no RE 595838, ED no RE 

569056 e RE 370682). A modulação foi afastada nos dois embargos de declara-
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ção sob o argumento de que “[a] mera alegação de perda de arrecadação não é 

suficiente para comprovar a presença do excepcional interesse social”.56

Analisando cada caso de maneira isolada, talvez não se vislumbre nenhum 

problema. As incongruências são reveladas quando se tenta compatibilizar as 

diferentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Se a alegação de perda de 

arrecadação não é suficiente para modular a declaração da inconstitucionalida-

de quando se sabe claramente o prejuízo financeiro do Estado, seria de se ima-

ginar que menores razões tivesse o tribunal para optar pela modulação quando 

os prejuízos fossem incertos e a prognose fosse descrita em termos meramen-

te genéricos. No entanto, na ADI 4171, o tribunal decidiu, por maioria,57 vencido 

o ministro Marco Aurélio, pela modulação, já que a decisão “implicar[ia] sérias 

repercussões aos contribuintes e aos Estados-sedes das distribuidoras de com-

bustíveis, que ter[iam] suas arrecadações diminuídas abruptamente”.

Dos cinco julgamentos mencionados linhas acima, em que foram apresen-

tadas provas referentes às prognoses elaboradas pelos ministros, em apenas 

um (QO na ADI 4425) o argumento consequencialista preponderante era rela-

tivo às finanças do Estado.

O objeto da QO na ADI 4425 era a modulação dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Emenda Constitucional (EC) 

nº 62/09 a qual alterou a sistemática dos precatórios, concedendo um prazo 

de 15 anos para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios realizassem 

os pagamentos. Um dos principais pontos de debate entre os ministros foi por 

quanto tempo dever-se-ia prolongar os efeitos da norma, dada a impossibilida-

de de os Estados cumprirem imediatamente a decisão judicial que declarara a 

inconstitucionalidade do regime.

O ministro Luís Roberto Barroso, em particular, ressaltou o fato de que 

mesmo se tratando de uma emenda inconstitucional, seriam inegáveis os avan-

ços por ela promovidos, já que “pela primeira vez, desde o início da vigência 

da Constituição de 88”, Estados e Municípios haviam sido retirados da “inércia 

cômoda”, na qual de maneira reiterada descumpriam o pagamento de precató-

rios. O ministro ainda se demonstrou preocupado com a possibilidade de que, 

se não fossem mantidos os efeitos da norma inconstitucional por um período 

no tempo, os Estados passariam novamente a descumprir os precatórios. Daí a 

afirmação de Barroso:

o pior serviço que o Supremo Tribunal Federal poderia pres-

tar ao País seria entregar de volta à sociedade, ou entregar de 

56 Trecho retirado do voto do Ministro Dias Toffoli nos ED no RE 595838.
57 O ministro Dias Toffoli, relator do ED no RE 595838 e ED no RE 569056, estava ausente no 

julgamento da ADI 4171.
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volta aos credores, uma situação de fato pior do que aquela que 

eles tinham com a Emenda Constitucional nº 62.

Se o Supremo já havia reconhecido que a moratória de 15 anos prevista 

na EC nº 62/09 era inconstitucional, mas igualmente a declaração de nulida-

de ex tunc poderia levar a uma inobservância ainda maior do ordenamento 

jurídico, questão de mais difícil resolução entre os ministros era por quantos 

anos os efeitos da norma deveriam ser estendidos. Nas palavras do ministro 

Gilmar Mendes:

[h]á uma grande responsabilidade na fixação apenas desse 

prazo, se é o caso, porque, se fosse de um ano ou de cinco anos, 

significa que, no próximo orçamento, o Estado terá de arcar com 

os custos normais dos precatórios mais o estoque para liquidá-los 

de uma só vez.

O cerne do problema poderia ser formulado nos seguintes termos: por 

quantos anos deveriam ser estendidos os efeitos da norma inconstitucional 

para que os Estados pudessem cumprir com os precatórios?

Aqui, evidenciam-se dois problemas distintos da argumentação com base 

em consequências.

O primeiro se evidencia no voto do ministro Gilmar Mendes. No começo 

do julgamento, o ministro apresentou um estudo realizado pelo professor José 

Roberto Afonso, um dos responsáveis pela criação da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, e por Gabriel Leal de Barros, ambos do Grupo de Gestores de Finanças 

Estaduais. O estudo apontava que 62% dos Estados teriam capacidade de pa-

gar os precatórios em 15 anos, prazo estipulado na EC nº 62/09. Dos 38% res-

tantes, porém, alguns sequer teriam condições de se adaptar ao novo regime 

instituído pela emenda. De início, essa informação demonstra que, mesmo que 

a inconstitucionalidade da norma não houvesse sido declarada, ainda assim, no 

mundo fático, vários estados não conseguiriam arcar com os seus débitos. Isto 

já é suficiente para pôr em dúvidas se o resultado esperado pela modulação, 

qual seja, o pagamento dos precatórios, teria como de fato ser alcançado.

O segundo problema pode ser percebido no voto do ministro Luís Roberto 

Barroso. No caso analisado, o ministro Luís Roberto Barroso pareceu incorpo-

rar, em alguma medida, o estudo apresentado por Gilmar Mendes, ao entender 

que a mera redução do prazo de moratória não seria suficiente para estimular 

o pagamento dos precatórios. O ministro deu um passo seguinte, concluindo 

pela necessidade de adoção de outras medidas que pudessem viabilizar o pa-

gamento dos precatórios por parte dos Estados.
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Uma das principais propostas do ministro, nesse contexto, foi o aumento 

do grau de comprometimento da receita corrente líquida dos Estados, a ser 

feita com base na “percepção geral” de que “o máximo de vinculação possível 

é 3%”. Da impossibilidade de pagamento dos precatórios em 15 anos, eviden-

ciada na pesquisa do Grupo de Gestores de Finanças Estaduais (GEFIN), Barro-

so concluiu pela necessidade de mecanismos alternativos, sendo que inexiste 

qualquer informação no sentido de que o comprometimento forçado de 3% da 

receita corrente líquida dos Estados incentivará os Estados a arcarem com as 

suas dívidas. A decisão do ministro é problemática porque (i) não encontra su-

porte no estudo do GEFIN, (ii) a “percepção geral” pode ser equivocada e (iii) 

o fato de o Município de São Paulo, “o principal devedor do país”, dizer “que 

os 3% são compatíveis com a sua receita corrente líquida e com as suas ou-

tras obrigações” não significa necessariamente a compatibilidade dessa mes-

ma porcentagem com a receita corrente líquida de todos os outros Estados e 

Municípios do país e do Distrito Federal. Assim, de forma abstrata, poder-se-ia 

descrever o problema da argumentação do ministro como um relativo à utiliza-

ção deturpada de provas, na qual um estudo inicialmente feito para a prognose 

P é utilizado para a criação e sustentação de uma prognose P’.

Todos os cinco julgamentos em que se verificou a existência de dados 

embasando as prognoses elaboradas pelos ministros revelam, em certa medi-

da, as incongruências de argumentações com base em consequências quando 

realizadas no Supremo Tribunal Federal. Na resolução de um caso específico, 

como na QO na ADI 4425, o estudo apresentado, se levado a sério, colocaria 

em xeque não só os efeitos esperados da modulação, como também a quali-

dade da regra criada pelo STF.58 Em uma perspectiva dinâmica, vê-se que o 

Tribunal não fornece critérios mínimos que permitam determinar quais conse-

quências serão levadas em consideração. A existência de pesquisa, dados e 

estudos, os quais teoricamente serviriam de suporte para prognoses indican-

do a probabilidade de elas de fato virem a se materializar, parece ser irrelevan-

te, já que o STF não modulou casos em que havia fortes indícios corroborando 

os efeitos de suas decisões e modulou outros em que as consequências eram 

incertas e duvidosas.

58 O ministro Marco Aurélio votou vencido contra a modulação, criticando o posicionamento 
dos demais por atuarem, na sua visão, como legisladores positivos. “Vossa Excelência me 
permite? A meu ver, com a devida vênia, há dois aspectos que consubstanciam, sob minha 
óptica, obstáculo intransponível: o primeiro é que não podemos atuar como legisladores 
positivos, muito menos para alterar a Carta da República. O segundo é que precatório está 
jungido a orçamento, e, portanto, deve ser liquidado conforme a força do orçamento, e não 
de depósitos judiciais que estão fora da esfera do Estado, propriamente dito, em termos de 
disponibilidade, já que são feitos e vinculados a certa relação jurídica processual.” (trecho 
da manifestação do ministro Marco Aurélio na QO na ADI 4425, Tribunal Pleno, Rel. Min. 
Luiz Fux, julgado em 25/03/2015, DJe 03/08/2015).
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3.2. Análise crítica (ou críticas epistêmicas à capacidade de os ministros 

argumentarem com consequências)

Nesta seção, analisa-se criticamente a utilização de argumentos consequen-

cialistas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A partir da descrição 

realizada, defende-se que este tipo de argumentação deveria ser evitado pelos 

ministros, ante a existência de deficiências epistêmicas que comprometem o 

uso de consequências para a determinação de decisões.

Os dados analisados corroboram com a tese de déficit epistêmico ao reve-

larem que (i) os ministros têm dificuldade de, a partir da consideração de casos 

diferentes, tratar o mesmo tipo de argumento consequencialista de forma uni-

forme, sendo tal fato evidenciado pelo tratamento diverso de prognoses idên-

ticas a depender do caso submetido à análise do Tribunal; e (ii) os ministros 

elaboram prognoses e criam cadeias de consequências sem que haja qualquer 

prova ou presunção legal indicando a possibilidade de sua realização. Cada um 

desses pontos será abordado de maneira mais detalhada a seguir.

3.2.1. Tratamento diverso a tipos idênticos de consequência

Em uma perspectiva dinâmica, a dificuldade de os ministros abordarem as con-

sequências de forma uniforme é evidente principalmente nos julgamentos en-

volvendo a utilização de argumentos consequencialistas relativos ao aumento 

de litígios nas hipóteses de afastamento da modulação dos efeitos temporais 

da decisão. Nesse sentido, é interessante comparar as decisões proferidas nos 

ED no RE 569056 e no RE 680089 com aquela da QO na ADI 4425.

Nos ED no RE 569056, demandava-se a modulação temporal da decisão 

que reconhecera a competência da Justiça do Trabalho para executar as con-

tribuições previdenciárias relativas exclusivamente ao objeto da condenação 

constante das suas sentenças. Contra a alegação da Fazenda Nacional de que 

a declaração de improcedência dos embargos levaria a um aumento dos lití-

gios judiciais, o ministro Dias Toffoli declarou que esta não passaria de “meras 

suposições”. A modulação foi, então, afastada por unanimidade pelo Tribunal.

Em linha semelhante, o argumento do aumento do número de demandas 

no Judiciário como causa suficiente para ensejar a modulação foi afastado no 

RE 680089:

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO — A modulação, a 

essa altura, apenas causará problemas, implicações inúmeras.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX — Eu não sei, eu tenho a 

impressão de que se nós formos claros e dissermos que a decla-

ração de inconstitucionalidade, ela tem a sua validade a partir da 
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liminar, respeitadas as ações em curso, resolvemos vários proble-

mas, e evitamos inúmeros outros.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDEN-

TE) — O advogado do Pará? Procurador? Vossa Excelência quer...

O SENHOR JOSÉ ALOÍSIO CAMPOS (PROCURADOR DO ES-

TADO DO PARÁ) — Só acrescentar que isso vai trazer uma multi-

plicidade de demandas, ainda essas que estão em curso vão pro-

gredir, e de forma multifacetada, em vinte Unidades da Federação.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESI-

DENTE) — Eu tenho a impressão que o Pará tem um bom corpo 

de procuradores e saberá dar conta dessas ações.

Ao contrário dos embargos acima, o ministro Lewandowski não questionou 

os efeitos que a decisão produziria no tocante à multiplicidade de demandas. 

Em sentido oposto, ele parece ter reconhecido implicitamente que a prognose 

levantada pelo Procurador do Estado pudesse de fato ocorrer. Assim, o argu-

mento consequencialista foi rechaçado não por falta de evidência, mas com 

base na crença de que os procuradores paraenses teriam condições suficientes 

para “dar conta dessas ações”. Esta afirmação é, no entanto, ela própria, de 

dificíl comprovação, já que se refere à qualidade dos procuradores do Estado, 

o que, se levado a sério, demandaria dados mínimos que comprovassem o seu 

desempenho eficiente. Tais dados, no entanto, demandam a produção de um 

tipo de prova diverso daquele requerido para a comprovação de prognoses, 

já que dizem respeito a fatos passados e não à descrição de eventos futuros.

Se se pretende interpretar a afirmação do ministro de maneira mais bran-

da, a questão que se coloca é por que no caso dos embargos haveria a necessi-

dade de que a Fazenda Nacional comprovasse que os litígios não seriam fruto 

de meras intuições, enquanto no RE 680089 a afirmação do Procurador do Es-

tado do Pará não é questionada por nenhum ministro presente no julgamento.

As incongruências ficam mais nítidas quando se comparam as posturas 

adotadas pelos ministros nos julgamentos acima com o posicionamento do mi-

nistro Luís Roberto Barroso na QO na ADI 4425, mesmo caso exposto na seção 

3.1 deste trabalho.

Dentre os diversos argumentos do ministro para justificar a modulação, 

vê-se sua preocupação com a “renovação da litigiosidade independentemente 

da iniciativa das partes”. Implícita nesta frase está a tentativa de reduzir o nú-

mero de ações que possivelmente resultariam da decisão caso não se optasse 

pela modulação dos efeitos.

A inconsistência dos julgados reside no fato de que nos ED no RE 569056 

o argumento de aumento de litígios é afastado por falta de provas; no RE 
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680089, o argumento é assumido como consequência provável da decisão, 

sendo, no entanto, afastado pela crença de que os procuradores saberiam lidar 

com essas demandas; e na QO na ADI 4425, o mesmo argumento consequen-

cialista é apresentado pelo próprio ministro, sem qualquer prova, servindo de 

justificativa para a modulação.

O problema reside no fato de que a mesma consequência (aumento de 

litígios) é abordada de forma totalmente diversa nos três casos, sem que haja 

qualquer segurança ao contribuinte de qual será o seu peso no resultado final 

da decisão. Além de colocar em xeque a noção de que as decisões decorrem 

do ordenamento jurídico e não constituem meras arbitrariedades do aplicador 

da lei, os julgamentos revelam a incapacidade dos ministros de lidar de forma 

uniforme com o mesmo tipo de argumentos consequencialistas em casos di-

versos, indicando uma limitação cognitiva para a justificação racional das deci-

sões com base em consequências.

3.2.2. Prognoses e cadeias de consequência sem provas

A tese de déficit epistêmico também é corroborada por um segundo proble-

ma identificado a partir dos dados analisados, qual seja, os ministros elaboram 

prognoses ou criam cadeias de consequências sem que haja qualquer prova ou 

presunção legal indicando que sua ocorrência decorre da alternativa decisória 

adotada. Este ponto é particularmente evidente no RE 405579, no qual o minis-

tro Gilmar Mendes argumentou com base nas consequências das consequências 

que adviriam da declaração de nulidade ex tunc (A1 à C1 à (...) à Cn) e na ADI 875, 

na qual cada ministro pareceu se preocupar com uma consequência específica 

decorrente da concessão de um prazo maior de prolongamento dos efeitos da 

decisão. Veja-se cada um dos referidos julgados de forma mais detalhada.

No RE 405579, o Supremo Tribunal Federal teve que decidir se o benefício 

de 40% de redução de alíquota do Imposto de Importação, concedido a em-

presas montadoras e fabricantes de veículos, poderia ser estendido, com base 

na isonomia, a uma empresa que, embora importasse pneus, não os produzia. A 

Fazenda Nacional teve o seu recurso, por maioria, julgado procedente, dentre 

outras justificativas porque não caberia ao STF “acrescentar exemplos à lei sob 

o argumento do princípio da isonomia”.59

O ministro Gilmar Mendes, embora vencido, defendia a extensão do bene-

fício para preservar “os estímulos aos investimentos e à produção, pelo menos 

até que o legislador elabore novas regras para disciplinar a matéria”.60 Segundo 

59 STF, Tribunal Pleno, RE 405579, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 01/12/2010, DJe 
03/08/2011.

60 Trecho do voto do ministro Gilmar Mendes. STF, Tribunal Pleno, RE 405579, Rel. Min. Joa-
quim Barbosa, julgado em 01/12/2010, DJe 03/08/2011.
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o ministro, se o entendimento da Fazenda Nacional prevalecesse, as montado-

ras e fabricantes de veículos teriam uma vantagem competitiva no mercado 

em relação aos seus concorrentes que não preenchessem os requisitos legais 

necessários para aferição do benefício fiscal.

De acordo com o ministro Gilmar Mendes, a declaração de nulidade ex 

tunc não seria a melhor solução para o caso, pois além de resultar na extirpa-

ção do benefício fiscal do ordenamento jurídico, desencadearia uma série de 

consequências negativas:

A declaração de nulidade total da referida expressão, com 

eficácia ex tunc, resultará, invariavelmente, em distorção do sis-

tema do imposto de importação concebido para a produção de 

veículos e do estímulo pretendido à indústria automobilística.

Ademais, tal distorção repercute na oferta dos produtos no 

mercado de reposição, com impacto relevante no equilíbrio do 

mercado, no consumo interno e na inflação (cf. COOTER e ULEN. 

Law and Economics. 5ª ed. Boston: Pearson: 2007, p. 32 e ss.).61 

(grifo não original)

Antes de se avançar no argumento, é pertinente destacar que citação do 

manual de análise econômica de Cooter e Ulen no voto de Gilmar Mendes não 

apresenta nenhuma relação direta com o tema objeto de discussão no julga-

mento. As páginas citadas tratam genericamente do equilíbrio do mercado, 

abordando questões que vão desde o equilíbrio em indústrias perfeitamente 

competitivas até o equilíbrio em mercados monopolísticos e a capacidade de 

imposição de preço nesses últimos.62

O argumento consequencialista do ministro Gilmar Mendes pode ser des-

crito esquematicamente da seguinte forma:

Alternativa
decisória 
Declaração 
de nulidade 

ex tunc. 

Efeito 
jurídico 
Distorção 

do IPI. 

Consequência 1 
Repercussão na 
oferta de pneus. 

Consequência 2 
Impacto no 

equilíbrio do 
mercado, consumo 
interno e inflação. 

61 Trecho do voto do ministro Gilmar Mendes. STF, Tribunal Pleno, RE 405579, Rel. Min. Joa-
quim Barbosa, julgado em 01/12/2010, DJe 03/08/2011.

62 COOTER Robert e ULEN, Thomas. Law and Economics. 5ª ed. Boston: Pearson: 2007, p. 32 e ss.
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Mais uma vez, o problema da argumentação consequencialista foi a falta 

de evidências empíricas ou científicas capazes de corroborar com a tese de 

que necessariamente, da declaração de nulidade ex tunc, decorreriam todas 

as consequências elencadas pelo ministro. A questão é particularmente inte-

ressante porque Gilmar Mendes usa a expressão “resultará, invariavelmente” 

sem, no entanto, apresentar um dado sequer que confirme a ocorrência dos 

eventos, ou pelo menos, a alta probabilidade destes. Não há qualquer evidên-

cia que permita concluir que da declaração de nulidade ex tunc decorrerá 

um “impacto relevante no equilíbrio do mercado, no consumo interno e na 

inflação”.63 Se, de um lado, o ministro não tem como provar a cadeia de conse-

quências, de outro, também faltam recursos aos demais ministros para provar 

a sua não ocorrência.

O perigo da elaboração de cadeias de consequências visando à defesa 

de uma alternativa decisória específica, como fez o ministro Gilmar Mendes, é, 

ao fim, um problema relativo à utilização do consequencialismo militante,64 no 

qual, dada a proibição de non liquet (art. 126 do Código de Processo Civil), a au-

toridade judicante competente soluciona a controvérsia com base no seu sub-

jetivismo. Nesses casos, o contribuinte é colocado novamente numa posição 

de dúvida quanto à existência de uma decisão racionalmente fundamentada, 

decorrente do ordenamento jurídico e não do decisionismo arbitrário daquele 

a quem incumbe resolver o conflito.

Passa-se agora à análise da ADI 875.65 Neste julgamento, discutiu-se a 

constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei Complementar nº 62/1989 

relativos ao cálculo, entrega e controle de recursos dos Fundos de Partici-

pação dos Estados à luz do art. 161, II, da Constituição Federal de 1988. O 

dispositivo determina caber à lei complementar estabelecer normas sobre os 

critérios de rateio dos fundos, objetivando a promoção do equilíbrio socioe-

conômico entre Estados.

O Tribunal, por maioria, julgou a ADI procedente, por entender pela omis-

são estatal inconstitucional no tocante à elaboração de uma lei capaz de pro-

mover o equilíbrio socioeconômico entre os Estados. O STF, porém, optou 

pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade já que a 

“imediata supressão da ordem jurídica [da Lei Complementar nº 62/1989] re-

63 Trecho do voto do ministro Gilmar Mendes. STF, Tribunal Pleno, RE 405579, Rel. Min. Joa-
quim Barbosa, julgado em 01/12/2010, DJe 03/08/2011.

64 SCHUARTZ, Luis Fernando. Consequencialismo jurídico, racionalidade decisória e ma-
landragem. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/hand-
le/10438/1724/CONSEQUENCIA LISMO;jsessionid=1D7FD074152F03813EF80E88526D738
1sequence=1>. Acesso em: 07/09/2015. p. 31.

65 O STF conheceu a ação por entender pela fungibilidade entre as ações diretas de inconsti-
tucionalidade por ação e por omissão.
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presentaria incomensurável prejuízo ao interesse público e à economia dos 

Estados”.66 Segundo o Tribunal, ainda que a Lei Complementar não estivesse 

cumprindo adequadamente o seu papel para a promoção do equilíbrio so-

cioeconômico entre os Estados, a declaração de nulidade ex tunc resultaria 

em um vácuo legislativo que, comparativamente, efetivaria em menor medida 

a ordem constitucional, já que inexistiria qualquer critério para o repasse de 

recursos aos Estados.

Assim, a discussão que se colocou foi por quanto tempo a norma inconsti-

tucional deveria continuar a produzir seus efeitos, de forma que fosse dado ao 

Congresso tempo suficiente para a elaboração de uma nova lei complementar 

capaz de cumprir com as exigências constitucionais. Para o ministro Cezar Pe-

luso, deveria ficar claro na decisão que, após o transcurso do prazo de 24 me-

ses, a lei ficaria sem nenhum efeito, pois assim seria criada uma pressão política 

para a elaboração de uma nova lei complementar e, por outro lado, também 

se evitaria que fossem geradas consequências econômicas negativas para os 

Estados no curto prazo. O ministro Ricardo Lewandowski propôs a extensão 

do prazo para 36 meses:

(...). Não quero insistir nisso, mas entendo que é um ano eleitoral e esse 

ano está praticamente perdido em termos legislativos. Penso que seria de me-

lhor alvitre que fixássemos o prazo de trinta e seis meses, até porque é uma 

matéria técnica, depende de estudos.

A controvérsia entre os ministros pode ser descrita esquematicamente da 

seguinte forma:67

A1: 24 meses.

C1: pressão política para elaboração da nova lei.

A2: 36 meses.

C2: elaboração de estudos para embasar a produção da nova lei.

Tanto o ministro Peluso quanto o ministro Lewandowski defenderam o 

prazo no qual a norma inconstitucional deveria continuar a produzir seus efei-

tos com base em argumentos consequencialistas. Para o primeiro, um prazo 

66 Trecho do voto do ministro Gilmar Mendes, STF, Tribunal Pleno, ADI 875, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 24/02/2010, DJe 29/04/2010.

67 O ministro Joaquim Barbosa sugeriu a prorrogação dos efeitos da norma pelo prazo de 30 
meses sem, no entanto, apresentar quais seriam os ganhos de se fazer essa opção. Sua ar-
gumentação focava no fato de que por se tratar de ano eleitoral, “nada mais acontecer[ia] 
nessa seara”.
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menor exerceria pressão política sobre o Poder Legislativo, criando incentivos 

para a elaboração imediata de uma nova lei. Para Lewandowski, o prazo ade-

quado seria de 36 meses, possibilitando a elaboração de estudos que pudes-

sem determinar qual seria o percentual correto a que cada estado faria jus no 

novo regime de partilha dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. 

Em que pese todas essas considerações, os efeitos da norma foram mantidos 

até 31 de dezembro de 2012, para não se “quebrar o ano fiscal”. Assim, o prazo 

escolhido acabou sendo de 35 meses contados da data do julgamento no Su-

premo Tribunal Federal.

A argumentação do ministro Peluso não era necessariamente incompatí-

vel com a do ministro Lewandowski. Assim como o prazo de 24 meses talvez 

pudesse ter incentivado o Poder Legislativo a apresentar uma resposta mais 

ágil à decisão do STF, a demora para elaboração da nova lei complementar68 e 

o fato de ela ser hoje alvo de questionamento no controle concentrado talvez 

indiquem a dificuldade de fixação de novos critérios para a distribuição de re-

cursos entre os Estados e a necessidade de que a decisão do Tribunal tivesse 

de fato se preocupado com a concessão de um prazo suficiente que permitisse 

ao Legislativo elaborar novos estudos técnicos. Dessa forma, o que se pretende 

deixar claro não é a divergência entre os ministros, mas sim o fato de que am-

bos criaram prognoses sem qualquer evidência que as sustentasse: da redução 

do prazo poderia não decorrer uma resposta mais ágil, do mesmo modo como 

da sua extensão não resultaria necessariamente a elaboração de novos estudos 

— talvez estes pudessem ser feitos em tempo inferior ou ainda demandassem 

mais de 36 meses.

Este caso evidencia problemas de incerteza69 e de racionalidade limitada70 

que afetam os ministros e que, por causa disso, talvez indiquem que o uso de 

argumentos consequencialistas deveria ser evitado na tomada de decisão. Em 

relação aos problemas de incerteza, é difícil ou praticamente impossível de-

68 A nova lei complementar (Lei Complementar nº 143/2013) somente foi editada em 18 de 
julho de 2013, quase sete meses após o decurso do prazo fixado pelo Supremo Tribunal 
Federal. Em 25 de novembro de 2013, porém, ela se tornou objeto da ADI 5069 no Supremo 
Tribunal Federal, sob o fundamento de que haveria apenas estendido, até o fim de 2015, 
a vigência dos coeficientes individuais declarados inconstitucionais pelo STF e os trans-
formado em piso para repasses a partir do ano de 2016. CORREIA NETO, Celso de Barros. 
Supremo julgará novamente os critérios de partilha do FPE. Consultor Jurídico. Revista 
Consultor Jurídico, 15 de março, 2014. Disponível em: < http://www.conjur. com.br/2014-
-mar-15/observatorio-constitucional-stf-julgara-novamente-criterios-partilha-fpe>. Acesso 
em: 26/11/2015.

69 Em casos de incerteza não se tem informações suficientes para determinação da probabili-
dade de a consequência de fato se materializar. VERMEULE, Adrian. Judging under uncer-
tainty: An Institutional Theory of Legal Interpretation. Massachusetts: Harvard University 
Press, 2006. p. 171. 

70 Racionalidade limitada é entendida em sentido lato, dizendo respeito à capacidade limitada 
de agentes reais entenderem e processarem informações. Ibidem, pg. 155.

http://www.conjur
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monstrar a tempo e custos razoáveis a responsividade do Legislativo à decisão 

do Judiciário, avaliando-se hipotética e comparativamente a qualidade da nor-

ma elaborada no caso de concessão do prazo de 24 meses em relação à de 36 

meses. Inclusive, poder-se-ia falar mesmo na impossibilidade de determinação 

da probabilidade de ocorrência da resposta do Legislativo, já que as interações 

entre os Poderes tendem a ser complexas e compostas por variáveis inúmeras 

e de difícil averiguação.71

Quanto aos problemas de racionalidade limitada, o caso evidencia as li-

mitações cognitivas dos ministros, uma vez que eles buscaram reduzir a uma 

única consequência (responsividade do Legislativo ou elaboração de estudos) 

todos os possíveis efeitos de sua decisão. Isto ressalta a incapacidade de os mi-

nistros processarem variáveis inter-relacionadas — seria possível, por exemplo, 

imaginar a elaboração de uma argumentação consequencialista preocupada 

simultaneamente com a qualidade da norma elaborada com base em estudos 

técnicos e com o tempo de reação do Legislativo à decisão do Supremo Tri-

bunal Federal.

O perigo da elaboração de prognoses sem qualquer estudo ou evidência 

capaz de lhes servir de suporte num cenário de incerteza e no qual os ministros 

apresentam racionalidade limitada para lidar com esse tipo de argumentação 

conduz, assim como a questão da elaboração de cadeias de consequências 

descrita acima, à utilização do consequencialismo militante. O problema reside 

nos enormes riscos da transformação da decisão dos ministros em um deci-

sionismo arbitrário, dada à impossibilidade de se comprovar a ocorrência das 

consequências respectivas a cada alternativa decisória.

3.2.3. Conclusões parciais

Com base no exposto até aqui, tem-se que a argumentação consequencialista 

realizada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal para modular os efeitos 

da declaração de inconstitucionalidade em julgamentos de direito tributário 

pode ser considerada problemática por duas razões distintas A primeira delas 

é relativa a uma limitação necessária da argumentação preocupada com os 

efeitos práticos da decisão. Ela diz respeito à incerteza inerente à atribuição 

de consequências para cada alternativa decisória e à limitação racional dos mi-

nistros para trabalharem com diversas variáveis bem como analisarem provas 

complexas. A segunda limitação é contingente e é evidenciada pelos dados 

empíricos coletados. Trata-se do fato de que os juízos prognósticos realiza-

dos pelos ministros não são acompanhados de estudos que demonstrem a sua 

ocorrência. Essas duas limitações talvez indiquem que a melhor postura a ser 

71 VERMEULE, Adrian. Judging under uncertainty: An Institutional Theory of Legal Interpreta-
tion. Massachusetts: Harvard University Press, 2006. p.154-155.
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adotada pelos ministros é, em relação às provas72 e estudos apresentados pela 

parte, uma de deferência, enquanto em relação à sua própria argumentação, 

uma que procure evitar o uso de consequências não demonstradas ao longo 

do processo.73

Se inexiste evidência demonstrando que os ministros têm capacidades 

epistêmicas melhores do que a de um indivíduo qualquer para atribuir proba-

bilidades a eventos que podem ou não ocorrer no futuro,74 então a adoção de 

uma postura deferente aos dados e estudos apresentados pelas partes talvez 

seja a mais adequada se o que se pretende é evitar o decisionismo arbitrário do 

intérprete. Isto porque, dessa forma, a atribuição de consequências às alterna-

tivas decisórias não será fruto de meras intuições dos ministros, mas resultado 

de trabalhos elaborados por pessoas que supostamente têm a capacidade de 

avaliar os efeitos da decisão e, portanto, melhores condições de fazer as prog-

noses. Nesse sentido, no julgamento do RE 559937, por exemplo, o ministro 

Dias Toffoli agiu de maneira correta ao determinar que a questão da modula-

ção deveria ser discutida com base em dados concretos, em sede de embargos 

de declaração, ante a falta de elementos para a sua avaliação durante o julga-

mento do recurso extraordinário.

Caso as partes não apresentem qualquer evidência demonstrando a pos-

sibilidade de ocorrência de uma consequência e, ainda assim, o ministro pre-

72 O tema de provas é complexo. No nível mais abstrato da discussão, dado que as progno-
ses devem decorrer da alternativa decisória, é possível discutir até que ponto os ministros 
deveriam basear sua decisão na probabilidade do evento se materializar (e.g., uma prog-
nose cuja chance de ocorrência é de 1% deveria ser igualmente relevante para a resolução 
do caso como uma cuja chance de ocorrência é de 99%?). Essa escolha pode depender 
de uma valoração moral (PECZENIK, Aleksander On Law and Reason. Preface by Jaap 
C. Hage. Law and Philosophy Library. Vol. 8. Sweden: Springer, 2008. p. 20) que talvez 
devesse ser feita por representantes eleitos e não por juízes. É possível se defender, ade-
mais, que o uso de provas deveria atender aos objetivos e propósitos do direito, de forma 
tal que mesmo as provas não necessariamente boas em termos científicos poderiam ser 
aceitas no direito. (SCHAUER, Frederick. Can Bad Science Be Good Evidence: Lie Detec-
tion, Neuroscience, and the Mistaken Conflation of Legal and Scientific Norms. Cornell Law 
Review. Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper No. 2009-14. Agosto, 2009. 
p. 1219. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1448744>) Para a defesa de uma abor-
dagem das provas no direito em certa medida indiferente à problematização científica, ver 
SCHUARTZ, Luís Fernando. Interdisciplinariedade e Adjudicação: Caminhos e Descami-
nhos da Ciência no Direito. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstre-
am/handle/10438/2174/TpD%20008%20%20Schuartz% 20%20Interdisciplinaridade%20
e%20adjudica%C3%A7%C3%A3o.pdf?sequence=1>. Acesso em: 30/11/2015.

73 Também poderia se permitir o uso de consequências pelos ministros, ainda que não prova-
das no processo, quando o próprio ordenamento jurídico, através do estabelecimento de 
uma presunção, tomasse como verdadeira a ocorrência da prognose. Nesses casos, o ônus 
da prova seria invertido, cabendo àquele que pretende afastar a presunção provar a não 
ocorrência da prognose (VERMEULE, Adrian. Judging under uncertainty: An Institutional 
Theory of Legal Interpretation. Massachusetts: Harvard University Press, 2006. p.170). 

74 VERMEULE, Adrian. Rationally Arbitrary Decisions (in Administrative Law). Harvard Law 
School. Harvard Public Law Working Paper No. 13-24. Março, 2013. p. 04. Disponível em: 
<http://ssrn.com/abstract=2239155>. Acesso em: 30/11/2015.

http://ssrn.com/abstract=1448744
http://ssrn.com/abstract=2239155
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tenda se valer desta na sua argumentação, poderia ele convocar um perito ou 

uma comissão de peritos, cujo fim seria precisamente comprovar os efeitos da 

decisão.75 A hipótese não é absurda, havendo previsão no art. 9º, §1º, da Lei 

9.868/1999:

Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou cir-

cunstância de fato ou de notória insuficiência das informações exis-

tentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, 

designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer so-

bre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoi-

mentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

Por fim, nos casos em que, ao final do processo, não se verifica a existência 

de qualquer evidência capaz de demonstrar que a prognose pode decorrer da 

decisão do ministro, o uso de argumentos consequencialistas deveria ser evita-

do como justificativa para a modulação dos efeitos da declaração de inconsti-

tucionalidade em julgamentos de direito tributário. Isso porque, ainda que seja 

verdade que “a maioria significativa dos casos será resolvida sob condições 

(mais ou menos radicais) de subdeterminação jurídica”,76 daí não se segue a 

possibilidade de concessão de ampla margem de discricionariedade aos minis-

tros para que eles imaginem e especulem acerca de todos os possíveis efeitos 

da sua decisão. Admitir isto seria permitir que, em cenários de incerteza e de 

racionalidade limitada dos agentes, os julgamentos pudessem ser resolvidos de 

forma arbitrária, colocando-se não só o contribuinte, mas também a Fazenda, 

numa posição de dúvida com relação a quais regras que realmente guiam o 

processo de tomada de decisão.

O problema se tornaria ainda mais grave se os ministros, a pretexto de 

evitarem resultados absurdos advindos da sua decisão, se vissem na obrigação 

de adotar uma solução capaz de “corrigir” esses efeitos negativos.77 Nesses 

casos, é possível pensar que, na ausência de qualquer evidência para susten-

tar a elaboração das prognoses, ter-se-ia a prevalência de meras opiniões dos 

ministros que poderiam, ao final, produzir consequências mais danosas do que 

aquelas que se buscou primeiramente evitar.78 Assim, há fortes argumentos 

75 Não se ignoram os custos que a convocação de perito ou da comissão de peritos poderia 
gerar para o processo. A título meramente exemplificativo tem-se, além dos custos de 
transação para a escolha e contratação dos peritos, os custos relacionados ao aumento do 
tempo necessário para a resolução do caso. 

76 FALCÃO NETO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís Fernando e ARGUELHES, Diego Werneck. Juris-
dição, Incerteza e Estado de Direito. Revista de Direito Administrativo, v. 243, 2006. p. 97.

77 SUNSTEIN, Cass S. e VERMEULE, Adrian. Interpretation and Institutions. Michigan Law Re-
view, vol. 101, nº 04, 2003. p. 915.

78 Idem.
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para se evitar o uso do consequencialismo judicial quando as prognoses não 

são confirmadas até o final do processo.79

4. Inviabilidade da busca da decisão que produz as melhores 
consequências como metaestratégia de decisão
A partir da descrição de como o Supremo Tribunal Federal argumenta pelas 

consequências para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, 

o capítulo 3 tratou de possíveis problemas relativos à capacidade de os minis-

tros utilizarem argumentos consequencialistas. No presente capítulo, abando-

na-se o estudo do consequencialismo judicial na solução de casos concretos 

e passa-se a analisar o tema a partir de uma perspectiva consequencialista 

dinâmica, ou seja, analisam-se as consequências do consequencialismo judicial 

quando é levado adiante no país. Defende-se que, quando comparada a ou-

tras estratégias, a postura que prentende considerar todas as consequências 

possíveis da decisão para a resolução de todos os casos não é sustentável, 

devendo-se investir, portanto, na adoção de estratégias de maximização global 

em detrimento da maximização local.80

Holmes, em uma carta dirigida à Frankfurter, escreveu que “one of the first 

things for a court to remember is that people care more to know that the rules 

of the game will be stuck to, than to have the best possible rule”.81 A afirmação 

revela que a qualidade da solução do caso concreto é menos importante do 

que a resolução da questão em conformidade com as regras que orientam o 

processo de tomada de decisão.

Neste trabalho, a ideia de Holmes equivale à noção de que a busca por 

uma decisão que promova as melhores consequências no mundo fático não é 

tão relevante quanto a resolução do caso com base em regras claras, determi-

náveis e conhecidas pelas partes.

Assim, se a pergunta não é como ministros perfeitos devem decidir cada 

caso, mas sim como eles devem, dadas as suas limitações e as possibilidades 

de cometimento de falhas, agir em um contexto de complexidade82 no qual 

há uma multiplicidade de efeitos potencialmente desencadeados pela sua de-

79 O presente trabalho não lida com mecanismos que poderiam reduzir os custos associados 
a uma tomada de decisão num cenário de incerteza e risco. Sobre o tema, ver VERMEULE, 
Adrian. Rationally Arbitrary Decisions (in Administrative Law). Harvard Law School. Har-
vard Public Law Working Paper No. 13-24. Março, 2013. Disponível em: <http://ssrn.com/
abstract=2239155>. Acesso em: 30/11/2015.

80 VERMEULE, Adrian. Three Strategies of Interpretation. San Diego Law Review, nº 42, 2005. 
p. 628.

81 HOLMES, Oliver e BURTON David. Progressive Masks: Letters of Oliver Wendell Holmes, Jr., 
and Franklin Ford. Newark: University of Delaware Press, 1982. p. 67.

82 SUNSTEIN, Cass S. e VERMEULE, Adrian. Interpretation and Institutions. Michigan Law Re-
view, vol. 101, nº 04, 2003. p. 949.

http://ssrn.com/abstract=2239155
http://ssrn.com/abstract=2239155
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cisão, então a determinação da melhor estratégia de segunda ordem é con-

textual, pois dependente, dentre outras coisas, das capacidades institucionais 

daqueles que tomam a decisão.83

O estabelecimento de estratégias de segunda ordem trata da “fixação de 

estratégias de decisão capazes de reduzir os problemas gerais vinculados a 

decisões de casos específicos (decisões de primeira ordem)”.84 A escolha por 

uma estratégia de segunda ordem deveria levar em consideração tanto os cus-

tos para a tomada de decisão quanto o número, a magnitude e a qualidade dos 

erros a ela associados.85

Nesse sentido, a busca por uma decisão que promova as melhores con-

sequências em todos os casos tende a se mostrar insustentável na realidade 

brasileira.

Com efeito, ainda que em contextos estáticos não fosse possível defender 

que os ministros deveriam abandonar a consideração de todas as consequên-

cias das suas decisões86, em um contexto dinâmico há fortes razões para se 

afastar a adoção de uma posição localmente maximante. A busca pela melhor 

solução caso a caso (abordagem localmente maximizante), quando compa-

rada à adoção de posturas alternativas que impedem o juiz de buscar novas 

opções e informações (abordagem satisfatória87 e otimizante88,89, e.g.), tende a 

aumentar os custos decisórios e produzir mais erros ao longo do tempo.90 Esse 

entendimento revela que uma estratégia localmente maximizante não é neces-

sariamente globalmente maximizante, entendida esta última como a estratégia 

que reduz os custos e produz menos erros no decurso do tempo.

Dessa forma, com base no cenário descrito no capítulo 3, no qual as capa-

cidades epistêmicas dos ministros de se engajarem em argumentações conse-

83 Idem.
84 ARGUELHES, Diego e LEAL, Fernando. Pragmatismo como [Meta] Teoria Normativa da 

Decisão Judicial: Caracterização, Estratégias e Implicações. In: Daniel Antonio de Moraes 
Sarmento. (Org.). Filosofia e Teoria Constitucional Contemporânea. 1ª Ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009. p. 199.

85 SUNSTEIN, Cass R. e ULLMANN-MARGALIT. Second-order decisions. John M. Olin Program 
in Law and Economics. Working Paper nº 57, 1998. p. 4.

86 Conceitualmente, não haveria nenhuma justificativa para que, em um contexto estático, 
os ministros não escolhessem a melhor alternativa possível com base nas melhores conse-
quências a serem geradas. (VERMEULE, Adrian. Three Strategies of Interpretation. San 
Diego Law Review, nº 42, 2005. p. 609).

87 Em uma abordagem satisfatória, o ministro procuraria por uma decisão até encontrar aque-
la que fosse boa o suficiente, economizando tempo e recursos que poderiam ser gastos 
posteriormente na solução de outros casos. Ibidem, p. 610. 

88 Em uma abordagem otimizante, o ministro procuraria por uma decisão até que os custos 
dessa busca fossem iguais ou maiores do que os benefícios esperados da obtenção da nova 
informação. Idem. 

89 O que diferencia a abordagem satisfatória da otimizante é meramente o momento em que 
o tomador de decisão deixa de investir na busca por novas informações. Idem.

90 Ibidem, p. 610.
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quencialistas não são óbvias e a elaboração de prognoses parece decorrer mais 

de intuições do que propriamente de qualquer evidência empírica, a busca pela 

melhor solução em cada caso concreto, de forma que se promovam as melho-

res consequências possíveis, desconsidera os custos necessários e as chances 

de erro deste tipo de abordagem.91 Dentre os custos, têm-se aqueles relativos 

à obtenção de informações para elaboração dos juízos prognósticos. Quanto 

às chances de erro, problemas de racionalidade limitada tendem a dificultar a 

operacionalização de argumentações consequencialistas mais complexas, po-

dendo aumentar o número de decisões erradas.

Na realidade brasileira, os ministros do Supremo Tribunal Federal não são 

treinados para argumentar com base em consequências.92 O ensino jurídico do 

país, de maneira geral, não está preocupado em formar profissionais capazes 

de trabalhar com prognoses, ou mesmo elaborá-las. A título exemplificativo, a 

Resolução do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior 

nº 09 de 2004, que institui as diretrizes curriculares nacionais do Curso de Gra-

dução em Direito, não estabelece qualquer obrigatoriedade de que as faculda-

des disponibilizem matérias capazes de capacitar seus alunos para pensarem 

nos efeitos de suas decisões, o que demandaria, por sua vez, um currículo pre-

ocupado em treinar os alunos para analisar e manipular dados empíricos num 

cenário de incerteza.

Poder-se-ia alegar que esse déficit da formação dos ministros, a seu turno, 

poderia ser suprido pela nomeação de assessores treinados em outras áreas, 

os quais teriam expertise para analisar as evidências e realizar as prognoses 

inerentes à argumentação consequencialista. No entanto, de acordo com o art. 

91 do Regulamento da Secretaria do Supremo Tribunal Federal,93 o cargo de as-

sessor é privativo de bacharéis em Direito. Dessa forma, há fortes motivos para 

crer que as limitações dos ministros relativas à utilização de dados empíricos 

para estabelecimento de prognoses tenderão a se repetir em seus assessores.

91 ARGUELHES, Diego e LEAL, Fernando. Pragmatismo como [Meta] Teoria Normativa da 
Decisão Judicial: Caracterização, Estratégias e Implicações. In: Daniel Antonio de Moraes 
Sarmento. (Org.). Filosofia e Teoria Constitucional Contemporânea. 1ª Ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009. p. 201.

92 Os ministros devem ter “notável saber jurídico” e “reputação ilibada”, nos termos do art. 
101, da Constituição Federal de 1988. Teoricamente, seria possível a indicação de um minis-
tro não formado em Direito. No entanto, salvo o médico Cândido Barata Ribeiro, todos os 
ministros do Supremo Tribunal Federal graduaram-se em Direito.

93 In verbis, art. 91. Aos cargos integrantes das carreiras judiciárias corresponde o exercício 
das seguintes atribuições: I — Analista Judiciário — Área Judiciária: atividades de nível su-
perior, de natureza técnica, realizadas privativamente por bacharéis em Direito, relacio-
nadas ao processamento de feitos; apoio a julgamentos; análise e pesquisa de legislação, 
de doutrina e de jurisprudência nos vários ramos do Direito; a elaboração de laudos, atos, 
pareceres e informações jurídicas; bem como as relacionadas à especialidade Oficial de 
Justiça Avaliador Federal; (...).
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Ademais, a busca, no caso concreto, pela decisão que gera as melhores 

consequências, desconsidera os custos de oportunidade envolvidos na tomada 

de decisão. O ministro que procura analisar todas as consequências advindas 

de cada alternativa decisória concentra esforços e desperdiça tempo na solu-

ção de um caso quando o mais racional seria partir para um novo julgamento.94

No cenário brasileiro, dado o grande número de processos a serem julga-

dos diariamente, os custos de oportunidade parecem ser mais visíveis. Somen-

te entre os anos de 1988 e 2013, foram julgados 1.348.750 processos, dos quais 

218.147 tratavam especificamente de questões tributárias.95 Isso significa que, 

apenas em relação a essas últimas, aproximadamente 23 processos foram jul-

gados diariamente, desconsiderando-se a existência de fins de semana, reces-

sos e feriados. Neste quadro, além de ser praticamente impossível a operacio-

nalização de uma estratégia que busque a solução que promova as melhores 

consequências, já que os ministros do Supremo Tribunal Federal dificilmente 

teriam tempo para levar a sério todos os efeitos de sua decisão, a adoção de 

uma postura localmente maximizante também parece ser indesejável, já que 

concentra os esforços dos ministros na solução de um único caso quando o 

mais racional seria alocar o tempo em um novo julgamento, de forma a garantir 

a tutela jurisdicional ao maior número possível de indivíduos.

É possível, por fim, acrescentar-se uma crítica de tipo diverso à adoção 

da estratégia localmente maximizante pelos ministros. Esta crítica encontra 

amparo na aplicação da teoria do second-best. Conforme esta teoria, basta 

que uma condição necessária para a determinação da solução ótima não seja 

alcançável para que desapareçam as justificativas para se investir na satisfação 

de quaisquer das demais condições.96 Isso porque a segunda melhor decisão 

94 ARGUELHES, Diego e LEAL, Fernando. Pragmatismo como [Meta] Teoria Normativa da 
Decisão Judicial: Caracterização, Estratégias e Implicações. In: Daniel Antonio de Moraes 
Sarmento. (Org.). Filosofia e Teoria Constitucional Contemporânea. 1ª Ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009. p. 201.

95 Dados coletados do programa interativo “A Carga de Trabalho do STF”, desenvolvido pelo 
Supremo em Números. Disponível em: < http://www.fgv.br/supremoemnumeros/visualiza-
coes/cfilter-stf/index.html>. Acesso em: 09.12.2015.

96 No original: “It is well known that the attainment of a Paretian optimum requires the simul-
taneous fulfillment of all the optimum conditions. The general theorem for the second best 
optimum states that if there is introduced into a general equilibrium system a constraint 
which prevents the attainment of one of the Paretian conditions, the other Paretian condi-
tions, although still attainable, are, in general, no longer desirable. In other words, given that 
one of the Paretian optimum conditions cannot be fulfilled, then an optimum situation can 
be achieved only by departing from all the other Paretian conditions. The optimum situa-
tion finally attained may be termed a second best optimum because it is achieved subject 
to a constraint which, by definition, prevents the attainment of a Paretian optimum. From 
this theorem there follows the important negative corollary that there is no a priori way to 
judge as between various situations in which some of the Paretian optimum conditions are 
fulfilled while others are not. Specifically, it is not true that a situation in which more, but not 
all, of the optimum conditions are fulfilled is necessarily, or is even likely to be, superior to 
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somente poderá ser alcançada se abandonadas todas as condições ótimas, já 

que a satisfação do maior número possível de condições ótimas não conduz 

necessariamente à segunda melhor alternativa.97

A aplicação desta teoria no presente trabalho evidencia que não há qual-

quer justificativa para a defesa de que os ministros deveriam sempre buscar 

a melhor solução em todos os seus julgamentos. Em determinadas hipóteses, 

pode ser impossível a satisfação de todas as condições necessárias para a ob-

tenção da solução ótima. Assim, por exemplo, nos casos nos quais os juízos 

prognósticos inerentes à argumentação consequencialista são feitos em cená-

rios de incerteza há, por definição, falta de informações, o que indica a impos-

sibilidade de se preencherem todas as condições necessárias para a tomada de 

decisão ótima. Dessa forma, é possível defender que a segunda melhor decisão 

não é aquela que busca a melhor solução para o caso concreto, mas tão so-

mente aquela que reduz os custos e as chances de erro do processo decisório.

De todo o exposto, acredita-se que, no contexto da modulação dos efeitos 

da declaração de inconstitucionalidade em julgamentos tributários, a adoção de 

uma postura localmente maximizante tende a não ser globalmente maximizante.

Conclusão
O presente trabalho analisou o uso do consequencialismo judicial na modulação 

de efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade nos julgamentos 

de direito tributário. A partir de uma abordagem empírica, procurou-se discutir 

dois problemas teóricos distintos: o primeiro relativo a um possível déficit epis-

têmico dos ministros do Supremo Tribunal Federal para argumentarem com 

base em consequências; o segundo referente à insustentabilidade da adoção de 

uma postura localmente maximizante como metaestratégia de decisão.

O trabalho apresenta duas limitações. A primeira delas é que a pesquisa 

ignora a existência de prognoses tão “óbvias” capazes de afastar a necessidade 

de produção de provas para demonstração da sua ocorrência.98 Isso pode ser 

justificado pela necessidade de se preservar a neutralidade na pesquisa. Há 

uma linha tênue entre fatos notórios e não notórios, de forma que, na posição 

de pesquisadora, seria difícil determinar se os juízos prognósticos constantes 

nos votos dos ministros seriam notórios e não precisariam ser demonstrados 

a situation in which fewer are fulfilled. It follows, therefore, that in a situation in which there 
exist many constraints which prevent the fulfillment of the Parteian optimum conditions, 
the removal of any one constraint may affect welfare or efficiency either by raising it, by 
lowering it, or by leaving it unchanged.” Lipsey, R.G. e LANCASTER, Kelvin. The General 
Theory of Second Best. The Review of Economic Studies, vol. 24, nº 01, 1956-1957, p. 12.

97 Idem.
98 O art. 334, I, da Lei 5.869/1973 determina que fatos notórios não precisam ser provados (no 

novo Código de Processo Civil, o dispositivo foi repetido no art. 374, I). 
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ou, em sentido oposto, não seriam notórios e precisariam ser comprovados. 

Essa determinação em cada caso analisado poderia envolver o domínio mais 

aprofundado de cada tema posto à discussão no Supremo Tribunal Federal e, 

consequentemente, uma análise mais subjetiva para a respectiva classificação, 

podendo comprometer o resultado final do trabalho.

A segunda limitação é o fato de o trabalho não lidar com mecanismos 

que poderiam auxiliar, em cenários de incerteza e ignorância, tomadores de 

decisões racionalmente limitados a argumentar com base em consequências. 

Assim, o recurso a atributos heurísticos, como, por exemplo, a resposta a “per-

guntas difíceis por meio de respostas a perguntas mais fáceis”99 seria uma pos-

sível solução para lidar com os problemas acima, “sem abrir mão da referên-

cia ao juízo probabilístico como condição de correção da decisão que está 

pendente”.100

Apesar dessas limitações, com base nos dados coletados do sítio do Su-

premo Tribunal Federal, procurou-se responder aos problemas de pergunta 

formulados nas considerações introdutórias. As duas hipóteses apresentadas 

foram confirmadas: (i) os ministros usam argumentos consequencialistas para 

modular os efeitos temporais de decisões declaratórias de constitucionalidade 

em julgamentos de direito tributário e (ii) a maioria dos juízos prognósticos 

elaborados pelos ministros não é acompanhada de estudos, documentos ou 

dados capazes de lhes servir de suporte.

Uma vez confirmadas as hipóteses, o trabalho sugeriu que os ministros 

talvez não estivessem em melhores condições do que um indivíduo qualquer 

para argumentarem com base em consequências. Assim, dado que a utiliza-

ção do consequencialismo judicial pressupõe a elaboração de prognoses num 

cenário de incerteza quanto ao futuro, os ministros deveriam adotar uma po-

sição de deferência em relação às informações trazidas pelas partes e evitar 

o uso de argumentos consequencialistas quando inexiste qualquer evidência 

capaz de demonstrar que os juízos prognósticos poderiam decorrer da alter-

nativa decisória adotada.

Por fim, uma vez reconhecida a impossibilidade de se buscar, em todo 

julgamento, a decisão que promovesse as melhores consequências no mundo 

prático, sugeriu-se a autocontenção dos ministros, de forma que eles evitassem 

buscar casuisticamente a solução localmente maximizante.

99 SCHUARTZ, Luís Fernando. Interdisciplinariedade e Adjudicação: Caminhos e Descami-
nhos da Ciência no Direito. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstre-
am/handle/10438/ 2174/TpD%20008%20%20Schuartz%20%20Interdisciplinaridade%20
e%20adjudica%C3%A7%C3%A3o.pdf?sequence=1>. p. 28.

100 Idem. 
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APÊNDICE A

Tipo Número Data julga-

mento

Órgão 

julgador

Relator Decisão de mérito

01 ADI 4171 20/05/2015 Pleno Ellen Gracie — Ricar-

do Lewandowski (p/ 

acórdão)

Maioria — procedente

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE 

ATIVA AD CAUSAM DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO — CNC. 

CABIMENTO DO CONTROLE ABSTRATO AÇÃO PARA O QUESTIONAMEN-

TO DA CONSTITUCIONALIDADE DE CONVÊNIO FIRMADO PELOS ESTADOS 

MEMBROS. INCIDÊNCIA DO ICMS NA OPERAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. PA-

RÁGRAFOS 10 E 11 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA DO CONVÊNIO ICMS 110/2007, 

COM REDAÇÃO DADA PELO CONVÊNIO 101/2008 E, MEDIANTE ADITAMEN-

TO, TAMBÉM COM A REDAÇÃO DADA PELO CONVÊNIO 136/2008. ESTOR-

NO, NA FORMA DE RECOLHIMENTO, DO VALOR CORRESPONDENTE AO 

ICMS DIFERIDO. NATUREZA MERAMENTE CONTÁBIL DO CRÉDITO DO ICMS. 

O DIFERIMENTO DO LANÇAMENTO DO ICMS NÃO GERA DIREITO A CRÉDI-

TO. ESTABELECIMENTO DE NOVA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DE 

CONVÊNIO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 145, § 1º; 150, INCISO I; E 

155, § 2º, INCISO I E § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA JUL-

GADA PROCEDENTE. I — A legitimidade da Confederação Nacional do Co-

mércio — CNC para propor ação direta de constitucionalidade questionando 

dispositivos do interesse de setores do comércio já foi reconhecida por este 

Tribunal na ADI 1.332/RJ, de relatoria do Min. Sydney Sanches. II — Cabe a ação 

direta de inconstitucionalidade para questionar convênios, em matéria tribu-

tária, firmado pelos Estados membros, por constituírem atos normativos de 

caráter estrutural, requeridos pelo próprio texto Constitucional (art. 155, § 5º). 

Precedente da Corte. III — O Convênio 110/2007, com a redação dos Convênios 

101/2008 e 136/2008, atribuiu às refinarias de petróleo (que efetuam a venda 

de gasolina A às distribuidoras) a responsabilidade tributária pelo recolhimento 

do ICMS incidente sobre as operações comerciais interestaduais com o álcool 

etílico anidro combustível (AEAC) e biodiesel (B100), realizadas entre as usinas 

e destilarias, de um lado, e as distribuidoras de combustíveis, de outro (§ 5º da 

Cláusula Vigésima Primeira). IV — Os §§ 10 e 11 da Cláusula Vigésima Primeira 

do Convênio ICMS 110/2007, preveem o estorno do crédito, condizente com 

a saída de mercadoria sem incidência do ICMS, na forma de recolhimento do 

valor correspondente ao ICMS diferido, e não mediante anulação escritural. É 

dizer, em vez de ser determinado o estorno de um crédito, determina-se a 

realização de um recolhimento. V — A distribuidora não se credita do ICMS 
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diferido que onerou a operação de entrada, já que não há pagamento direto 

por ela. Isso porque a operação posterior de venda dos combustíveis gasolina 

tipo C e óleo diesel B5 aos postos em operação interestadual será imune e a 

distribuidora simplesmente informa à refinaria para o repasse. VI — As maté-

rias passíveis de tratamento via convênio são aquelas especificadas no § 4º 

do art. 155 da Constituição Federal. Portanto, não poderia o Convênio, a tí-

tulo de estorno, determinar novo recolhimento, inovando na ordem jurídica, 

transmudando a medida escritural — anulação de um crédito — em obrigação 

de pagar. VII — Além disso, considerando que o ICMS diferido já fora supor-

tado pelo substituto, na medida em que destacado na operação de aquisição 

do álcool e do biodiesel, tendo sido recolhido mediante repasse pela refinaria, 

a determinação de novo recolhimento de valor correspondente, dessa feita, 

a outro Estado, implica bitributação não autorizada pela Carta Magna. VIII — 

Inexistência de violação à destinação constitucional do ICMS sobre operações 

com combustíveis derivados de petróleo (art. 155, § 4º, I), na medida em que o 

montante recolhido a título de estorno diz respeito ao ICMS diferido, incidente 

sobre o álcool (AEAC) e o biodiesel (B100), e que não compromete o repasse 

do valor do ICMS presumido sobre a operação final com combustível derivado 

de petróleo ao Estado de destino. IX — Necessidade, em homenagem à segu-

rança jurídica, da modulação dos efeitos temporais da decisão que declara a 

inconstitucionalidade dos atos normativos atacados, para que produza efeitos 

a partir de seis meses contados da publicação do acórdão. X — Ação direta de 

inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente.

02 QO na ADI 4425 25/03/2015 Pleno Luiz Fux Maioria

Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS 

DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, 

ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE 

VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGI-

ME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMEN-

DA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURAN-

ÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME 

ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle ju-

dicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao con-

substanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da 

nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, 

notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de 

encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). 
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Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI 

nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI 

nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; 

ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de 

inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vi-

gência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emen-

da Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de 

primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração 

de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como mar-

co inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem 

(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até 

esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional 

nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios 

deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos crité-

rios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam 

resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública 

federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o 

IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas 

de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as com-

pensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédi-

to previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 

25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios 

por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos 

diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei 

própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do cré-

dito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) 

a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento 

dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não 

liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios 

(art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de 

Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que disci-

pline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos 

judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de 

compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o esto-

que de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor 

do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para 

que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos 

na forma da presente decisão.
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03 ADI 4481 11/03/2015 Pleno Roberto 

Barroso

Unânime — 

parcialmente 

procedente

Ementa: I. TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL QUE INSTITUI BENEFÍCIOS FIS-

CAIS RELATIVOS AO ICMS. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO INTERESTADUAL PRÉ-

VIO. OFENSA AO ART. 155, § 2º, XII, g, DA CF/88. II. CONTROLE DE CONSTI-

TUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS. 1. A instituição de 

benefícios fiscais relativos ao ICMS só pode ser realizada com base em convênio 

interestadual, na forma do art. 155, §2º, XII, g, da CF/88 e da Lei Complementar 

nº 24/75. 2. De acordo com a jurisprudência do STF, o mero diferimento do pa-

gamento de débitos relativos ao ICMS, sem a concessão de qualquer redução 

do valor devido, não configura benefício fiscal, de modo que pode ser estabe-

lecido sem convênio prévio. 3. A modulação dos efeitos temporais da decisão 

que declara a inconstitucionalidade decorre da ponderação entre a disposição 

constitucional tida por violada e os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, 

uma vez que a norma vigorou por oito anos sem que fosse suspensa pelo STF. 

A supremacia da Constituição é um pressuposto do sistema de controle de 

constitucionalidade, sendo insuscetível de ponderação por impossibilidade ló-

gica. 4. Procedência parcial do pedido. Modulação para que a decisão produza 

efeitos a contatar da data da sessão de julgamento.

04 ED no RE 595838 18/12/2014 Pleno Dias Toffoli Unânime 

— improce-

dente

EMENTA: Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. 

Pedido de modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitu-

cionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela 

Lei nº 9.876/99. Declaração de inconstitucionalidade. Ausência de excepcio-

nalidade. Lei aplicável em razão de efeito repristinatório. Infraconstitucional. 

1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida 

extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssi-

mo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não contêm indicação 

concreta, nem específica, desse risco. 2. Modular os efeitos no caso dos autos 

importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de 

valores que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está 

na proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se 

primazia à Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a controvér-

sia a respeito da legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da de-
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claração de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91, com 

a redação dada pela Lei nº 9.876/99. 5. Embargos de declaração rejeitados.

05 ED no RE 569056 19/11/2014 Pleno Joaquim Bar-

bosa — Dias 

Toffoli (p/ 

acórdão)

Unânime 

— improce-

dente

EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário decidido 

pelo Plenário. Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Com-

petência da Justiça do Trabalho. Alcance do art. 114, VIII, da Constituição Fe-

deral. Ausência de omissão ou de vícios. Modulação incabível na espécie. Em-

bargos rejeitados. 1. Não houve omissão no julgamento atacado, na medida 

em que o venerando acórdão, de fato, não declarou a inconstitucionalidade do 

art. 876, parágrafo único, da CLT, porquanto o acórdão recorrido, da lavra do 

Tribunal Superior do Trabalho, não reconheceu, de forma expressa, a incons-

titucionalidade dessa norma. 2. A pretensão da parte embargante de que seja 

reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para executar as contribui-

ções decorrentes de sentenças declaratórias e de sentenças homologatórias 

de acordo sempre que houver determinação expressa de “comprovação das 

contribuições incidentes sobre os salários pagos durante o período contratual 

reconhecido e anotado na CTPS do obreiro”, além de possuir caráter infringen-

te, o que é defeso, colide diretamente com o cerne do mérito julgado, o qual 

foi detalhado no voto vencedor. 3. Não se vislumbra a existência de interesse 

social ou público, tampouco de violação do princípio da segurança jurídica. Pe-

dido de modulação indeferido. 4. Embargos de declaração rejeitados.

06 RE 590809 22/10/2014 Pleno Marco Au-

rélio

Maioria — 

procedente

AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O 

Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido pró-

prio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformi-

zação da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA — VERBETE Nº 343 DA SÚMULA 

DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observa-

do em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitu-

cionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente 

quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente 

com a revelada na decisão rescindenda.
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07 RE 477323 16/10/2014 Pleno Marco Au-

rélio

Unânime — 

procedente

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS — BASE 

DE INCIDÊNCIA REDUZIDA — SISTEMA OPCIONAL. Sendo opcional o sistema 

a envolver base do tributo reduzida, não se tem violência ao princípio da não 

cumulatividade no que considerado o crédito de forma proporcional.

08 RE 635688 16/10/2014 Pleno Gilmar Men-

des

Maioria — 

negado 

provimento

Recurso Extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. 3. Não cumulatividade. 

Interpretação do disposto art. 155, §2º, II, da Constituição Federal. Redução de 

base de cálculo. Isenção parcial. Anulação proporcional dos créditos relativos 

às operações anteriores, salvo determinação legal em contrário na legislação 

estadual. 4. Previsão em convênio (CONFAZ). Natureza autorizativa. Ausência 

de determinação legal estadual para manutenção integral dos créditos. Anula-

ção proporcional do crédito relativo às operações anteriores. 5. Repercussão 

geral. 6. Recurso extraordinário não provido.

09 ED no RE 559937 17/09/2014 Pleno Dias Toffoli Unânime 

— improce-

dente

EMENTA: Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. 

Pedido de modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconsti-

tucionalidade de parte do inciso I do art. 7º da Lei 10.865/04. Declaração de 

inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. 1. A modulação dos efei-

tos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema que somente se 

justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem 

social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica, des-

se risco. 2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao con-

tribuinte o próprio direito de repetir o indébito de valores que eventualmente 

tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na proclamação do resul-

tado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à Constituição 

Federal. 4. Embargos de declaração não acolhidos.
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10 ADI 4628 17/09/2014 Pleno Luiz Fux Unânime — 

procedente

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERA-

ÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL 

(ICMS). PRELIMINAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRESENÇA DE RELAÇÃO LÓ-

GICA ENTRE OS FINS INSTITUCIONAIS DAS REQUERENTES E A QUESTÃO DE 

FUNDO VERSADA NOS AUTOS. PROTOCOLO ICMS Nº 21/2011. ATO NORMA-

TIVO DOTADO DE GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. MÉRITO. 

COBRANÇA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PELO ESTADO DE DESTI-

NO NAS HIPÓTESES EM QUE OS CONSUMIDORES FINAIS NÃO SE AFIGUREM 

COMO CONTRIBUINTES DO TRIBUTO. INCONSTITUCIONALIDADE. HIPÓTESE 

DE BITRIBUTAÇÃO (CRFB/88, ART. 155, § 2º, VII, B). OFENSA AO PRINCÍPIO 

DO NÃO CONFISCO (CRFB/88, ART. 150, IV). ULTRAJE À LIBERDADE DE 

TRÁFEGO DE BENS E PESSOAS (CRFB/88, ART. 150, V). VEDAÇÃO À COG-

NOMINADA GUERRA FISCAL (CRFB/88, ART. 155, § 2º, VI). AÇÃO DIRETA 

DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS 

EFEITOS A PARTIR DO DEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMI-

NAR, RESSALVADAS AS AÇÕES JÁ AJUIZADAS. 1. A Confederação Nacional 

do Comércio — CNC e a Confederação Nacional da Indústria — CNI, à luz dos 

seus fins institucionais, são partes legítimas para a propositura da ação direta 

de inconstitucionalidade que impugna o Protocolo ICMS nº 21, ex vi do art. 

103, IX, da Lei Fundamental de 1988, posto representarem, em âmbito nacional, 

os direitos e interesses de seus associados. 2. A modificação da sistemática 

jurídico-constitucional relativa ao ICMS, inaugurando novo regime incidente so-

bre a esfera jurídica dos integrantes das classes representadas nacionalmente 

pelas entidades arguentes, faz exsurgir a relação lógica entre os fins institucio-

nais a que se destinam a CNC/CNI e a questão de fundo versada no Protocolo 

adversado e a fortiori a denominada pertinência temática (Precedentes: ADI 

4.364/SC, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ.: 16.05.2011; ADI 4.033/DF, Plená-

rio, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ.: 07.02.2011; ADI 1.918/ES-MC, Plenário, Rel. 

Min. Maurício Corrêa, DJ.: 19.02.1999; ADI 1.003-DF, Plenário, Rel. Min. Celso de 

Mello, DJ.: 10.09.1999; ADI-MC 1.332/RJ, Plenário, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ.: 

06.12.1995). 3. O Protocolo ICMS nº 21/2011 revela-se apto para figurar como 

objeto do controle concentrado de constitucionalidade, porquanto dotado de 

generalidade, abstração e autonomia (Precedentes da Corte: ADI 3.691, Ple-

nário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ.: 09.05.2008; ADI 2.321, Plenário, Rel. Min. 

Celso de Mello, DJ.: 10.06.2005; ADI 1.372, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ.: 

03.04.2009). 4. Os Protocolos são adotados para regulamentar a prestação 
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de assistência mútua no campo da fiscalização de tributos e permuta de infor-

mações, na forma do artigo 199 do Código Tributário Nacional, e explicitado 

pelo artigo 38 do Regimento Interno do CONFAZ (Convênio nº 138/1997). Aos 

Convênios atribuiu-se competência para delimitar hipóteses de concessões de 

isenções, benefícios e incentivos fiscais, nos moldes do artigo 155, § 2º, XII, g, da 

CRFB/1988 e da Lei Complementar nº 21/1975, hipóteses inaplicáveis in casu. 

5. O ICMS incidente na aquisição decorrente de operação interestadual e por 

meio não presencial (internet, telemarketing, showroom) por consumidor final 

não contribuinte do tributo não pode ter regime jurídico fixado por Estados-

-membros não favorecidos, sob pena de contrariar o arquétipo constitucional 

delineado pelos arts. 155, § 2º, inciso VII, b, e 150, IV e V, da CRFB/88. 6. A 

alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte do ICMS, é devida 

à unidade federada de origem, e não à destinatária, máxime porque regime 

tributário diverso enseja odiosa hipótese de bitributação, em que os signatá-

rios do protocolo invadem competência própria daquelas unidades federadas 

(de origem da mercadoria ou bem) que constitucionalmente têm o direito de 

constar como sujeitos ativos da relação tributária quando da venda de bens 

ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade 

da Federação. 7. O princípio do não confisco, que encerra direito fundamental 

do contribuinte, resta violado em seu núcleo essencial em face da sistemática 

adotada no cognominado Protocolo ICMS nº 21/2011, que legitima a aplicação 

da alíquota interna do ICMS na unidade federada de origem da mercadoria ou 

bem, procedimento correto e apropriado, bem como a exigência de novo per-

centual, a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, a título 

também de ICMS, na unidade destinatária, quando o destinatário final não for 

contribuinte do respectivo tributo. 8. O tráfego de pessoas e bens, consagrado 

como princípio constitucional tributário (CRFB/88, art. 150, V), subjaz infringi-

do pelo ônus tributário inaugurado pelo Protocolo ICMS nº 21/2011 nas denomi-

nadas operações não presenciais e interestaduais. 9. A substituição tributária, 

em geral, e, especificamente para frente, somente pode ser veiculada por meio 

de Lei Complementar, a teor do art. 155, § 2º, XII, alínea b, da CRFB/88. In 

casu, o protocolo hostilizado, ao determinar que o estabelecimento remetente 

é o responsável pela retenção e recolhimento do ICMS em favor da unidade 

federada destinatária vulnera a exigência de lei em sentido formal (CRFB/88, 

art. 150, § 7º) para instituir uma nova modalidade de substituição. 10. Os Es-

tados membros, diante de um cenário que lhes seja desfavorável, não detêm 

competência constitucional para instituir novas regras de cobrança de ICMS, 

em confronto com a repartição constitucional estabelecida. 11. A engenharia 

tributária do ICMS foi chancelada por esta Suprema Corte na ADI 4565/PI-MC, 

da qual foi relator o Ministro Joaquim Barbosa, assim sintetizada: a) Operações 
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interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final contribuinte do 

imposto: o estado de origem aplica a alíquota interestadual, e o estado de des-

tino aplica a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, pro-

piciando, portanto, tributação concomitante, ou partilha simultânea do tributo; 

Vale dizer: ambos os Estados cobram o tributo, nas proporções já indicadas; b) 

Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final não 

contribuinte: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da 

alíquota interna; c) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a 

quem não é consumidor final: apenas o estado de origem cobra o tributo, com 

a aplicação da alíquota interestadual; d) Operação envolvendo combustíveis 

e lubrificantes, há inversão: a competência para cobrança é do estado de 

destino da mercadoria, e não do estado de origem. 12. A Constituição, diver-

samente do que fora estabelecido no Protocolo ICMS nº 21/2011, dispõe cate-

goricamente que a aplicação da alíquota interestadual só tem lugar quando 

o consumidor final localizado em outro Estado for contribuinte do imposto, a 

teor do art. 155, § 2º, inciso VII, alínea g, da CRFB/88. É dizer: outorga-se ao 

Estado de origem, via de regra, a cobrança da exação nas operações interes-

taduais, excetuando os casos em que as operações envolverem combustíveis 

e lubrificantes que ficarão a cargo do Estado de destino. 13. Os imperativos 

constitucionais relativos ao ICMS se impõem como instrumentos de preser-

vação da higidez do pacto federativo, et pour cause, o fato de tratar-se de 

imposto estadual não confere aos Estados membros a prerrogativa de insti-

tuir, sponte sua, novas regras para a cobrança do imposto, desconsiderando 

o altiplano constitucional. 14. O Pacto Federativo e a Separação de Poderes, 

erigidos como limites materiais pelo constituinte originário, restam ultrajados 

pelo Protocolo nº 21/2011, tanto sob o ângulo formal quanto material, ao criar 

um cenário de guerra fiscal difícil de ser equacionado, impondo ao Plenário 

desta Suprema Corte o dever de expungi-lo do ordenamento jurídico pátrio. 

15. Ação direta de inconstitucionalidade julgada PROCEDENTE. Modulação 

dos efeitos a partir do deferimento da concessão da medida liminar, ressalva-

das as ações já ajuizadas.

11 RE 680089 17/09/2014 Pleno Gilmar Men-

des

Unânime 

— negado 

provimento

Recurso extraordinário. 2. Constitucional e Tributário. 3. Interpretação do 

art. 155, § 2º, VII, “a” e “b”, VIII, da Constituição Federal. Vendas realizadas de 

forma não presencial a consumidor final não contribuinte do imposto. Aplica-

ção da alíquota interna no estado de origem. 4. Protocolo CONFAZ nº 21/2011. 
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Inconstitucionalidade. 5. Modulação dos efeitos. 6. Repercussão geral. 7. Recur-

so extraordinário não provido.

12 ADI 429 20/08/2014 Pleno Luiz Fux Unânime 

— improce-

dente

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. 

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONSTITUIÇÃO DO ESTA-

DO DO CEARÁ. IMPUGNAÇÃO AOS ARTIGOS 192, §§ 1º E 2º; 193 E SEU PARÁ-

GRAFO ÚNICO; 201 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO; 273, PARÁGRAFO ÚNICO; E 

283, III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ADEQUADO TRATAMENTO TRIBU-

TÁRIO AO ATO COOPERATIVO E ISENÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS ÀS PE-

QUENAS E MICROEMPRESAS; PEQUENOS E MICROPRODUTORES RURAIS; 

BEM COMO PARA AS EMPRESAS QUE ABSORVAM CONTINGENTES DE DEFI-

CIENTES NO SEU QUADRO FUNCIONAL OU CONFECCIONE E COMERCIALI-

ZE APARELHOS DE FABRICAÇÃO ALTERNATIVA PARA PORTADORES DE 

DEFICIÊNCIA. DISPOSIÇÕES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 

VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 146, INCISO III, ALÍNEA “C”, DA 

CRFB/88. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO 

FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 24, INCISO 

I, DA CRFB/88. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEMAIS DISPOSI-

TIVOS OBJURGADOS. CONCESSÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIOS E INCEN-

TIVOS FISCAIS. ICMS. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO INTERESTADUAL. AFRONTA 

AO DISPOSTO NO ARTIGO 155, § 2º, INCISO XII, “G”, DA CRFB/88. CAPUT DO 

ART. 193 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A 

CONSTITUIÇÃO SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EXCLUSÃO DO ICMS DO 

SEU CAMPO DE INCIDÊNCIA. 1. O Federalismo brasileiro exterioriza-se, dentre 

outros campos, no segmento tributário pela previsão de competências legisla-

tivo-fiscais privativas dos entes políticos, reservada à Lei Complementar esta-

belecer normas gerais. 2. A concessão de benefícios fiscais não é matéria rela-

tiva à inciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do 

estabelecido no artigo 61, § 1º, inciso II, alínea b, da CRFB/88. 3. O poder de 

exonerar corresponde a uma derivação do poder de tributar, assim, presente 

este, não há impedimentos para que as entidades investidas de competência 

tributária, como o são os Estados-membros, definam hipóteses de isenção ou 

de não incidência das espécies tributárias em geral, à luz das regras de compe-

tência tributária, o que não interdita a Constituição estadual de dispor sobre o 

tema. 4. O art. 146, III, “c”, da CRFB/88 determina que a lei complementar esta-

beleça normas gerais sobre matéria tributária e, em especial, quanto ao ade-
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quado tratamento tributário a ser conferido ao ato cooperativo praticado pelas 

sociedades cooperativas. 5. Não há a alegada inconstitucionalidade da Consti-

tuição estadual, porquanto a competência para legislar sobre direito tributário 

é concorrente, cabendo à União estabelecer normas gerais, aos Estados-mem-

bros e o Distrito Federal suplementar as lacunas da lei federal sobre normas 

gerais, a fim de afeiçoá-las às particularidades locais, por isso que inexistindo 

lei federal de normas gerais, acerca das matérias enunciadas no citado artigo 

constitucional, os Estados podem exercer a competência legislativa plena (§ 3º, 

do art. 24 da CRFB/88). 6. Consectariamente, o § 1º do artigo 192 da Constitui-

ção cearense que estabelece que “o ato cooperativo, praticado entre o associa-

do e sua cooperativa, não implica operação de mercado”, não é inconstitucio-

nal. 7. É que a Suprema Corte, ao apreciar situação análoga, assentou que, 

enquanto não promulgada a lei complementar a que se refere o art. 146, III, “c”, 

da CRFB/88, não se pode pretender que, com base na legislação local, não 

possa o Estado-membro, que tem competência concorrente em se tratando de 

direito tributário (artigo 24, I e § 3º, da Carta Magna), dê às cooperativas o tra-

tamento que julgar adequado, até porque tratamento adequado não significa 

necessariamente tratamento privilegiado, verbis: “Inexiste, no caso, ofensa ao 

artigo 146, III, ‘c’, da Constituição, porquanto esse dispositivo constitucional 

não concedeu às cooperativas imunidade tributária, razão por que, enquanto 

não for promulgada a lei complementar a que ele alude, não se pode pretender 

que, com base na legislação local mencionada no aresto recorrido, não possa o 

Estado-membro, que tem competência concorrente em se tratando de direito 

tributário (artigo 24, I e § 3º, da Carta Magna), dar às Cooperativas o tratamen-

to que julgar adequado, até porque tratamento adequado não significa neces-

sariamente tratamento privilegiado.”(RE 141.800, Rel. Min. MOREIRA ALVES, 

DJ de 30.10.97). 8. A concessão unilateral de benefícios fiscais relativos ao 

ICMS, sem a prévia celebração de convênio intergovernamental, nos termos do 

que dispõe a LC nº 24/75, recepcionada inequivocamente consoante jurispru-

dência da Corte, afronta ao disposto no artigo 155, § 2º, XII, “g”, da CRFB/88. 9. 

O comando constitucional contido no art. 155, § 2º, inciso “g”, que reserva à lei 

complementar federal “regular a forma como, mediante deliberação dos Esta-

dos e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão conce-

didos e revogados” aplicado, in casu, revela manifesta a inconstitucionalidade 

material dos dispositivos da Constituição cearense que outorga incentivo fiscal 

incompatível com a CRFB/88. Precedentes: ADI 84, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, 

Tribunal Pleno, julgado em 15/02/1996, DJ 19-04-1996. 10. A outorga de bene-

fícios fiscais relativos ao ICMS, sem a prévia e necessária celebração de convê-

nio entre os Estados e o Distrito Federal é manifestamente inconstitucional. 

Precedentes: ADI 2906/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011; ADI 2376/RJ, rel. 
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Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011; ADI 3674/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011; ADI 

3413/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011; ADI 4457/PR, rel. Min. Marco Aurélio, 

1º.6.2011; ADI 3794/PR, rel. Min. Joaquim Barbosa, 1º.6.2011; ADI 2688/PR, rel. 

Min. Joaquim Barbosa, 1º.6.2011; ADI 1247/PA, rel. Min. Dias Toffolli, 1º.6.2011; 

ADI 3702/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 1º.6.2011; ADI 4152/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 

1º.6.2011; ADI 3664/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, 1º.6.2011; ADI 3803/PR, rel. Min. 

Cezar Peluso, 1º.6.2011; ADI 2549/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1º.6.2011. 

11. Calcado nessas premissas, forçoso concluir que: a) O § 2º do art. 192 da 

Constituição cearense concede isenção tributária de ICMS aos implementos e 

equipamentos destinados aos deficientes físicos auditivos, visuais, mentais e 

múltiplos, bem como aos veículos automotores de fabricação nacional com até 

90 HP de potência adaptados para o uso de pessoas portadoras de deficiência, 

o que acarreta a declaração de sua inconstitucionalidade, sem a pronúncia de 

nulidade, por um prazo de doze meses. b) O caput do artigo 193 da Constitui-

ção cearense isenta as microempresas de tributos estaduais, ao passo que seu 

parágrafo único estende a isenção, de forma expressa, ao ICMS, o que acarreta 

a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único e do caput, este por 

interpretação conforme para excluir de seu âmbito de incidência o ICMS. c) A 

Inconstitucionalidade do artigo 201 e seu parágrafo único, da Constituição ce-

arense, é manifesta, porquanto pela simples leitura dos dispositivos verifica-se 

que o imposto estadual com tal campo de incidência é o ICMS, verbis: “Art. 201. 

Não incidirá imposto, conforme a lei dispuser, sobre todo e qualquer produto 

agrícola pertencente à cesta básica, produzido por pequenos e microproduto-

res rurais que utilizam apenas a mão de obra familiar, vendido diretamente aos 

consumidores finais. Parágrafo único. A não incidência abrange produtos oriun-

dos de associações e cooperativas de produção e de produtores, cujos quadros 

sociais sejam compostos exclusivamente por pequenos e microprodutores e 

trabalhadores rurais sem terra. d) O parágrafo único do art. 273 e o inciso III do 

art. 283, da Constituição cearense, incidem na mesma inconstitucionalidade, 

verbis: “Art. 273. Toda entidade pública ou privada que inclua o atendimento à 

criança e ao adolescente, inclusive os órgãos de segurança, tem por finalidade 

prioritária assegurar-lhes os direitos fundamentais. Parágrafo único. As empre-

sas privadas que absorvam contingentes de até cinco por cento de deficientes 

no seu quadro funcional gozarão de incentivos fiscais de redução de um por 

cento no ICMS. (…) Art. 283. Para estimular a confecção e comercialização de 

aparelhos de fabricação alternativa para as pessoas portadoras de deficiência, 

o Estado concederá: (…) III — isenção de cem por cento do ICMS. 12. Pedido de 

inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente para declarar: (i) in-

constitucional o parágrafo 2º do art. 192, sem a pronúncia de nulidade, por um 

prazo de doze meses, (ii) parcialmente inconstitucional o caput do art. 193, 
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dando-lhe interpretação conforme para excluir de seu âmbito de incidência o 

ICMS; (iii) inconstitucional o parágrafo único do artigo 193; (iv) inconstitucional 

o artigo 201, caput, e seu parágrafo único; (v) inconstitucional o parágrafo úni-

co do artigo 273; (vi) inconstitucional o inciso III do artigo 283; julgar improce-

dente o pedido quanto ao caput e §1º do artigo 192, todos os artigos da Cons-

tituição cearense.

13 AgR na Rcl 12692 27/02/2014 Pleno Luiz Fux Unânime — 

não conhe-

cido

Ementa: RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ART. 

25 DA LEI Nº 8.212/91. ART. 25 DA LEI Nº 8.870/94. INCONSTITUCIONALIDA-

DE DO TRIBUTO. COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDA-

DE DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NºS 

363.852/MG E 596.177/RS. TESE APRECIADA POR ESTA CORTE APENAS EM 

SEDE DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE 

PRECEDENTE EM CONTROLE ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE 

RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE ÍNDOLE ORDINÁRIA 

OU EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGA-

MENTO DA RECLAMAÇÃO Nº 10.793/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE, AUTORI-

ZANDO O JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 

1. A reclamação é inadmissível pelo só descumprimento de tese fixada em re-

percussão geral assentada no julgamento de recurso extraordinário, por isso 

que o instituto não é servil à substituição dos recursos cabíveis in itinere contra 

as decisões judiciais, porquanto raciocínio inverso consagraria pleito per sal-

tum com indevida supressão de instância (Reclamação nº 10.793/SP, Rel. Min. 

Ellen Gracie, j. em 13 de abril de 2011, acórdão pendente de publicação). 2. Re-

clamação ajuizada contra decisão de segundo grau que, em sede de apelação, 

declarou a inconstitucionalidade da contribuição social prevista nos arts. 25 

da Lei nº 8.212/91 e 25 da Lei nº 8.870/94, ressaltando, porém, que o crédito 

do contribuinte deveria sofrer “compensação com contribuições sobre folha 

de salários prevista no art. 22, incisos I e II, da Lei nº 8.212/91”. 3. Alegação de 

descumprimento da autoridade dos precedentes proferidos por este Supremo 

Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 363.852/MG e 

596.177/RS, oportunidade nas quais restou rejeitado o pleito de modulação da 

declaração de inconstitucionalidade das normas tributárias em jogo. 4. Inexis-

tindo, in casu, precedente fruto de exercício da fiscalização abstrata de consti-

tucionalidade, a reclamação constitucional não pode ser admitida, sob pena de 

frustrar a teleologia indispensável para a subsistência do sistema recursal pelo 
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manejo indevido da medida como sucedâneo de recurso de índole ordinária ou 

extraordinária. 5. Reclamação não conhecida.

14 ADI 2669 05/02/2014 Pleno Nelson Jobim 

— Marco 

Aurélio (p/ 

acórdão)

Maioria — im-

procedente

ICMS — TRANSPORTE TERRESTRE — LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 — 

CONSTITUCIONALIDADE. Mostra-se harmônica com a Constituição Federal a 

incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte terrestre.

15 RE 630733 15/05/2013 Pleno Gilmar Men-

des

Maioria — 

negado 

provimento

Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em con-

curso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa 

em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocor-

rência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização 

de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações 

pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da 

isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse 

público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em 

razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Vali-

dade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do 

julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

16 RE 559937 20/03/2013 Pleno Ellen Gracie 

— Dias Toffoli 

(p/ acórdão)

Unânime 

— negado 

provimento

EMENTA: Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/CO-

FINS — importação. Lei nº 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. 

Suporte direto da contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 

149, § 2º, III, da CF, acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valo-

rem. Valor aduaneiro acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições. 

Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de afronta. 1. Afastada a alegação 

de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do art. 195, § 4º, da CF. 

Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária e simultânea de 
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contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195, com alíquotas 

apartadas para fins exclusivos de destinação. 2. Contribuições cuja instituição 

foi previamente prevista e autorizada, de modo expresso, em um dos incisos do 

art. 195 da Constituição validamente instituídas por lei ordinária. Precedentes. 

3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4º, da Constituição. Não há que se dizer que 

devessem as contribuições em questão ser necessariamente não cumulativas. 

O fato de não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração 

do PIS e da COFINS pelo regime não cumulativo não chega a implicar ofensa 

à isonomia, de modo a fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro 

presumido, que implica submissão ao regime cumulativo, é opcional, de modo 

que não se vislumbra, igualmente, violação do art. 150, II, da CF. 4. Ao dizer que 

a contribuição ao PIS/PASEP— Importação e a COFINS-Importação poderão 

ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte 

derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência. 5. A referência ao 

valor aduaneiro no art. 149, § 2º, III, a, da CF implicou utilização de expressão 

com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação tri-

butária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação. 6. A Lei 

10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP-Importação e a COFINS —Importação, não 

alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a 

abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele 

não contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as 

contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem se-

jam calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, 

§ 2º, III, a, da Constituição Federal. 7. Não há como equiparar, de modo absolu-

to, a tributação da importação com a tributação das operações internas. O PIS/

PASEP-Importação e a COFINS-Importação incidem sobre operação na qual o 

contribuinte efetuou despesas com a aquisição do produto importado, enquan-

to a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento ou a receita, confor-

me o regime. São tributos distintos. 8. O gravame das operações de importa-

ção se dá não como concretização do princípio da isonomia, mas como medida 

de política tributária tendente a evitar que a entrada de produtos desonerados 

tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no País, visando, 

assim, ao equilíbrio da balança comercial. 9. Inconstitucionalidade da seguinte 

parte do art. 7º, inciso I, da Lei 10.865/04: “acrescido do valor do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Servi-

ços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação — ICMS 

incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, 

por violação do art. 149, § 2º, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01. 10. Recurso 

extraordinário a que se nega provimento.
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17 RE 405579 01/12/2012 Pleno Joaquim 

Barbosa

Maioria — 

procedente

Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. 

PNEUS. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DE 40% DO VALOR DEVIDO NAS OPE-

RAÇÕES REALIZADAS POR MONTADORAS. PEDIDO DE EXTENSÃO A EMPRE-

SA DA ÁREA DE REPOSIÇÃO DE PNEUMÁTICOS POR QUEBRA DA ISONO-

MIA. IMPOSSIBILIDADE. LEI FEDERAL 10.182/2001. CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(ARTS. 37 E 150, II). CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (ART. 111). Sob o pretexto 

de tornar efetivo o princípio da isonomia tributária, não pode o Poder Judiciário 

estender benefício fiscal sem que haja previsão legal específica. No caso em exa-

me, a eventual conclusão pela inconstitucionalidade do critério que se entende 

indevidamente restritivo conduziria à inaplicabilidade integral do benefício fiscal. 

A extensão do benefício àqueles que não foram expressamente contemplados 

não poderia ser utilizada para restaurar a igualdade de condições tida por dese-

quilibrada. Precedentes. Recurso extraordinário provido.

18 RE 596177 01/08/2011 Pleno Ricardo 

Lewandowski

Unânime — 

procedente

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCI-

ÁRIA. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMER-

CIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. ART. 25 DA LEI 8.212/1991, NA REDAÇÃO DADA 

PELO ART. 1º DA LEI 8.540/1992. INCONSTITUCIONALIDADE. I — Ofensa ao 

art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla contribuição caso o produ-

tor rural seja empregador. II — Necessidade de lei complementar para a insti-

tuição de nova fonte de custeio para a seguridade social. III — RE conhecido e 

provido para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/1992, 

aplicando-se aos casos semelhantes o disposto no art. 543-B do CPC.

19 ADI 3462 15/09/2010 Pleno Cármen 

Lúcia

Unânime — 

procedente

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBU-

TÁRIO. LEI PARAENSE N. 6.489/2002. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA O 

PODER EXECUTIVO CONCEDER, POR REGULAMENTO, OS BENEFÍCIOS FIS-

CAIS DA REMISSÃO E DA ANISTIA. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODE-

RES E DA RESERVA ABSOLUTA DE LEI FORMAL. ART. 150, § 6º DA CONSTI-

TUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A adoção do processo 
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legislativo decorrente do art. 150, § 6º, da Constituição Federal, tende a coibir o 

uso desses institutos de desoneração tributária como moeda de barganha para 

a obtenção de vantagem pessoal pela autoridade pública, pois a fixação, pelo 

mesmo Poder instituidor do tributo, de requisitos objetivos para a concessão 

do benefício tende a mitigar arbítrio do Chefe do Poder Executivo, garantindo 

que qualquer pessoa física ou jurídica enquadrada nas hipóteses legalmente 

previstas usufrua da benesse tributária, homenageando-se aos princípios cons-

titucionais da impessoalidade, da legalidade e da moralidade administrativas 

(art. 37, caput, da Constituição da República). 2. A autorização para a conces-

são de remissão e anistia, a ser feita “na forma prevista em regulamento” (art. 

25 da Lei n. 6.489/2002), configura delegação ao Chefe do Poder Executivo 

em tema inafastável do Poder Legislativo. 3. Ação julgada procedente.

20 ADI 875 24/02/2010 Pleno Gilmar Men-

des

Unânime — 

procedente

EMENTA: Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI n.° 875/DF, ADI n.° 

1.987/DF, ADI n.° 2.727/DF e ADI n.° 3.243/DF). Fungibilidade entre as ações 

diretas de inconstitucionalidade por ação e por omissão. Fundo de Participa-

ção dos Estados — FPE (art. 161, inciso II, da Constituição). Lei Complementar 

n° 62/1989. Omissão inconstitucional de caráter parcial. Descumprimento do 

mandamento constitucional constante do art. 161, II, da Constituição, segundo 

o qual lei complementar deve estabelecer os critérios de rateio do Fundo de 

Participação dos Estados, com a finalidade de promover o equilíbrio socioeco-

nômico entre os entes federativos. Ações julgadas procedentes para declarar a 

inconstitucionalidade, sem a pronúncia da nulidade, do art. 2º, incisos I e II, §§ 

1º, 2º e 3º, e do Anexo Único, da Lei Complementar n.º 62/1989, assegurada a 

sua aplicação até 31 de dezembro de 2012.

21 RE 363852 03/02/2010 Pleno Marco Au-

rélio

Unânime — 

procedente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO — PRESSUPOSTO ESPECÍFICO — VIOLÊN-

CIA À CONSTITUIÇÃO — ANÁLISE — CONCLUSÃO. Porque o Supremo, na aná-

lise da violência à Constituição, adota entendimento quanto à matéria de fundo 

do extraordinário, a conclusão a que chega deságua, conforme sempre sus-

tentou a melhor doutrina — José Carlos Barbosa Moreira —, em provimento ou 

desprovimento do recurso, sendo impróprias as nomenclaturas conhecimento e 

não conhecimento. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL — COMERCIALIZAÇÃO DE BOVI-

NOS — PRODUTORES RURAIS PESSOAS NATURAIS — SUB-ROGAÇÃO — LEI 
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Nº 8.212/91 — ARTIGO 195, INCISO I, DA CARTA FEDERAL — PERÍODO ANTE-

RIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 — UNICIDADE DE INCIDÊNCIA 

— EXCEÇÕES — COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL — PRECEDENTE — INE-

XISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante o texto constitucional, não subsiste 

a obrigação tributária sub-rogada do adquirente, presente a venda de bovinos 

por produtores rurais, pessoas naturais, prevista nos artigos 12, incisos V e VII, 

25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com as redações decorrentes 

das Leis nº 8.540/92 e nº 9.528/97. Aplicação de leis no tempo — considerações.

22 RG no RE 592321 01/08/2009 Pleno Cezar Peluso Unânime — 

não conhe-

cido

EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tributo. IPTU. Ta-

xas de Iluminação Pública e de Coleta de Lixo e Limpeza Pública. Alíquotas pro-

gressivas. Inconstitucionalidade reconhecida. Atribuição de efeitos prospecti-

vos à decisão. Ausência de repercussão geral. Recurso não conhecido. Não 

apresenta repercussão geral recurso tendente a atribuir efeitos prospectivos 

(ex nunc) a declaração incidental de inconstitucionalidade.

23 RE 377457 17/09/2008 Pleno Gilmar Men-

des

Maioria — im-

procedente

EMENTA: Contribuição social sobre o faturamento — COFINS (CF, art. 195, 

I). 2. Revogação pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às socieda-

des civis de profissão regulamentada pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91. 

Legitimidade. 3. Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei com-

plementar. Questão exclusivamente constitucional, relacionada à distribuição 

material entre as espécies legais. Precedentes. 4. A LC 70/91 é apenas formal-

mente complementar, mas materialmente ordinária, com relação aos dispositi-

vos concernentes à contribuição social por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira Al-

ves, RTJ 156/721. 5. Recurso extraordinário conhecido, mas negado provimento.

24 RE 556664 12/06/2008 Pleno Gilmar Men-

des

Unânime 

— negado 

provimento

EMENTA: PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. MATÉRIAS RESER-

VADAS A LEI COMPLEMENTAR. DISCIPLINA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIO-

NAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE 
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SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 45 E 46 DA LEI 8.212/91 E DO 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º DO DECRETO-LEI 1.569/77. RECURSO EXTRA-

ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. I. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. RE-

SERVA DE LEI COMPLEMENTAR. As normas relativas à prescrição e à decadência 

tributárias têm natureza de normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é re-

servada a lei complementar, tanto sob a Constituição pretérita (art. 18, § 1º, da CF de 

1967/69) quanto sob a Constituição atual (art. 146, b, III, da CF de 1988). Interpreta-

ção que preserva a força normativa da Constituição, que prevê disciplina homogê-

nea, em âmbito nacional, da prescrição, decadência, obrigação e crédito tributários. 

Permitir regulação distinta sobre esses temas, pelos diversos entes da federação, 

implicaria prejuízo à vedação de tratamento desigual entre contribuintes em si-

tuação equivalente e à segurança jurídica. II. DISCIPLINA PREVISTA NO CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL. O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), promul-

gado como lei ordinária e recebido como lei complementar pelas Constituições de 

1967/69 e 1988, disciplina a prescrição e a decadência tributárias. III. NATUREZA 

TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. As contribuições, inclusive as previdenciárias, 

têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na 

Constituição. Interpretação do art. 149 da CF de 1988. Precedentes. IV. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. Inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 

8.212/91, por violação do art. 146, III, b, da Constituição de 1988, e do parágrafo úni-

co do art. 5º do Decreto-lei 1.569/77, em face do § 1º do art. 18 da Constituição de 

1967/69. V. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. 

São legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 

da Lei 8.212/91 e não impugnados antes da data de conclusão deste julgamento.

25 RE 560626 12/06/2008 Pleno Gilmar Men-

des

Unânime 

— negado 

provimento

EMENTA: PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. MATÉRIAS RESER-

VADAS A LEI COMPLEMENTAR. DISCIPLINA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIO-

NAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE 

SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 45 E 46 DA LEI 8.212/91 E DO 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º DO DECRETO-LEI 1.569/77. RECURSO EXTRA-

ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. I. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. RE-

SERVA DE LEI COMPLEMENTAR. As normas relativas à prescrição e à decadência 

tributárias têm natureza de normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é re-

servada a lei complementar, tanto sob a Constituição pretérita (art. 18, § 1º, da CF de 
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1967/69) quanto sob a Constituição atual (art. 146, III, b, da CF de 1988). Interpreta-

ção que preserva a força normativa da Constituição, que prevê disciplina homogê-

nea, em âmbito nacional, da prescrição, decadência, obrigação e crédito tributários. 

Permitir regulação distinta sobre esses temas, pelos diversos entes da federação, 

implicaria prejuízo à vedação de tratamento desigual entre contribuintes em si-

tuação equivalente e à segurança jurídica. II. DISCIPLINA PREVISTA NO CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL. O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), promul-

gado como lei ordinária e recebido como lei complementar pelas Constituições de 

1967/69 e 1988, disciplina a prescrição e a decadência tributárias. III. NATUREZA 

TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. As contribuições, inclusive as previdenciárias, 

têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na 

Constituição. Interpretação do art. 149 da CF de 1988. Precedentes. IV. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. Inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 

8.212/91, por violação do art. 146, III, b, da Constituição de 1988, e do parágrafo úni-

co do art. 5º do Decreto-lei 1.569/77, em face do § 1º do art. 18 da Constituição de 

1967/69. V. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. 

São legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 

da Lei 8.212/91 e não impugnados antes da data de conclusão deste julgamento.

26 RE 559943 12/06/2008 Pleno Cármen 

Lúcia

Unânime 

— negado 

provimento

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS 

ARTIGOS 45 E 46 DA LEI N. 8.212/1991. ARTIGO 146, INCISO III, ALÍNEA B, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁ-

RIAS. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ARTIGOS 173 E 174 DO 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição da República de 1988 reserva à lei 

complementar o estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação 

tributária, especialmente sobre prescrição e decadência, nos termos do art. 

146, inciso III, alínea b, in fine, da Constituição da República. Análise histórica da 

doutrina e da evolução do tema desde a Constituição de 1946. 2. Declaração 

de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991, por disporem 

sobre matéria reservada à lei complementar. 3. Recepcionados pela Constitui-

ção da República de 1988 como disposições de lei complementar, subsistem os 

prazos prescricional e decadencial previstos nos artigos 173 e 174 do Código 

Tributário Nacional. 4. Declaração de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, 

salvo para as ações judiciais propostas até 11.6.2008, data em que o Supremo 

Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n. 

8.212/1991. 5. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
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27 RE 353657 25/06/2007 Pleno Marco Au-

rélio

Maioria — 

procedente

IPI — INSUMO — ALÍQUOTA ZERO — AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDI-

TAMENTO. Conforme disposto no inciso II do § 3º do artigo 153 da Constituição 

Federal, observa-se o princípio da não cumulatividade compensando-se o que 

for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, ante o 

que não se pode cogitar de direito a crédito quando o insumo entra na indús-

tria considerada a alíquota zero. IPI — INSUMO — ALÍQUOTA ZERO — CREDI-

TAMENTO — INEXISTÊNCIA DO DIREITO — EFICÁCIA. Descabe, em face do 

texto constitucional regedor do Imposto sobre Produtos Industrializados e do 

sistema jurisdicional brasileiro, a modulação de efeitos do pronunciamento do 

Supremo, com isso sendo emprestada à Carta da República a maior eficácia 

possível, consagrando-se o princípio da segurança jurídica.

28 RE 370682 25/06/2007 Pleno Ilmar Galvão 

— Gilmar 

Mendes (p/ 

acórdão)

Maioria — 

procedente

EMENTA: Recurso extraordinário. Tributário. 2. IPI. Crédito Presumido. In-

sumos sujeitos à alíquota zero ou não tributados. Inexistência. 3. Os princípios 

da não cumulatividade e da seletividade não ensejam direito de crédito pre-

sumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou 

sujeitos à alíquota zero. 4. Recurso extraordinário provido.

29 MC em 

ADI

3090 11/10/2006 Pleno Gilmar Men-

des

Maioria — im-

procedente

EMENTA: Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Medida 

Provisória nº 144, de 10 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a comercialização 

de energia elétrica, altera as Leis nºs 5.655, de 1971, 8.631, de 1993, 9.074, de 1995, 

9.427, de 1996, 9.478, de 1997, 9.648, de 1998, 9.991, de 2000, 10.438, de 2002, e 

dá outras providências. 2. Medida Provisória convertida na Lei n° 10.848, de 2004. 

Questão de ordem quanto à possibilidade de se analisar o alegado vício formal da 

medida provisória após a sua conversão em lei. A lei de conversão não convalida 

os vícios formais porventura existentes na medida provisória, que poderão ser ob-

jeto de análise do Tribunal, no âmbito do controle de constitucionalidade. Questão 

de ordem rejeitada, por maioria de votos. Vencida a tese de que a promulgação 
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da lei de conversão prejudica a análise dos eventuais vícios formais da medida 

provisória. 3. Prosseguimento do julgamento quanto à análise das alegações de ví-

cios formais presentes na Medida Provisória n° 144/2003, por violação ao art. 246 

da Constituição: “É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de 

artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda pro-

mulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive”. 

Em princípio, a medida provisória impugnada não viola o art. 246 da Constituição, 

tendo em vista que a Emenda Constitucional n° 6/95 não promoveu alteração 

substancial na disciplina constitucional do setor elétrico, mas restringiu-se, em ra-

zão da revogação do art. 171 da Constituição, a substituir a expressão “empresa 

brasileira de capital nacional” pela expressão “empresa constituída sob as leis bra-

sileiras e que tenha sua sede e administração no país”, incluída no § 1º do art. 176 

da Constituição. Em verdade, a Medida Provisória n° 144/2003 não está destinada 

a dar eficácia às modificações introduzidas pela EC n° 6/95, eis que versa sobre a 

matéria tratada no art. 175 da Constituição, ou seja, sobre o regime de prestação 

de serviços públicos no setor elétrico. Vencida a tese que vislumbrava a afronta 

ao art. 246 da Constituição, propugnando pela interpretação conforme a Consti-

tuição para afastar a aplicação da medida provisória, assim como da lei de con-

versão, a qualquer atividade relacionada à exploração do potencial hidráulico para 

fins de produção de energia. 4. Medida cautelar indeferida, por maioria de votos.

30 ED nos ED 

no RE

256588 19/02/2003 Pleno Ellen Gracie Maioria — 

procedente

SERVIÇO DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E DE COLETA DO-

MICILIAR DE LIXO. UNIVERSALIDADE. COBRANÇA DE TAXA. IMPOSSIBILIDA-

DE. Tratando-se de taxa vinculada não somente à coleta domiciliar de lixo, mas, 

também, à limpeza de logradouros públicos, que é serviço de caráter universal 

e indivisível, é de se reconhecer a inviabilidade de sua cobrança. Precedente: 

RE 206.777. Embargos de divergência conhecidos e providos.

31 MC em 

ADI

2251 15/03/2001 Pleno Sydney San-

ches

Unânime — 

prejudicada

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PRO-

VISÓRIA N° 1984-19, DE 29 DE JUNHO DE 2000. 1. Falta de aditamento da inicial, 

pelo Partido autor da Ação, para impugnar as últimas reedições da Medida Pro-

visória, ocorridas no curso do processo. 2. Não cabe à Advocacia Geral da União 

suprir essa falta. Pedido indeferido. 3. Ação julgada prejudicada, cassadas, em 

consequência, as medidas cautelares já concedidas. 4. Plenário. Decisão unânime.
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APÊNDICE B

Neste apêndice são apresentados os principais argumentos consequencialistas 

utilizados nas decisões analisadas.

1. ADI 4171
Argumentos consequencialistas são usados preponderantemente em formula-

ções genéricas ou em passagens que fazem referência ao impacto econômico 

que a declaração de inconstitucionalidade poderia gerar:

“A dedução correspondente ao ICMS-diferido para fins de repasse ao es-

tado da usina deve ser imputada ao estado consumidor, destinatário do com-

bustível final. Isso não afrontaria a regra de destino, prevista na Constituição, 

porquanto a dedução do ICMS-diferido diz respeito ao bicombustível, não 

afrontando em nada qualquer destinação quanto ao volume de combustível 

fóssil comercializado.

Tal simplificação facilitaria ainda mais a tributação, ao mesmo tempo em 

que continuaria a assegurar que os estados-sedes das distribuidoras não so-

fressem prejuízo fiscal. Que não percebam qualquer arrecadação quanto ao 

combustível misturado em seu território já é um efeito perverso da sistemática 

de concentração da destinação do tributo fóssil no estado de consumo; sofre-

rem prejuízo financeiro não se admite, de modo que é necessário encontrar 

uma solução nova, considerando-se que a simples exigência de recolhimento 

a título de estorno das distribuidoras é inválida.” (trecho do voto da ministra 

Ellen Gracie).

“Eu, por exemplo, não me sinto seguro para votar na matéria de ouvido 

e pela leitura que fiz do memorial, porque, a meu ver, as repercussões são 

seríssimas ao contribuinte, que passa a ser, em última análise, para utilizar um 

português claro, a distribuidora. Caso conclua-se pelo acolhimento do pedido, 

são seríssimas as consequências para o Estado, principalmente nas operações 

interestaduais.

Não tenho condições de votar, de improviso, na matéria.” (trecho da ma-

nifestação do ministro Marco Aurélio).

“Neste caso, está evidenciada a necessidade da modulação dos efeitos 

da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que se cuida de decisão que 

implicará sérias repercussões aos contribuintes e aos Estados-sedes das dis-

tribuidoras de combustíveis, que terão suas arrecadações diminuídas abrupta-

mente.” (trecho do voto do ministro Ricardo Lewandowski).
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“Qual é a consequência de modular-se essa decisão? Simplesmente as 

distribuidoras estarão compelidas ao pagamento de tributo que não encontra 

respaldo na Carta da República e, então, ter-se-á declaração de inconstitucio-

nalidade sem eficácia maior. E é possível que essas distribuidoras estejam, in-

clusive, sendo acionadas em Juízo para o pagamento desse tributo, indevido.

Concordo com Vossa Excelência. Julgo procedente o pedido formalizado, 

mas não modulo a decisão.” (trecho do voto do ministro Marco Aurélio).

Obs.: em questão de ordem suscitada, o ministro Marco Aurélio fez os 

ministros atentarem para o uso oportunístico do comparecimento às sessões. 

Discutia-se a possibilidade de se adiar o julgamento quanto à modulação para 

que mesmo aqueles que houvessem julgado a ADI improcente pudessem votar 

especificamente quanto à atribuição de efeitos prospectivos à decisão. Eis a 

manifestação final do ministro Marco Aurélio: “[a]gora, talvez fosse o caso, Pre-

sidente, de, chegando ao Plenário, não estando completo, ausentar-me e não 

participar da Sessão, porque esta, quanto ao resultado final do julgamento, não 

é válida. É o que estou a constatar a essa altura.”

2. QO na ADI 4425
Uma vez declarada a inconstitucionalidade da norma, a discussão quanto a 

modulação envolveu prognoses relativas à possibilidade de os estados de fato 

conseguirem cumprir com a sua obrigação de pagar os precatórios. O ministro 

Barroso, em especial, demonstrou-se preocupado com o fato de que não po-

deria o Supremo proferir uma decisão que piorasse a condição de credores dos 

estados e de que caberia ao STF sinalizar aos demais poderes o tipo de norma 

que imagina devesse ser editada.

Alguns argumentos consequencialistas são acompanhados de estudos 

econômicos, numa acepção bem ampla.

“Por fim, entendo que a declaração de inconstitucionalidade do §15 do art. 

100 da Constituição da República e do art. 97 do ADCT, ambos incluídos pela 

EC nº 62/2009, deve sim ter seus efeitos modulados no tempo. Isso porque, 

muito embora fosse desejável que todos os entes públicos honrassem suas 

dívidas pontualmente, a satisfação imediata de todos os credores do Estado 

poderia impactar sobremaneira a consecução dos demais misteres constitucio-

nais que cabem ao Poder Público, afetando a esfera jurídica de inúmeros outros 

cidadãos que nada têm a ver com recalcitrância da Fazenda em pagar as suas 

dívidas. Corrobora essa conclusão o fato de que o exercício financeiro de 2013 

já se encontra próximo do fim e boa parte do planejamento orçamentário refe-

rente a 2014 foi realizada com base na legislação então vigente, notadamente 

da EC nº 62/09.” (trecho do voto do ministro Luiz Fux).
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“Estou subscrevendo a proposta originária de Sua Excelência de (...) man-

ter a decisão interlocutória, que determinou a preservação do regime de pa-

gamento, porque, como Sua Excelência anunciou, após a decisão, houve ini-

ciativas no sentido até da suspensão do pagamento. De modo que gostaria de 

subscrever. Tenho em mãos um estudo — é claro que haverá vários estudos a 

propósito do assunto — fazendo esse acompanhamento. E, de fato, o estudo 

não é tão otimista, embora não seja também catastrófico. É de uma pessoa 

muito conhecida e que trabalha com dívida pública, professor José Roberto 

Afonso, do Rio de Janeiro, responsável, elaborador da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, juntamente com Gabriel Leal de Barros. E eles estimam que 62% dos 

estados terão condições de se ajustar a esse regime estabelecido e, portanto, 

quitar os débitos no prazo de quinze anos, mas que alguns nem sequer cum-

prirão esse modelo. E sabemos que há uma série de problemas, a despeito aí 

dos anúncios otimistas de alívio na dívida pública, no contexto federativo. Por 

exemplo, a redução da receita do Fundo de Participação dos Estados em ra-

zão da própria política fiscal que afeta o imposto de produtos industrializados, 

que é uma das fontes do FPE, como é uma das fontes do FPM. Tanto é que, 

a toda hora, estamos lendo nos jornais que está havendo uma redução de até 

10% nesse repasse, o que significa que as finanças estaduais estão passando 

por momentos complicados. Também, o artifício de apropriação de depósito, 

que foi dito aqui a propósito do Rio de Janeiro, vem sendo questionado; acho 

que inclusive no próprio CNJ, a polêmica, salvo engano, no próprio Supremo 

Tribunal Federal. Então...” (trecho da manifestação do ministro Gilmar Mendes).

“Eu apostaria o meu modesto reino como há algum ruído na comunicação 

dessa informação de que o Rio vai zerar no ano que vem.” (manifestação do 

ministro Luís Roberto Barroso colocando em dúvida as informações trazidas 

pelo ministro Gilmar Mendes).

“Os dados constantes desse estudo apontam que o Rio de Janeiro, hoje 

— portanto, em 2012 para 2013 —, tem um saldo devedor de algo em torno de 

4 bilhões, 755 milhões e alguma coisa. Portanto, é um dos maiores devedores 

nesse contexto; o que mostra que essa situação não é tão confortável assim. 

De modo que me parece, acho que gostaria de saudar o pedido de vista do mi-

nistro Barroso, porque o tema, certamente, demanda esse tipo de análise e há 

necessidade de que nós levemos em conta essa realidade. O próprio pronun-

ciamento da Procuradoria do Município de São Paulo... Veja, estamos a falar de 

dois estados pujantes, riquíssimos, ou de duas unidades riquíssimas — tanto o 

Estado de São Paulo, quanto o Município de São Paulo — e ambos têm dificul-

dades no pagamento; São Paulo tem uma dívida — o Estado — de 16,5 bilhões, 

portanto. E o Rio Grande do Sul — este está na lista daqueles que não conse-

guem cumprir, ministra Rosa, ministro Teori, não conseguiria cumprir dentro do 
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prazo de quinze anos — tem uma dívida de 6,8 bilhões. (...) Concluo, Presidente, 

relembrando uma frase do clássico, saudoso Victor Nunes Leal, o qual dizia que 

quem atua com legislação é como aquele que acondicionasse explosivos. Eu 

diria: quem lida com Jurisdição Constitucional também parece que, às vezes, 

está nessa mesma situação de lidar com situações...” (ministro Gilmar Mendes 

após a manifestação do ministro Barroso).

“É isso. Gostaria de aderir também à manifestação cautelar do Ministro 

Fux. E acho, Presidente, que é preciso criar um mecanismo institucional relati-

vamente automático que retire essa matéria do domínio das opções políticas, 

porque o governador, ele geralmente é eleito e ele já encontra essa dívida. (...)

E, portanto, ele acha que essa dívida não é dele; ele já chega com um passi-

vo imenso. (...)E, além disso, o processo político majoritário não ajuda, porque 

ninguém imaginará o sujeito, no último comício da sua campanha à reeleição, 

dizer: e ainda quero esclarecer à população que quitei todos os precatórios. 

Isso não tem nenhuma relevância do ponto de vista da política majoritária. De 

modo que a gente tem que encontrar um mecanismo, em que isso seja um 

processo orçamentário relativamente automático, ainda que condicionado às 

receitas, e que não dependa de uma decisão política, porque a decisão política 

é muito difícil nessa matéria.” (manifestação do ministro Luís Roberto Barroso).

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI — Senhor Presidente, 

quero também pedir a palavra e dizer que entendo que esse é um tema da mais 

alta complexidade; o Ministro Gilmar Mendes traz números que realçam esse 

aspecto. Sem prejuízo da proposta bastante pensada e refletida do eminente 

Ministro Luiz Fux, eu saúdo também o pedido de vista do Ministro Roberto Bar-

roso, porque é preciso, realmente, nesse tema, encontrar um equilíbrio entre a 

receita e as despesas, sobretudo, tendo em conta que a própria Constituição já 

vincula a receita dos Estados e dos Municípios, e da própria União, à educação 

e à saúde com uma parcela significativa. Então, nós vamos onerá-los também, 

e temos de onerá-los, porque a Constituição assim o determina, com mais uma 

vinculação, mas é preciso sempre ter em conta aquele brocardo romano ad im-

possibilia nemo tenetur, porque nós não podemos obrigar alguém ao impossí-

vel, sobretudo, tendo em conta que o administrador público precisa prestar os 

serviços públicos essenciais, sob pena de criar-se um caos social irreversível, e 

não é isso que o Supremo Tribunal Federal, evidentemente, deseja. Temos que 

atender aos interesses dos credores da Fazenda Pública, que são importantes, 

são relevantes, mas não podemos também, de outro lado, deixar que o Estado 

não preste os serviços públicos essenciais. Essa é uma questão fundamental, 

nós precisamos auscultar ambas as partes com muito cuidado.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES — Ministro Lewandowski, se Vos-

sa Excelência me permite apenas uma observação. Há uma grande responsabi-
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lidade na fixação apenas desse prazo, se é o caso, porque, se fosse de um ano 

ou de cinco anos, significa que, no próximo orçamento, o Estado terá de arcar 

com os custos normais dos precatórios mais o estoque para liquidá-los de uma 

só vez. Essa é a premissa.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO — Não imagino sequer a percen-

tagem de comprometimento para chegar-se a esse resultado!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES — Esse é o resultado, quer dizer, 

se for em cinco anos, significa que terá que haver, portanto, em 2019...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) — A Ministra Rosa lembrou 

bem, são nove anos, porque a Emenda Constitucional é de 2009; nós estamos 

em 2013, já se passaram quatro, agora mais cinco anos.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES — Sim, mas, ao fixar o prazo, nós 

estamos, de qualquer forma, fazendo com que, no orçamento a iniciar agora 

segundo a nova versão, sem o parcelamento, terá de haver a quitação de todos 

os débitos pendentes. Esse é o dado, portanto, praticamente uma boa parte da 

receita estará...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) — Mas eu mantenho a vincu-

lação. O Ministro Roberto Barroso vai ler o voto.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES — Não. Estou falando que uma 

vez terá de quitar todo o estoque referente a esse parcelamento. Isso é uma 

engenharia que precisa ser contemplada, tendo em vista a modulação apenas 

com o prazo fixado.

“O Supremo Tribunal Federal, portanto, só não declarou a inconstitucio-

nalidade do art. 33 do ADCT, que também foi arguida, porque entendeu — a 

meu ver, com razão — que não existe inconstitucionalidade de norma constitu-

cional originária. Mas, nas outras duas vezes que a matéria chegou ao Plenário, 

o Supremo derrubou, por inconstitucionais, os tratamentos legislativos que o 

Congresso, que o Poder Constituinte derivado, havia proposto.

Eu acho que é chegada a hora de o Supremo Tribunal Federal dar alguma 

sinalização do que nós achamos legítimo se fazer nessa matéria. E, por essa 

razão, o meu voto é dividido em duas partes: na primeira parte, eu cuido da 

questão específica da modulação, e já adianto que, em linhas gerais, estarei 

acompanhando o voto do eminente Luiz Fux, estou ressalvando todos os paga-

mentos que já foram efetuados. E, assim, nesse particular, estou dando a mes-

ma modulação dada por Sua Excelência, inclusive em relação aos pagamentos 

que tenham sido efetuados pelos mecanismos alternativos do leilão, ordem 

crescente e acordo direto.

Na questão da não retroação — e, portanto, da modulação —, eu tenho 

duas pequenas divergências com o eminente Ministro Luiz Fux, que destaco 

agora. A primeira delas diz respeito à manutenção das compensações já feitas. 



 CONSEQUENCIALISMO JUDICIAL NA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS DECISÕES 121

Eu estou considerando válidas as já feitas até a data do julgamento e estou 

decidindo assim porque acho que o desfazimento dessas compensações teria 

como efeito a restauração dos créditos tributários extintos, renovando, assim, 

uma litigiosidade independentemente de iniciativa das partes, sendo certo que 

eu ressalvo que quem considere que no seu caso concreto a compensação foi 

feita indevidamente ou foi feita a maior pode ir a juízo para questionar. Não é 

uma invalidação geral, portanto. Eu estou mantendo as compensações, mas 

não estou fechando a porta para quem tenha um fundamento específico. (...)

Aí, eu caio num ponto que gostaria de destacar: o pior serviço que o Su-

premo Tribunal Federal poderia prestar ao País seria entregar de volta à so-

ciedade, ou entregar de volta aos credores, uma situação de fato pior do que 

aquela que eles tinham com a Emenda Constitucional nº 62. Porque, verdade 

seja dita, a Emenda Constitucional nº 62, apesar da sua moratória de 15 anos — 

que o Supremo Triubnal Federal considerou inaceitável —, ela conseguiu pela 

primeira vez, desde o início da vigência da Constituição de 88, retirar estados e 

municípios da inércia cômoda que foi denunciada no voto do eminente Ministro 

Luiz Fux e, portanto, os pagamentos começaram a ser feitos.

Sendo assim, nós não gostaríamos de ter a responsabilidade, eu suponho, 

de devolvermos o status quo de manifesta inconstitucionalidade que vigorava 

antes da Emenda 62. E que eu repito: o descumprimento reiterado de preca-

tórios, por lustros e décadas, é uma desmoralização para o Poder Judiciário, 

porque é uma ordem judicial — uma condenação judicial — que está sendo 

descumprida, além de ser um mau exemplo de deslealdade do Estado para 

com o seu cidadão. Qualquer cidadão, na verdade qualquer empresa que se 

comportasse nos seus negócios privados como se comporta o Estado brasilei-

ro teria a falência decretada. Evidentemente nós não podemos, nem queremos, 

chancelar esse estado de coisas. Ao mesmo tempo, cada governante que che-

ga encontra um passivo tão elevado, ao qual ele não deu causa pessoalmente, 

que ele se sente meio desobrigado de honrar aquela dívida. Portanto, eu acho 

que nós precisamos, de alguma forma, arrumar este caminho.

Nós precisamos estabelecer um regime de transição, um regime que per-

mita aos entes devedores cumprirem a determinação do Supremo nos cinco 

anos da modulação proposta pelo Ministro Luiz Fux, que eu imagino seja um 

prazo razoável. A simples modulação por cinco anos, sem nenhuma providên-

cia nova complementar, já que os cálculos tinham sido feitos para 15 anos, fará 

com que, ao final de cinco anos, o estoque e a situação de inconstitucionalida-

de persistam. (...)

Para efeito de pagamento, — e aqui este ponto talvez seja o único, a meu 

ver, em que verdadeiramente se estará inovando normativamente —, eu acho 

que, para poder cumprir a decisão de pagar em cinco anos, os entes devedores 
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terão de aumentar, em alguma medida, o grau de comprometimento da sua 

receita corrente líquida.

Aqui, para dar um dado de fato, a percepção geral é que o máximo de 

vinculação possível é 3%. Por isso eu estou propondo aumentar esta vinculação 

em 1%, dividido 0,5%, em 2015, e 0,5%, em 2016. Para poder cumprir a decisão 

de pagar em cinco anos, os entes devedores terão de aumentar, em alguma 

medida, o grau de comprometimento de suas receitas correntes líquidas com 

o pagamento de precatórios. Do contrário, daqui a cinco anos, a decisão vai 

ter sido descumprida, e tudo permanecerá na mesma. A Emenda nº 62, como 

se sabe, impôs níveis mínimos de vinculação. Na verdade, ela deu uma opção, 

como falei para o Ministro Celso de Mello: ou divide o estoque por quinze ou 

observa as vinculações, que é o mínimo de 1,5 a 2% para os estados e o mínimo 

de 1 a 1,5% para os municípios. Pois bem, para cumprir a decisão, os entes deve-

dores terão de aumentar essa vinculação. Eu estou propondo que se aumente 

em 1%: 0,5% em 2015 e 0,5% em 2016.

Essa é a proposta, com a seguinte válvula de escape: se o ente devedor 

demonstrar que não tem condições de aumentar a vinculação da sua receita 

corrente líquida, sem comprometimento de suas demais obrigações constitu-

cionais, aí, então, não será compelido a fazê-lo.

Alguém perguntará: bom, mas, então, fica por isso mesmo? Aí, vem a con-

sequência mais tenebrosa de todas, pior do que a intervenção federal, Ministro 

Luiz Fux: com uma consequência: até a extinção do estoque de precatórios, o 

ente devedor será impedido de destinar qualquer valor dos seus orçamentos 

para a realização de publicidade institucional, ressalvadas as comunicações de 

emergência à população.” (trecho do voto do ministro Luís Roberto Barroso)

“Ministro Luís Roberto Barroso, com a vênia de Vossa Excelência, há um 

argumento lançado no meu voto que não tenho o menor problema em des-

pojar-me para resolver o problema. É que, na verdade, no voto que proferi, 

entendi que o índice da caderneta de poupança efetivamente não reflete a de-

fasagem da inflação. Mas também relembrei que a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o Supremo Tribunal Federal não 

pode fixar índices. Então, na verdade, eu apliquei retroativamente para que 

incidisse o índice oficial e não o índice da poupança.

Entretanto, há algumas ponderações de graves prejuízos ao erário que, 

numa ponderação de interesse, não me causariam a menor dificuldade de, di-

gamos assim, abrir mão desse tópico do voto porque, por exemplo, a Advo-

cacia da União mencionou, com a lealdade que lhe é peculiar, que, não adota-

do esse entendimento, haveria um prejuízo de bilhões para o Tesouro. Então, 

evidentemente, nós temos também que garantir a governabilidade política e 

econômica do País. Não é só uma divagação acadêmica sobre a inconstitu-



 CONSEQUENCIALISMO JUDICIAL NA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS DECISÕES 123

cionalidade.” (trecho da retificação de voto do ministro Luiz Fux, após ouvir o 

voto do ministro Barroso).

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO — Vossa Excelência me permite? 

A meu ver, com a devida vênia, há dois aspectos que consubstanciam, sob 

minha óptica, obstáculo intransponível: o primeiro é que não podemos atuar 

como legisladores positivos, muito menos para alterar a Carta da República. O 

segundo é que precatório está jungido a orçamento, e, portanto, deve ser liqui-

dado conforme a força do orçamento, e não de depósitos judiciais que estão 

fora da esfera do Estado, propriamente dito, em termos de disponibilidade, já 

que são feitos e vinculados a certa relação jurídica processual.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO — Muito obrigado pela 

intervenção. Eu só preciso dizer que, no tocante aos estados, eu não estou 

determinando, eu estou apenas observando uma fórmula bem sucedida. Esta é 

uma faculdade, porque isso depende de lei estadual.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO — Ministro, uma lei que, sem an-

tecipar convencimento, conflita com a Carta da República, conflita com a segu-

rança jurídica, que é o objetivo do depósito judicial.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO — Eu entendo e respei-

to, mas não penso assim, até porque tive o cuidado de verificar se havia algum 

risco. Eu acho que a única preocupação que se pode ter, mas isso não está em 

discussão, é pensar uma fórmula de o Estado, depois de sanar a inconstitucio-

nalidade e não pagar os precatórios, repor a conta dos depósitos no mesmo 

nível em que estavam. Mas essa é uma discussão que não é preciso fazer aqui.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES — É só para deixar claro que essa 

apropriação de que nós estamos a falar — até porque, no plano federal, nunca 

se cogitou a não ser de um tipo de levantamento e reposição, essa reposição, 

ela tem de ser obrigatória.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO — Não. No plano federal 

é diferente. No plano federal, pelas duas leis que eu referi, há uma disposição de 

70%, mas, em garantia, você tem que criar um fundo de reserva, para depois, 

que é a mesma coisa que o Estado está fazendo. Portanto, a meu ver, a diferen-

ça é deixar o dinheiro parado ou fazer uma coisa boa com o dinheiro.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES — Não, não. Essa é uma outra 

questão. Agora, a reposição, em qualquer hipótese, ela é obrigatória. Eu sei 

que no Estado do Rio de Janeiro tem uma lenda urbana que diz que parte des-

se dinheiro jamais foi reivindicada; e coisa do tipo. Coisa que o depoente não 

acredita.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO — Daqui a pouco, Ministro — Vos-

sa Excelência me permite? —, se fosse possível, haveria um arrependimento 

eficaz por parte dos requerentes dessas ADIs.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) — Só uma intervenção rá-

pida. É porque eu tive o cuidado de me informar sobre se esses depositantes 

— esses beneficiários dos depósitos — corriam algum risco de não receberem 

no momento oportuno. E fui informado, pela Presidência dos Tribunais que 

utilizam essa metodologia, que isso jamais poderá acontecer. Então, tem um 

efeito prático. Em segundo lugar, é tradição aqui do Supremo Tribunal Federal 

— até porque depois daqui não sei para onde se vai — a adoção, nas declara-

ções de inconstitucionalidade, de decisões aditivas. Essa postura minimalista 

de que o Supremo Tribunal Federal não pode, de forma alguma, acrescentar 

como legislador positivo, data maxima venia, pelo menos, na melhor referência 

que eu tenho, o Ministro Gilmar Mendes destaca, na sua obra sobre o controle 

da constitucionalidade, as inúmeras espécies de sentenças aditivas, demolitó-

rias, e sentenças de várias espécies. Então, como Vossa Excelência destacou, 

se nós temos que dar a última palavra, e temos que dar uma solução que não 

reflita apenas uma divagação literária, acadêmica, tem que ser um resultado, 

jurisprudência de resultado, Vossa Excelência está sugerindo, dentro do prisma 

da legalidade, aquilo que é possível fazer dentro do arsenal jurídico que nós 

dispomos. De sorte que eu vou ouvir, como o Ministro Gilmar sugeriu.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO — Que o Congresso o faça, por-

que não somos legisladores positivos, sob pena de reinar a babel. Não sei o 

que poderá ocorrer em termos de bumerangue, considerada reação do Poder 

Legislativo.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) — O legislador já fez duas 

vezes. Declaramos inconstitucional duas vezes.

(...)

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO — (...) Eu penso que, 

em relação aos precatórios, vigora, e de longa data, uma situação de incons-

titucionalidade de fato. Talvez, desde o início da vigência da Constituição de 

1988, exista a situação inconstitucional de as Fazendas Públicas não pagarem 

os precatórios, o que significa dizer de decisões judiciais que não são cumpri-

das. Diante dessa longa situação de inconstitucionalidade de fato...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO — Passa a ser o calote oficial, nas 

costas do Judiciário!

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO — Exatamente. Portan-

to, eu considero que há uma situação de inconstitucionalidade que justifica 

uma postura mais proativa do Poder Judiciário e do Supremo, inclusive pela 

razão de que o Poder Legislativo, ou o poder constituinte reformador, por duas 

vezes, apresentou soluções, e, por duas vezes, o Supremo disse que não esta-

vam boas. E acho que é uma situação excessivamente cômoda nós ficarmos 

derrubando as propostas do legislativo sem colocar nada no lugar, sendo que o 
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que estamos colocando no lugar, para vigorar a partir de janeiro de 2015, pode 

ser revisto pelo Poder Legislativo. Nós estamos apenas preenchendo uma lacu-

na se e enquanto o Poder Legislativo não dispuser a respeito.

O desfecho do caso deixou evidente a necessidade de se considerar algu-

ma técnica de decisão capaz de evitar o agravamento do estado de inconstitu-

cionalidade que fundamentou a decisão da Corte.

(...)

Nesse sentido, mostra-se imperioso que possamos adotar uma solução a 

fim de adequar a eficácia da decisão de inconstitucionalidade às circunstâncias 

do caso em julgamento.

(...)

Agora, como antes, temos não apenas uma norma, mas uma situação de 

fato, um estado de inconstitucionalidade a enfrentar. Pesquisa realizada em 

outubro de 2013, pelos economistas José Roberto Afonso e Gabriel Leal de 

Barros, com base nos informações levantadas pelo GEFIN, Grupo de Gestores 

das Finanças Estaduais, um dos principais órgãos de assessoramento do Con-

selho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), dá conta da gravidade da si-

tuação. No estudo intitulado “A Polêmica sobre os Precatórios nos Orçamentos 

Públicos”, Afonso e Barros informam que os cinco maiores devedores são: São 

Paulo (R$ 16,5 bilhões), Rio Grande do Sul (R$ 6,8 bilhões), Rio de Janeiro (R$ 

4,8 bilhões), Paraná (R$ 4,6 bilhões) e Minas Gerais (R$ 3,7 bilhões).

(...)

Entre os treze Estados considerados na pesquisa — SP, RS, RJ, PR, MG, BA, 

SC, PI, GO, ES, RN, AC e AP —, apenas o Estado do Espírito Santo é que, “em 

aproximadamente 4 anos, deverá ser capaz de quitar o saldo de precatórios, 

se mantido o fluxo médio anual de R$ 200 milhões de pagamento”, dizem os 

autores. Para os economistas, seriam necessários pelo menos mais doze anos, 

a contar da data da pesquisa (2013), para que se pudesse dar conta das atuais 

dívidas.

(...)

Tomo o estudo aqui apenas à guisa de ilustração, para que não percamos 

de vista a gravidade da situação e a importância das implicações da decisão 

que esta Corte adotará em relação às finanças dos diferentes Estados e Muni-

cípios da Federação.

(...)

O Tribunal, como já disse, vê-se agora obrigado a considerar o impacto 

de sua decisão nas administrações estaduais e municipais. Não se pode ignorar 

que a solução aqui adotada projeta efeitos severos em relação aos Estados e 

Municípios e que isso deve também ser levado em conta ao decidir. (trechos do 

voto do ministro Gilmar Mendes).
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3. ADI 4481
Os ministros usaram formulações genéricas para se referir aos efeitos negati-

vos da declaração de inconstitucionalidade com eficácia ex tunc. Interessante a 

discussão travada entre os ministros a fim de determinar a partir de quando se-

ria atribuída a eficácia prospectiva — se do dia da sessão do julgamento ou da 

publicação da ata. O argumento de que contribuintes poderiam se aproveitar 

de benefício fiscal, cuja inconstitucionalidade já havia sido declarada, fez com 

que os ministros optassem como marco inicial a data da sessão de julgamento.

“É certo que a jurisprudência do STF sobre o procedimento a ser obser-

vado para o deferimento de benefícios em matéria de ICMS é mais do que 

conhecida. Não gera grande surpresa a decisão ora proferida, no sentido da 

inconstitucionalidade da lei estadual. Por outro lado, a norma em exame vi-

gorou por oito anos, com presunção de constitucionalidade, de modo que a 

atribuição efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade geraria um 

grande impacto e um impacto injusto para os contribuintes.(...)

A questão da modulação é extremamente delicada, inclusive pelas razões 

já apresentadas pelo advogado da tribuna e mais de uma vez suscitadas pelo 

Ministro Marco Aurélio em outros contextos. A modulação faz com que, em 

certa medida, “o crime compense”, porque mal ou bem esta lei vigorou desde 

2007 até agora quando nós a estamos declarando inconstitucional. A circuns-

tância aqui relevante é que o Ministro Joaquim Barbosa aplicou a técnica do 

artigo 12, o rito do artigo 12. E por isso levou esses anos todos para julgar.

Por outro lado, Presidente, longe de querer fazer a opção que estimule um 

comportamento de infração à Constituição, a verdade é que esta lei vigorou 

por oito anos, portanto, os jurisdicionados e os contribuintes que cumpriram a 

lei, até porque, enquanto não declarada inconstitucional, vigia o mandamento 

da sua presunção de constitucionalidade, eu penso que desfazer retroativa-

mente todos esses anos de benefícios seria de um impacto talvez imprevisível 

e possivelmente injusto em relação, pelo menos, às partes privadas que cum-

priram a lei tal como ela foi posta.

(...)

Mas, neste caso que ela vigorou por praticamente oito anos, eu acho que 

nós precisamos fazer uma ponderação. Qual é a ponderação que se faz? É a 

ponderação entre a regra da Constituição que foi violada, a que exige a obser-

vância de um rito específico, e, do outro lado, a segurança jurídica, a boa-fé, 

a estabilidade das relações que já se constituíram. (...)” (ministro Luís Roberto 

Barroso)

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI — Eu estou de acordo. Apenas 

um detalhe, Ministro Barroso. Em votos anteriores, eu propus que a modulação 

tivesse como referência a data da publicação da ata do julgamento.
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O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) — Quando 

é publicada a ata? No dia seguinte?

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI — Porque é um dado formal que 

fica...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) — A in-

formação que eu tenho é que, depois de aprovada a ata na sessão subsequen-

te, ela é imediatamente levada à publicação.

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI — Logo em seguida, apenas que 

tenha um marco formal.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) — Ou 

seja, umas duas semanas.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) — Eu acho 

que em outras matérias nós temos considerado a data do julgamento.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Eu já votei várias vezes no sentido 

da data da publicação da ata.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) — Mas há 

precedentes também em que se adotou... Acho que seria até bom nós unifor-

mizarmos.

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI — Exatamente essa era a pro-

posta.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) — Um 

dos argumentos que milita a favor do Ministro Barroso e que tem sido ventila-

do pelo Plenário é que a audiência é pública e todos tomam conhecimento da 

decisão. É uma técnica que pode ser adotada também, eu creio que uma não 

exclui a outra.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX — Nós já adotamos aqui o entendimento de 

que a lei que rege o recurso é lei em vigor na data da sessão do julgamento, isso 

já decidimos. Agora, nada impede que se crie um outro critério a partir de agora.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) — Eu acho 

que, como nós já estamos lidando com uma extensão indevida do benefício, eu 

o abreviaria tão logo possível. Portanto, eu acho que é legítimo fazê-lo na data 

da sessão de julgamento.

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI — Eu adotei isso porque, salvo 

melhor juízo, seria um critério formal previsto em lei para casos assemelhados.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) — É a 9.868.

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI — Se não me engano, lá, quando 

fala da eficácia da liminar, fala em publicação da ata.

(...)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhor Presidente, com relação à 

publicação de ata, eu mesmo trouxe voto que foi acompanhado pelos colegas 
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— por exemplo, o caso dos servidores não concursados do Estado do Acre, do 

Estado de Minas Gerais — em que se estabeleceu o prazo de doze meses, con-

tados a partir da publicação da ata.

Aí, há uma razão lógica e específica para se contar a partir da publicação 

da ata, que é quando sai o dispositivo que foi declarado incompatível com a 

Constituição na ata, de maneira formal, que é a proclamação, pelo Presidente, 

da parte dispositiva: “Julgada procedente ou parcialmente procedente para 

declarar inconstitucionais os dispositivos tais, tais e tais, etc”.

Agora, neste caso concreto, eu vou concordar com o Ministro Barroso de 

ser a data de julgamento, porque nós estamos falando de um benefício tribu-

tário em que estamos a convalidar atos jurídicos praticados. Se for dado maior 

prazo, poder-se-á praticar esses atos jurídicos a semana que vem.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) — Vão 

aproveitar de última hora.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: De última hora e sob o guarda-chu-

va da nossa decisão. Então, nesse aspecto específico — e penso que, aí, Minis-

tro Barroso, talvez seja o caso de ponderarmos a maneira de contar o prazo 

de acordo com as circunstâncias concretas —, eu concordo com a posição de 

Vossa Excelência de ser da data do julgamento.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA — Cada caso é um caso, não é, 

Ministro?

“Presidente, o pano de fundo é estreme de dúvidas: a guerra fiscal. O que 

havia quando da edição da lei? Jurisprudência pacificada do Supremo sobre a 

inviabilidade de outorga de benefício fiscal, sem o convênio previsto na Carta 

da República. Mas, não vinga no Brasil o império da lei, vinga no Brasil o critério 

de plantão, o interesse político, que não é o interesse político institucional, vol-

tado ao avanço, à busca de dias melhores. Editou-se, em um Estado dos mais 

respeitáveis em termos de cultura, uma lei que, de forma escancarada — tanto 

que a decisão quanto à matéria de fundo mostrou-se unânime, não houve voz 

dissonante —, menosprezando inúmeros pronunciamentos do Supremo, impli-

cou a guerra fiscal.

Está ficando muito fácil editar diplomas legais à margem da Constituição 

Federal, porque depois, em passo seguinte, há o concerto do Supremo; mas 

concerto não com “s”, o concerto com “c”. Dá-se, naquele período, o dito pelo 

não dito, salva-se a lei em detrimento da Carta da República, como se esta 

tivesse ficado em suspenso no período, não vigorasse no território nacional. 

E me assusta muito que se vem, passo a passo, generalizando o instituto da 

modulação, a ponto de cogitar-se desse instituto quanto a algo que foi mais 

do que sinalizado — apenas não houve a edição de verbete de súmula pelo 

Supremo.



 CONSEQUENCIALISMO JUDICIAL NA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS DECISÕES 129

Presidente, não se tem como deixar de pagar um preço que, a meu ver, 

é módico, por viver-se num Estado Democrático de Direito, que é o preço a 

direcionar à observância irrestrita dos ditames constitucionais, a menos que se 

diga que a Constituição não é rígida, é uma Constituição flexível, que pode ser 

colocada em segundo plano. Dir-se-á que foram beneficiados contribuintes. 

Esses contribuintes tiveram uma situação jurídica aperfeiçoada? Não, acabou 

de assentar o Supremo, de certificar o Supremo, no que colou à lei do Estado 

do Paraná a pecha de inconstitucional. O que a Carta da República protege, em 

cláusula pétrea, é a situação jurídica aperfeiçoada, e apenas se diz que a situ-

ação é aperfeiçoada quando harmônica com a ordem jurídica. E capitaneando 

essa ordem jurídica ainda se tem a muito pouco amada, por Estados, ante as 

conveniências governamentais reinantes, a Constituição Federal.

Fico a imaginar em que caso se deixará de modular a decisão, se, num 

caso em que houve o desrespeito flagrante, frontal à Constituição, mais do que 

isso, a reiterados pronunciamentos do Supremo, é implementada a modulação.

Não sei se sou compelido a pedir vênia para divergir, mas não vou pedir. É 

menoscabo à Carta da República editar uma lei como essa, em conflito eviden-

te com a Constituição, já que a sujeição ao convênio unânime nela está em bom 

vernáculo, para chegar-se ao benefício, e, então, simplesmente, apostar-se na 

morosidade da Justiça, que, em um futuro próximo, acomodará a situação.

Não se estimulam, dessa forma, os cidadãos em geral a respeitarem o ar-

cabouço normativo constitucional em vigor. Ao contrário, em quadra muito 

estranha, incentiva-se a haver o desrespeito e, posteriormente, ter-se o famoso 

jeitinho brasileiro, dando-se o dito pelo não dito, o errado pelo certo.

Não modulo, Presidente.” (voto do ministro Marco Aurélio)

4. ED no RE 595838
O ministro Dias Toffoli reconhece que a argumentação consequencialista com 

base na perda de arrecadação não é suficiente para ensejar a modulação. Nes-

se caso, no relatório do ministro consta a alegação da Fazenda Nacional de que 

“na hipótese de se negar o efeito prospectivo, permissa venia, se terá a ocor-

rência de um enorme prejuízo para o custeio da Seguridade Social, estimado 

em aproximadamente nos últimos 10 anos (2004 a 2013) em R$ 7,78 bilhões 

(atualizados para 2014)”.

“A pretendida modulação dos efeitos da declaração de inconstituciona-

lidade é, no entanto, medida extrema, que somente se justifica se estiver in-

dicado e comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões 

recursais não contêm qualquer indicação concreta, nem específica, desse risco.

A mera alegação de perda de arrecadação não é suficiente para compro-

var a presença do excepcional interesse social a justificar a modulação dos 
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efeitos da declaração de inconstitucionalidade na forma pretendida. Note-se 

que modular os efeitos, no caso dos autos, importaria em negar o próprio direi-

to ao contribuinte de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham 

sido recolhidos.

Como ressaltou o Ministro Cezar Peluso, quanto ao pedido de modulação 

feito nos autos do RE nº 363.852/MG,

“se[,] em todos os casos de decisão de inconstitucionalida-

de em matéria tributária, o Tribunal dispuser que só valerá dali 

para a frente, a repetição de indébito tributário e a prescrição não 

serv[irão] para mais nada”.

(...)

Como ponderou o Ministro Joaquim Barbosa, ao apreciar o AI nº 557.237/RJ,

“(...) em matéria tributária, a aplicação de efeitos prospecti-

vos à declaração incidental de inconstitucionalidade demanda um 

grau ainda mais elevado de parcimônia, porquanto é um truísmo 

afirmar que os valores arrecadados com a tributação se desti-

nam ao emprego em finalidades públicas. Portanto, não basta ao 

sujeito ativo apontar a destinação de índole pública do produto 

arrecadado para justificar a modulação temporal dos efeitos de 

declaração de inconstitucionalidade, sob o risco de se inviabilizar 

qualquer pretensão de restituição de indébito tributário, em evi-

dente prejuízo da guarda da constitucionalidade e da legalidade 

das normas que instituem as exações.”

(trecho do voto do ministro Dias Toffoli).

5. ED no RE 569056
Destaque para as afirmações dos ministros Joaquim Barbosa e Dias Toffoli 

segundo as quais o aumento do ajuizamento de ações rescisórias, conforme 

alegado pelo Fisco, seria uma consequência incerta da declaração de inconsti-

tucionalidade da norma.

“Além disso, a embargante foi genérica e imprecisa ao falar sobre a ex-

tensão do risco alegado à fls. 141. Sob pena de completa descrença no exer-

cício jurisdicional e de perda da eficácia do controle de constitucionalidade, 

compete ao postulante comprovar a irreversibilidade ou o gravíssimo alcance 

dos danos que seriam causados pela aplicação irrestrita da orientação firma-

da. A invocação de razões previdenciárias para justificar o abrandamento do 
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rigor do controle de constitucionalidade parece-me insuficiente para alterar 

a conclusão.

Afinal, levado às últimas consequências, o argumento genérico de risco le-

varia à total inviabilidade jurídica da repetição de qualquer indébito tributário, 

devido à presunção neste processo inconteste de que os valores arrecadados 

foram despendidos em prol do bem público. Colateralmente, aumentaria o es-

tímulo ao desrespeito constitucional.

Em se tratando de matéria tributária, há ainda que se ponderar que qual-

quer dano seria de cunho patrimonial e, assim, plenamente reversível (fungibi-

lidade da moeda).

A propósito, o temor da embargante sobre eventual ajuizamento de ações 

rescisórias destinadas à repetição dos valores pagos em decorrência de sen-

tenças meramente declaratórias antecipa eventos incertos e limitados ao me-

nos pela prescrição quinquenal, contada a partir de cada recolhimento inde-

vido, insuficientes para justificar a plausibilidade de risco grave à sociedade.” 

(trecho do voto do ministro Joaquim Barbosa).

“Não se vislumbra a existência de interesse social ou público, tampouco de 

violação do princípio da segurança jurídica. Os argumentos trazidos no recurso 

declaratório no sentido de que, em alguns casos em que restaram decididas ju-

dicialmente questões executórias ou em que vieram a ser efetuados pagamen-

tos por determinação de autoridades incompetentes, poderiam ser propostas 

ações rescisórias ou de repetição de indébito importam, com a devida vênia, 

em meras suposições. O fato é que não há como se inferir que sejam concretas 

essas razões e que elas demonstrem haver a necessidade de se restringirem os 

efeitos do julgamento.” (trecho do voto do ministro Dias Toffoli).

6. RE 590809
Destaque para a argumentação consequencialista do ministro Celso de Mello 

que se fundava no que a doutrina escrevia sobre o assunto.

“A pretendida “relativização” da coisa julgada — tese que tenho repudiado 

em diversos julgamentos proferidos no Supremo Tribunal Federal (RE 554.111/

RS — RE 592.912/RS — RE 594.350/RS — RE 594.892/RS — RE 594.929/RS, 

dos quais sou Relator) — provocaria consequências altamente lesivas à estabili-

dade das relações intersubjetivas, à exigência de certeza e de segurança jurídi-

cas e à preservação do equilíbrio social, valendo destacar, em face da absoluta 

pertinência de suas observações, a advertência de ARAKEN DE ASSIS (“Eficá-

cia da Coisa Julgada Inconstitucional”, “in” Revista Jurídica nº 301/7-29, 12-13):

Aberta a janela, sob o pretexto de observar equivalentes 

princípios da Carta Política, comprometidos pela indiscutibilida-
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de do provimento judicial, não se revela difícil prever que todas 

as portas se escancararão às iniciativas do vencido. O vírus do 

relativismo contaminará, fatalmente, todo o sistema judiciário. 

Nenhum veto, ‘a priori’, barrará o vencido de desafiar e afrontar 

o resultado precedente de qualquer processo, invocando hipo-

tética ofensa deste ou daquele valor da Constituição. A simples 

possibilidade de êxito do intento revisionista, sem as peias da res-

cisória, multiplicará os litígios, nos quais o órgão judiciário de 1º 

grau decidirá, preliminarmente, se obedece, ou não, ao pronun-

ciamento transitado em julgado do seu Tribunal e até, conforme o 

caso, do Supremo Tribunal Federal. Tudo, naturalmente justifica-

do pelo respeito obsequioso à Constituição e baseado na volúvel 

livre convicção do magistrado inferior.

Por tal motivo, mostra-se flagrante o risco de se perder qual-

quer noção de segurança e de hierarquia judiciária. Ademais, os 

litígios jamais acabarão, renovando-se, a todo instante, sob o pre-

texto de ofensa a este ou aquele princípio constitucional. Para 

combater semelhante desserviço à Nação, urge a intervenção do 

legislador, com o fito de estabelecer, previamente, as situações 

em que a eficácia de coisa julgada não opera na desejável e na-

tural extensão e o remédio adequado para retratá-la (...). Este é o 

caminho promissor para banir a insegurança do vencedor, a afoi-

teza ou falta de escrúpulos do vencido e o arbítrio e os casuísmos 

judiciais.”

(trecho do voto do ministro Celso de Mello).

7. RE 477323
Não há argumentos consequencialistas.

8. RE 635688
Não há argumentos consequencialistas.

9. ED no RE 559937
A argumentação do ministro Dias Toffoli nestes embargos é semelhante àquela 

dos ED no RE 595838 (julgamento n. 04 descrito acima). No relatório do ministro, 

consta o relatório da Fazenda Nacional, onde “para o ano de 2013[,] estima[va]-

-se perda de arrecadação no valor de R$ 3,23 bilhões de reais. E[,] considerando 

o período entre 2008 e 2012, se acaso (sic) não [seja] concedida a modulação re-

questada, estima-se um impacto negativo na ordem de R$ 14,29 bilhões de reais.”
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“A pretendida modulação dos efeitos da declaração de inconstituciona-

lidade é, no entanto, medida extrema, que somente se justifica se estiver in-

dicado e comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões 

recursais não contêm qualquer indicação concreta, nem específica, desse risco.

A mera alegação de perda de arrecadação não é suficiente para compro-

var a presença do excepcional interesse social a justificar a modulação dos 

efeitos da declaração de inconstitucionalidade na forma pretendida.

Note-se que modular os efeitos, no caso dos autos, importaria em negar 

o próprio direito ao contribuinte de repetir o indébito de valores que eventual-

mente tenham sido recolhidos.

Como ressaltou o Ministro Cezar Peluso, quanto ao pedido de modulação 

feito nos autos do RE nº 363.852/MG,

“se[,] em todos os casos de decisão de inconstitucionalida-

de em matéria tributária, o Tribunal dispuser que só valerá dali 

para a frente, a repetição de indébito tributário e a prescrição não 

serv[irão] para mais nada”.

(...)

Como ponderou o Ministro Joaquim Barbosa, ao apreciar o AI nº 557.237/RJ,

“(...) em matéria tributária, a aplicação de efeitos prospecti-

vos à declaração incidental de inconstitucionalidade demanda um 

grau ainda mais elevado de parcimônia, porquanto é um truísmo 

afirmar que os valores arrecadados com a tributação se desti-

nam ao emprego em finalidades públicas. Portanto, não basta ao 

sujeito ativo apontar a destinação de índole pública do produto 

arrecadado para justificar a modulação temporal dos efeitos de 

declaração de inconstitucionalidade, sob o risco de se inviabilizar 

qualquer pretensão de restituição de indébito tributário, em evi-

dente prejuízo da guarda da constitucionalidade e da legalidade 

das normas que instituem as exações.”

(...)No RE nº 596.177, Plenário, o Ministro Relator, Ricardo Lewandowski, ao 

negar o pedido de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionali-

dade da contribuição do FUNRURAL, observou o seguinte:

“[Q]uanto ao possível ingresso de incontáveis demandas 

pleiteando o ressarcimento dos valores referentes à contribuição 
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em tela, há de se destacar a limitação trazida pelo instituto jurídi-

co da prescrição.””

(trecho do voto do ministro Dias Toffoli).

10. ADI 4628
Os argumentos consequencialistas apresentados são os mesmos do RE 680089 

(julgamento n.11 descrito abaixo).

11. RE 680089
Neste julgamento, o ministro Gilmar Mendes reconheceu a alegação dos Estados 

de que por meio do convênio celebrado no CONFAZ se evitaria a concentra-

ção excessiva de recursos em algumas unidades da federação, tendo-se, como 

efeito prático, uma maior participação dos Estados de destino. No entanto, o 

ministro declarou que por maior que fosse a necessidade de se alterar a com-

petência dos Estados para instituição do ICMS ante o significativo crescimen-

to do comércio eletrônico, esta alteração não poderia ser feita em detrimento 

das normas constitucionais. Quanto à modulação especificamente, os ministros 

além de se referirem genericamente aos benefícios ou prejuízos que ela poderia 

trazer, também apontaram que os dados do Supremo quanto ao número de 

casos sendo litigados sobre a questão é inferior ao de fato existente.

“Há que se buscar estabelecer — também em relação às transações virtu-

ais, cada vez mais frequentes — alguma fórmula de partilha capaz de evitar a 

concentração excessiva de recursos nas unidades federativas de origem e as-

segurar alguma forma de participação aos Estados de destino, onde se situam 

os consumidores.

Essa necessidade, no entanto, não é, por si só, razão para que se reconhe-

ça a validade da norma impugnada. Não se pode superar o vício de inconstitu-

cionalidade que decorre da evidente contradição entre o teor do art. 155, §2º, 

VII, da Constituição Federal e o disposto Protocolo ICMS n. 21/2011.

Sim, porque o Protocolo determina que se cobre a parcela devida na ope-

ração interestadual — a diferença de alíquota —, em operação que, nos termos 

do art. 155, §2º, VII, “b”, sujeita-se apenas à alíquota interna, visto que destinada 

a consumidor final não contribuinte.

A necessidade de adequação da sistemática de cobrança do ICMS ao 

significativo crescimento do comércio eletrônico não é suficiente para se re-

conhecer ao CONFAZ e a uma parcela dos Estados-membros a competência 

para alterar — revogar, diria —, por meio de instrumento infralegal, a disciplina 

constitucional de cobrança de partilha do ICMS.” (trecho do voto do ministro 

Gilmar Mendes).
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX — Senhor Presidente, só um detalhe.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) — O Mi-

nistro está impedido.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX — Eu estou impedido. Mas é que a tese 

fixada na repercussão geral é mais importante que a ADI, porque lá evita que 

os processos subam.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) — En-

tão, eu queria tecer uma consideração sobre isso, neste caso, do Ministro Gilmar 

Mendes, nós temos 52 casos sobrestados que estariam liquidados, é o tema 615 

da repercussão geral que tem o seguinte enunciado: Constitucionalidade — no 

caso inconstitucionalidade — da cobrança de ICMS pelo Estado de destino com 

base no Protocolo ICMS 21/2011 do Confaz nas operações interestaduais de 

vendas de mercadorias a consumidor final realizadas de forma não presencial. 

Então essa seria a tese. Um pouco mais abrangente do que...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO — Pois é, Presidente, e há mais 

um aspecto que precisa ser considerado quanto ao número de casos resol-

vidos: a estatística fica muito aquém da realidade, porque o Supremo não é 

informado, como deveria ser, pelos tribunais do País.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) — Exa-

tamente, Vossa Excelência tem toda a razão. Esse é o dado que nós temos no 

momento, mas os casos são em número muito, muito maior. Nós teríamos ain-

da os embargos declaratórios.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX — Não, Senhor Presidente, tem que modular.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) — Então 

Vossa Excelência faz um pleito no sentido da modulação. Então consulto o 

Relator.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX — Senhor Presidente, como eu deferi a li-

minar, eu tenho a impressão de que, a partir da liminar, a declaração de incons-

titucionalidade tem a sua higidez a partir da liminar, e as operações pretéritas 

ficam superadas, porque, senão, o prejuízo é maior ainda para esses Estados 

que já...

(...)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO — A modulação, a essa altura, 

apenas causará problemas, implicações inúmeras.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX — Eu não sei, eu tenho a impressão de 

que se nós formos claros e dissermos que a declaração de inconstitucionalida-

de, ela tem a sua validade a partir da liminar, respeitadas as ações em curso, 

resolvemos vários problemas, e evitamos inúmeros outros.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) — O ad-

vogado do Pará? Procurador? Vossa Excelência quer...
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O SENHOR JOSÉ ALOÍSIO CAMPOS (PROCURADOR DO ESTADO DO 

PARÁ) — Só acrescentar que isso vai trazer uma multiplicidade de demandas, 

ainda essas que estão em curso vão progredir, e de forma multifacetada, em 

vinte Unidades da Federação.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) — Eu te-

nho a impressão que o Pará tem um bom corpo de procuradores e saberá dar 

conta dessas ações.

12. ADI 429
Os ministros decidiram atribuir efeitos prospectivos à decisão com base em 

dois argumentos principais: (i) o benefício fiscal inconstitucional para deficien-

tes não traria grandes prejuízos; (ii) o prazo de 12 meses seria suficiente para 

a manifestação do CONFAZ ao mesmo tempo que resguardaria os deficientes.

“Senhor Presidente, aqui eu preciso fazer só alguma digressão, porque 

houve uma liminar, cuja hipótese é a seguinte: É o poder legiferante do Estado 

em matéria tributária, esse poder suplementar que a Constituição prevê, sal-

vo naqueles casos em que são as normas gerais de competência exclusiva da 

União para aqueles aspectos gerais de tributação. Então, o Estado tem essa 

competência, só não tem em relação ao ICMS, que precisa de convênio, de res-

to, o Estado tem essa competência. Só que, naquela oportunidade, quando do 

deferimento da liminar, suspendeu-se a lei, porque era evidentemente também 

geradora de guerra fiscal, porque era isenção de ICMS, mas em relação aos de-

ficientes auditivos, mentais e físicos entendeu-se, com base no argumento, di-

gamos assim, jus sociológico, que aquilo não causaria grandes prejuízos. Então, 

deferiu-se a suspensão da liminar, menos desse dispositivo. Portanto, há essa 

pequena diferença porque, posteriormente à recepção da Lei Complementar nº 

24, nem mesmo essas benesses de isenção fiscal de ICMS podem ser concedi-

das sem convênio. Então, tem essa diferença entre a liminar e o que nós vamos 

julgar agora.” (esclarecimento prestado pelo ministro Luiz Fux).

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES — Não. Eu declaro inconstitucio-

nal sem pronúncia da nulidade. Mas, nos termos do art. 27, autorizaria a vigên-

cia por 12 meses.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO — Ao final do qual, se o 

CONFAZ não atuar, cai o dispositivo.

(...)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES — Mas pelo menos dá tempo para 

que haja uma, porque de fato ela...

(...)

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO — A sugestão é para 

resguardar a situação dos deficientes?
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA — Sim.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) — De-

ficientes.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) — Estou de acordo também.

13. AgR na Rcl 12692
Não há argumentos consequencialistas.

14. ADI 2669
Destaque para o argumento do ministro Marco Aurélio que, posicionando-se 

contra a modulação e a declaração de inconstitucionalidade, alegou que se o 

STF decidisse pela impossibilidade da tributação, a consequência seria o afas-

tamento de uma importante fonte de receitas do Estado e a criação de uma 

casta empresarial a qual não estaria submetida ao ICMS.

“Com efeito, há vários anos, os Estados federados têm exigido ICMS sobre 

o transporte terrestre de passageiros. Mesmo antes da edição da LC 87/1996, 

o transporte terrestre de passageiros era tributado pelos Estados, que sim-

plesmente deram continuidade à imposição tributária da União no período da 

Constituição anterior.

A reversão destas situações consolidadas implicaria verdadeiro atentado à 

segurança jurídica, além de colocar em perigo as finanças públicas de diversos 

Estados que se veriam obrigados a repetir tributos recolhidos sem contestação 

durante expressivo período de tempo.

(...)

Assim, em mais de uma oportunidade, o Plenário deste Supremo Tribunal 

Federal sinalizou a inconstitucionalidade da instituição de ICMS enquanto in-

suficientes as indispensáveis regras para prevenção de controvérsias entre os 

Estados federados.

Nesse caso, é preciso, a um só tempo, resguardar as situações consolida-

das e garantir aos contribuintes que não se quedaram inertes, mas se insurgi-

ram contra a imposição fiscal inadequada, a viabilidade de suas pretensões.” 

(trecho do voto do ministro Gilmar Mendes).

“Presidente, Vossa Excelência me permite? Diria bendita e maldita inspi-

ração, considerado o precedente revelado na Ação Direta de Inconstitucio-

nalidade nº 1.600-8. Bendita inspiração para os contribuintes e maldita para a 

Fazenda, porque, em última análise, se acaba com o Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços — ICMS no transporte interestadual e intermunicipal, 

como se afastou — mas a situação era peculiar — no tocante ao transporte 

aéreo, quando ficaram vencidos o relator, ministro Sydney Sanches, o ministro 

Carlos Velloso e eu próprio.
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O que ocorreu na espécie? Uma situação concreta que, levando em conta 

a lei complementar de regência, tem motivado conflitos de interesse entre os 

Estados para saber o titular do tributo? Não, não me lembro de ter enfrentado 

ações, considerado o conflito federativo a versar essa matéria. Se estendermos 

aquela decisão, teremos simplesmente o afastamento de boa parte da receita 

dos Estados em situação concreta que, repito, não tem gerado conflito de in-

teresses, surgindo uma casta empresarial. Por que surgindo uma casta empre-

sarial? Porque não estará ela compelida ao recolhimento do ICMS e não estará 

também, por exclusão em cláusula constitucional — refiro-me ao artigo 156, in-

ciso II —, compelida a satisfazer o imposto sobre serviço. A exclusão quanto ao 

imposto sobre serviço pressupõe justamente a cobrança considerado o ICMS.

Presidente, fico com receio de posar de juiz fazendário, o que nunca fui, 

mas assusta-me muito a situação porque em jogo o interesse coletivo — não 

vejo o interesse dos Estados propriamente ditos, o interesse secundário dos 

Estados, vejo o interesse primário das unidades da Federação, no que se afas-

tará, e não se sabe quando virá uma lei complementar que se mostre perfeita, 

e o conceito de perfeição não é absoluto, jamais é absoluto, principalmente no 

campo normativo.

Peço vênia, Presidente, para entender que aquela situação ligada a um 

certo transporte, ao transporte aéreo, foi excepcionalíssima, presente a qua-

dra vivenciada pelas empresas. Isso foi muito discutido neste Plenário. Neste 

caso não se tem justificativa socialmente aceitável para fulminar esse tributo, 

desaguando essa postura, se for a conclusão do Colegiado, no afastamento da 

incidência de qualquer tributo — exceto o imposto de renda, porque, repito, 

por força da Constituição, não incide, segundo o artigo 156, inciso III, da Carta 

Federal, o Imposto sobre Serviços, que é da competência dos Municípios.

Presidente, julgo improcedente o pedido (...)” (trecho do voto do ministro 

Marco Aurélio).

“Presidente, Vossa Excelência me permite tomar um pouco o tempo do 

Colegiado? Creio que o julgamento é importantíssimo, porque, se se concluir 

pela inconstitucionalidade do tributo, teremos um segmento da economia na-

cional que não recolherá esse tributo, o ICMS.” (manifestação do ministro Mar-

co Aurélio).

15. RE 630733
Preliminarmente, os ministros tiveram que decidir quanto à possibilidade de 

atribuição de repercussão geral ao recurso extraordinário protocolado an-

tes da existência desta exigência. O argumento do ministro Fux era de que 

o julgamento na sistemática da repercussão geral evitaria que no futuro o 

Supremo tivesse que julgar recurso por recurso sobre a mesma questão. Em 
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seguida, ao discutirem a possibilidade de um concurseiro prestar o exame fí-

sico em data diversa da fixada no edital, os ministros consideraram o impacto 

que a decisão teria se eventualmente vários candidatos apresentassem justi-

ficativas que os inviabilizasse de comparecer ao exame físico na data prevista 

no edital.

“Eu queria fazer uma observação, apenas a título de argumentação, não 

vou ainda enunciar o meu voto. Eu, embora já tenha me pronunciado em voto 

em sentido contrário ao pleito do recorrente, ouvindo o que o Ministro-Relator 

Gilmar Mendes coloca, eu me apressei a reunir alguns dados, pela Internet, para 

verificar o universo de pessoas que nós estamos atingindo nesse tipo de con-

curso, sem falar em outros. E eu verifiquei, Senhor Presidente, um dado que é 

realmente impactante. Uma notícia datada de 1º/05/2012, referente, portanto, 

há um ano, no que tange a concursos para agente e papiloscopista da Polícia 

Federal, apresentaram-se, para a vaga de agente, nada menos do que cento 

e sete mil, setecentos e noventa e nove concorrentes; e para papiloscopistas, 

onze mil, duzentos e setenta e nove inscritos. Eu estava, aqui, fazendo um exer-

cício mental, imaginando se, no primeiro caso, um por cento dos candidatos 

apresentassem uma escusa, em termos de saúde, isso representaria mil candi-

datos que teriam que ter o seu exame remarcado. Como fica isso, em face dos 

grandes princípios regedores da Administração? O princípio da economicida-

de, da eficiência, da impessoalidade, da legalidade.” (manifestação do ministro 

Ricardo Lewandowski).

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) — Eu não quero per-

turbar aquele que, eventualmente, já assumiu o cargo, beneficiando-se do en-

tendimento até então dominante. Daí, a tentativa de fazer essa ressalva, em 

nome da segurança jurídica, fixando uma orientação para o futuro, uma vez que 

havia pronunciamentos diversos, muitos deles sinalizando a possibilidade de se 

fazer uma segunda chamada. Mas isso que o Ministro Lewandowski aponta é 

exatamente o ponto que a própria recorrente está a apontar como realizadora 

de vários certames, de vários concursos, é a dificuldade de se fazer essa orga-

nização sem ferir o próprio princípio da isonomia.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) — A logística 

é imensa.

“Ora, ultrapassam, e muito, os interesses da causa fixar essa tese que é 

um critério para que amanhã, mais tarde, não tenhamos que julgar caso a caso, 

recurso por recurso, de diversos concursos que se realizam com essas ques-

tões excepcionais de permitir a realização de exames fora da data marcada. De 

sorte que, com relação a essa preliminar, entendo superada a questão, porque 

o Plenário, além de ter aprovado a repercussão geral, à luz da lei, efetivamente 

o tema apresenta essa repercussão.” (trecho do voto do ministro Luiz Fux).
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“E acho que também há outra ideia, que agora se tornou também comum, 

de que o serviço público faz concursos que são difíceis, são caros, são extre-

mamente longos, com uma dificuldade enorme. O Ministro Lewandowski aca-

ba de fazer referência a um número tão alto de certames. E me lembro, então, 

que, como Procuradora-Geral, houve um concurso em Minas para professores, 

que não tem esse tipo de fase de condições físicas, que teve mais de 1 milhão 

de candidatos. E visitando Minas Gerais, naquela ocasião, o professor Canotilho, 

afirmou que o número de candidatos naquele concurso era 10% da população 

total de Portugal, o que dá uma ideia de que o Direito que os europeus pensam 

e aplicam lá nem pode ser pensado por nós. Temos que conceber nosso próprio 

Direito Administrativo em face dessas condições. Um concurso, às vezes, para 

policiais, por exemplo, tem comparecimento de 100 mil pessoas, concorrendo. 

Então, são números absurdos. E se a gente não tiver regras rígidas, rigorosas, 

cumpridas, acreditando-se, faz-se um pacto, que eu acho que é de um cidadão 

que não tem o compromisso que nós esperamos do servidor, e que compromis-

so da massa de servidores, com uma Administração que, por sua vez, depois, não 

nomeia, e aí vem o direito à nomeação. Enfim, nós estamos gerando uma situa-

ção que, dentro de muito pouco tempo, nos fará repensar se esse modelo de se-

leção pública é o melhor paradigma.” (trecho do voto da ministra Cármen Lúcia).

16. RE 559937
Interessante notar que mais uma vez o ministro Dias Toffoli afastou o argu-

mento de prejuízos financeiros para o Estado. Alegou, ainda por cima, que os 

ministros não teriam elementos suficientes para decidir quanto à modulação, 

cabendo à Fazenda Nacional alegá-la em embargos de declaração.

“Importa destacar, ainda, que há milhares de processos sobre a matéria 

aguardando o julgamento definitivo da questão por este Supremo Tribunal Fe-

deral, os quais vêm sendo represados já há mais de dois anos. Daí a urgência 

para que este Tribunal defina a questão e promova assim o encerramento des-

sa miríade de controvérsias repetitivas que sobrecarregam o sistema judiciá-

rio.” (trecho do voto da ministra Ellen Gracie).

“(...) a pretensa repercussão econômica não pode subsistir como crité-

rio classificatório que possibilite, mediante a invocação da isonomia, justificar, 

constitucionalmente, a tributação pretendida, deixando-se de atender às de-

limitações impostas pelo texto constitucional, o qual outorga a competência 

respectiva.” (trecho do voto do Ministro Dias Toffoli).

O SENHOR LUIZ CARLOS MARTINS (PROCURADOR DA FAZENDA NA-

CIONAL) — Senhor Presidente, com o devido respeito e acatamento, a Fazenda 

Nacional pede à Corte a possibilidade de modulação dos efeitos deste julga-

mento, tendo em vista os valores que giram em torno de 34 bilhões de reais 
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que atingirão os cofres da seguridade social. E a Fazenda fia-se no precedente 

desta egrégia Corte, no RE 560.626, da relatoria do eminente Ministro Gilmar 

Mendes, quando julgou a questão da prescrição e decadência dos créditos das 

contribuições previdenciárias, pedindo à Fazenda Nacional que a Corte esta-

beleça como marco dos efeitos da presente decisão ou as ações propostas 

até o julgamento deste presente feito. É o que pede a Fazenda com o devido 

respeito e acatamento.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) — Ministro 

Dias Toffoli.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Eu penso que esse tema — se for o 

caso — deve a Fazenda trazer em embargos de declaração, para que se faça 

uma avaliação com dados concretos. Não há elementos aqui para se fazer uma 

avaliação.

17. RE 405579
Chama a atenção a linha de argumentação do ministro Gilmar Mendes para 

quem, em última análise, a declaração de inconstitucionalidade com efeitos 

ex tunc poderia não só distorcer o sistema de importação de veículos como 

também impactar o equilíbrio de mercado, o consumo interno e a inflação. O 

ministro Dias Toffoli destaca, no memorial da Fazenda Nacional, o trecho refe-

rente ao suposto impacto na balança comercial que poderia ser gerado caso se 

reconhecesse a inconstitucionalidade da cobrança.

“(...) caso prevaleça o entendimento da recorrente, montadoras e fabrican-

tes poderiam se privilegiar de benefício para competir no mercado de reposi-

ção com larga vantagem em relação aos demais concorrentes.

É o caso da recorrida. Por atuar tão somente no ramo de reposição de 

pneus, a União lhe nega o benefício previsto na lei questionada. Dessa forma, 

sofre com concorrência que pode oferecer preços melhores, em virtude da 

redução da carga fiscal.

À primeira vista, a complexa questão seria facilmente resolvida com a 

declaração de inconstitucionalidade da expressão “incluídos os destinados ao 

mercado de reposição”, de modo que nem as montadoras e as fabricantes, 

nem as demais importadoras, tenham direito ao benefício fiscal. No entanto, tal 

conclusão é tão simples quanto equivocada.

A mencionada solução me preocupa porque retira completamente o be-

nefício do imposto de importação no mercado de reposição de peças e pneus, 

que influi substancialmente no mercado originário de produção de veículos, daí 

porque previsto no inciso X, do §1º, do art. 5º da Lei nº 10.182/2011.

A declaração de nulidade total da referida expressão, com eficácia ex tunc, 

resultará, invariavelmente, em distorção do sistema do imposto de importação 
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concebido para a produção de veículos e do estímulo pretendido à indústria 

automobilística.

Ademais, tal distinção repercute na oferta dos produtos no mercado de re-

posição, com impacto relevante no equilíbrio do mercado, no consumo interno 

e na inflação (cf. COOTER & ULEN. Law and Economics. 5ª Ed. Boston: Pearson: 

2007, p. 32 e ss.). (...)

Por isso, o Tribunal deve encontrar solução que, ao enfrentar a incons-

titucionalidade da regra do art. 5º, §1º, X, da Lei nº 10.182/2001 e do sistema 

normativo dele decorrente, preserve os estímulos aos investimentos e à pro-

dução, pelo menos até que o legislador elabore novas regras para disciplinar a 

matéria.” (trecho do voto do ministro Gilmar Mendes).

“Registro, por oportuno, que a União (Fazenda Nacional), em memorial 

entregue na secretaria do gabinete, informa que, em pesquisa realizada junto 

ao Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), “entre 1 de janeiro de 

2001 e 31 de dezembro de 2003 nenhuma outra empresa, seja fabricante ou 

montadora, importou pneumáticos para revenda no mercado de reposição, a 

não ser, justamente, a ora recorrida, sendo de se ressaltar, que das importações 

de pneus efetuadas com redução de imposto no ano de 2003, as efetivadas 

pela recorrida correspondem a 11% do total desse ano, valor expressivo, a in-

fluenciar, inclusive, o controle da balança comercial.

(...)

Ora, não se cogita de equivalência entre empresas que atuam no merca-

do de reposição de pneus, como é o caso da impetrante, e os fabricantes que 

utilizam pneus (insumos) no processo de fabricação de veículos, que são os 

destinatários da norma, não se podendo afirmar que existe violação ao princí-

pio constitucional da igualdade a ensejar interpretação extensiva da referida 

redução a todas as empresas que atuem no mercado de reposição de pneus.” 

(trechos do voto do ministro Dias Toffoli).

18. RE 596177
Não há argumentos consequencialistas.

19. ADI 3462
O argumento do ministro Cezar Peluso era no sentido de que modular e não 

modular levariam aos mesmos efeitos práticos. No entanto, a afirmação é ge-

nérica e não é demonstrada por nenhuma evidência que permita inferir esta 

conclusão.

“Vou pedir vênia a Vossas Excelências. Acho que esperar até amanhã é 

inútil, porque, do ponto de vista prático, a modulação não vai alterar nada.” 

(trecho da manifestação do ministro Cezar Peluso).
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20. ADI 875
“No presente caso, o Tribunal tem a oportunidade de aplicar o art. 27 da 

Lei nº 9.868/99 em sua versão mais ampla. A declaração de inconstitucio-

nalidade e, portanto, da nulidade da lei definidora de critérios para o rateio 

dos Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal, constitui mais 

um entre os casos em que as consequências da decisão tomada pela Corte 

podem gerar um verdadeiro caos jurídico.” (trecho do voto do ministro Gil-

mar Mendes).

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO — O voto do Ministro Gilmar Men-

des tem sobre o meu voto uma vantagem: é que se dermos pela inconstitucio-

nalidade dos critérios adotados porque não levaram em conta essa cambiância, 

que é própria da vida; se nós assentarmos essa inconstitucionalidade, profi-

lacticamente, estaremos dizendo ao legislador: Olha, quando da edição de lei, 

daqui a dois anos ou mais, vamos adotar critérios móveis, e não critérios fixos. 

A proposta dele supera à minha nesse sentido.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO — É por isso que tudo se reduz a 

uma questão de omissão parcial.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO — Pode ser também.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO — Tem-se um dado complicador: 

a própria morosidade no julgamento e a passagem do tempo que decorre da 

avalanche de processos.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) — E 

pela dificuldade de encaminhamento desse tema. Na verdade, em um dado 

momento histórico, o Tribunal só podia apelar ao legislador ou declarar a in-

constitucionalidade e a nulidade, o que, em um caso como este, provocaria 

grande tumulto.

(...)

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU — Senhor Presidente, a mim me parece 

que este caso serve como exemplo do que uma parte da doutrina chama de 

inconstitucionalidade originária e inconstitucionalidade superveniente.

Por outro lado, acho que o apelo que a Corte poderia fazer ao Legislativo 

também poderia resultar num apelo a si próprio. Porque esses dois processos 

estão incluídos em pauta há oito anos. De modo que é difícil cobrarmos do Le-

gislativo com a dificuldade que nós temos para julgar aqui.

De qualquer modo, acompanho a solução proposta por Vossa Excelência, 

Senhor Presidente, acoplado ao que sugeriu o Ministro Dias Toffoli.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI — Inclusive Vossa Excelência foi Re-

lator aqui daquela ação contra a criação de um município e estabeleceu esse 

prazo. E, às vésperas de findar o prazo, o Congresso Nacional aprovou uma 

proposta de emenda constitucional.
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) — É 

o problema que nós enfrentamos, a rigor, em relação à própria técnica de deci-

são: como lidar com a omissão parcial.

Se nós julgássemos procedente na tradição, envolveria a cassação, e esse 

é um caso típico de que o ato normativo não pode ser simplesmente eliminado.

(...)

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO — Agora, eu gostaria que ficasse 

claro na decisão que, decorrido o prazo, a lei fica sem efeito. Isso que permite 

aos Estados uma pressão política à votação oportuna de outra lei.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) — E, 

veja, também há uma outra questão, no caso, a nossa demora...

O SENHOR AYRES BRITTO — Eu silenciaria quanto a essa parte final, que 

vai ficar sem efeito, se decorrido o prazo. Eu me limitaria a assinalar esse prazo 

dos vinte e quatro meses, na linha da proposta também do Ministro Toffoli.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO — Em vinte e quatro meses, senão 

os Estados vão sofrer as consequências econômicas.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA — Eu proporia a extensão des-

se prazo para trinta meses, porque nós estamos em ano eleitoral. Este ano, 

nada mais acontecerá nessa seara. São oito meses, sete meses.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA — Nunca se sabe, não é Ministro? 

Temos uma eleição, pode ser que os Estados tenham interesse.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO — Mas a verdade é que até o acór-

dão ser publicado, ainda vai mais um mês. Na verdade, nós teremos seis meses 

neste ano.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA — Mesmo que não aconteça isso 

depende, realmente, de uma composição.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) — Eu 

tenho a impressão de que é até uma contribuição que nós vamos dar para a 

discussão sobre a reforma tributária, que já vem sendo objeto de discussão no 

Congresso Nacional, porque essa questão ajuda a estimular o debate sobre a 

reforma tributária.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA — De toda sorte mostra acentuar, 

tal como afirmou o Ministro Peluso, que é preciso, realmente, dar cumprimento, 

inclusive naquilo que se determinou que o Legislativo fizesse com prazo e com 

consequências econômico-financeiras para os Estados.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI — Eu estou de acordo. 

Não quero insistir nisso, mas entendo que é um ano eleitoral e esse ano está 

praticamente perdido em termos legislativos. Penso que seria de melhor alvitre 

que fixássemos o prazo de trinta e seis meses, até porque é uma matéria técni-

ca, depende de estudos.
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(...)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI — Talvez uma validade para o final 

de determinado exercício fiscal de determinado ano para não ficar os meses. 

Então fixaríamos a eventual projeção da aplicação dessa norma até 31 de de-

zembro de 2011 ou 31 de dezembro de 2012.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO — Conciliou bem.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI — Daí não tem mais o perigo de se 

quebrar o ano fiscal.

21. RE 363852
“Por fim, é forçoso reconhecer que a norma em questão — embora tal defeito 

não fosse suficiente para lhe caracterizar, por si, a inconstitucionalidade — é contra-

producente, porque incentiva o produtor rural a permanecer resignado, provendo 

à mera subsistência. É inegável que ao produtor pessoa física sem empregados 

que deseje permancer como tal, ou que não consiga expandir suas atividades, deve 

ser assegurado tratamento tributário diferenciado, condizente com sua realidade.

Advirta-se, contudo, que, se esse produtor tiver ambição, mínima que seja, 

a desejar progredir, contratando funcionários e gerando empregos, será puni-

do pela incidência mais gravosa, porque, além de pagar a contribuição sobre 

o resultado da produção (instituída, como mostramos, sem apoio na CF), con-

tribuirá também sobre a folha de salários e, em exação de questionável cons-

titucionalidade, sobre o faturamento. Cuida-se de genuína armadilha contra a 

produção e o emprego, que atinge preceitos tão basilares como o valor social 

do trabalho (art. 1º, inc. IV) e o objetivo fundamental do desenvolvimento na-

cional (art. 3º, inc. II).” (trecho do voto do ministro Cezar Peluso).

“Presidente, no dia de hoje, veio ao Gabinete uma petição da União que — 

numa premonição, imaginou que este recurso seria realmente provido, como 

está sendo —, com tintas fortes, em termos de argumentação quanto ao arreca-

dado, ou ao que poderá deixar de ser, pleiteia — é o que submeto ao Colegiado 

como Relator — modular-se o pronunciamento do Supremo. Que se dê, neste 

processo subjetivo, eficácia à Constituição Federal a partir deste julgamento, 

como se realmente não tivesse sido promulgada de forma rígida em 1988.

Presidente, tenho me pronunciado, até mesmo em processos objetivos, 

quanto à necessidade de se adotar postura pedagógica, não se estimulando o 

descumprimento da Carta Magna. Tenho votado no sentido da eficácia da Lei 

Maior tal como se contém, independentemente da guarda — e se tem a guarda, 

não a possibilidade de mitigação — atribuída ao Supremo. (...)” (trecho do voto 

do ministro Marco Aurélio).

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO — Senhor Presidente, Vossa Ex-

celência me permite também? Com o devido respeito aos votos divergentes, 
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só quero dizer que essa generalização da modulação de efeitos, em matéria 

tributária, na prática, implica, pura e simplesmente, abolição do instituto de re-

petição do indébito. Se, em todos os casos de decisão de inconstitucionalidade 

em matéria tributária, o Tribunal dispuser que só valerá dali para a frente, a 

repetição de indébito tributário e a prescrição não serve para mais nada.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI — Presidente, eu tenho 

duas ponderações a fazer. Nós temos sido extremamente rigorosos no que tan-

ge a essa modulação quando se trata do contribuinte. Recentemente, em duas 

situações, na relativa ao IPI, alíquota zero, e na questão do IPI, crédito prêmio, 

em que houve uma clara oscilação da jurisprudência, não obstante esse Plená-

rio se recusou a fazer a modulação pleiteada pelos advogados.

“Senhor Presidente, também eu, louvando o trabalho da Procuradoria da 

Fazenda Nacional, da Advocacia Pública Federal nesta tentativa, não enten-

do ser ela cabível. O Tribunal, ao dar provimento ao recurso extraordinário, 

declarou essa norma inconstitucional e, evidentemente, isso vai gerar, e gera, 

direitos: aqueles que foram à Justiça e aqueles que eventualmente pretendam 

ir à Justiça futuramente.

Não vejo como determinar modulação dos efeitos a fim de impedir que as 

pessoas busquem um direito reconhecido pela mais alta Corte do país.” (trecho 

do voto do ministro Dias Toffoli).

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA — (...) a Constituição, como lem-

brou o Ministro Marco Aurélio, aliás, de maneira muito firme tem repetido aqui 

que essa é uma Constituição rígida que, uma vez que afrontada, tendo sido 

afrontada, e, a não ser em situações excepcionalíssimas, em que a execução do 

que nós decidimos gere mais problemas sociais, principalmente, não econômi-

cos ou financeiros, mas sociais, que realmente poderiam ensejar uma prática 

dessa natureza em caráter excepcionalíssimo, nós temos de manter até o que é 

pedagógico para os órgãos do Estado. Não se pode afrontar a Constituição, nem 

nós aqui, que nos submetemos à Constituição, nem o Congresso Nacional, nem o 

Poder Executivo. Errou, eu pago na minha vida pessoal e o Estado paga também 

quando ele erra. Então, não se pode fazer realmente disso uma prática comum.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO — E é reduzidíssimo o universo de 

produtores rurais e empregados.

“Senhor Presidente, peço vênia a todos os Colegas, já que ficarei na posi-

ção do Ministro Marco Aurélio — vencida sozinha —, mas eu daria, sim, modu-

lação, nesse caso.

E daria, Senhor Presidente, porque entendo que o Tribunal ao fazer uma 

manifestação como a de hoje e não estabelecer limites, ele está indo na con-

tromão de toda a reforma do Poder Judiciário, está incentivando a criação de 

milhares de novos processos em primeiro grau.
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Encontro, ainda, uma outra dificuldade com relação à matéria de fundo. É 

que evidentemente esse valor recolhido a título de Finsocial já foi incorporado 

ao preço pelo qual se venderam as mercadorias, de modo que constituirá, no 

meu entendimento, enriquecimento indevido a restituição deste tributo.

É este o teor do meu voto.” (voto da ministra Ellen Gracie).

22. RG no RE 592321
Não há argumentos consequencialistas.

23. RE 377457
“Senhor Presidente, considero essa questão, realmente, gravíssima, como 

bem posto por Vossa Excelência, até pelas consequências que daqui derivam.” 

(trecho do voto da ministra Cármen Lúcia).

“O que me preocupa muito, Senhor Presidente, são os efeitos dessa deci-

são no tocante às pessoas atingidas, porque se nós não admitirmos essa possi-

bilidade teórica de aplicar a analogia para determinar a modulação dos efeitos, 

nós podemos ter uma execução em cascata que pode gerar uma consequência 

extremamente gravosa. (...)” (trecho do voto do ministro Menezes Direito).

“É que eu estou considerando que esta matéria foi posta no plano in-

fraconstitucional, reiteradamente, perante o Superior Tribunal de Justiça. E 

perante o Superior Tribunal de Justiça a matéria foi assentada em sentido 

exatamente oposto àquela que nós estamos julgando agora, ou seja, numa 

palavra, essa diferença de posições entre o que foi assentado no plano infra-

constitucional pelo Superior Tribunal de Justiça, e não é de hoje, é de muito 

tempo, e o que está sendo decidido neste momento, considerando que não 

houve decisão anterior, pode ter havido uma indicação, um indício, mas não 

houve, pode gerar, e aí é a sustentação que faço, uma insegurança jurídica 

e consequências terrificantes, porque as pessoas que vão ser atingidas com 

essa decisão, é preciso considerar, não são grandes contribuintes; são peque-

nos contribuintes.

Só para justificar.” (manifestação do ministro Menezes Direito).

“(...) penso que não podemos, vamos dizer, baratear o uso analógico da 

modulação para os julgamentos no controle dos processos subjetivos, porque, 

se não, vamos transformá-la em regra: toda vez que alterarmos a jurisprudên-

cia dos outros tribunais, teremos, automaticamente, por via de consequência, 

de emprestar a mesma limitação.

Em terceiro lugar, no caso concreto, parece-me que, como se afirma a 

constitucionalidade, no fundo o Tribunal estaria concedendo moratória fiscal, 

se limitasse os efeitos.” (trecho do voto do ministro Cezar Peluso).
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24. RE 556664
Os argumentos consequencialistas apresentados são os mesmos do RE 559943 

(julgamento n.26 descrito abaixo).

25. RE 560626
Os argumentos consequencialistas apresentados são os mesmos do RE 559943 

(julgamento n.26 descrito abaixo).

26. RE 559943
“Estou acolhendo parcialmente o pedido de modulação de efeitos, tendo 

em vista a repercussão e a insegurança jurídica que se pode ter na hipótese; 

mas estou tentanto delimitar esse quadro de modo a afastar a possibilidade de 

repetição de indébito de valores reconhecidos nestas condições, com exceção 

da ações propostas antes da conclusão do julgamento.” (trecho do voto do 

ministro Gilmar Mendes).

“Ora, Presidente, neste caso concreto, em que a jurisprudência do Su-

premo, desde 1969, sempre foi no sentido de se ter como indispensável o 

trato da matéria mediante lei complementar — e a Lei nº 8.212, repito, é de 

1991 —, não há premissa que leve o Tribunal a quase sinalizar no sentido de 

que vale a pena editar normas inconstitucionais porque, posteriormente, ante 

a morosidade da Justiça, se acaba chegando a um meio-termo que, em últi-

ma análise — em vez de homenagear a Constituição, de torná-la realmente 

observada por todos, amada por todos — passa a mitigá-la, solapá-la, feri-la 

praticamente de morte.

De mais a mais, os contribuintes que recolheram indevidamente o tributo 

não terão o prazo de dez anos para a ação de repetição de indébito! Disporão 

de cinco anos, o que já afasta gama enorme de contribuintes que teriam direito 

à devolução do que satisfeito à margem da ordem jurídica, considerada toda 

sorte de medidas coercitivas do próprio Estado.

Não vejo com bons olhos, Presidente, a modulação em caso que acaba 

por diminuir a eficácia da Constituição Federal. A modulação quando, em úl-

tima análise, há o prejuízo para os contribuintes, já exasperados com a carga 

tributária e, também, o locupletamento do Estado.” (trecho do voto do ministro 

Marco Aurélio).

27. RE 353657
“Daí artigo de Miriam Leitão, publicado em 11 de agosto corrente, no jornal 

O Globo, no qual deixou consignado: “Decidir contra o recurso pode causar 

uma sangria absurda nos cofres públicos. O fato mais grave é que, quanto mais 

supérfluo for o produto, maior será o benefício do produtor e o IPI tem como 
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característica justamente onerar menos produtos considerados essenciais. Os 

não essenciais terão o maior ganho; é o caso do cigarro por exemplo.

(...)

Admito haver votado, quando do julgamento dos Recursos Extraordiná-

rios nºs 350.446/PR, 353.668/PR e 357.277/RS, em sentido oposto. A reflexão 

sobre o tema levou-me a formar convencimento diverso, afetando este extra-

ordinário Colegiado, e, então, cumpre-me, como cumpre a todo e qualquer juiz, 

evoluir, reconhecida razão à tese inicialmente rechaçada. Digo mesmo que, a 

prevalecer a conclusão a que chegou o Colegiado nesses recursos extraordiná-

rios, ter-se-á o esvaziamento do Imposto sobre Produtos Industrializados nos 

últimos anos, com passivo da União conflitante com o Diploma da República, 

(...).

O que receio, a esta altura, é estimularmos o consumo, porque, ante a van-

tagem sem igual, os produtores vão diminuir o preço do cigarro”. (trecho do 

voto do ministro Marco Aurélio).

“O problema político é saber como isso se aplica, e, aí, é uma decisão po-

lítica, porque quem decide se a alíquota é dez ou zero é o Poder Executivo, e 

essa decisão é tomada tendo em vista a seletividade, mas o problema é que a 

redução de zero pode representar um benefício de quem não queira beneficiar 

o final da cadeia. Essa é a situação política e não jurídica a que estou me refe-

rindo”. (trecho do voto do ministro Nelson Jobim).

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU — Vossa Excelência está indo para um 

caso prático; estou falando teoricamente.

O SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM — Mas eu também ia responder 

sobre caso prático.

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU — Mas aqui não há caso prático, espe-

cificamente. O caso prático é o seguinte: quem está reivindicando o recebimen-

to desse crédito não é quem o pagou como tributo, mas alguém que, para ter 

suportado, suportou porque foi embutido no preço. Eu poderia ter imaginado a 

hipótese de que quem deveria vender por cem, mas não conseguiu, só vendeu 

por noventa. Foi exatamente aquele...

O SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM: “Cuidado com esse raciocínio, por-

que se Vossa Excelência começar com ele e entender que a tributação impor-

tou em ônus de cem, e o cidadão, no mercado, vendeu por noventa, vai tentar 

receber do Estado os dez que pagou, porque o último pagante acaba não pa-

gando. Cuidado com esse raciocínio, porque a ciência em finanças está nisso.

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU — Não absolutamente. Aliás, quem me 

colocou nesse tipo de raciocínio foi Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM — Não, absolutamente; estou mos-

trando um equívoco.
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O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO — O princípio da não cumulati-

vidade tem o sentido de evitar a cobrança em cascata e que acabe o consumi-

dor pagando um imposto maior. Veja a que ponto chegam essas considerações 

em torno do zero: o tributo a ser pago ao final será maior do que se não tivés-

semos a alíquota zero.

O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO — Não é bem assim.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO — Não no caso do fumo.

“(...) se não reconhecido ao adquirente o direito de se creditar do IPI rela-

tivo à operação correspondente, a desoneração degrada-se em simples diferi-

mento do imposto, acarretando, até aumento da carga tributária final, confor-

me se advertiu no julgamento do RE 353.668/PR”. (trecho do voto do ministro 

Cezar Peluso).

“Penso que seria um equívoco conferir esse direito de creditamento para 

o passado, sem qualquer consideração desse potencial repasse do custo de 

tributário ao consumidor. Estaríamos a garantir um verdadeiro enriquecimento 

sem causa aos contribuintes que transferiram sua carga tributária no preço do 

produto. De fato, além de terem transferido a carga tributária x ao consumidor, 

teriam agora os contribuintes do IPI a oportunidade de exigir do Fisco a mesma 

quantia. Tal situação seria duplamente danosa à sociedade brasileira, primeiro 

na condição de consumidor, ao arcar com os custos da tributação indireta, e 

segundo na condição de cidadão, tendo em vista que a distorção que isto im-

portaria na distribuição dos custos tributários pela sociedade.” (trecho do voto 

do ministro Gilmar Mendes).

“(...) os contribuintes, fiados em entendimento pacificado na Suprema 

Corte do País, por quase uma década, visto que as primeiras decisões datam 

do final dos seus anos 90, passaram a creditar-se, de forma rotineira, do IPI 

decorrente das operações que envolviam a entrada de insumos isentos, tribu-

tados com alíquota zero ou não tributados (...) Por essas razões entendo que 

convém emprestarem-se efeitos prospectivos às decisões em tela, sob pena 

de imporem-se pesados ônus aos contribuintes que se fiaram na tendência 

jurisprudencial indicada nas decisões anteriores desta Corte sobre o tema, com 

todas as consequências negativas que isso acarretará nos planos econômico e 

social. Para se ter uma ideia do gravame que uma decisão ex tunc representaria 

para os jurisdicionados, registro que a União, antes mesmo da consolidação da 

nova maioria no Plenário, já vinha ingressando com ações rescisórias perante 

o Tribunal Federal da 4ª Região contra contribuintes que, com fundamento 

nos julgados anteriores do STF, obtiveram o direito de creditar-se do IPI nas 

operações isentas, não tributadas ou taxadas com alíquota zero. Isso, é claro, 

sem mencionar as incontáveis execuções fiscais que serão ajuizadas, dentro do 

prazo prescricional, contra os contribuintes que se valeram dos créditos escri-
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turais, em conformidade com a jurisprudência desta Corte e demais tribunais”. 

(trecho do voto do ministro Ricardo Lewandowski).

“Deve-se ter presente, por último, que a decisão proferida, em relação a 

contribuintes que hajam ingressado em Juízo e aos demais, mesmo considera-

dos quanto a estes os últimos cinco anos, implicará o esvaziamento do tributo, 

surgindo, como já consignado, passivo de proporções gigantescas a ser arcado 

pela sociedade.” (trecho do voto do ministro Marco Aurélio).

“Ora, se o resultado desse pleito judicial é adverso ao agente econômi-

co, evidentemente será ele responsável pelos efeitos desse resultado. Não é 

possível atribuirmos ao Estado [rectius, à sociedade] essa responsabilidade. 

Fazê-lo, isso equivaleria a instituirmos o capitalismo sem as incertezas ine-

rentes às decisões de produção e de investimento, o capitalismo sem ris-

cos, sem o salto no escuro. Este Tribunal tem sido rigoroso, algumas vezes 

impiedoso, com os economicamente frágeis — recordo o caso das pensões 

por morte. Tenho por inadmissível que não o seja, na proporção adequada, 

em relação aos demais agentes econômicos”. (trecho do voto do ministro 

Eros Grau).

28. RE 370682
“Recentemente, ao apreciar, a Primeira Turma, um agravo manifestado 

contra despacho que tivera por não ofensivo ao princípio da não cumulativi-

dade acórdão que reconheceu a contribuinte do IPI direito ao crédito presu-

mido relativo a matéria-prima não sujeita ao referido imposto, no montante de 

R$ 250 milhões, foi sugerido a este Relator que pedisse vista do recurso e o 

mantivesse no aguardo de reapreciação, pelo Plenário, da questão do crédito 

presumido do IPI sobre matéria-prima adquirida sob os regimes de isenção e 

alíquota zero, e, ainda, de não tributação.

(...)

7. CONSEQUÊNCIA, PARA O TESOURO, DO EVENTUAL RECONHECI-

MENTO DO PRETENDIDO DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO

O crédito presumido, desse modo, não pode ser considerado uma con-

sequência do benefício do regime de isenção ou da alíquota zero da matéria-

-prima, como quer a recorrente. Uma coisa nada tem a ver com a outra. O 

primeiro é favor fiscal que concorre para melhor utilização dos recursos da 

empresa, sem perda de arrecadação. O segundo implica drástica redução de 

arrecadação que, aliás, foi estimada pela Coordenação-Geral da Política Tribu-

tária — COPAT, órgão da Receita Federal, em R$ 20,9 bilhões/ano, conforme 

consignado no documento denominado Nota Copat de 20 de fevereiro último, 

cuja cópia nos veio às mãos, de que se extrai o seguinte trecho:
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“(...)

Segundo os dados apurador na DIPJ 20001, ano base 2000, 

o volume de entrada de insumos destinados à industrialização no 

mercado interno sem direito a crédito, ou seja, produtos isentos, 

imunes, não tributados ou tributados à alíquota zero, alcançou R$ 

134 bilhões ou, a preços de 2003, R$ 209 bilhões.

Assim sendo, e utilizando-se alíquota média de 10,08%, cor-

respondente à média das alíqutoas positivas do IPI, pode-se esti-

mar que, caso seja adotado o procedimento de concessão de cré-

dito à compra de produtos não sujeitos à incidência do IPI, haverá 

perda potencial de R$ 20,9 bilhões/ano para os cofres públicos.

Cabe salientar, que esta perda poderá ser agravada signifi-

cativamente dada a possibilidade de os contribuintes pleitearem 

restituição referente aos últimos dez anos, resultando em deman-

das equivalentes a R$ 20,9 bilhões.”

Ainda que se esteja diante de estimativa que peque por excesso, o certo 

é que não se precisa ser muito arguto para perceber que uma orientação do 

STF no sentido de que a aquisição de matéria-prima, sob qualquer regime que 

afaste a exigência de IPI, constitui fato gerador de crédito, constitui fator de 

absorção de grande parte do IPI arrecadado na saída do produto final, nota-

damente se entendido que o crédito deve ser calculado pela mesma alíquota 

empregada no cálculo do tributo final, para não se falar no acréscimo repre-

sentado pela correção monetária dos respectivos valores, quando se tratar de 

créditos relativos a períodos pretéritos.

Acresce que, na conformidade do previsto no art. 159 da Constituição, 

do produto da arrecadação do IPI, 57% foram entregues aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios, significando que dos valores transferidos haverá de ser 

proporcionalmente recuperado tudo aquilo que a União houver de restituir aos 

contribuintes a título de crédito presumido, tarefa que se antolha como de difí-

cil, senão impossível, execução.

(...)

A ilustre Procuradora da Fazenda, mostrando o absurdo da tese defendida 

pela recorrente, referiu a folha de tabaco, que, conquanto não tributada pelo 

IPI, ensejaria, para as fábricas de cigarro, um crédito correspondente 350% de 

seu valor, percentual que corresponde à alíquota do IPI incidente sobre os pro-

dutos de fumo.

(...) penso que seria um equívoco conferir esse direito de creditamento 

para o passado, sem qualquer considração desse potencial repasse de custo 

tributário ao consumidor (...) De fato, além de tererm transferido a carga tribu-
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tária x ao consumidor, teriam agora os contribuintes do IPI a oportunidade de 

exigir do Fisco a mesma quantia. Tal situação seria duplamente danosa à socie-

dade brasileira, primeiro na condição de consumidor, ao arcar com os custos 

da tributação indireta, e segundo na condição de cidadão, tendo em vista que 

a distorção que isto implicaria na distribuição dos custos tributários pela socie-

dade (...). Poder-se ia colocar o argumento contrário, tendo em vista que em 

termos práticos nem sempre é viável o repasse integral dos custos tributários. 

Essa é outra discussão, mas que jamais poderia ter como resposta peremptória 

uma presunção no sentido de que não teria ocorrido o repasse. O potencial 

repasse dos custos tributários não pode ser ignorado, sob pena de se garantir 

ao contribuinte um indevido repase duplo de seus custos tributários, o primei-

ro deles para o consumidor, e agora um repasse para o Fisco, ou melhor, para 

toda a sociedade”. (trechos do voto do ministro Ilmar Galvão).

“(...) Decisões que deixam de levar em conta essa possibilidade, cingindo-

-se a uma interpretação, data venia, literal das normas constitucionais e infra-

constitucionais pertinentes, não só se apartam das regras da boa hermenêutica, 

como também podem gerar, no caso sob análise, consequências extremamen-

te negativas no tocante ao custo final do produto, em detrimento de seus con-

sumidores.

(...) a problemática sub judice deve ser resolvida não apenas tendo em 

conta os princípios constitucionais de regência, mas também levando em con-

sideração o alcance prático da sistemática em foco, ou seja, a sua repercussão 

no mundo fenomênico. Em outras palavras, a questão de utilização ou não dos 

créditos escriturais do IPI há de ter em mira os resultados econômicos do regi-

me de apuração do referido tributo.

(...)

Com todas as vênias aos que não concordam com a tese, constitui um 

equívoco afirmar-se que os contribuintes não incorrem em qualquer ônus nas 

transações isentas. Trata-se, com efeito, de uma meia verdade, visto que eles 

são onerados de forma indireta, pois, dependendo da alíquota e da fórmula de 

compensação do tributo, o custo final do produto será menor ou maior, influin-

do positiva ou negativamente em sua colocação no mercado”.

(...)

Em suma, impedir o creditamento nas operações isentas significa onerar 

toda a cadeia produtiva, e essa, certamente, não foi a intenção do legislador, 

devendo em consequência ser afastada toda a interpretação que anule a fina-

lidade da isenção”.

(...) os contribuintes, fiados em entendimento pacificado na Suprema Cor-

te do País, por quase uma década, visto que as primeiras decisões datam do 

final dos seus anos 90, passaram a creditar-se, de forma rotineira, do IPI decor-
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rente das operações que envolviam a entrada de insumos isentos, tributados 

com alíquota zero ou não tributados.

(...)

Por essas razões entendo que convém emprestar-se efeitos prospectivos 

às decisões em tela, sob pena de impor-se pesados ônus aos contribuintes que 

se fiaram na tendência jurisprudencial indicada nas decisões anteriores desta 

Corte sobre o tema, com todas as consequências negativas que isso acarretará 

nos planos econômico e social.

Para se ter uma ideia do gravame que uma decisão ex tunc representaria 

para os jurisdicionados, registro que a União, antes mesmo da consolidação da 

nova maioria no Plenário, já vinha ingressando com ações rescisórias perante o 

Tribunal Federal da 4ª Região contra contribuintes que, com fundamento nos 

julgados anteriores do STF, obtiveram o direito de creditar-se do IPI nas opera-

ções isentas, não tributadas ou taxadas com alíquota zero.

Isso, é claro, sem mencionar as incontáveis execuções fiscais que serão 

ajuizadas, dentro do prazo prescricional, contra os contribuintes que se va-

leram dos créditos escriturais, em conformidade com a jurisprudência desta 

Corte e demais tribunais”. (trechos do voto do ministro Ricardo Lewandowski).

“Em última análise, a modulação sugerida pelo ministro Ricardo Lewando-

wski, autor de voto desprovendo o recurso, tornará o julgamento verificado, a 

voz da maioria, um nada jurídico, como se houvesse prevalecido não a óptica 

no sentido da procedência do inconformismo da União, mas a da improce-

dência. Repito, mais uma vez, que em jogo se fez, em mandado de segurança, 

pedido voltado ao reconhecimento do crédito no período de janeiro de 1996 a 

agosto de 1998.

(...)

Contribuintes que ingressaram em Juízo alcançarão, com o termo inicial 

de vigência que porventura venha a ser fixado, vantagem retroativa aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento da ação. Conseguirão o implemento do crédito, 

embora à margem da autorização normativa constitucional, como se esta não 

estivesse em vigor desde 1988. Aqueles que não ingressaram em Juízo, acon-

selhados corretamente pelo setor técnico, sofrerão as peias dos dois institutos 

consagrados em Direito: a prescrição e a decadência; enquanto os outros lo-

grarão verdadeiro enriquecimento ilícito, porque contrário à Constituição Fe-

deral, em esvaziamento ao tributo no que em certas situações passará a ser, 

ante os interesses da União, negativo, conforme explicitado no voto condutor 

do julgamento. Está-se a ver que a prevalência da fixação do termo inicial para 

definir-se o direito, ou não, ao crédito implicará não a preservação da segu-

rança jurídica, não o agasalho de excepcional interesse social, mas desordem 

desenfreada, ficando os contribuintes e os cidadãos em geral estimulados aos 
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questionamentos em Juízo para, anos após, obterem, quem sabe, a feitura de 

justiça salomônica, com resultado econômico-financeiro distanciado, a mais 

não poder, dos ditames constitucionais e que, em última análise será suportado 

por toda a sociedade.” (trechos do voto do ministro Marco Aurélio).

29. MC em ADI 3090
“Entender de forma diversa importaria em furtar ao Poder Legislativo o 

exame de matéria de iniciativa privativa do Presidente da República porque, 

senão, usando ele sempre por medidas provisórias, evitaria qualquer análise 

num momento de conversão.” (trecho do voto do ministro Nelson Jobim).

30. ED nos ED no RE 256588
“Haverá, sem dúvida, situações difíceis de caracterizar. Especialmente nos 

novos modelos de urbanização, sem dúvida vamos ter dificuldades. E, neste 

caso, quanto mais restritivos somos, mais dificuldades acarretamos para a 

prestação de serviço, como tem acontecido com a taxa de iluminação pública. 

Os Municípios, hoje, têm dificuldade de fazer o pagamento, porque tudo isso 

está terceirizado.” (trecho do voto do ministro Gilmar Mendes).

31. MC em ADI 2251
Não há argumentos consequencialistas.
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Resumo
O objeto do presente trabalho é analisar a indústria de óleo e farelo de soja no 

espaço nacional, no período 2014-2015. O objetivo é estudar, à luz da Teoria 

da Economia dos Custos de Transação, qual forma de contratar possui menor 

custo de transação na relação entre os agentes, produtor e indústria: mercado, 

forma híbrida de contratação ou integração vertical. Para tanto, a pesquisa 

perpassa pelos conceitos de Teoria da Economia dos Custos de Transação, 

Sistema Agroindustrial, Contratos e analisa as variáveis importantes para o re-

ferido mercado, com base em dados e estatística. A hipótese formulada é de 

que o custo de transação é maior quando a indústria adquire a soja do mercado 

em comparação à forma híbrida e, principalmente, à integração vertical. Para 

testar a hipótese, analisei a dimensão contratual da Teoria da Economia dos 

Custos de Transação chamada especificidade dos ativos sob duas formas: físi-

ca e local. Com base no resultado, depreende-se que a forma de contratação 

com menor custo variará de acordo com a localização da unidade da indústria.

Palavras-chave
Indústria de óleo e farelo. Soja. Teoria da Economia do Custo de Transação. Sis-

tema Agroindustrial. Contratos. Custo de Transação. Especificidade dos Ativos. 

Integração Vertical.

Introdução
A soja é a principal oleaginosa cultivada no mundo, fazendo parte do conjunto 

de atividades agrícolas com maior destaque no mercado internacional.1 Além 

disso, a produção de soja nacional representa 33% da produção mundial.2 Essa 

1 INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA. Workshop Jornalismo 
Agropecuário: uma oportunidade para sua carreira, 17.06.2015. Entendendo o Mercado da 
Soja. Mato Grosso, 2015. P. 4.

2 INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA. Workshop Jornalismo 
Agropecuário: uma oportunidade para sua carreira, 17/06/2015. Manual Prático da Cultura 
da Soja. Mato Grosso, 2015.

COMPRA E VENDA DE SOJA NA INDÚSTRIA DE ÓLEO E 
FARELO  À LUZ DA TEORIA DA ECONOMIA DO CUSTO  
DE TRANSAÇÃO
ana Paula MaranGoni Palhano
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commodity3 pode ser utilizada na forma de óleo cru, farinha de soja desengor-

durada, farelo de soja, proteína isolada e grão, podendo ser comercializada 

tanto no mercado interno como externo.

O presente trabalho tem o intuito de analisar os contratos de compra e 

venda de soja no âmbito da indústria de farelo à luz da Teoria da Economia do 

Custo de Transação desenvolvida por OLIVER WILLIAMSON.

A análise levará em consideração os pressupostos comportamentais da 

racionalidade limitada e do oportunismo, tendo em vista os riscos contratuais, 

principalmente aqueles advindos da especificidade dos ativos e da incompletu-

de dos contratos. Além disso, faz-se mister destacar em que consistem os con-

tratos, o que é a soja e como funciona a agroindústria, especialmente quanto a 

operação de transformação de soja em óleo e farelo e os contratos referentes à 

compra de soja, commodity indispensável para o funcionamento da atividade.

Diante do estudo proposto, tentarei responder ao seguinte questionamen-

to: “No âmbito da indústria de óleo e farelo, é mais eficiente contratar com o 

mercado, organizar a empresa por meio da integração vertical ou adquirir a soja 

por meio de uma operação mista?” Ou seja, o objetivo é encontrar qual opera-

ção (comprar soja do mercado, produzir a própria soja ou produzir uma parcela 

e adquirir outra) traz o menor custo de transação para a indústria, tendo em 

vista a Economia dos Custos de Transação aliada ao Sistema Agroindustrial.

A hipótese formulada é de que é mais custoso adquirir soja do mercado do 

que por meio de plantio próprio, de forma a ser a integração vertical a forma 

mais eficiente para essa indústria adquirir soja. Afinal, ao comprar de terceiros, 

existem diversos custos possíveis, tais como: logística, especificidade dos ati-

vos e o custo decorrente da incompletude dos contratos, que pode levar ao 

oportunismo.

Isto é, além das variáveis climáticas, riscos de pragas, etc., que interferem 

na produção, e, consequentemente, no cumprimento dos contratos em comen-

to, a Economia dos Custos de Transação prevê que os contratos são necessaria-

mente incompletos, fato este que pode levar a comportamentos oportunísticos 

tanto na elaboração contratual, em decorrência da assimetria de informação, 

quanto durante a sua execução. Ademais, ainda existe a especificidade dos ati-

vos que pode levar à “quase renda”, a ser conceituada posteriormente.

Assim, a hipótese será analisada em três cenários distintos:

3 Segundo o Manual Prático da Cultura da Soja, “Pode-se considerar como commodities as 
mercadorias primárias não manufaturadas, ou parcialmente manufaturadas, de grande 
exposição no mercado internacional. No mercado financeiro, uma commodity pode ser 
usada para sugerir um tipo de produto, normalmente agrícola ou mineral, de grande re-
levância econômica internacional, por ser amplamente negociado entre importadores e 
exportadores.” 
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Cenário 1: produtor e fábrica são os mesmos, organizados por meio da 

integração vertical;

Cenário 2: a soja é adquirida no mercado; e

Cenário 3: estrutura mista em que parte da commodity é adquirida no 

mercado e parte de produção própria.

Em consonância com o que foi exposto, o objetivo principal é analisar os 

contratos entre produtores de soja e a indústria de farelo, sob a ótica da Teoria 

da Economia dos Custos de Transação, a fim de encontrar qual a forma de con-

tratação e, por conseguinte, as transações decorrentes de contratos em que se 

encontra maior eficiência e menor custo, tendo em vista as variáveis supramen-

cionadas. Portanto, será feito um estudo do referencial teórico no que tange a 

Teoria da Economia dos Custos de Transação, a Agroindústria e os contratos.

A doutrina vem conceituando a Agroindústria primordialmente de duas 

maneiras: o Sistema Agroindustrial, a partir da teoria desenvolvida por GOL-

DBERG, e as cadeias (filières). Ambas as definições serão estudadas a fim de 

constituírem uma base para o conceito de Agroindústria. Feito isso, serão deli-

mitados os contratos para análise sob a luz das referidas teorias.

Tendo em vista que se trata de um Trabalho de Conclusão de Curso da 

graduação de Direito e que o tema abordado também abrange tópicos es-

tudados em Economia, utilizo-me das palavras de ARMANDO CASTELAR PI-

NHEIRO e JAIRO SADDI para ressaltar a importância de se estudar Direito e 

Economia (Law & Economics):

“(...) A maior parte do movimento de Direito e Economia 

vê o direito como um conjunto de incentivos para determinar o 

comportamento humano por meio do sistema de preços e ou-

tros incentivos econômicos (já que existem incentivos econômi-

cos que não passam pelo sistema de preços, como é o caso da 

reputação). (...) Ou seja, supondo, em larga medida, o ser humano 

como um ser racional (se bem que tal premissa também pode ser 

contestada in totum), o comportamento humano reage a estímu-

los precários, tendo em vista esta premissa: sendo os recursos 

econômicos escassos, a decisão será aquela que maximize o seu 

bem-estar em face dos recursos de que dispõe.4”

Assim, o estudo é importante para compreender quais e como os pressu-

postos são observados no processo de escolha, uma que vez que, em sendo os 

seres humanos racionais, eles reagem a incentivos econômicos.

4 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jaddi. Direito, Economia e Mercados. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005, p. 16-17.
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Além disso, essa pesquisa se justifica mediante a importância do agrone-

gócio no cenário brasileiro, principalmente no que tange à soja.

De acordo com dados fornecidos em maio/15 pela Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB), na safra 13/14 foram produzidas cerca de 86,12 mi-

lhões de toneladas de soja no país, o que representa 44,5% de toda produção 

de grãos na referida safra,5 número que corresponde a cerca de 41% do que foi 

exportado mundialmente no mesmo período.6

1. METODOLOGIA
Este trabalho tem como objetivo a análise dos contratos de compra de soja na 

indústria de óleo e farelo à luz da Teoria da Economia dos Custos de Transação, 

utilizando como instrumento informações referentes a dados e estatísticas da 

soja, logística, capacidade produtiva da indústria, oferta e demanda, cotação 

interna, bem como o calendário de plantio e colheita.

Primeiramente, serão analisados conceitos importantes extraídos da Te-

oria da Economia dos Custos de Transação, perpassando pelo conceito de 

custos de transação, pressupostos comportamentais, dimensões contratuais e 

contratos. Posteriormente, será demonstrada a importância do agronegócio e, 

principalmente, da indústria de farelo no Brasil.

O recorte espacial escolhido foi o nacional, em detrimento da importân-

cia do seguimento para o país, que juntamente com os Estados Unidos e a 

Argentina, foram responsáveis por 82% da produção mundial de soja na safra 

2014/2015. Já o recorte temporal escolhido, 2014 e 2015, se justifica pela atua-

lidade e pela disponibilidade de dados on-line.

Para buscar a resolução ao problema enfrentado, a pesquisa seguirá o 

seguinte trajeto:

Será demonstrado o funcionamento da indústria de farelo, mediante pes-

quisa em doutrina e dados. Além disso, para que o trabalho alcance um nível 

prático, foi realizada uma entrevista com Paulo Roberto Palhano, empresário 

no setor agrícola há mais de 20 anos, que, dentre outras atividades, atua no 

ramo de esmagamento de soja, e que irá explicar como os contratos e o pro-

cesso de industrialização que transforma a soja em óleo e farelo acontecem na 

prática do mercado atual.

A análise dos possíveis contratos nos cenários enfrentados pela hipótese se 

dará pela égide das seguintes dimensões: (i) frequência, (ii) incerteza ou risco e 

(iii) especificidade dos ativos. Contudo, para que o escopo do trabalho seja en-

5 INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA. Workshop Jornalismo 
Agropecuário: uma oportunidade para sua carreira, 17/06/2015. Entendendo o Mercado da 
Soja. Mato Grosso, 2015, p. 3.

6 Idem.
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frentado, será dada maior ênfase à especificidade física e geográfica dos ativos 

no processo decisório que compõem as cadeias produtivas do agronegócio.

Por fim, serão feitas conclusões que poderão confirmar ou refutar a hipó-

tese formulada, de que é mais eficiente a organização vertical do que adquirir 

as commodities do mercado.

2. Referencial teórico: teoria da economia dos custos de 
transação e contratos

2.1. Teoria da economia dos custos de transação

A Economia dos Custos de Transação (ECT) é uma das ramificações mais de-

senvolvidas da Nova Economia Institucional. Ela foi elaborada por OLIVER 

WILLIAMSON visando operacionalizar a teoria da firma de RONALD COASE.7 

A ECT tem o intuito de explicar como a disciplina jurídica e econômica dos 

contratos interfere na organização capitalista da economia.8 Segundo CÁSSIO 

CAVALLI:

“A Economia dos Custos de Transação parte do reconheci-

mento de que a utilização do mercado, por meio de contratos 

de execução instantânea, envolve custos de transação, que, por 

vezes, podem ser evitados por meio da integração vertical, isto é, 

por meio da organização de uma empresa. Assim, enquanto para 

a economia neoclássica a firma é uma função de produção, a Eco-

nomia dos Custos de Transação entende que a empresa é uma 

estrutura de governança alternativa em relação ao mercado.”9

Dessa forma, CAVALLI dissera que a ECT entende que a empresa é uma 

estrutura de governança alternativa em relação ao mercado, razão pela qual, 

muitas vezes, encontrar-se-ão níveis ótimos, ou seja, maior eficiência a partir 

da organização da empresa por meio da integração vertical do que ao recorrer 

ao mercado,10 pois a contratação com o mercado incorre em maiores custos de 

transação do que organizar internamente a empresa.

7 CAVALLI, Cássio. EMPRESA, DIREITO E ECONOMIA: elaboração de um conceito jurídico 
de empresa no direito comercial brasileiro contemporâneo a partir do dado teórico 
econômico. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Por-
to Alegre, 2012, p. 170.

8 CAVALLI, Cássio. EMPRESA, DIREITO E ECONOMIA: elaboração de um conceito jurídico 
de empresa no direito comercial brasileiro contemporâneo a partir do dado teórico 
econômico. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Por-
to Alegre, 2012, p. 169.

9 Idem.
10 Idem.
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A compreensão dos mecanismos de governança perpassa pelo entendi-

mento do direito contratual, assim, as transações serão classificadas mediante o 

critério utilizado na classificação dos mecanismos de governança.11 Podendo ser:

(i) de mercado envolvendo transações altamente específicas, demandan-

do vários contratos curtos;12

(ii) de quase mercado com transações semiespecíficas, acarretando em 

um único contrato longo;13 ou

(iii) de não mercado com transações não específicas, correspondendo à 

integração vertical.14

Nessa esteira, WILLIAMSON ensina que, conforme a Economia dos Custos de 

Transação, a escolha do modo de governança deriva da necessidade adaptativa 

das transações (coordenação autônoma ou cooperativa) que pode variar de acor-

do com os seus atributos e que a competência das formas alternativas também 

diferem entre si. No mesmo sentido, estudo de DECIO ZYLBERSTAJN demonstra 

que o objetivo fundamental da ECT é estudar o custo das transações como o 

indutor dos modos alternativos de organização da produção — ele chama essa 

organização de governança — dentro de um arcabouço jurídico institucional.15

ZYLBERSTAJN considera que a unidade de análise fundamental passa a 

ser a transação, conceituada como “operação onde são negociados direitos de 

propriedade”.16 O autor assevera que se a firma pode ser vista como um “com-

plexo de contratos” e se o comportamento otimizador dos agentes econômi-

cos for mantido nos moldes considerados pela economia neoclássica, pode ser 

explicado o arranjo produtivo via firma (solução hierárquica), via mercado ou 

por formas mistas, a partir da busca pela minimização da soma dos custos de 

produção (neoclássicos) e dos custos de transação.17 Assim, a Economia dos 

Custos de Transação prevê três distintos mecanismos de governança — elenca-

11 CAVALLI, Cássio. EMPRESA, DIREITO E ECONOMIA: elaboração de um conceito jurídico 
de empresa no direito comercial brasileiro contemporâneo a partir do dado teórico 
econômico. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Por-
to Alegre, 2012, p. 170-172.

12 Idem.
13 Idem.
14 Idem.
15 ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel. Direito & Economia: Análise Econômica do Direi-

to e das Organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 24. (Tradução do texto “Por que 
Direito, Economia e Organizações?” de Oliver Williamson).

16 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma apli-
cação da Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São 
Paulo (USP), School of Economics and Business Administration, 1995, p. 15.

17 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma apli-
cação da Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São 
Paulo (USP), School of Economics and Business Administration, 1995, p. 16.
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dos acima como forma de arranjos contratuais — que podem ser organizados 

espontaneamente (de forma invisível) ou intencionalmente (visível).

Contudo, é mister salientar que o presente estudo terá como foco apenas 

a análise dos arranjos contratuais e institucionais tendo em vista o custo de 

transação. Para tanto, é importante entender o conceito de custo de transação.

ROBERT COOTER e THOMAS ULLEN entendem que os custos de transa-

ção são aqueles advindos das trocas ou do comércio. Para os referidos autores, 

ao se tratar de uma transação comercial, os custos possuem três passos/cus-

tos: (i) busca para a realização do negócio, (ii) negociação e (iii) cumprimento 

do que foi negociado.18

Os autores MATHEUS CÔNSOLI, LUCAS PRADO e MATHEUS MARINO, por 

sua vez, assentam que custos de transação são todos os custos não relaciona-

dos diretamente com a produção, mas que acontecem à medida que os agentes 

(indústria, atacado, distribuidor e produtores) se relacionam entre si e proble-

mas de coordenação das suas ações emergem. Dessa maneira, são os “cus-

tos” de manter relacionamentos, como, por exemplo, o custo do distribuidor de 

manter relacionamento com um determinado fornecedor ou produtor.19 Tendo 

isso em vista, ressaltam que todo gestor de empresa agrícola ou pecuária preci-

sa conhecer as regras do ambiente institucional, tais como as leis, os costumes, 

os valores e a cultura, para pensar na melhor forma de organizar a empresa.20

Segundo a Teoria da Economia dos Custos de Transação, no custo de 

transação, a análise deve considerar os pressupostos comportamentais da ra-

cionalidade limitada que pode levar à incompletude contratual e ao oportu-

nismo, tendo em vista que o custo será maior ou menor de acordo com três 

dimensões contratuais: especificidade dos ativos, frequência e incerteza.

2.1.1 Pressupostos comportamentais: racionalidade limitada e 

oportunismo

2.1.1.1 Racionalidade limitada

Para ZYLBERSZTAJN, trata-se de um pressuposto que está em conformidade 

com o comportamento otimizador, todavia, o agente econômico não consegue 

satisfazer esse desejo.21 Quer se dizer que há limites na racionalidade humana 

18 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. Porto Alegre. Brokman Companhia 
Editora. 5ª ed., 2010, p. 105.

19 PRADO, L. Et al. Drivers de valor e o relacionamento entre indústria e distribuidores no 
setor de insumos. Agro Distribuidor: O Futuro da Distribuição de Insumos no Brasil. São 
Paulo: Atlas, 2011, p. 43.

20 Idem.
21 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma apli-

cação da Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São 
Paulo (USP), School of Economics and Business Administration, 1995, p. 17.
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para compreender, armazenar, processar e retransmitir informações de modo 

completo e sem erros.22

Essa limitação da racionalidade faz com que surjam os contratos incom-

pletos, pois a mente humana não é capaz de prever todas as possibilidades ex 

ante, acarretando na necessidade de revisão do contrato ex post. Por essa ra-

zão, a Economia dos Custos de Transação é orientada a identificar os distintos 

mecanismos ex post de solução de conflitos contratuais, relacionando-os ao 

poder outorgado ao empresário para resolver o conflito.23

2.1.1.2 Oportunismo

Para ZYLBERSZTAJN, o oportunismo “parte do princípio de jogo não coopera-

tivo, onde a informação que um agente possa ter sobre a realidade não aces-

sível a outro agente pode permitir que o primeiro desfrute de algum benefício 

do tipo monopolístico.”24

WILLIAMSON, por sua vez, descreve que esse comportamento pode ser 

não estratégico e, portanto, benigno, ou estratégico. Será benigno quando 

existirem falhas que representam fricções normais e que, frequentemente, re-

sultam de imprecisões perceptivas. Por outro lado, será de cunho estratégico, 

quando em face de choques imprevisíveis para os quais os contratos incomple-

tos não conseguem antecipar soluções corretas ou adequadas (devido a erros, 

omissões e lacunas), as partes do contrato afastam-se da curva de contrato.25

Quanto ao momento, o comportamento opostunístico poder ocorrer: (i) 

ex ante, ou seja, durante a negociação do contrato por falta de informação de 

uma das partes — comportamento oportunístico em decorrência de assimetria 

informacional; ou (ii) ex post, durante a execução ou renegociação do contrato 

em decorrência do custo de monitoração do cumprimento dos contratos26 — é 

possível que haja alguma discordância ou lacuna que precisa ser preenchida e 

uma das partes pode tentar se beneficiar em decorrência da possível alteração 

do cenário desde a concretização do contrato.

22 CAVALLI, Cássio. EMPRESA, DIREITO E ECONOMIA: elaboração de um conceito jurídico 
de empresa no direito comercial brasileiro contemporâneo a partir do dado teórico 
econômico. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Por-
to Alegre, 2012, p. 176.

23 Idem.
24 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma apli-

cação da Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São 
Paulo (USP), School of Economics and Business Administration, 1995, p. 17.

25 ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel. Direito & Economia: Análise Econômica do Direi-
to e das Organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 22 e 23. (Tradução do texto “Por 
que Direito, Economia e Organizações?” de Oliver Williamson).

26 CAVALLI, Cássio. EMPRESA, DIREITO E ECONOMIA: elaboração de um conceito jurídico 
de empresa no direito comercial brasileiro contemporâneo a partir do dado teórico 
econômico. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Por-
to Alegre, 2012, p. 177.
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2.1.2 Dimensões contratuais

Conforme exposto acima, os custos de transação variarão de acordo com as 

seguintes dimensões contratuais: especificidade dos ativos, frequência e incer-

teza. Essas dimensões são atributos fundamentais das transações.

2.1.2.1 Especificidade dos ativos

A especificidade dos ativos refere-se aos investimentos que os próprios agen-

tes realizam para que a atividade produtiva aconteça.27 Representa o mais im-

portante indutor da forma de governança, uma vez que ativos mais específicos 

estão associados a formas de dependência bilateral que irá implicar a estrutu-

ração de formas organizacionais apropriadas.28

Além disso, a diferença entre o valor do ativo na sua alocação atual e o 

valor que ele obteria em uma alocação alternativa é denominada quase renda.29 

ZYLBERSZTAJN demonstra que a existência de ativos específicos importa na 

medida em que está associada ao pressuposto de ação oportunística dos ato-

res, que podem lançar mão da relação de dependência para obter quase rendas 

apropriáveis.30

2.1.2.2 Frequência

A frequência está relacionada com a repetição em que determinada transação 

ocorre entre dois agentes.31 CÔNSOLI, PRADO e MARINO explicam que quanto 

maior for a frequência, menores serão os custos fixos associados à informação 

e à necessidade de se fazer um contrato (ou acordo) complexo que imponha 

restrições a comportamentos oportunistas entre as partes.32. Isso porque ao 

contratar apenas uma vez com determinado agente, há a tendência de que 

ambas as partes queiram tirar o maior proveito possível da transação, ao passo 

27 PRADO, L. Et al. Drivers de valor e o relacionamento entre indústria e distribuidores no 
setor de insumos. Agro Distribuidor: O Futuro da Distribuição de Insumos no Brasil. São 
Paulo: Atlas, 2011, p. 44.

28 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma apli-
cação da Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São 
Paulo (USP), School of Economics and Business Administration, 1995, p. 24.

29 CAVALLI, Cássio. EMPRESA, DIREITO E ECONOMIA: elaboração de um conceito jurídico 
de empresa no direito comercial brasileiro contemporâneo a partir do dado teórico 
econômico. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Por-
to Alegre, 2012, p. 178.

30 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma apli-
cação da Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São 
Paulo (USP), School of Economics and Business Administration, 1995, p. 24.

31 PRADO, L. Et al. Drivers de valor e o relacionamento entre indústria e distribuidores no 
setor de insumos. Agro Distribuidor: O Futuro da Distribuição de Insumos no Brasil. São 
Paulo: Atlas, 2011, p. 44.

32 Idem.
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que ao contratar numerosas vezes, haverá maior propensão a “acordo”, ou seja, 

a relações em que ambas as partes satisfaçam seus interesses.

2.1.2.3 Incerteza

A incerteza se relaciona com a imprevisibilidade das atitudes posteriores 

dos agentes econômicos e com o desconhecimento de elementos relacionados 

ao ambiente econômico e institucional, não sendo possível avaliar o que ocor-

rerá no futuro.33

Esse conceito está relacionado à confiança no comportamento do outro 

agente do contrato,34 pois a incerteza está vinculada à assimetria informacio-

nal entre os agentes, de forma que é possível a existência de lacunas devido 

ao próprio ambiente de incerteza em que acontecerão os negócios.35 Por isso, 

num ambiente de incerteza, quanto maior for a quantidade de lacunas e/ou 

assimetria informacional em determinada relação, maior será a propensão ao 

oportunismo.

2.2 Contratos

Para CARLOS ROBERTO GONÇALVES, o contrato é uma espécie de negócio 

jurídico que depende, para a sua formação, da participação de pelo menos 

duas partes.36 O conceito de contrato restringe-se aos pactos que, segundo ele, 

criam, modificam ou extinguem relações patrimoniais.37

Os contratos são formulados como promessas entre pessoas e, por isso, 

são passíveis de incompletude como determinado pela Economia dos Cus-

tos de Transação. Partindo desse pressuposto, ZYLBERSZTAJN entende que, 

para realização de investimentos e para que ocorra o surgimento do pleno 

potencial das trocas através da especialização, é necessário a redução dos 

custos associados a riscos futuros de ruptura das promessas.38 Isso porque 

33 FERREIRA, Gabriel Murad Velloso; GONÇALVES, Wilson Magela; PEDROZO, Eugenio Avi-
la; TAKITANE, Izabel Cristina. XLIII Congresso da Sober: “Instituições, Eficiência, Gestão e 
Contratos no Sistema Agroindustrial, 24 a 27/07/2005. A economia dos custos de tran-
sação sob uma análise crítica: perspectivas de aplicação no agronegócio. Ribeirão Preto, 
2005, p. 9.

34 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma apli-
cação da Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São 
Paulo (USP), School of Economics and Business Administration, 1995, p. 64.

35 PRADO, L. Et al. Drivers de valor e o relacionamento entre indústria e distribuidores no 
setor de insumos. Agro Distribuidor: O Futuro da Distribuição de Insumos no Brasil. São 
Paulo: Atlas, 2011, p. 44.

36 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Contratos e Atos Unilaterais. 8. Ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. 3 v., p.22.

37 Idem.
38 ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel; AZEVEDO, Paulo Furquim. Economia dos Con-

tratos. In: Direito & Economia: Análise Econômica do Direito e das Organizações. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2005, p. 102-136.
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fazer cumprir um contrato é uma das maiores dificuldades levantadas pela 

Teoria Econômica, em razão da dificuldade na obtenção de informações rele-

vantes e da impossibilidade de redação de um contrato que abranja todas as 

contingências futuras.39

Ademais, sendo a firma um complexo de contratos em que se espera que 

sua organização dependa do aparato institucional que a cerca, o referido au-

tor disserta que os contratos apresentam custos associados ao seu desenho, 

implementação, monitoramento e, sobretudo, a custos associados à solução 

das disputas emergentes do descumprimento das relações contratuais esta-

belecidas.40 Dessa forma, a soma entre os contratos e o ambiente institucional 

definirão diferentes mecanismos de incentivos, bem como os remédios para o 

não cumprimento das promessas.41

Entender que os contratos e o ambiente institucional definem os meca-

nismos de incentivos é necessário para que possamos compreender qual o 

contrato — dentre aqueles elencados para análise da hipótese formulada no 

presente — possuirá menor custo de transação no âmbito da agroindústria pro-

dutora de óleo e farelo de soja, uma vez que para a Economia dos Custos de 

Transação os contratos são necessariamente incompletos e que as razões que 

conduzem à incompletude contratual podem ser de diversas naturezas, sendo 

a mais comum ligada ao fato de que as condições do ambiente não podem ser 

antecipadas ex ante.42

3. Agronegócio: funcionamento da indústria de farelo e óleo de soja

3.1 Soja

A soja é considerada uma commodity, isto é, trata-se de uma mercadoria pri-

mária não manufaturada, ou parcialmente manufaturada, de grande exposição 

no mercado nacional.43 Segundo o Manual “Entendendo o Mercado da Soja”, 

elaborado pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (IMEA), 

sua produção é realizada em escala e a comercialização deve seguir um padrão 

39 Idem.
40 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma apli-

cação da Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São 
Paulo (USP), School of Economics and Business Administration, 1995, p. 64.

41 ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel; AZEVEDO, Paulo Furquim. Economia dos Con-
tratos. In: Direito & Economia: Análise Econômica do Direito e das Organizações. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2005, p. 102-136.

42 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma apli-
cação da Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São 
Paulo (USP), School of Economics and Business Administration, 1995, p. 64.

43 INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA. Workshop Jornalismo 
Agropecuário: uma oportunidade para sua carreira, 17/06/2015. Entendendo o Mercado da 
Soja. Mato Grosso, 2015, p. 3.
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de qualidade mundialmente conhecido.44 Isto porque a produção nacional so-

fre interferência do mercado externo, sendo os principais fatores que influen-

ciam a paridade de exportação brasileira: cotação da soja na Bolsa de Chicago 

(CBOT), prêmio de exportação, despesas portuárias, frete, câmbio, impostos e 

outras taxas e comissões.45

O Brasil, juntamente com os Estados Unidos e a Argentina foram respon-

sáveis por 82% da produção mundial de soja na safra 2014/15, conforme os 

dados apresentados no mapa abaixo (mapa 1).46

 Mapa 1 — Principais países produtores de soja na safra 2014/15

Fonte: IMEA, a partir dos dados fornecidos pelo Departamento de Agricultura dos Esta-
dos Unidos (USDA, maio/15).47

Segundo o IMEA, existem riscos que podem ser associados aos fatores 

supramencionados, são eles: risco do clima, incidência de pragas, doenças e 

plantas daninhas, câmbio (exportação), custo de produção e alta volatilidade 

dos preços48.

No entanto, ressalta-se que, para que a soja possa ser utilizada, é neces-

sário passar por um processo de industrialização, podendo ser transformada, 

p. ex., em óleo e farelo. O óleo é rico em ácidos graxos poli-insaturados e pode 

44 Idem.
45 Idem.
46 INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA. Workshop Jornalismo 

Agropecuário: uma oportunidade para sua carreira, 17/06/2015. Entendendo o Mercado da 
Soja. Mato Grosso, 2015, p. 5-6.

47 Idem.
48 Idem.
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ser utilizado como óleo de salada, de fritura ou de cozinha,49 servindo também 

para a produção de biodiesel. Já o farelo de soja é utilizado como suplemento 

rico em proteínas para a criação de animais — chega-se ao farelo através da 

torrefação e moagem da torta de soja.50

Para traçar uma ideia geral sobre o Complexo Soja, os organogramas abai-

xo ilustram as Utilizações da Soja (ênfase ao óleo e farelo — figura 1) e a Cadeia 

Agroindustrial, respectivamente (figura 2):

Figura 1 — Utilizações da Soja

Fonte: EMBRAPA, a partir de Hasse e Mandarino, 1996.51

49 MISSÃO, Maurício Roberto. Soja: Origem, classificação, utilização e uma visão abrangente 
do mercado. Maringá Management: Revista de Ciências Empresariais, v. 3, n. 1, p. 10.

50 Idem.
51 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Gráficos Interativos.
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Figura 2 — Cadeia Agroindustrial

Fonte: Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária.52

O Complexo ilustrado acima pode ser assim exemplificado por ARAÚJO:53

i. Antes das Fazendas (= antes da porteira): composto basicamente pe-

los fornecedores de insumos e serviços, máquinas, implementos, de-

fensivos, fertilizantes, corretivos, sementes, financiamento.

ii. Nas Fazendas (= dentro da porteira; produção agropecuária): é o con-

junto de atividades desenvolvidas dentro das unidades produtivas 

agropecuárias que envolve preparo e manutenção do solo, tratos cul-

turais, irrigação, colheita e outras.

iii. Após as Fazendas (= após a porteira): refere-se às atividades de arma-

zenamento, beneficiamento, industrialização, distribuição, consumo de 

produtos alimentares, fibras e produtos energéticos provenientes da 

biomassa.

3.2 Agroindústria: Sistema Agroindustrial (SAG) e Filière

O presente tópico visa explicar o que é a agroindústria no que tange à indústria 

de óleo e farelo. Não obstante, será explicado no que consiste a agroindústria e as 

diferenciações trazidas pela doutrina em Sistema Agroindustrial (SAG) e Filière.

52 INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA. Workshop Jornalismo 
Agropecuário: uma oportunidade para sua carreira, 17/06/2015. Entendendo o Mercado da 
Soja. Mato Grosso, 2015.

53 ARAÚJO, Massilon J. Fundamentos de agronegócios. São Paulo: Atlas, 2007, p. 20.
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3.2.1 Sistema Agroindustrial (SAG) e Filière

No livro “Economia e Gestão dos Negócios Agroalimentares”, ZYLBERSZTA-

JN disserta que os Sistemas Agroindustriais (SAG) têm ampla aplicação no 

desenho de políticas públicas, na arquitetura de organizações e na formulação 

de estratégias corporativas.54 Para ele, o agribusiness pode ser visto como um 

sistema integrado, seja por constituir um conjunto de operações interdepen-

dentes com grande impacto nas economias ou por envolver grupos de pressão 

importantes para a sociedade.55

Inicialmente, é preciso conceituar o SAG e suas diferentes visões sistêmi-

cas a partir do conceito de agribusiness advindo de Harvard, decorrente do 

estudo desenvolvido por Goldberg, e de filière, baseado na escola francesa.56

GOLDBERG (apud ZYLBERSZTAJN), em trabalho elaborado em 1968, 

conceitua o agribusiness:

“Um sistema de commodities engloba todos os atores envol-

vidos com a produção, processamento e distribuição de um pro-

duto. Tal sistema inclui o mercado de insumos agrícolas, a produ-

ção agrícola, operações de estocagem, processamento, atacado 

e varejo, demarcando um fluxo que vai dos insumos até o consu-

midor final. O conceito engloba todas as instituições que afetam 

a coordenação dos estágios sucessivos do fluxo de produtos, 

tais como as instituições governamentais, mercados futuros e 

associações de comércio.”57

Dessa maneira, segundo GOLDBERG, trata-se o agribusiness de um con-

ceito amplo, que engloba os atores e o mercado agrícola, desde a produção 

agrícola até o consumidor final, bem como instituições governamentais, mer-

cados futuros e associações de comércio.

A figura 3, abaixo, corrobora o entendimento do conceito supramencio-

nado.

54 ZYLBERSZTAJN, Decio; NEVES, Marcos Fava. Economia e Gestão dos Negócios Agroali-
mentares. São Paulo: Pioneira, 2000, p. 1 a 20.

55 Idem.
56 Idem.
57 Idem.
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Figura 3 — Enfoque de Sistemas de Agribusiness

Fonte: Zylbersztajn, 2000, a partir de Shelman, 1991.58

Ainda quanto à Escola de Harvard, é importante ressaltar que o enfoque 

dado pelos autores considera dois níveis de agregação: o nível de firma e o 

dos ambientes macroeconômico e institucional que afetam a capacidade de 

coordenação do sistema.59 Para a compreensão dos sistemas de agroindústrias 

também é levado em consideração: a instabilidade da renda agrícola, o fluxo de 

bens e serviços através de agentes econômicos e os contratos que ganham re-

levância como mecanismos de organização (governança).60 Assim, tem-se que 

o aparato conceitual é baseado no que ZYLBERSZTAJN chama de “paradigma 

estrutura-conduta-desempenho” da organização industrial.61

O conceito de filière apresentado na Escola Francesa, por sua vez, se apli-

ca à sequência de atividades que transformam uma commodity em um produto 

pronto para o consumidor final. MORVAN (apud ZYLBERSZTAJN), em trabalho 

elaborado em 1985, define filière como:

58 Idem.
59 Idem.
60 Idem.
61 Idem.
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“Cadeia (filière) é uma sequência de operações que condu-

zem à produção de bens. Sua articulação é amplamente influen-

ciada pela fronteira de possibilidades ditadas pela tecnologia e 

é definida pelas estratégias dos agentes que buscam a maximi-

zação dos seus lucros. As relações entre os agentes são de in-

terdependência ou complementariedade e são determinados 

por forças hierárquicas. Em diferentes níveis de análise a cadeia 

é um sistema, mais ou menos capaz de assegurar sua própria 

transformação.”62

Segundo ZYLBERSZTAJN,63 ambos os conceitos possuem alguns pontos 

em comum, dentre eles:

(i) focalizam o processo produtivo enquanto uma sequência dependente 

de operações e têm caráter descritivo;

(ii) tratam de estratégia, embora a teoria das cadeias possua um foco 

maior sobre ações governamentais e a teoria de Harvard é focalizada 

predominantemente nas estratégias das corporações;

(iii) com relação a estratégia no plano da firma e no plano do sistema, são 

interdependentes e implicam que os mecanismos de coordenação sis-

têmicos podem ser desenvolvidos pelos agentes;

(iv) consideram que a integração vertical é importante para explicar o me-

canismo de coordenação sistêmica, mas não explicam os determinan-

tes do nível e da forma de coordenação vertical.

Consoante à conceituação acima, infere-se que a literatura proposta por 

ambas as Escolas está focada no problema da coordenação de sistemas.64

3.2.2 Agroindústria

Existem elementos fundamentais (figura 4) para o entendimento do SAG, são 

eles: agentes, relações entre agentes, setores, organizações de apoio e ambiente 

institucional. A agroindústria faz parte do grupo de agentes que compõem o SAG, 

juntamente com o consumidor, o varejo do alimento, o atacado e a produção pri-

mária.65 Trata-se de um conjunto de atividades exercidas por empresas de portes 

variados, desde empresas familiares até grandes conglomerados internacionais.66

62 Idem.
63 Idem.
64 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma apli-

cação da Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São 
Paulo (USP), School of Economics and Business Administration, 1995, p. 134.

65 Idem.
66 Idem.
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Figura 4 — Sistema de Agribusiness e Transações Típicas

Fonte: Zylbersztajn, 1995.

Trata-se de um conjunto de atividades exercidas por empresas de portes 

variados, desde empresas familiares até grandes conglomerados internacio-

nais.67 MULLER (apud SERGIO FAJARDO) conceitua o Complexo Agroindus-

trial em:

“Entenda-se por Complexo Agroindustrial o conjunto de re-

lações entre indústria e agricultura na fase em que esta mantém 

intensas conexões para trás, com a indústria para a agricultura e 

para frente, com as agroindústrias e outras unidades de interme-

diação que exercem impactos na dinâmica agrária. O Complexo 

Agroindustrial é uma forma de unificação das relações entre os 

grandes departamentos econômicos com os ciclos e as esferas 

de produção, distribuição e consumo, relações estas associadas 

às atividades agrárias.68”

3.3 A indústria de óleo e farelo (“esmagadora de soja”)

3.3.1 Processo industrial

A indústria transformadora de óleo e farelo é conhecida no mercado rural 

como “Esmagadora de Soja” em decorrência da atividade desenvolvida, afinal, 

é necessário esmagar a soja para extrair o óleo e o farelo da semente. O proce-

dimento será explicado abaixo.

67 Idem.
68 FARJADO, Sérgio. Complexo Agroindustrial, Modernização da Agricultura e Participação 

das Cooperativas Agropecuárias no Estado do Paraná. Caminhos da Geografia — revista 
online, Uberlândia, v. 9, n. 27, set/2008, p. 31 a 44.
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A soja é esmagada para extração do óleo, sobrevém um processo de seca-

gem para retirada da umidade e limpeza do grão.69 Em seguida, o grão é que-

brado e prensado em pequenas lâminas, que serão transformadas em massa.70 

Essa massa é lavada com solvente derivado de petróleo (hexano).71 A separação 

do óleo é feita por meio de uma técnica de evaporação, que passa por um siste-

ma de retirada da goma (degomagem) para chegar ao óleo bruto.72 O remanes-

cente da massa deriva no farelo depois de passar pela secagem e tostagem.73

3.3.2 Variáveis importantes para a agroindústria

No presente tópico, aliarei a pesquisa a dados estatísticos para apoiar o enten-

dimento da complexidade da agroindústria em comento. Logo, agruparei as 

principais variáveis que influenciam no plantio e no custo do plantio, bem como 

as que interferem no valor da compra, p. ex., cotação interna e frete.

No entanto, ressalto que esse item irá corroborar o entendimento do mer-

cado e suas variáveis, mas que ao testar a hipótese não serão utilizados todos 

os dados apresentados, pois os custos de transação são aqueles que aconte-

cem à medida que os agentes se relacionam e dos problemas que emergem da 

coordenação de suas ações, conforme será vislumbrado no item 4.74

3.3.2.1 Balanço de oferta e demanda

De acordo com a figura 5, abaixo, observamos que a quantidade de soja pro-

cessada nos anos 2012, 2013, 2014 e 2015 (estimativa) corresponde a aproxi-

madamente, 53%, 44,41%, 43,5% e 42,12%, respectivamente, em comparação ao 

montante de soja produzido em cada período.

Extrai-se dos dados analisados que, independentemente da quantidade 

ofertada e/ou demandada pelo mercado para importação ou exportação, no fi-

nal dos anos 2005-2014 restaram, em média, 3.771.00075 t de soja em estoque.

3.3.2.2 Calendário de plantio e colheita (Soja)

Uma importante variável para a agroindústria é o calendário de plantio e colhei-

ta. Afinal, a soja, assim como as demais commodities, possui períodos específi-

cos para o plantio e, consequentemente, para a colheita, interferindo automati-

camente na comercialização do grão.

69 DE PAULA, Sérgio Roberto; FILHO, Paulo Faveret. Panorama do Complexo Soja. BNDES 
setorial. Special Edition, 2000.

70 Idem.
71 Idem.
72 Idem.
73 Idem.
74 O item 4 trata da aplicação dos conceitos da Economia dos Custos de Transação na indús-

tria de farelo.
75 O cálculo da média foi realizado no Excel.
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Figura 5: Balanço de Oferta e Demanda (1.000 t)

Brasil - Complexo Soja
Balanço de Oferta/Demanda (1.000 t)

1. Soja

1.1. Estoque Inicial 5.167 3.595 4.799 5.706 6.215 2.011 3.670 5.852 1.790 1.682 2.393 1.893

1.2. Produção 53.053 56.942 58.726 59.936 57.383 68.919 75.248 67.920 81.593 86.397 95.200 98.600

1.3. Importação 369 50 100 97 100 119 40 268 283 578 400 300

1.4. Sementes/Outros 2.700 2.500 2.700 2.700 2.700 2.800 2.850 2.900 2.950 2.950 3.000 3.000

1.5. Exportação 22.435 24.956 23.734 24.499 28.560 29.073 32.986 32.916 42.796 45.692 53.000 53.800

1.6. Processamento 29.860 28.332 31.485 32.325 30.426 35.506 37.270 36.434 36.238 37.622 40.100 40.500
1.7. Estoque Final 3.595 4.799 5.706 6.215 2.011 3.670 5.852 1.790 1.682 2.393 1.893 3.493

2. Farelo

2.1. Estoque Inicial 1.096 1.284 899 1.200 1.199 871 1.116 1.254 1.089 988 1.124 1.224

2.2. Produção 23.011 21.696 24.089 24.502 23.287 26.998 28.322 27.767 27.621 28.752 30.400 30.700
2.3. Importação 189 181 114 127 43 39 25 5 4 1 0 0

2.4. Consumo Doméstico 9.031 9.987 11.176 11.930 11.533 12.944 13.758 14.051 14.350 14.799 15.100 15.500

2.5. Exportação 13.980 12.275 12.727 12.699 12.124 13.849 14.451 13.885 13.376 13.817 15.200 15.200

2.6. Estoque Final 1.284 899 1.200 1.199 871 1.116 1.254 1.089 988 1.124 1.224 1.224
3. Óleo

3.1. Estoque Inicial 382 365 261 388 358 311 361 391 314 288 328 378

3.2. Produção 5.736 5.429 6.045 6.267 5.896 6.928 7.340 7.013 7.075 7.443 7.950 8.050
3.3. Importação 3 25 84 27 27 16 0 1 5 0 50 20

3.4. Consumo Doméstico 3.111 3.198 3.617 4.102 4.454 5.404 5.528 5.328 5.723 6.109 6.550 6.600

3.5. Exportação 2.645 2.360 2.384 2.222 1.517 1.490 1.782 1.764 1.383 1.295 1.400 1.470

3.6. Estoque Final 365 261 388 358 311 361 391 314 288 328 378 378

(E) - Estimativa | (P) - Previsão

Discriminação 2005 2006 2007 2008 20112009 2016 (P)2015 (E)2010 2012 2013 2014

Fonte/Elaboração: ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística
Atualizado em: 03/11/2015

Fonte: ABIOVE — Coordenadoria de Economia e Estatística.76

Figura 6: Calendário de plantio e colheita (soja)

Fonte: CONAB.77

76 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ÓLEOS VEGETAIS.  Estatística.
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De acordo com a figura acima, percebemos que a soja é, em grande parte, 

plantada nos meses de outubro, novembro e dezembro e colhida entre feverei-

ro e abril. Embora existam algumas variações, dependendo da região em que 

são realizados o plantio e a colheita.

3.3.2.3 Capacidade instalada da indústria

A capacidade da indústria (figura 7) influi diretamente no volume necessário 

para que ela possa funcionar. Assim, caso haja alguma externalidade interferin-

do na produção (chuva, praga, etc.), pode haver interferência direta no preço 

do plantio, pois determinadas condições podem trazer mais gastos ao produtor 

e/ou prejuízos, acarretando a perda total ou parcial da plantação, bem como a 

possibilidade de replantio — situação que pode ser enfrentada atualmente por 

produtores rurais, em decorrência da falta de chuva em algumas localidades do 

Mato Grosso, e pela chuva excessiva no Sul do Brasil,78 ensejando o aumento 

do preço do grão.

Figura 7: Capacidade Instalada da Indústria

2012 2013 2014 Var. 
13/14 2012 2013 2014 Var. 13/14 2012 2013 2014 Var. 13/14

Mato Grosso MT 35.486 38.736 40.410 4% 3313 3263 3263 0% 2536 2405 2405 0%
Paraná PR 35.745 35.745 35.745 0% 4080 4030 3830 -5% 2032 2032 2032 0%
Rio Grande do Sul RS 30.560 31.360 29.190 -7% 2420 2420 1820 -25% 1973 1973 1320 -33%
Goiás GO 21.285 21.485 23.585 10% 3090 3100 3090 0% 2512 3127 3073 -2%
São Paulo SP 13.950 14.173 14.773 4% 6215 6165 5905 -4% 4650 4700 4330 -8%
Mato Grosso do Sul MS 10.790 10.590 10.590 0% 1278 1298 408 -69% 520 573 273 -52%
Minas Gerais MG 9.100 9.100 9.100 0% 1330 1300 1300 0% 990 905 905 0%
Bahia BA 6.600 6.491 6.691 3% 1093 1090 1053 -3% 946 969 969 0%
Santa Catarina SC 2.750 3.200 3.200 0% 674 698 498 -29% 349 349 349 0%
Piauí PI 2.800 2.800 2.800 0% 120 120 120 0% 180 180 180 0%
Amazonas AM 2.000 2.000 2.000 0% 0% 0%
Maranhão MA 1.525 1.500 1.500 0% 300 300 300 0% 300 300 300 0%
Pernambuco PE 400 400 400 0% 450 490 640 31% 222 222 222 0%
Rondônia RO 350 300 300 0% 0 0% 40 0%
Ceará CE 100 100 100 0% 100 100 700 600% 100 100 0 -100%

Brasil 173.441 177.980 180.384 1% 24.463 24.374 22.927 -6% 17.310 17.835 16.398 -8%

Processamento Refino
Capacidade Instalada

EnvaseEstado UF

Fonte: ABIOVE — Coordenadoria de Economia e Estatística.79

77 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento da safra brasilei-
ra grãos: monitoramento agrícola — cultivos de inverno (safra 2015) e de verão (safra 
2015/2016). Brasília, v. 3 — Safra 2015/16, nov., 2015. 166 p.

78 Para maiores informações, vide: OLIVI, João Batista; ALBUQUERQUE, Larissa. Chuvas ir-
regulares, atraso na safra e o replantio da soja em MT. Disponível em: http://www.noti-
ciasagricolas.com.br/videos/politica-economia/164853-chuvas-irregulares-e-replantio-da-
-soja-em-mt.html#.Vk0LjoSvJUQ

79 Idem.
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3.3.2.4 Cotação interna

De acordo com o Manual “Entendendo o mercado da soja”,80 produzido pelo 

IMEA, o preço da soja é calculado no ato da negociação com o vendedor. O cál-

culo do preço leva em consideração as cotações de Chicago e a taxa de câmbio 

daquele momento — não necessariamente no momento da entrega — além de 

outros fatores, como demanda interna para esmagamento.81

O preço da soja a ser pago ao produtor envolve as seguintes variáveis:82

i. Cotação da soja na CBOT com vencimento no dia da negociação, cota-

do em cents de dólar por bushel;83

ii. Prêmio praticado no porto no dia da negociação, valor este influen-

ciado pela força da oferta e demanda no mercado interno, pelo frete 

marítimo e diferencial de porto;84

iii. Custos portuários;85

iv. Custo com o frete rodoviário.86

 3.3.2.5 Logística

A logística é uma das variáveis mais importantes para o complexo soja, afinal 

nosso país é extenso e possui problemas infindáveis de infraestrutura, de forma 

que, muitas vezes, o valor do frete pode ser determinante para a negociação.

O transporte de commodities é feito por meio de rodovias, ferrovias e hi-

drovias. O mapa abaixo (mapa 2) demonstra as principais vias de escoamento 

do Brasil.

Ainda com relação à logística, é importante salientar que o preço do frete 

possui uma correlação com o valor da cotação da soja. Assim, caso o preço do 

frete aumente em proporções maiores que a cotação da soja, aumenta o per-

centual de participação do frete sobre o preço da soja.87

80 INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA. Workshop Jornalismo 
Agropecuário: uma oportunidade para sua carreira, 17/06/2015. Entendendo o Mercado da 
Soja. Mato Grosso, 2015, p. 25/26.

81 Idem.
82 Idem.
83 Idem.
84 Idem.
85 Idem.
86 Idem.
87 INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA. Workshop Jornalismo 

Agropecuário: uma oportunidade para sua carreira, 17.06.2015. Entendendo o Mercado da 
Soja. Mato Grosso, 2015. p. 42.
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Mapa 2 — Principais vias de escoamento do Brasil

Fonte: IMEA.88

3.3.3 Prática do mercado: Entrevista com Paulo Roberto Palhano

Visando complementar o entendimento sobre a indústria de óleo e farelo, rea-

lizei uma entrevista (Anexo A) com PAULO ROBERTO PALHANO (esmagador 

de soja), no dia 31 de outubro de 2015.

Primeiramente, PALHANO ressaltou que o agronegócio consiste numa 

cadeia que se inicia no plantio, perpassa pela manutenção da lavoura, colhei-

ta, armazenamento, logística, comercialização do grão e industrialização para, 

posteriormente, vender o óleo e o farelo para o mercado interno ou externo 

— através dos portos de Santos e Paranaguá. Para que essa cadeia aconteça, 

é necessário a presença dos seguintes agentes: produtores, transportadores, 

comerciantes, exportadores e industriais.

Quanto ao plantio, demonstrou que o custo da lavoura depende de polí-

ticas econômicas e financeiras vigentes no país, além da influência do câmbio 

que regula os preços dos insumos e defensivos importados. Assim, qualquer 

interferência cambial possui efeito direto no custo e no resultado das lavouras 

88 INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA. Workshop Jornalismo 
Agropecuário: uma oportunidade para sua carreira, 17/06/2015. Entendendo o Mercado da 
Soja. Mato Grosso, 2015, p. 27.
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e, consequentemente, na negociação de empresas de pequeno e médio porte 

que estão expostas ao alto custo dos “hedges” cambiais, fazendo com que 

exista capital para cobrir as possíveis perdas. Além disso, existe dependência 

de fatores externos, como a especulação dos investidores na Bolsa de Chicago 

e fatores econômicos, tributários, políticos, climáticos e ambientais. Estes últi-

mos podem levar à quebra de safra, influenciando os contratos futuros — nes-

sas situações, chamadas de emergenciais, há ferramentas como o “wash out”, 

no caso em que o comprador precisa recorrer ao mercado para adquirir o vo-

lume contratado por preço acima do acordado, fazendo com que o vendedor 

tenha que assumir o pagamento da diferença do preço entre a venda e o novo 

custo para o comprador.

Há, também, outros elementos que interferem na negociação, dentre eles: 

logística, localização e influência regional daquela empresa/grupo econômico.

O empresário aduz que, em razão do preço da lavoura, é preciso um capi-

tal elevado para produção e alavancagem do produtor junto a tradings, indús-

trias de insumos e defensivos, e bancos, mas a burocracia, normalmente, torna 

a produção mais lenta, podendo prejudicar alguns agentes.

PALHANO explicou que para uma indústria de porte médio89 funcionar em 

uma jornada de aproximadamente 200 dias,90 é necessário 240 mil toneladas, 

o que corresponde a uma plantação de 288 mil hectares. Ao ser questionado 

sobre a forma com que a soja é adquirida (produção própria, mercado ou sis-

tema misto), respondeu que:

“A escala de área inviabiliza um projeto de produção própria 

e de verticalização e, mesmo no caso de um sistema misto produ-

ção/aquisição, só é viável se o grupo econômico tiver a produção 

agrícola como parte do negócio, mas sem que haja vínculo espe-

cífico de dependência com a produção industrial.”

Destarte, em razão da quantidade de soja imprescindível para o desempe-

nho da fábrica, é inviável que a empresa produza a própria soja.

Na aquisição da soja, o preço é definido conforme o estado do grão que 

chega à fábrica, independendo da origem. PALHANO revela que, em regra, o 

negócio é “casado”, uma vez que o preço da matéria-prima (soja) é atrelado 

ao preço de venda da produção de óleo e farelo. Contudo, o mercado é dinâ-

mico e as decisões são tomadas em curto espaço de tempo, de forma que os 

compromissos são firmados por meio de um documento chamado Confirma-

89 Segundo Paulo, a esmagadora de porte médio possui capacidade diária de esmagamento 
de 1.200 toneladas.

90 Considerando manutenção, feriados e paradas técnicas.
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ção de Negócio (Anexo B) no qual restam estabelecidas as condições básicas 

da negociação, como, p. ex., volume, preço, formas de entrega, pagamento e 

padrão de qualidade — essa Confirmação costuma ter a operação intermediada 

por uma Corretora de Commodities. A Confirmação de Negócio é pautada na 

confiança entre as partes e preferível ao Contrato formal naquele momento, 

pois o contrato formal é assinado posteriormente.

Esse cenário abre margem ao oportunismo ex post, que aparece, primor-

dialmente, como resultado das oscilações do mercado, do atraso de embarque 

e/ou pagamento e da divergência quanto à qualidade do produto. E, por ve-

zes, resulta na quebra contratual por parte dos produtores ou compradores de 

farelo e óleo. Porém, quando a quebra contratual deriva de má-fé, o mercado 

aceita esse comportamento de forma negativa e o(s) sujeito(s) passa(m) a in-

tegrar uma espécie de lista negra (blacklist), sendo excluído(s) de negociações 

futuras por período indeterminado. Assim, o mercado atua seletivamente, sem 

levar os conflitos ao poder judiciário.

Por fim, assenta que, atualmente, o agronegócio vem sofrendo incertezas 

quanto ao cumprimento dos contratos, em virtude do aumento do número de 

Recuperações Judiciais91 no setor, tanto por pessoas físicas como jurídicas. O 

aumento da incerteza dos contratos intervém diretamente nos custos da pro-

dução, levando ao deslocamento do mercado, momento em que PALHANO 

destaca que:

“Passa a imperar a lei da oferta e procura, com predomínio 

do mercado interno e da disponibilidade de produção e a regio-

nalização dos preços. Nesse momento, a indústria fica na mão do 

produtor se não contar com um estoque regulador, o que pela 

intensidade de capital de giro é inviável. O reflexo vai acabar re-

percutindo nos preços do frango, do porco, do boi e do óleo, 

contribuindo com a cota inflacionária do País.”

4. Aplicação dos conceitos da economia dos custos de transação 
na indústria de farelo
O intuito do trabalho, nos itens anteriores, foi demonstrar teoricamente o que 

trata a Teoria da Economia dos Custos de Transação, bem como o Agronegó-

cio, o Sistema Agroindustrial, as cadeias (filières) e a indústria de óleo e farelo, 

perpassando por variáveis importantes para a atividade objeto de estudo.

No entanto, para prosseguirmos na aplicação dos conceitos, devemos re-

lembrar algumas considerações importantes a fim de que o objetivo do traba-

91 Esse tema é abordado no artigo intitulado “A crise no agronegócio e a recuperação judi-
cial” do prof. Bruno de Castro de Oliveira, publicado em 06/11/2015. 
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lho não se perca em meio às informações que se fizeram necessárias para a 

correta compreensão do tema.

Saliento que o custo de transação engloba os custos não relacionados à 

produção, mas que acontecem a partir da relação entre os agentes, no caso, 

das relações que emergem entre a produção (agricultura) e a fazenda, ou entre 

a fazenda e após a fazenda (figura 2), ou ainda, entre a agricultura e a indústria 

(figura 4). Os custos de transação são os custos para manter esses relaciona-

mentos.

Vimos que a empresa é uma estrutura de governança alternativa em rela-

ção ao mercado e que as transações são classificadas de acordo com os meca-

nismos de governança, por isso, existe uma relação direta com a especificidade 

da transação, pois, quanto mais específico é um ativo, mais ele está associado 

a formas de dependência bilateral. Ou seja, quanto mais específico é determi-

nado ativo, mais vulnerável está a empresa em relação ao mercado.

Nesse sentido, o entendimento de ZYLBERSZTAJN é de que a especifici-

dade dos ativos representa o mais importante indutor da forma de governança, 

uma vez que ativos mais específicos estão associados a formas de dependên-

cia bilateral que irá implicar a estruturação de formas organizacionais apro-

priadas.92 Dessa maneira, o aludido autor observa que a especificidade é uma 

variável que implica a existência de custos associados à impossibilidade de 

utilização alternativa do determinado ativo.93

Caso o nível da variável seja baixo, as negociações acontecerão na forma 

de um mercado “spot” alinhado à lei contratual clássica.94 No entanto, se o nível 

da especificidade aumentar, acrescentam-se custos ao processo de renego-

ciação.95

O gráfico produzido por WILLIAMSOM (apud ZYLBERSZTAJN96), figura 

8, mostra o critério para determinar a governança, mediante a utilização da 

variação na especificidade dos ativos, bem como indica a perda de eficiência 

das formas de coordenação, à medida que a especificidade dos ativos se ele-

va.97 Ou seja, de acordo com o nível de especificidade dos ativos, será possível 

sugerir qual a forma de governança é mais eficiente, portanto, será delineada 

qual a forma de contratação é mais eficiente dada a especificidade dos ativos.

92 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma apli-
cação da Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São 
Paulo (USP), School of Economics and Business Administration, 1995, p. 24.

93 Idem.
94 Idem.
95 Idem.
96 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma apli-

cação da Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São 
Paulo (USP), School of Economics and Business Administration, 1995, p. 35.

97 Idem.
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Figura 8 — Formas de Governança e Especificidade dos Ativos98

Fonte: Williamson, 1988, por Zylbersztajn.99

CAVALLI relaciona a especificidade de um ativo à especificidade física, 

do local, de um recurso humano (p. ex., learning by doing), ativos dedicados a 

uma função específica a pedido do cliente, à marca, temporal e do know-how 

decorrente do processo.100 Contudo, nos ateremos apenas às duas primeiras: 

especificidade física e especificidade do local.

4.1 Especificidade física

A especificidade física de um ativo refere-se à necessidade de se realizar inves-

timentos para adaptar determinado ativo para um uso específico, reduzindo, 

assim, o seu valor para usos alternativos.101

98 (M) = organização da produção via Mercado; (H) = via hierárquica; e, (X) = mista.
99 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma apli-

cação da Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São 
Paulo (USP), School of Economics and Business Administration, 1995, p. 92.

100 CAVALLI, Cássio. EMPRESA, DIREITO E ECONOMIA: elaboração de um conceito jurídico 
de empresa no direito comercial brasileiro contemporâneo a partir do dado teórico 
econômico. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Por-
to Alegre, 2012, p. 180.

101 Idem.
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Para examinar se o ativo apresenta especificidade física, ou se é possível 

adaptar para outro ativo, utilizarei os dados fornecidos pela Associação Brasi-

leira de Óleos Vegetais (ABIOVE).102

A ABIOVE elabora anualmente, desde 2003, pesquisa sobre a capacidade 

instalada da indústria de óleo vegetal que determina a capacidade total de 

processamento e refino de óleos vegetais no Brasil, sub-regiões e estados.103 A 

pesquisa contempla o número de plantas ativas e inativas de processamento 

em todo o território nacional.104 Para tanto, há um apanhado das indústrias, 

localização da unidade e qual a commodity da qual deriva o óleo produzido.

A pesquisa de 2014 (Anexo C) contemplou 117 unidades de processamen-

to, das quais 94 encontravam-se ativas e 18 paradas. Com relação ao grão uti-

lizado, a pesquisa demonstrou que, do total apresentado, 107 unidades utili-

zaram a soja, quatro unidades usaram soja e outro(s) grão(s), e, apenas, seis 

unidades não utilizaram a soja.

Gráfico 1 — Grãos utilizados na indústria de processamento em 2014

78% 

13% 

1% 
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Soja (Ativa) 

Soja (Parada) 

Amendoim, algodão e girassol 
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Soja, canola e girassol 

Soja e girassol 

Soja, algodão, canola e girassol 

Depreende-se da pesquisa elaborada pela ABIOVE que duas das 10 uni-

dades que não processaram apenas soja estão paradas. Portanto, examinarei 

as unidades restantes, mediante pesquisa nos sites, a fim de compreender sua 

atividade e a adaptabilidade da planta industrial. As unidades em comento per-

tencem às empresas: BUNGE (Rondonópolis/MT), Caramuru (Itumbiara/GO), 

Cocamar (Maringá/PR), Louis Dreyfus Commodities (Paraguaçu Paulista/SP e 

102 A ABIOVE tem como objetivo representar as indústrias de óleos vegetais, cooperar com 
o governo brasileiro na execução das políticas que regem o setor, promover os produtos 
brasileiros, fornecer suporte para seus associados, gerar estatísticas e preparar estudos 
setoriais. Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ÓLEOS VEGETAIS. (Dis-
ponível em: http://www.abiove.org.br/site/index.php?page=missao&area=My0xLTE= )

103 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ÓLEOS VEGETAIS.  Estatística.
104 Idem.

http://www.abiove.org.br/site/index.php?page=missao&area=My0xLTE
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Itumbiara/SP), Óleos Menu (Guararapes/SP), Portal Óleos Vegetais (Vilhena/

RO) e Warpol (Giruá/RS).

i. A BUNGE atua no processamento de oleaginosas para a produção de 

farelos e óleo vegetal bruto para venda para produtores e gado, produ-

tores de ração animal, food service, indústria de biocombustível, entre 

outros.105 A unidade opera no processamento de algodão (prensa) e no 

processamento de soja (solvente).106 Porém, as máquinas são diferen-

tes e processam apenas um grão.107

ii. A Caramuru atua tanto no processamento de soja, quanto no de gi-

rassol. Contudo, o processamento de soja está elencado no ramo de 

commodities,108 ao contrário do girassol, que consta na lista dos pro-

dutos de consumo, produzido pela marca Sinhá,109 integrante do Grupo 

Caramuru.

iii. A Cocamar 110 elenca dois ramos distintos: indústria e produto. Na in-

dústria, a empresa mói e possui estruturas de refino e envase de soja, 

além de utilizar o algodão para a indústria de fios. O ramo de produtos 

é responsável pela produção de óleos de girassol, canola e milho que 

são direcionados a um público gourmet.

iv. A Louis Dreyfus Commodities111 atua nos mercados de soja e caroço de 

algodão. Comercializa as marcas próprias de óleo de soja refinado Vila 

Velha e Valência, é a maior empresa no processamento de caroço de 

algodão e conta com a marca de farelo Pagador. As unidades em refe-

rência atuam apenas com algodão. A empresa é uma das maiores no 

mercado brasileiro de comercialização de algodão e no processamento 

de caroço de algodão.112

v. Óleos Menu — atuante no processo de fabricação de óleo de caroço 

de algodão, obtém ainda como subprodutos: linter enfardado, casca 

moída e briquetada, farelo e borra. Seu processamento diário é de 

aproximadamente 700 toneladas de sua matéria-prima, o caroço de 

algodão.113

105 BUNGE. Agronegócio.
106 BUNGE. Unidades.
107 Informação confirmada em ligação feita à unidade de Rondonópolis no dia 23/11/2015, às 

11:05:00. Telefone: (66) 3411-1600. Disponível em: http://www.bunge.com.br/Bunge/Uni-
dades.aspx.

108 CARAMURU. Commodities.
109 CARAMURU. Produtos de Consumo.
110 COCAMAR. Indústrias: Complexo Industrial.
111 LOUIS DREYFUS COMMODITIES. Plataforma de atuação.
112 LOUIS DREYFUS COMMODITIES. Números.
113 ÓLEOS MENU. Quem somos.
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vi. Portal Óleos Vegetais114 atua com soja e girassol. No entanto, a empresa 

começou com uma indústria de soja e, posteriormente, instalou uma 

nova planta industrial com capacidade para produzir e instalar óleo de 

girassol.

vii. Por fim, a Warpol,115 atuante nos mercados de soja, canola e girassol. 

Atualmente, a capacidade da sua principal unidade industrial localiza-

da em Rincão dos Coimbras, município de Giruá (RS), é de 600 ton./

dia de soja, 400 ton./dia de canola e 450 ton./dia de girassol. A Warpol 

utiliza a mesma planta, alterando apenas alguns equipamentos para 

processar diferentes grãos.116

No universo de unidades estudadas, apenas a Warpol adaptou a planta 

industrial para processar diferentes grãos para a mesma finalidade: processa-

mento. Dessa maneira, em comparação com as unidades que apenas utilizam 

uma espécie de grão, a especificidade física para a Warpol será diferente, razão 

pela qual será cabível duas análises no presente item.

No caso da Warpol, o ativo é menos específico, pois há a possibilidade de 

utilização alternativa da indústria. Ou seja, ela pode ser adaptada para esmagar 

outros grãos — canola e girassol —, de forma que não fica vinculada necessa-

riamente à soja. Essa empresa está menos vulnerável em relação ao mercado e, 

portanto, menos vulnerável ao oportunismo. Assim, sendo o nível de especifici-

dade do ativo baixo, as negociações serão alinhadas à lei contratual clássica,117 

por meio de contrato via mercado.

Por outro lado, se o nível de especificidade dos ativos aumentar, serão 

acrescidos custos ao processo de renegociação, resultando na necessidade de 

arbitragem ou mesmo de remoção do contrato de uma estrutura de governan-

ça via mercado.118 Essa é a hipótese vislumbrada nos demais casos, nos quais 

restou comprovado que a especificidade física do ativo soja é alto, uma vez 

que a indústria não possui adaptabilidade para funcionar com outro ativo.

Diante dessa informação, a organização interna — por meio da integração 

vertical — implicará melhores prêmios para a indústria,119 em detrimento da pos-

114 PORTAL ÓLEOS VEGETAIS. Empresa.
115 WARPOL. História de desafios e desenvolvimentos.
116 Informação adquirida em ligação feita à unidade de Rincão das Coimbras no dia 23/11/2015, 

às 11:40:00. Telefone: (55) 9658-1923. Disponível em: http://www.warpol.com.br.
117 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma apli-

cação da Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São 
Paulo (USP), School of Economics and Business Administration, 1995, p. 140.

118 Idem.
119 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma apli-

cação da Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São 
Paulo (USP), School of Economics and Business Administration, 1995, p. 141.
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sibilidade de que os fornecedores de soja das referidas localidades possam agir 

oportunisticamente por obterem a informação de que a soja é indispensável para 

o funcionamento daquela indústria. Isto porque a Economia dos Custos de Transa-

ção prevê que os seres humanos possuem a racionalidade limitada, logo, não po-

dem prever antecipadamente todas as possibilidades ex ante, razão pela qual os 

contratos são necessariamente incompletos, abrindo margem a oportunismos na 

renegociação dos contratos, podendo levar, ainda, à apropriação da quase renda.

No entanto, ZYLBERSZTAJN implica que o mercado ou as formas mistas 

também podem prover os incentivos e controles necessários ao atingimento de 

eficiência na produção ou na distribuição dos produtos, pois os contratos podem 

ser projetados de maneira a garantir a sequência daquele grupo de transações.120

Desse modo, embora a organização interna implique melhores resultados, 

a indústria pode obter incentivos à forma híbrida (mista), caso os contratos 

estejam alinhados à repetição de determinada transação, uma vez que ambos 

os agentes tentarão obter acordos eficientes em busca de melhores resultados.

4.2 Especificidade do local

A especificidade do local, por sua vez, cuida da proximidade geográfica dos 

contratantes com o propósito de reduzir custos de transporte ou estoque, difi-

cultando a realocação destes ativos.121

Quanto à agroindústria, WRIGHT122 (apud BULHÕES e CAIXETA) afirma que 

o aproveitamento do potencial de expansão da produção de grãos depende do 

estabelecimento de um sistema eficiente de transporte. Para tanto, o referido 

sistema deve comportar grandes volumes a custos baixos, a fim de que o setor 

de grãos aumente sua contribuição ao abastecimento interno e mantenha sua po-

sição no mercado internacional.123 Por isso, a especificidade do local é importante, 

pois quanto maior a capacidade de produção de soja, menores serão os gastos 

com transporte e armazenamento, e, por sua vez, menos específico será o ativo.

Não obstante, é importante analisar a capacidade de armazenamento nas 

regiões próximas às indústrias, pois quanto maior a probabilidade de desloca-

mento, mais específico será o ativo e maior será o custo de transação.

120 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma apli-
cação da Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São 
Paulo (USP), School of Economics and Business Administration, 1995, p. 142.

121 CAVALLI, Cássio. EMPRESA, DIREITO E ECONOMIA: elaboração de um conceito jurídico 
de empresa no direito comercial brasileiro contemporâneo a partir do dado teórico 
econômico. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Por-
to Alegre, 2012, p. 180.

122 BULHÕES, Ronaldo; CAIXETA F., José Vicente. Análise da distribuição logística da soja na 
região Centro-Sul do Brasil através de um modelo de equilíbrio espacial. Teoria e Evidência 
Econômica, v. 8, n. 15, p. 11-23, 2000.

123 Idem.
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Assim, para concluir se há ou não especificidade do local, elencarei os 

estados que possuem indústrias de óleo e farelo, bem como os estados produ-

tores de soja e a relativa capacidade de armazenamento de estoques.

A figura 9 elenca as indústrias e as respectivas capacidades instaladas, e a 

figura 10 exprime um comparativo entre a capacidade produtiva da indústria, a 

capacidade de armazenagem e a produção de soja nos estados.

Figura 9 — Capacidade Instalada de Processamento  
de Oleaginosas em 2014 (por região)

Região/Estado UF
2014

Ton./dia %

Centro-Oeste   74.585 41%

Mato Grosso MT 40.410 22%

Goiás GO 23.585 13%

Mato Grosso do Sul MS 10.590 6%

Distrito Federal DF 0 0%

Sul   68.135 38%

Paraná PR 35.745 20%

Rio Grande do Sul RS 29.190 16%

Santa Catarina SC 3.200 2%

Sudeste   23.873 13%

São Paulo SP 14.773 8%

Minas Gerais MG 9.100 5%

Nordeste   11.491 6%

Bahia BA 6.691 4%

Piauí PI 2.800 2%

Maranhão MA 1.500 1%

Pernambuco PE 400 0%

Ceará CE 100 0%

Norte   2.300 1%

Amazonas AM 2.000 1%

Rondônia RO 300 0%

Brasil   180.384 100%

Fonte: ABIOVE — Coordenadoria de Economia e Estatística.124

De acordo com a ABIOVE (2014), os estados que possuem indústrias são: 

Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 

124 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ÓLEOS VEGETAIS.  Estatística.
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Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, 

Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

Figura 10 — Comparativo entre a capacidade produtiva da indústria, 
capacidade de armazenagem e produção de soja

Região/Estado Ton/dia Ton/ano*
Capacidade de 

armazenagem (t)

Produção Safra 

14/15

Centro-Oeste

Mato Grosso 40.410 12.123.000 32.955.487 28.018.600

Goiás 23.585 7.075.500 12.001.714 8.625.100

Mato Grosso do Sul 10.590 3.177.000 8.406.132 7.177.600

Sul

Paraná 35.745 10.723.500 28.697.691 17.210.500

Rio Grande do Sul 29.190 8.757.000 28.441.338 14.881.500

Santa Catarina 3.200 960.000 5.119.394 1.920.300

Sudeste

São Paulo 14.773 4.431.900 11.421.338 2.366.500

Minas Gerais 9.100 2.730.000 8.406.132 3.507.000

Nordeste

Bahia 6.691 2.007.300 4.548.997 4.180.700

Piauí 2.800 840.000 1.044.088 1.833.800

Maranhão 1.500 450.000 2.457.827 2.069.600

Pernambuco 400 120.000 661.222 -

Ceará 100 30.000 384.575 -

Norte

Amazonas 2.000 600.000 349.030 -

Rondônia 300 90.000 733.551 732.900

* Considerando um ano com 300 dias (10 meses de 30 dias).

Fonte: ABIOVE — Coordenadoria de Economia e Estatística.
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Os estados produtores de soja, consoante o comparativo de área, produ-

tividade e produção apresentado pela CONAB (Anexo D125), são: Bahia, Goiás, 

Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio 

Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

A figura 10 demonstra que, entre 15 estados, apenas cinco (Amazonas, 

Ceará, Goiás, Pernambuco e São Paulo) não produziram soja e/ou não produzi-

ram o suficiente para suprir o mercado estadual, tendo em vista a capacidade 

produtiva da indústria. Assim, infere-se que a especificidade ativa do local no 

Amazonas, Ceará, Goiás, Pernambuco e São Paulo, com base nessa informação, 

será maior que nos demais estados, de modo que o custo de transação será 

menor se a indústria optar pela integração vertical. Ao passo que, nos demais 

estados, o mercado estará menos exposto a comportamentos oportunistas,126 

consequentemente, podendo optar por adquirir a commodity no mercado ou 

pela forma híbrida.

No entanto, é importante ressaltar que a safra 14/15 produziu no Centro-

-Sul 83.854.400 ton. de soja (Anexo D), número que comporta a capacidade 

industrial da macrorregião de 49.977.900 ton./ano, de maneira que é possível 

suprir a produção de todos os estados da região centro-oeste, sudeste e sul, 

englobando os estados de Goiás e São Paulo. Na região Norte-Nordeste, no 

mesmo período, a produção foi de 12.388.900 ton. de soja para uma indústria 

com capacidade produtiva de 4.137.300 toneladas. Ademais, verifica-se que as 

fábricas localizadas no Ceará127 e Pernambuco128 não estão funcionando.

Entretanto, ao analisarmos a produção em comparação com a capacidade 

produtiva de cada macrorregião, o número de toneladas de soja produzida é 

capaz de suprir a indústria. Com base nessa assertiva, diminui a especificidade 

ativa local, de modo que as indústrias, ao comprarem o grão do mercado, têm 

diminuída a probabilidade de oportunismo e apropriação de “quase renda”.

Tendo em vista que a especificidade geográfica também varia de acordo 

com o estoque, é mister observar que, de acordo com a figura 5 (item 3.3.2.1), o 

estoque nacional resultante no ano 2014 foi de 2.393.000 toneladas. Ademais, 

a média do estoque dos anos 2005-2014 foi de 3.7779.000 toneladas. Além 

disso, o mapa da capacidade estática dos armazéns, apresentado no anexo E,129 

corrobora o entendimento de que os estados possuem capacidade de arma-

125 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento da safra brasilei-
ra grãos: monitoramento agrícola — cultivos de inverno (safra 2015) e de verão (safra 
2015/2016).

126 ZYLBERSZTAJN, Decio; NEVES, Marcos Fava. Economia e Gestão dos Negócios Agroali-
mentares. São Paulo: Pioneira, 2000, p. 48.

127 Fábrica da empresa Cocentral, localizada em Fortaleza (CE).
128 Fábrica da empresa Nossa Soja, localizada em Petrolina (PE).
129 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Consulta de Capacidade Estática.
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zenagem de grãos maior que a capacidade instalada das indústrias de óleo e 

farelo dos respectivos estados.

Dessa maneira, tendo em vista que cada macrorregião é capaz de produzir 

e armazenar grãos que suprem a capacidade produtiva da indústria, a especifi-

cidade local é baixa, não se fazendo necessário maior controle por intermédio 

da integração vertical, possibilitando a contratação com o mercado ou pela 

forma híbrida.

4.3 Especificidade dos ativos e compra de soja

Embora existam algumas particularidades nas variáveis estudadas — lembran-

do que existem muitas outras no agronegócio que não foram verificadas com 

detalhe no presente trabalho —, depreende-se que o mercado de soja, em de-

trimento da especificidade física e local, é capaz de alimentar as indústrias de 

óleo e farelo no espaço nacional.

A partir disso, verificamos que, em sendo a especificidade ativa baixa, há 

indicação de que, em caso de ruptura dos contratos, os agentes não sofrerão 

perdas, pois há possibilidade de contratar com outros agentes do mercado.130 

Será aplicável a lei contratual clássica na transação entre produtor agrícola e a 

indústria, pois não há impactos de longo prazo que não sejam passíveis de ser 

remediados em caso de falha contratual.131 ZYLBERSZTAJN ressalta que, em 

casos específicos, nos quais há grandes corporações que demandam tecnolo-

gia de uso específico e reservado, podem ser desenvolvidos arranjos contratu-

ais bilaterais e salvaguardas introduzidas no desenho contratual para fazer face 

ao risco associado às eventuais descontinuidades contratuais.132

Em contrapartida, CAVALLI sustenta que, quanto maior a especificidade 

dos ativos e maior a incerteza, maior será́ o incentivo para incorrer em maiores 

custos para redigir o contrato da forma mais detalhada possível e de prolon-

gar o seu prazo de duração.133 A especificidade dos ativos, aliada à incerteza, 

constitui um desincentivo para recorrer a relações contratuais a longo prazo.134

Nesse diapasão, ante a necessidade de renegociação de contratos incom-

pletos, há maior risco de o outro contratante, oportunisticamente, buscar apro-

130 ZYLBERSZTAJN, Decio; NEVES, Marcos Fava. Economia e Gestão dos Negócios Agroali-
mentares. São Paulo: Pioneira, 2000, p. 36.

131 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma apli-
cação da Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São 
Paulo (USP), School of Economics and Business Administration, 1995, p. 181.

132 Idem.
133 CAVALLI, Cássio. EMPRESA, DIREITO E ECONOMIA: elaboração de um conceito jurídico 

de empresa no direito comercial brasileiro contemporâneo a partir do dado teórico 
econômico. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Por-
to Alegre, 2012, p. 179.

134 Idem.
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priar-se da “quase renda”.135 A reunião de oportunismo com especificidade de 

ativos é um forte incentivo à integração vertical, em que os ativos devem ser 

de propriedade de uma só das partes contratantes, a fim de economizar cus-

tos e evitar os riscos de apropriação oportunística de “quase renda” de ativos 

específicos.136

Por fim, mediante a lição de ZYLBERSZTAJN,137 no tocante às indústrias 

de insumos:

“Ao mesmo tempo que as indústrias de insumos tendem a 

depender dos agentes especializados e com presença geográ-

fica local, para a distribuição dos seus produtos, dada a carac-

terística concentrada destas indústrias, elas tendem a disputar 

os revendedores de maior presença nas regiões de demanda. A 

estratégia que emerge é a da tentativa de uma relação contratual 

mais estável e de longo prazo entre as indústrias e os revendedo-

res, que por sua vez tendem a não trabalhar apenas com um único 

produto de determinada linha.”

Conclusão
O objetivo do presente trabalho consistiu em encontrar qual operação de com-

pra de soja, no âmbito da indústria de óleo e farelo, traz o menor custo de tran-

sação, à luz da Teoria da Economia dos Custos de Transação.

Tendo em vista que a Economia dos Custos de Transação entende que 

os seres humanos possuem a racionalidade limitada, razão pela qual os con-

tratos formulados por eles são, necessariamente, incompletos, uma vez que é 

impossível antecipar todos os possíveis acontecimentos ex ante e, por isso, é 

importante para a teoria o estudo das formas de solução ex post.

Também vimos que existem dimensões importantes, são elas: especifici-

dade dos ativos, frequência e incerteza. A variação de cada dimensão poderá 

acarretar em maior ou menor possibilidade de ação oportunística por parte dos 

agentes, e, consequentemente, de apropriação de “quase renda”.

Isso corrobora o entendimento de que a formulação de contratos é impor-

tante, no entanto, a forma de governança, a depender do cenário encontrado 

em determinada localidade, poderá aumentar ou diminuir o custo de transação, 

influindo no tipo de contrato mais apropriado (mais eficiente) aos agentes, 

135 Idem.
136 Idem.
137 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma apli-

cação da Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São 
Paulo (USP), School of Economics and Business Administration, 1995, p. 179.
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indústria de óleo e farelo e produtor rural: integração vertical, mercado ou es-

trutura mista.

É mister ressaltar que o mercado de commodities possui muitas variáveis 

importantes para sua compreensão,138 pois é dependente de muitos fatores 

alheios ao próprio produtor e à indústria, tornando este um mercado comple-

xo e de alto risco. No entanto, na entrevista realizada com PAULO PALHANO, 

restou demonstrado que, embora existam empresas que adotem o fechamento 

de contratos futuros e/ou contratos formais, existem outras que negociam com 

base na confiança, firmando apenas uma Confirmação de Negócio (a formula-

ção de um contrato se dá ex post).

Assim, sendo um mercado de alto vulto e de grande relevância nacional, o 

trabalho ganha maior importância. Por isso, passo ao teste da hipótese.

A hipótese, inicialmente formulada, foi a de que seria mais eficiente para a 

indústria a organização por meio da integração vertical. Para tanto, a proposta 

foi testar o contrato de compra de soja em três cenários distintos, a saber: in-

tegração vertical, mercado e estrutura mista.

Contudo, para que este teste fosse viável, seria necessário uma gama de 

informações, muitas das quais oscilam quase que diariamente, fato que impos-

sibilita o teste no modelo previamente formulado.

Todavia, no item 4, a análise ocorreu com a aplicação do conceito de espe-

cificidade dos ativos nas esferas física e local para compreensão da viabilidade 

de cada tipo de contratação, em detrimento da possibilidade de haver maior 

ou menor risco de oportunismo e, consequentemente, maior ou menor custo 

de transação.

Quanto ao exame da especificidade física, restou comprovado que a espe-

cificidade física do ativo soja é alta, uma vez que a indústria não possui adap-

tabilidade para funcionar com outro ativo. Dessa maneira, a integração vertical 

possui menor custo de transação para a indústria, pois, sendo um ativo muito 

específico e com pouca propensão à adaptabilidade, o mercado tende a agir 

de forma oportunística.

Em contrapartida, o caso Warpol configura uma exceção, o ativo é menos 

específico, pois há a possibilidade de utilização alternativa da indústria. Ou seja, 

a indústria pode ser adaptada para esmagar outros grãos — canola e girassol 

—, de forma que não fica vinculada necessariamente ao esmagamento do ativo 

soja. Essa empresa está menos vulnerável em relação ao mercado e, portanto, 

menos vulnerável ao oportunismo.

Quanto à especificidade local, as informações encontradas demonstraram 

que as macrorregiões são capazes de produzir e armazenar grãos em tal pro-

138 Dentre elas: políticas econômicas, financeiras e tributária; interferência cambial; Bolsa de Chi-
cago; fatores climáticos; logística; localização, influência regional do grupo econômico, etc. 
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porção que é capaz de suprir a capacidade produtiva da indústria, de maneira 

que a especificidade física do local é baixa, não se fazendo necessário maior 

controle por intermédio da integração vertical e possibilitando a contratação 

com o mercado ou pela forma híbrida.

Assim, a hipótese formulada de que a integração vertical entre produção 

e indústria possuiria menor custo de transação não foi confirmada no exame 

da especificidade física e local — a não ser no caso específico da unidade da 

empresa Warpol.
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ANEXO A: ENTREVISTA COM PAULO ROBERTO PALHANO

Entrevista realizada em 31 de outubro de 2015 na sede do Grupo Palhano loca-

lizado no distrito industrial de Cuiabá/MT.

Pergunta 1: Como é o dia a dia da indústria de farelo? Qual a capacidade 

dessa indústria?

Em uma esmagadora de porte médio, com capacidade diária de esma-

gamento de 1.200 toneladas, o volume necessário de soja anual para rodar a 

indústria é de aproximadamente 240 mil toneladas (considerando 200 dias de 

jornada, com interrupções para manutenção e paradas técnicas), o que equiva-

le a uma área plantada de 288 mil hectares (produção média de 50 sacas por 

hectare).

Pergunta 2: A soja é adquirida no mercado, é de produção própria ou há 

sistema misto (parte é adquirido do mercado e parte produzida pela empre-

sa)?

A escala de área inviabiliza um projeto de produção própria e de verticali-

zação e mesmo no caso de um sistema misto produção/aquisição só é viável se 

o grupo econômico tiver a produção agrícola como parte do negócio, mas sem 

que haja vínculo específico de dependência com a produção industrial.

Pergunta 3: Como é definido o valor da soja adquirido no mercado?

A conjugação de fatores estratégicos como logística, localização e influ-

ência regional de mercado define a melhor negociação para a produção. Como 

exemplo, se a área de produção estiver localizada em um local distante mais de 

800 quilômetros da fábrica, o mais lógico é a comercialização com tradings ou 

empresas com maior proximidade ou estratégias de portos ou mesmo indús-

trias concorrentes.

Na composição das planilhas de custos industriais, a exemplo de qualquer 

outra indústria, a conta é feita considerando o preço do grão descarregado 

na fábrica, independente de sua origem. Os negócios de compra são travados 

a partir das vendas de farelo de soja e óleo degomado, constituindo o que é 

denominado no mercado como negócio “casado” — o preço de compra da 

matéria-prima é atrelado ao preço de venda da produção.

A dinâmica de negociação no agronegócio é intensiva e o mercado pode 

mudar em questão de minutos, dependendo de fatores externos incontroláveis 

como especulação de investidores (que jogam na Bolsa de Chicago), climáti-

cos, econômicos (quando a China se encolhe para o mercado), tributários, am-
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bientais e políticos. Decisões são tomadas em questões de minutos nas mesas 

de negociações e a concretização dessas negociações na maioria das vezes se 

antecipa à formalização de contratos.

Pergunta 4: Como são elaborados os contratos de compra de soja?

O usual, na prática, é a utilização de um instrumento denominado Confir-

mação de Negócio, a grande maioria intermediado por uma Corretora de Com-

modities, em que as partes combinam a negociação e estabelecem condições 

básicas como volume, preço, condições de entrega e pagamento, padrão de 

qualidade. Essa simples confirmação, na maioria das vezes até sem a assinatura 

das partes, é suficiente para dar início a um processo de embarque, transferên-

cia de estoques, pagamentos. Esse modelo vale tanto para a compra da soja 

como para a venda do farelo e do óleo e é praticado basicamente entre todas 

as empresas que atuam no agronegócio brasileiro.

Este modelo assemelha-se com o “fio de bigode” dos tempos antigos, 

quando a palavra dada valia mais que o documento escrito e se baseia numa 

relação de confiança mútua entre as partes. Os contratos formais, na maioria 

das vezes, são assinados somente para efeitos de auditorias legais, uma vez 

que a transação real aconteceu há muito tempo.

Pergunta 5: Realizar grandes negociações apenas com a Confirmação de 

Negócio, sem a assinatura de um contrato formal, pode levar ao oportunismo?

Sim, no outro lado da moeda, a obscuridade do oportunismo é presença 

constante no setor e é motivado principalmente pelas oscilações de mercados, 

ocorrendo quebras de contratos por parte de produtores e até compradores 

de farelo e óleo. As causas que justificam essas rupturas podem ser: atraso 

de embarque, pagamento e divergência quanto à qualidade do produto (um 

instrumento muito usado por importadores chineses e que aterrorizam o mer-

cado).

Para os negociadores menos comprometidos com a seriedade do negócio 

não faltam desculpas para cancelar um negócio e o mercado aceita essa rup-

tura como efeito negativo e os causadores passam a integrar uma “black list” 

em que são excluídos de futuras negociações, mas isso tudo sem judicializar. O 

mercado atua seletivamente através da confiabilidade.

Essa mesma suscetibilidade à influência de fatores extemporâneos e in-

controláveis, como quebra de safra em virtude de clima e produção, pode tam-

bém levar à quebra de contratos por parte de produtores ou indústrias que 

realizam negócios futuros, quando se negocia preços antecipados para uma 

entrega futura. Para essas situações emergenciais, levando em conta o trava-

mento das negociações, o mercado dispõe de ferramentas como o “wash-out”, 
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para o caso em que o comprador tem que ir ao mercado para comprar o volu-

me contratado por um preço acima e o vendedor assume e paga a diferença de 

preço entre a sua venda e o custo do comprador.

Pergunta 6: Existem interferências externas no agronegócio?

O agronegócio constitui umas das principais fontes de divisas por produ-

zir commodity na forma de proteína e energia no caso do complexo soja e o 

custo de produção depende dos rumos das políticas econômicas e financeiras 

vigentes no país, com forte dependência do câmbio que regula os preços dos 

insumos e defensivos importados. O setor caminha no fio da navalha e qualquer 

oscilação cambial causa um efeito direto no custo e no resultado, principalmen-

te para os produtores e empresas pequenas e médias que ficam mais expostos 

diante do alto custo dos “hedges” cambiais que exigem capital para cobrir as 

perdas causadas pelas oscilações das moedas internacionais, com predomínio 

do dólar norte-americano.

Pergunta 7: Qual o custo de uma lavoura de soja?

O custo de uma lavoura plantada no Mato Grosso — maior produtor de 

soja do Brasil —, IMEA é de R$ 3.353,27 por hectare no mês de setembro de 

2015,139 exigindo um capital intensivo para a produção e a alavancagem do 

produtor junto às tradings, indústrias de insumos e defensivos e aos bancos. A 

excessiva burocracia do financiamento das instituições financeiras e a lentidão 

diante da dinâmica da produção favorecem esse quadro.

Os produtores em sua maioria são competentes da porteira para dentro, 

como costumam dizer, mas são penalizados pelas políticas econômicas go-

vernamentais de financiamento, infraestrutura e logística. Essas limitações, no 

caso dos menos capitalizados, forçam a um endividamento crescente no setor 

do agronegócio e como fenômeno deste processo explodem as Recuperações 

Judiciais requeridas por empresas e produtores pessoas físicas.

O processo de Recuperação Judicial pelas suas normativas, ao blindar o 

recuperando, abriu uma brecha para o não cumprimento de muitos contratos e 

constituiu um marco novo nas relações contratuais entre produtores, indústrias 

e exportadores, beneficiando ao mesmo tempo as empresas e produtores que 

buscam se recuperar de dificuldades financeiras e aqueles que se valem da lei 

para praticar o calote generalizado e o descumprimento de contratos.

139 O entrevistado não quis especular um valor e pediu que buscasse o dado oficial no site do 
IMEA.

Fonte: http://www.imea.com.br/upload/publicacoes/arquivos/R410_CPSoja_09_2015.pdf. 
Acesso em 17/11/2015 às 10:02:00.

http://www.imea.com.br/upload/publicacoes/arquivos/R410_CPSoja_09_2015.pdf
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O agronegócio tem que ser encarado como uma cadeia onde elos se en-

trelaçam em uma corrente, que começa no plantio, manutenção da lavoura, 

colheita, armazenamento, logística, comercialização do grão (para exportação 

ou industrialização), industrialização e destinação de farelo de soja e óleo de-

gomado para o mercado interno ou para os portos de Santos, Paranaguá. Os 

agentes nessa corrente são os produtores, os transportadores, os comercian-

tes, os exportadores e os industriais.

Pergunta 8: Como o mercado está reagindo em meio à crise econômica?

A crise econômica atual demonstra com clareza o efeito dominó a que o 

agronegócio é exposto e evidenciado no volume de requerimento junto a 1ª 

Vara (Recuperação Judicial) de Cuiabá, no Mato Grosso, de muitos pedidos de 

Recuperação Judicial de agentes do setor.

Empresários do setor afirmam que este quadro criou um ambiente de con-

tratos reversos, onde se busca mais a segurança financeira do que a garantia 

jurídica contratual, com prioridade para negociações de maior liquidez e menor 

risco nos casos das empresas de menor porte e exclusivamente sujeitas aos 

abalos da política nacional. Os grandes grupos transnacionais e multinacionais 

também sentem os mesmos efeitos em escala menor por contarem com prote-

ção e financiamento internacional.

Com a retração provocada pela incerteza do cumprimento dos contratos, 

aumentam os custos de produção na medida em que os produtores procuram 

se proteger da crise econômica segurando ao máximo a produção — soja equi-

vale a dólar — e dificultando a aquisição dos volumes de soja que a indústria 

necessita nos momentos de entressafra e quando ocorre o chamado descola-

mento do mercado.

Pergunta 9: O que é descolamento de mercado?

O descolamento do mercado contraria os princípios básicos de formação 

de preços que se sustenta na cotação da Bolsa de Chicago (CBOT), prêmios 

(positivos ou negativos) de exportação e câmbio. Passa a imperar a lei da ofer-

ta e procura, com predomínio do mercado interno e da disponibilidade de pro-

dução e a regionalização dos preços. Nesse momento, a indústria fica na mão 

do produtor, se não contar com um estoque regulador, o que pela intensidade 

de capital de giro é inviável. O reflexo vai acabar repercutindo nos preços do 

frango, do porco, do boi e do óleo, contribuindo com a cota inflacionária do 

País.

Pergunta 10: Neste cenário, é possível a verticalização ocorrer de forma 

indireta?
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Entre as contradições do setor do agronegócio e em específico do es-

magamento de soja é que existe uma verticalidade devido à inter-relação que 

formam a sinergia produção-logística-indústria, com uma ligação umbilical de 

dependência. Existe uma integração vertical como atividade, mas do ponto de 

vista estratégico da indústria não se viabiliza a produção agrícola própria como 

mantenedora de matéria-prima. A atividade de produção própria pode ser um 

meio, mas nunca um fim. A indústria depende da produção de terceiros para 

rodar.

Como contrassenso de uma teoria de verticalidade direta, existem ainda 

os prazos para a produção de uma lavoura que gira desde a preparação até a 

colheita em torno de seis meses. Além de ser um dos maiores produtores do 

mundo — tratando de uma indústria pequena de 1.200 toneladas/dia —, seriam 

necessários armazéns para manter em estoque um volume muito grande de 

240 mil toneladas ou 4 milhões de sacas.

Portanto, a verticalização ocorre de forma indireta e a melhor alternativa 

de compra de soja é participar ativamente do mercado no dia, com atenção 

total para as diversas variáveis que influenciam o setor como movimentos eco-

nômicos, climáticos, logísticos e comerciais.
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ANEXO B: MODELOS DE CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO

CUIABÁ  -  MT, 28 DE OUTUBRO DE 2015. 

CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO Nº 001268 

VENDEDOR. 
GLOBO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 
RUA X, ESQUINA COM A RUA D, SN,  Compl.:  ,  DISTRITO INDUSTRIAL. 
CEP: 78098500     CUIABÁ  -  MT 
CNPJ/CPF: 18279787000138    IE: 134924703 

COMPRADOR. 
TEODORO ALBERTO SPINA  E OUTROS 
 FAZENDA CORCOVADO, S/N°, SN,  Compl.:  ,  CAI 
CEP: 13315000     CABREÚVA  -  SP 
CNPJ/CPF: 08091140000124 IE: 233078241118

MERCADORIA.  OLEO DE SOJA BRUTO DEGOMADO 

SAFRA.  SAFRA 2015  

QUALIDADE: 

QUANTIDADE: 
76,00 Ton (SETENTA E SEIS MIL KILOS) 

PREÇO: R$ 2.650,00 (Dois Mil Seiscentos e Cinquenta Reais por 
Tonelada)  
VALOR TOTAL A SER PAGO: R$ 201.400,00 (Duzentos e Um Mil e 
Quatrocentos Reais) 

PAGAMENTO: 7 Dias Descarga - Depósito  
BANCO: BRADESCO AG: 0417  C/C: 340-9  
FAVORECIDO: GLOBO IND. E COM. DE ALIMENTOS 

ENTREGA: 
IMEDIATA 

LOCAL ENTREGA/RETIRADA: POSTO NO ARMAZEM DO COMPRADOR EM CABREUVA/SP. 

OBS.: CORRETOR(A): BTM CORRETORA 

NEGOCIADOR: PAULO PALHANO 

__________________________________   _________________________________ 
TEODORO ALBERTO SPINA  E OUTROS GLOBO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS 

Descrição Limite Indice 
ACIDEZ 2,00 1,00 
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CUIABÁ  -  MT, 03 DE NOVEMBRO DE 2015. 

CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO Nº 001288 

VENDEDOR. 
GLOBO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 
RUA X, ESQUINA COM A RUA D, SN,  Compl.:  ,  DISTRITO INDUSTRIAL. 
CEP: 78098500     CUIABÁ  -  MT 
CNPJ/CPF: 18279787000138    IE: 134924703 

COMPRADOR. 
COOPERATIVA  SALTO VELOSO 
AVENIDA PIUDOSO, 0,  Compl.:  TRANSP,  CENTRO 
CEP: 89595000     SALTO VELOSO  -  SC 
CNPJ/CPF: 06292922000104 IE: 254774350

MERCADORIA.  FARELO DE SOJA 46 % 

SAFRA.  SAFRA 2015 

QUALIDADE: 

QUANTIDADE: 
200,00 Ton (DUZENTOS MIL KILOS) 

PREÇO: R$ 1.450,00 (Hum Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais por 
Tonelada)  
VALOR TOTAL A SER PAGO: R$ 290.000,00 (Duzentos e Noventa Mil Reais) 

PAGAMENTO: 30 Dias da NF - Boleto  
BANCO: BRADESCO  AG: 0417  C/C: 340-9 
FAVORECIDO: GLOBO IND. E COM. DE ALIMENTOS 

ENTREGA: 
IMEDIATA 

LOCAL ENTREGA/RETIRADA: POSTO NO ARMAZEM DO COMPRADOR EM SALTO 
VELOSO/SC. 

OBS.: CORRETOR(A): VERSATIL CORRETORA 

NEGOCIADOR: PAULO PALHANO 

__________________________________   _________________________________ 
GLOBO IND. E COM. DE ALIMENTOS COOPERATIVA  SALTO VELOSO 

Descrição Limite Indice 
UMIDADE 12,50 1,00 
PROTEINA BRUTA 46,00 1,00 
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ANEXO C: CAPACIDADE INSTALADA DE PROCESSAMENTO DE 
OLEAGINOSAS (TONELADAS/DIA) — 2014

Fonte: ABIOVE — Coordenadoria de Economia e Estatística

  Empresas Localização 

da Unidade / 

Planta

UF Processo de 

Extração 

Oleaginosas Pro-

cessadas 

Situação da 

Unidade

1 3 Tentos 

Agroindustrial 

Ijuí RS Solvente Soja Ativa 

2 ADM Rondonópolis MT Solvente Soja Ativa 

3 ADM Campo Grande MS Solvente Soja Ativa 

4 ADM Uberlândia MG Solvente Soja Ativa 

5 ADM Joaçaba SC Solvente Soja Ativa 

6 ADM Ipameri GO Solvente Soja Ativa 

7 Agrenco Alto Araguaia MT Solvente Soja Parada 

8 Agrenco Carapó MS Solvente Soja Parada 

9 Agrex (ex-

-Ceagro) 

Goiatuba GO Solvente Soja Ativa 

10 Agrodanieli Tapejara RS Solvente Soja Ativa 

11 Agrovigna Rancharia SP Prensa e 

solvente 

Amendoim, algo-

dão, girassol 

Parada 

12 Algar Agro Uberlândia MG Solvente Soja Ativa 

13 Algar Agro Porto Franco MA Solvente Soja Ativa 

14 Amaggi Lucas do Rio 

Verde 

MT Solvente Soja Ativa 

15 Amaggi Itacoatiara AM Solvente Soja Ativa 

16 APSA — 

Algodoeira 

Palmeirense 

Rancharia SP Solvente Algodão Parada 

17 Araguassú Porto Alegre 

do Norte 

MT Solvente Soja Ativa 

18 Baldo Encantado RS Solvente Soja Ativa 

19 Bianchini Rio Grande RS Solvente Soja Ativa 

20 Bianchini Canoas RS Solvente Soja Ativa 
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  Empresas Localização 

da Unidade / 

Planta

UF Processo de 

Extração 

Oleaginosas Pro-

cessadas 

Situação da 

Unidade

21 Brejeiro Orlândia SP Solvente Soja Ativa 

22 Brejeiro Anápolis GO Solvente Soja Ativa 

23 Brejeiro Rio Verde GO Prensa Soja Parada 

24 BRF Videira SC Solvente Soja Parada 

25 BRF Toledo PR Solvente Soja Ativa 

26 BRF Dois Vizinhos PR Solvente Soja Ativa 

27 BSBIOS Passo Fundo RS Solvente Soja Ativa 

28 Bunge Rondonópolis MT Solvente Soja Ativa 

29 Bunge Rio Grande RS Solvente Soja Ativa 

30 Bunge Luís Eduardo 

Magalhães 

BA Solvente Soja Ativa 

31 Bunge Nova Mutum MT Solvente Soja Ativa 

32 Bunge Ponta Grossa PR Solvente Soja Ativa 

33 Bunge Uruçuí PI Solvente Soja Ativa 

34 Bunge Luziânia GO Solvente Soja Ativa 

35 Bunge Dourados MS Solvente Soja Ativa 

36 Bunge Rondonópolis MT Prensa Algodão Ativa 

37 Camera Santa Rosa RS Solvente Soja Ativa 

38 Camera Estrela RS Solvente Soja Parada 

39 Camera São Luiz Gon-

zaga 

RS Solvente Soja Parada 

40 Caramuru Sorriso MT Solvente Soja Ativa 

41 Caramuru Itumbiara GO Solvente Soja e Girassol Ativa 

42 Caramuru São Simão GO Solvente Soja Ativa 

43 Cargill Uberlândia MG Solvente Soja Ativa 

44 Cargill Primavera do 

Leste 

MT Solvente Soja Ativa 

45 Cargill Rio Verde GO Solvente Soja Ativa 

46 Cargill Três Lagoas MS Solvente Soja Ativa 
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  Empresas Localização 

da Unidade / 

Planta

UF Processo de 

Extração 

Oleaginosas Pro-

cessadas 

Situação da 

Unidade

47 Cargill Ponta Grossa PR Solvente Soja Ativa 

48 Cargill Barreiras BA Solvente Soja Ativa 

49 Cereal Rio Verde GO Solvente Soja Ativa 

50 Clarion Cuiabá MT   Soja Ativa 

51 CLW / Helmut 

Tesmann 

Camaquã RS Solvente Soja Ativa 

52 Coamo Campo Mourão PR Solvente Soja Ativa 

53 Coamo Paranaguá PR Solvente Soja Ativa 

54 Cocamar Maringá PR Solvente Soja Ativa 

55 Cocamar Maringá PR Solvente/

Prensa 

Soja/Algodão/Ca-

nola/Girassol 

Ativa 

56 Coceagro* Cruz Alta RS Solvente Soja Ativa 

57 Cocentral Fortaleza CE Solvente Soja Parada 

58 Comigo Rio Verde GO Solvente Soja Ativa 

59 Comigo Rio Verde GO Solvente Soja Ativa 

60 Coopavel Cascavel PR Solvente Soja Ativa 

61 Cooper Agra-

ria 

Guarapuava PR Solvente Soja Ativa 

62 Cooperativa 

Agroindustrial 

Lar 

Céu Azul PR Solvente Soja Ativa 

63 Cooperalfa Chapecó SC Solvente Soja Ativa 

64 Copacol Cafelândia PR Solvente Soja Ativa 

65 Correcta Ponta Porã MS Solvente Soja Ativa 

66 Diplomata Cascavel PR Solvente Soja Ativa 

67 DuPont (ex-

-Solae do 

Brasil) 

Esteio RS Solvente Soja Ativa 

68 Dureino Teresina PI Solvente Soja Ativa 
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  Empresas Localização 

da Unidade / 

Planta

UF Processo de 

Extração 

Oleaginosas Pro-

cessadas 

Situação da 

Unidade

69 EBE — Empre-

sa Brasileira de 

Esmagamento 

Rancharia SP Solvente Soja Parada 

70 Giovelli Guarani das 

Missões 

RS Solvente Soja Ativa 

71 Giovelli Guarani das 

Missões 

RS Desativador Soja Ativa 

72 Giovelli Guarani das 

Missões 

RS Solvente Soja Ativa 

73 Granol Anápolis GO Solvente Soja Ativa 

74 Granol Cachoeira do 

Sul 

RS Solvente Soja Ativa 

75 Granol Oswaldo Cruz SP Solvente Soja Ativa 

76 Granol Bebedouro SP Solvente Soja Ativa 

77 Granosul* Cambé PR Solvente Soja Ativa 

78 Grupal Cuiabá MT Solvente Soja Ativa 

79 Grupal Cruz Alta RS Solvente Soja Ativa 

80 Imcopa Araucária PR Solvente Soja Ativa 

81 Imcopa Cambé PR Solvente Soja Ativa 

82 Insol Ponta Grossa PR Solvente Soja Ativa 

83 Insol Maringá PR Solvente Soja Ativa 

84 Lasa* Ipameri GO Solvente Soja Ativa 

85 Louis Dreyfus 

Commodities 

Alto Araguaia MT Solvente Soja Ativa 

86 Louis Dreyfus 

Commodities 

Ponta Grossa PR Solvente Soja Ativa 

87 Louis Dreyfus 

Commodities 

Jataí GO Solvente Soja Ativa 

88 Louis Dreyfus 

Commodities 

Paraguaçu 

Paulista 

SP Solvente Algodão Ativa 

89 Louis Dreyfus 

Commodities 

Itumbiara GO Solvente Algodão Ativa 
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  Empresas Localização 

da Unidade / 

Planta

UF Processo de 

Extração 

Oleaginosas Pro-

cessadas 

Situação da 

Unidade

90 Menu Guararapes SP Solvente/

Prensa 

Algodão Ativa 

91 Nidera Cambé PR Solvente Soja Ativa 

92 Noble Rondonópolis MT Solvente Soja Ativa 

93 Nossa Soja Petrolina PE Solvente Soja Parada 

94 Oleoplan Veranópolis RS Solvente Soja Ativa 

95 Oleoplan Iraquara BA Solvente Soja Ativa 

96 Olfar Erechim RS Solvente Soja Ativa 

97 Olvebasa* Barreiras BA Solvente Soja Ativa 

98 Olvego Pires do Rio GO Solvente Soja Ativa 

99 Ovelpar Cuiabá MT Solvente Soja Parada 

100 Portal Vilhena RO Solvente Soja e Girassol Ativa 

101 Producampo Cuiabá MT Solvente Soja Ativa 

102 Santa Rosa Clevelândia PR Solvente Soja Ativa 

103 Sebben Marau RS Solvente Soja Ativa 

104 Selecta Araguari MG Solvente Soja Ativa 

105 Sina Bauru SP Solvente Soja Ativa 

106 Sina Orlândia SP Solvente Soja Ativa 

107 Sina Santo Anas-

tácio 

SP Solvente Soja Parada 

108 Sipal Fátima do Sul MS Solvente Soja Parada 

109 Sipal Ibiporã PR Solvente Soja Parada 

110 Socceppar Bataguassú MS Solvente Soja Parada 

111 Sodru São Joaquim 

da Barra 

SP Solvente Soja Ativa 

112 SPBIO Guaíra SP Solvente Soja Parada 

113 Sperafico* Cuiabá MT Solvente Soja Ativa 

114 Sperafico Marechal Cân-

dido Rondon 

PR Solvente Soja Ativa 

115 Tauá Nova Mutum MT Solvente Soja Ativa 
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  Empresas Localização 

da Unidade / 

Planta

UF Processo de 

Extração 

Oleaginosas Pro-

cessadas 

Situação da 

Unidade

116 Tauá Nova Mutum MT Prensa Soja Parada 

117 Warpol Giruá RS Solvente Soja/Canola/Gi-

rassol 

Ativa 

(*) Planta 

Arrendada
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ANEXO D: COMPARATIVO DE ÁREA, PRODUTIVIDADE E 
PRODUÇÃO (SOJA)
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ANEXO E: MAPA DA CAPACIDADE ESTÁTICA DOS ARMAZÉNS

UF

Convencional Granel Total

Quantidade
Capaci-

dade (t)
Quantidade

Capaci-

dade (t)
Quantidade

Capaci-

dade (t)

AC 14 28.279 1 1.000 15 29.279

AL 57 201.861 16 348.856 73 550.717

AM 17 37.132 8 311.898 25 349.030

AP 4 6.276     4 6.276

BA 357 956.577 305 3.592.420 662 4.548.997

CE 92 216.575 10 168.000 102 384.575

DF 58 153.175 38 328.755 96 481.930

ES 241 640.417 18 748.041 259 1.388.458

GO 286 1.297.204 594 10.704.510 880 12.001.714

MA 39 135.265 126 2.322.562 165 2.457.827

MG 769 3.207.732 463 5.732.815 1.232 8.940.547

MS 188 668.025 674 7.738.107 862 8.406.132

MT 372 1.944.121 1.802 31.011.366 2.174 32.955.487

PA 81 210.670 60 658.134 141 868.804

PB 25 58.509 4 41.330 29 99.839

PE 34 215.105 9 446.117 43 661.222

PI 53 110.796 93 933.292 146 1.044.088

PR 1.177 4.634.096 1.906 24.063.595 3.083 28.697.691

RJ 18 133.673 2 25.180 20 158.853

RN 20 58.210 2 5.287 22 63.497

RO 84 211.582 51 521.969 135 733.551

RR 14 35.406 13 112.069 27 147.475

RS 1.011 2.660.270 3.668 25.781.068 4.679 28.441.338

SC 310 783.611 658 4.335.783 968 5.119.394

SE 1 3.200     1 3.200

SP 677 4.063.928 467 7.357.410 1.144 11.421.338

TO 53 314.469 89 1.341.465 142 1.655.934

Total Geral 6.052 22.986.164 11.077 128.631.029 17.129 151.617.193

Fonte: CONAB (2015)
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Resumo
A regulação setorial passa por várias etapas de conhecimento. Para que possa 

ser feita uma proposta adequada é necessário apropriar-se das experiências 

regulatórias passadas, entender o seu momento de desenvolvimento e as pe-

culiaridades que levaram à criação da medida, o cenário institucional criado 

para lidar com os seus desafios e, principalmente, reconhecer e se apropriar do 

cenário econômico em que o setor está inserido.

O presente trabalho aceita a árdua tarefa de mapear os diversos tipos de 

conhecimento envolvidos na regulação setorial e apresenta os mais diversos 

espectros de interesse em jogo. De forma ambiciosa, são também analisados 

três regimes regulatórios para o setor. Apesar de não serem os únicos possí-

veis, eles foram escolhidos por serem os que lidam com as falhas de mercado 

identificadas e tentam conciliar os interesses envolvidos, ou por corresponde-

rem ao projeto de lei e seu substitutivo que está em tramitação no Congresso 

Nacional.

Palavras-chave
Regulação do setor minerário, falhas de mercado do setor minerário, economia 

setorial, concorrência, direito minerário.

Lista de abreviações e símbolos

AIR Análise de Impacto Regulatório
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BNDES Banco Nacional do Desenvolvimento

CETEM Centro de Tecnologia Mineral

CFEM Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerários
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REGULAÇÃO DO SETOR MINERÁRIO : UMA ABORDAGEM 
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CM Código de Mineração

CNPM Conselho Nacional de Política Mineral

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CPRM Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/ Serviço Geológico do Brasil

CSN Companhia Siderúrgica Nacional

CVRD Companhia Vale do Rio Doce

DGTM Diretoria de Gestão de Títulos Minerários

DIFIS Diretoria de Fiscalização da Atividade Minerária

DIPAR Diretoria de Procedimento Arrecadatório
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I PMD I Plano Mestre Decenal para Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil

IDH Índice de Desenvolvimento Humano

II PDM II Plano Decenal de Mineração

MME Ministério de Minas e Energias

PAE Plano de Aproveitamento Econômico

PEM Programa Exploratório Mínimo

PIB Produto Interno Bruto

PL Projeto de Lei

PMB Produção Mineral Brasileira

PNM Plano Nacional de Mineração

RDC Regime Diferenciado de Contratações Públicas

RFP Relatório Final de Pesquisa

SGM Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral

TAH Taxa Anual por Hectare

TCU Tribunal de Contas da União

TFRM Taxa de Fiscalização de Recursos Minerários
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Introdução
O objetivo deste trabalho é expor uma deficiência setorial e sugerir um modelo 

que insira maior competitividade na aquisição da lavra. Não se almeja exaurir 

as discussões a respeito do tema, mas lançar foco sobre questões que não 

foram anteriormente estudadas. Ao longo do trabalho será apresentado como 

a regulação existente dá margem a vantagens competitivas aos players que já 

atuam no mercado e dificulta a atuação de novos entrantes devido às elevadas 

barreiras à entrada e a outras falhas de mercado que a regulação atual não 

consegue combater.

Contudo, não é objeto deste trabalho demonstrar que as margens estão 

sendo efetivamente utilizadas de forma nefasta. Parte-se, portanto, do pressu-

posto de que, existindo margem regulatória para auferir vantagens competiti-

vas que não condizem com um ambiente concorrencial, o player racional irá e 

deverá fazê-lo.

O setor minerário pode ser dividido em três momentos: (i) pesquisa da 

mina; (ii) exploração econômica da jazida; e (iii) indústria de transformação.

A presente pesquisa visa analisar a competitividade das empresas para a 

aquisição do direito de lavra. Mais especificamente, o potencial mercado compe-

titivo entre o direito de pesquisa, atualmente outorgado mediante autorização, 

e a lavra, outorgada mediante concessão. Dessa forma, o objeto da pesquisa é 

(i) analisar a viabilidade, dificuldades e melhorias ao implementar a concorrên-

cia para a aquisição do direito de exploração econômica da jazida; e (ii) avaliar 

a necessidade de realizar intervenção regulatória para preservar a competição 

entre os players interessados no aproveitamento econômico da mina.

O conceito de minério, pela legislação nacional, é extenso e abarca desde 

água mineral até rochas ornamentais. Contudo, cada um dos grupos mais espe-

cíficos possui regulação própria. Dessa forma, o primeiro recorte a ser realizado 

no trabalho diz respeito ao tipo de minério a ser estudado, tendo-se circunscri-

to o objeto aos minerais metálicos.

A pergunta de pesquisa pode ser resumida da seguinte forma: “Qual o 

desenho institucional que melhor promove a concorrência na aquisição do di-

reito de exploração da mina?” Já o objetivo específico é determinar em que 

medida esse é um mercado passível de concorrência. A hipótese a ser testada 

é que o momento de aquisição do título minerário para a exploração da mina 

é um mercado potencial que admite concorrência, sendo que sua implemen-

tação traria três consequências positivas para o setor: (i) o estímulo à entrada 

de novos players, o que mitigaria a possibilidade de captura dos reguladores 

setoriais; (ii) a possibilidade de incorporação, nos contratos de concessão, de 

melhores práticas para as questões ambientais e sociais — tentativa de mitigar 

a degradação ambiental inerente à atividade, impedir o crescimento urbano 
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desordenado, bem como as suas consequências (violência, prostituição, doen-

ças ocasionadas pela ausência de saneamento básico em escala suficiente para 

atender a demanda crescente, dentre outras), e evitar a doença holandesa1; e 

(iii) a garantia de ganhos ao Estado através do valor de outorga (bônus de as-

sinatura e bônus de descoberta).

Para cumprir tal objetivo, o trabalho será dividido em três capítulos. No 

primeiro buscar-se-á explicitar o problema a ser enfrentado no presente traba-

lho, portanto, será feita uma breve exposição setorial a fim de elucidar como 

ocorre a exploração mineral no Brasil, qual a regulação escolhida para ser uti-

lizada na atualidade e o motivo dessa escolha, e quais os órgãos reguladores 

criados. O segundo capítulo será destinado à análise econômica do setor, no 

qual será exposto o quantitativo mineral do Brasil, o valor econômico da pes-

quisa e exploração, e será feita uma análise das falhas de mercado, tanto as 

intrínsecas à atividade, quanto as que decorrem da escolha regulatória. Ainda, 

será problematizada a capacidade dos órgãos regulatórios de suprirem tais fa-

lhas. Por fim, o terceiro capítulo se voltará à apresentação de um novo modelo 

regulatório que vise implementar uma maior competitividade na aquisição da 

lavra e mitigar as falhas de mercado constatadas. Nesse capítulo também serão 

demonstradas as vantagens e desvantagens do modelo proposto.

A metodologia qualitativa utilizada teve como base a literatura nacio-

nal e internacional sobre o tema, sendo a busca realizada inicialmente com 

as seguintes palavras-chave: “regulação mineral”, “mining regulation” “mineral 

regulation”, “mineral benchmark”, “competição no setor minerário” e “mining 

competition”. As plataformas utilizadas para a pesquisa foram: Biblioteca da 

Universidade de Nova Iorque (NYU), Scielo, JStor, HeinOnline, Biblioteca da 

FGV, Biblioteca do Senado, Anais da Constituição, além de pesquisas junto às 

instituições que atuam no setor, como Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Ministério de Minas e 

Energia (MME), Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Institu-

to Brasileiro de Mineração (IBRAM) nos anos de 2014 e 2015.

1. A regulação do setor minerário
Para que a análise regulatória do setor minerário seja realizada de forma a 

contemplar toda a complexidade do segmento econômico, é necessário que 

as peculiaridades do setor sejam previamente apresentadas. Ressalta-se que 

o presente capítulo mostra-se relevante na medida em que o setor minerário 

1 “A sobreposição crônica da taxa de câmbio causada pela abundância de recursos naturais 
e humanos baratos, compatíveis com uma taxa de câmbio inferior àquela que viabilizaria as 
demais indústrias de bens comercializáveis”. BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos (org.). Doen-
ça holandesa e indústria. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. p. 117 e 118.
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não é amplamente discutido pela regulação setorial no país, sendo necessário, 

portanto, entender a sua formação histórica antes de adentrar mais especifica-

mente nas questões regulatórias atuais.

Dessa forma, o presente capítulo dedica-se a expor como ocorreu a evo-

lução normativa do direito minerário, de forma a deixar claras as escolhas ado-

tadas pelo legislador, que serão discutidas nos capítulos seguintes. Para isso, 

o capítulo será dividido em (i) histórico normativo do setor mineral; (ii) atual 

marco regulatório do setor; e (iii) arranjo institucional.

1.1. Histórico normativo do setor mineral

1.1.1. Antecedentes

Em diversos momentos da história brasileira a exploração dos recursos mine-

rais foi considerada estratégica para o Estado. No período colonial, a explora-

ção do ouro em Minas Gerais auxiliou o povoamento,2 garantiu a subsistência 

da colônia e o equilíbrio da balança comercial de Portugal3 através do paga-

mento do quinto (20%) e, posteriormente, do dízimo (10%).4

Nessa época, o minério constituía propriedade exclusiva da Coroa Portu-

guesa que concedia a exploração do bem por meio de autorização do monar-

ca.5 A exploração era realizada de forma rudimentar, com pouca tecnologia, no 

que se parece atualmente com a lavra garimpeira. Devido à forma rudimentar 

de exploração, mesmo nos períodos áureos da exploração do ouro o valor má-

ximo extraído ficava muito aquém dos percentuais atualmente existentes. Tal 

fato demonstra a importância da evolução tecnológica e da vinda das grandes 

mineradoras para o país.6

2 “A exploração de metais preciosos teve importantes efeitos na Metrópole e na Colônia. Na 
Metrópole, a corrida do ouro provocou a primeira grande corrente imigratória para o Brasil. 
Durante os primeiros sessenta anos do século XVIII, chegaram de Portugal e das ilhas do 
Atlântico cerca de 600 mil pessoas, em média anual de 8 a 10 mil, gente da mais variada 
condição, desde pequenos proprietários, padres, comerciantes, até prostitutas e aventurei-
ros”. FAUSTO, Boris. História do Brasil. 13ª edição. São Paulo: Edusp, 2008. p. 98.

3 “O desequilíbrio da balança comercial entre Portugal e Inglaterra foi, por muitos anos, com-
pensado pelo ouro vindo do Brasil. Os metais preciosos realizaram assim um circuito trian-
gular: uma parte ficou no Brasil, dando origem à relativa riqueza da região das minas; outra 
seguiu para Portugal, onde foi consumida no longo reinado de Dom João V (1706-1750) 
(...); a terceira parte, finalmente, de forma direta, via contrabando, ou indireta, foi parar em 
mãos britânicas, acelerando a acumulação de capitais na Inglaterra”. FAUSTO, Boris. Histó-
ria do Brasil. 13ª edição. São Paulo: Edusp, 2008. p. 99.

4 FEIGELSON, Bruno. Curso de direito minerário. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 40.
5  FEIGELSON, Bruno. Curso de direito minerário. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 40.
6 Para efeitos exemplificativos, entre 1752 e 1785, período em que a extração do ouro atingiu 

o volume máximo, a quantidade de ouro extraído, incluído a lavra ilegal, foi 280.000 quilos, 
o que equivale a uma média de 8.484 quilos anuais. Em 2014, um ano sem expressividade 
para o minério, a extração foi de 43.710 quilos. Mesmo o ferro, principal minério metálico 
brasileiro da atualidade, possuía produções incipientes, limitando-se a algumas forjas ca-
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Após a proclamação da República a propriedade do bem mineral deixa 

de ser da Coroa Portuguesa e torna-se do Império, conforme determinado na 

Lei de 20.10.1823. Esse regime, no entanto, foi modificado na Constituição de 

1824, que garantiu a plenitude do direito de propriedade.7 Dispositivo que foi 

entendido, por parte significativa dos juristas, como o fim do direito do Estado 

à propriedade minerária.

O Decreto de 27.01.1829 teria corroborado tal entendimento ao garantir 

ao proprietário do solo o direito de realizar pesquisa mineral em suas terras.8 A 

modificação constitucional, cumulada com os resultados positivos da minera-

ção no Brasil atraíram a atenção dos ingleses, que em dez anos estabeleceram 

seis companhias no país.9

1.1.2. O tema na 1ª República

A Constituição de 1891 manteve a propriedade minerária com o proprie-

tário do solo,10 no entanto, estabeleceu que esse regime poderia ser limitado 

para fins de defesa nacional e construção de infraestrutura, especificamente 

das estradas de ferro.11 Nesse caso, as minas pertenceriam ao Estado.

talãs em Minas Gerais. Conforme LINS, Fernando Antonio Freitas; LOUREIRO, Francisco 
Eduardo de Vries Lapido; e ALBUQUERQUE, Gildo de Araújo Sá Cavalcanti de.  Brasil 500 
anos — a construção do Brasil e da América Latina pela Mineração. Rio de Janeiro: CETEM/
MCT, 2000. P. 29; Ministério de Minas e Energia. Boletim informativo do setor 2014. Dispo-
nível em: http://www.mme.gov.br/documents/10584/2674215/Boletim+Informativo+do+S
etor++Mineral+2015/f8912460-e9bf-4718-8704-98f5e60f3237?version=1.1; GERMANI, D. J. 
A mineração no Brasil. Relatório ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
Ministério da Ciência e Tecnologia, 2002. p. 5.

7 Constituição de 1824. Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garan-
tida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte. (...) XXII. É garantido o Direito de 
Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem público legalmente verificado exigir o uso, 
e emprego da Propriedade do Cidadão, será elle préviamente indemnisado do valor della. 
A Lei marcará os casos, em que terá logar esta unica excepção, e dará as regras para se 
determinar a indemnisação. (grifos nossos)

8 RIBEIRO, Carlos Luiz. Direito minerário: escrito e aplicado. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. 
p. 5.

9 LINS, Fernando Antonio Freitas; LOUREIRO, Francisco Eduardo de Vries Lapido; e ALBU-
QUERQUE, Gildo de Araújo Sá Cavalcanti de.  Brasil 500 anos — a construção do Brasil e 
da América Latina pela Mineração. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2000. p. 61.

10 Constituição de 1891. Art. 72. Constituição assegura a brasileiros e estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à 
propriedade, nos termos seguintes: (...) §17. O direito de propriedade mantém-se em toda 
a sua plenitude, salva a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante 
indenização prévia. As minas pertencem aos proprietários do solo, salvas as limitações que 
forem estabelecidas por lei a bem da exploração deste ramo de indústria.

11 Constituição de 1891. Art. 64. Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas 
nos seus respectivos territórios, cabendo à União somente a porção do território que for 
indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas 
de ferro.

http://www.mme.gov.br/documents/10584/2674215/Boletim+Informativo+do+Setor++Mineral+2015/f8912460-e9bf-4718-8704-98f5e60f3237?version=1.1
http://www.mme.gov.br/documents/10584/2674215/Boletim+Informativo+do+Setor++Mineral+2015/f8912460-e9bf-4718-8704-98f5e60f3237?version=1.1
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Em 1907, foi criado o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil,12 seguin-

do a tendência mundial de criação de serviços geológicos, iniciada pela Ingla-

terra em 1835.13 No Brasil, o órgão era vinculado ao Ministério da Agricultura, 

Viação e Obras Públicas e realizou as primeiras pesquisas estratigráficas e le-

vantamentos geodésicos e topográficos do país. Tratava-se da primeira tenta-

tiva governamental de fazer o reconhecimento geológico do subsolo brasileiro.

Com o esgotamento do ouro em Minas Gerais e o avanço tecnológico que 

permitiu a transformação do ferro em aço,14, os garimpeiros passaram a ser 

substituídos pelas grandes mineradoras.15 Em 1909 os grupos estrangeiros co-

meçaram a adquirir jazidas de ferro no Brasil16 e, em 1910, a companhia inglesa 

Brazilian Hematite Syndicate adquiriu uma das maiores jazidas de ferro do país 

situada em Itabira.

Em 1911, a Itabira Iron Ore Company, uma empresa inglesa que explorava 

minério de ferro e que posteriormente seria estatizada para virar a Companhia 

Vale do Rio Doce, recebeu autorização para se instalar no Brasil por meio do 

Decreto nº 8.787.

Contudo, somente em 1928, por meio do Decreto nº 5.568, o contrato de 

exploração e exportação do minério de ferro em grande quantidade foi consi-

derado legal, após inicial discussão quanto a sua legalidade no TCU.17

Isso porque, na época, havia grandes barreiras para a criação de empresas 

que visassem exportar o minério extraído:

12 LINS, Fernando Antonio Freitas; LOUREIRO, Francisco Eduardo de Vries Lapido; e ALBU-
QUERQUE, Gildo de Araújo Sá Cavalcanti de.  Brasil 500 anos — a construção do Brasil e 
da América Latina pela Mineração. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2000. p. 61.

13 BERTOLDO, Arno. O conhecimento geológico no Brasil. 2006. Disponível em: http://www.
geologo.com.br/o%20conhecimento%20geol%C3%B3gico%20no%20brasil.htm. Acessado 
em 27 de novembro de 2015. 

14 “A descoberta de novos processos para a transformação do ferro em aço teve conse-
quências imediatas. O aço, uma liga de ferro e carbono mais maleável que o ferro fundido, 
era essencial na produção de máquinas para as novas fábricas e vigas para a construção 
civil. Jazidas de ferro até então abandonadas por serem antieconômicas começaram a ser 
exploradas na Europa e nos Estados Unidos, e a produção de aço registrou aumentos ex-
traordinários. Empregado em trilhos ferroviários, em estruturas de grandes edificações, em 
túneis e pontes e em máquinas variadas, o aço — principal produto da transformação si-
derúrgica do ferro — tornava-se um insumo industrial básico.” LEMOS, Renato. Vale: nossa 
história, 2012. Disponível em: http://www.vale.com/brasil/pt/aboutvale/book-our-history/
paginas/default.aspx. Acessado em 02 de novembro de 2015. p. 20.

15 LEMOS, Renato. Vale: nossa história, 2012. Disponível em: http://www.vale.com/brasil/pt/
aboutvale/book-our-history/paginas/default.aspx. Acessado em 02 de novembro de 2015. 
p. 17.

16 ABREU, Alzira Alves de. Itabira Iron Ore Company. CPDOC. Disponível em:  http://cpdoc.
fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/ITABIRA%20IRON%20ORE%20
COMPANY.pdf.  Acessado em 02 de novembro de 2015.

17 LEMOS, Renato. Vale: nossa história, 2012. Disponível em: http://www.vale.com/brasil/pt/
aboutvale/book-our-history/paginas/default.aspx. Acessado em 02 de novembro de 2015. 
p. 37.
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“Após assumir a presidência de Minas Gerais em 1918, Artur 

Bernardes promulgou uma lei majorando o imposto de exporta-

ção do minério de ferro para as companhias que visavam apenas 

à exportação. Ao mesmo tempo, reduziu-o em quase cem vezes 

para as empresas exportadoras que instalassem em seu estado 

usinas siderúrgicas.”18

A Constituição de 1934 reestabeleceu a dualidade do solo e subsolo,19 mas 

não determinou explicitamente a propriedade da União sob o bem mineral. No 

entanto estipulou o modelo de outorga como sendo autorização e concessão,20 

sendo que o título minerário só poderia ser concedido a brasileiros ou empre-

sas organizadas no Brasil. Além disso, a Constituição previa a nacionalização 

progressiva das minas e jazidas minerais julgadas básicas ou essenciais à defe-

sa econômica ou militar do País (§ 4º do art. 119).

No mesmo ano é criado o Departamento Nacional da Produção Mineral 

— DNPM,21 por meio do Decreto nº 23.979, como um órgão subordinado ao 

Ministério da Agricultura e que substitui o Serviço Geológico e Mineralógico do 

18 ABREU, Alzira Alves de. Itabira Iron Ore Company. CPDOC. Disponível em:  http://cpdoc.
fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/ITABIRA%20IRON%20ORE%20
COMPANY.pdf.  Acessado em 02 de novembro de 2015.

19 Constituição de 1934. Art. 118 - As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as que-
das d’água, constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração ou 
aproveitamento industrial.

20 Constituição de 1934. Art. 119 - O aproveitamento industrial das minas e das jazidas mi-
nerais, bem como das águas e da energia hidráulica, ainda que de propriedade privada, 
depende de autorização ou concessão federal, na forma da lei. § 1º - As autorizações ou 
concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou a empresas organizadas no 
Brasil, ressalvada ao proprietário preferência na exploração ou coparticipação nos lucros. 
§ 2º - O aproveitamento de energia hidráulica, de potência reduzida e para uso exclusivo 
do proprietário, independe de autorização ou concessão. § 3º - Satisfeitas as condições 
estabelecidas em lei, entre as quais a de possuírem os necessários serviços técnicos e admi-
nistrativos, os Estados passarão a exercer, dentro dos respectivos territórios, a atribuição 
constante deste artigo. § 4º - A lei regulará a nacionalização progressiva das minas, jazidas 
minerais e quedas d'água ou outras fontes de energia hidráulica, julgadas básicas ou es-
senciais à defesa econômica ou militar do País. § 5º - A União, nos casos prescritos em lei e 
tendo em vista o interesse da coletividade, auxiliará os Estados no estudo e aparelhamento 
das estâncias mineromedicinais ou termomedicinais. § 6º - Não depende de concessão 
ou autorização o aproveitamento das quedas d'água já utilizadas industrialmente na data 
desta Constituição, e, sob esta mesma ressalva, a exploração das minas em lavra, ainda que 
transitoriamente suspensa.

21 Art. 3º Os serviços afetos à alçada do Ministério da Agricultura serão distribuídos entre 
os seguintes órgãos fundamentais: I - Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura- 
(S.E.N.A.); II.- Departamento Nacional da Produção Mineral (D.N.E.M.); III - Departamento 
Nacional da Produção Vegetal (D.N.P.V.); IV - Departamento Nacional da Produção Animal 
(D.N.P.A.). Art. 5º O Departamento Nacional da Produção Mineral constituído pelos seguintes 
órgãos: 1. Diretoria Geral - (D. G. P. M.). 2. Laboratório Central da Produção Mineral (L.C.P.M.). 
3. Serviço de Fomento da Produção Mineral - S.F.P.M.). 4. Serviço de Águas - (S.A.). 5. Ser-
viço Geológico e Mineralógico - (S.G.M.). 6. Escola Nacional de Química - (E.N.Q.).

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/ITABIRA%20IRON%20ORE%20COMPANY.pdf
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/ITABIRA%20IRON%20ORE%20COMPANY.pdf
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Brasil. O DNPM passava a ser responsável pelos estudos de todos os assuntos 

relativos à produção mineral do país e pelo ensino técnico do mesmo, da geo-

logia do território nacional e do aproveitamento de águas.22

Por fim, para completar as medidas legislativas do período, promulgou-

-se o Código de Minas em 10 de julho de 1934, que, seguindo as determina-

ções constitucionais, regulou os regimes de outorga e manteve a propriedade 

das minas já existentes.23 Passava-se, a partir de então, a conceder autorização 

para pesquisas24 e concessões para lavra,25 sendo certo que se a pesquisa mos-

trasse-se positiva seria assegurado o direito de lavra.26 As outorgas previstas 

pelo Código poderiam ainda ser delegadas aos Estados, desde que os mesmos 

possuíssem um serviço técnico administrativo para tratar dos assuntos relacio-

nados à mineração e metalurgia.27

O proprietário do solo possuía preferência para realizar a exploração da 

jazida e, em caso de ela ser concedida a terceiro, o proprietário obtinha direito 

22 LEMOS, Renato. Vale: nossa história, 2012. Disponível em: http://www.vale.com/brasil/pt/
aboutvale/book-our-history/paginas/default.aspx. Acessado em 02 de novembro de 2015. 
P. 43.

23  Código de Minas de 1934. Art. 3º. § 1º Independente de autorização e concessão do poder 
publico, sem prejuizo do disposto no artigo 89, as minas que estejam sendo lavradas na 
data da publicação deste Codigo, desde que sejam manifestadas na forma e prazos pres-
critos no art. 10 e enquanto não cesse a lavra; cessada a lavra, cahirão no regime deste 
Codigo. (...) Art. 5º As jazidas conhecidas pertencem aos proprietarios do solo, onde se 
encontrem ou a quem for por legitimo titulo.

24  Código de Minas de 1934. Art. 13. O direito de pesquizar substancias mineraes no territorio 
nacional, seja em terras do dominio publico, seja em terras do dominio particular, institue-se 
por autorização do Governo da União, salvo os casos previstos no Titulo VI e legalmente ins-
tituido impõe-se ao proprietario ou possuidor do predio onde se haja de efectuar a pesquiza.

25   Código de Minas de 1934. Art. 31. Só será feita a concessão de lavra si a jazida estiver pes-
quisada com resultado satisfatorio, ouvido a Departamento Nacional da Produção Mineral.

26 Código de Minas de 1934. Art. 17. Ao autorizado que ultimar os trabalhos de pesquisa fica 
assegurado o direito á concessão da lavra, na fórma dos arts. 21 a 24.

27 Código de Minas de 1934. Art. 79. A União transferirá aos Estados as attribuições que lhe 
são conferidas neste Codigo para autorizar a pesquiza e conceder a lavra de jazidas e 
minas, mediante as condições estabelecidas no presente capítulo.  Art. 80. A transferencia 
de que trata o artigo anterior somente será feita quando o Estado interessado possuir um 
serviço technico-administrativo a que sejam affectos os assumptos concernentes a mine-
ração e metallurgia, com a seguinte organização pessoal e material: a) Secção de Geolo-
gia Economica dispondo de, pelo menos, dois technicos de comprovada competencia em 
Mineralogia, Geologia, Lavra de Minas e Metallurgia, com respectivos auxiliares; b) Secção 
de Fiscalização, Concessões e Cadastro de Minas, sob a chefia de um engenheiro de mi-
nas e dotada de pessoal necessario para attender ás exigencias do serviço c) Escriptorio 
technico com e pessoal sufficiente para as necessidades dos trabalhos technicos e admi-
nistrativos a executar. d) Laboratorios, convenientemente apparelhados, de: I, Mineralogia 
e petrographia; II, Chimica analytica mineral; III, Ensaios metallurgicos semi-industriaes. § 
1º Os laboratorios deverão ser confiados a profissionaes da respectiva especialidade. § 2º 
O Estado proverá o serviço dos recursos financeiros indispensaveis ao seu efficiente func-
cionamento. § 3º Organizado e provido que seja o serviço e a requerimento do Estado, o 
Governo Federal expedirá o acto de transferencia, ouvido o Departamento Nacional da 
Producção Mineral, que terá de se pronunciar, após verificação, sobre o cumprimento dado 
pelo Estado às exigencias da lei.

http://www.vale.com/brasil/pt/aboutvale/book-our-history/paginas/default.aspx
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à coparticipação.28 Apesar da concessão de lavra perdurar até o esgotamento 

da mina,29 o título minerário era resolúvel30 caso a mina não estivesse constan-

temente em lavra.31

1.1.3. O Código de Minas de 1940 e a Constituição de 1946

Com o fim do contrato da Itabira Iron Ore Company e com a dificuldade de 

prorrogá-lo, Percival Farquar estatizou a empresa e a dividiu em duas: a Com-

panhia Brasileira de Mineração e a Itabira Mineração. O empresário, no entan-

to, manteve o percentual de 49% das companhias.32 A estatização integral só 

ocorreria em 1942 com a encampação dos bens das novas empresas pelo De-

creto-Lei nº 4.352/42 que criou a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD).

Tal fato demonstrava o ideal nacionalizante do Estado Novo. A Consti-

tuição de 1937 permitia a exploração das minas somente por brasileiros ou 

empresas constituídas por acionistas brasileiros.33 Em 1940 foi promulgado o 

28 Código de Minas de 1934. Art. 6º O direito do proprietario sôbre a jazida limita-se á prefe-
rencia na concessão da lavra ou á coparticipação, que este Código estipular nos resultados 
da exploração. Parágrafo unico. No caso de condominio só terá logar o direito de prefe-
rencia á concessão da lavra se houver accôrdo entre todos os condominios; na hipothese 
contraria, bem como no caso da propriedade em litígio. só subsistirá o direito de coparti-
cipação nos resultados da exploração, entendendo-se por proprietario para esse effeito o 
conjunto dos condominios.

29   Código de Minas de 1934. Art. 42, XVII, a concessão perdurará emquanto fôr mantida em 
franca actividade a lavra e a sua superficie não poderá exceder a área máxima marcada no 
regulamento para cada classe de jazidas; XVIII, a concessão não póde transmitir-se sem ap-
provação do Governo, salvo no caso de herdeiros necessarios e conjuge sobrevivente, bem 
como no de sucessão commercial; XIX, a concessão fica sujeita ás condições de nulidade, 
caducidade extinccão que o Codigo prescreve.

30 Código de Minas de 1934.  Art. 7º O direito do concessionário de lavra é o de uma proprie-
dade resoluvel na forma da concessão e deste Código. Parágrafo único. Quando o con-
cessionário fôr o proprietario da jazida, resolvida a propriedade, subsistirá o seu direito á 
coparticipação nos resultados da exploração.

31 Código de Minas de 1934. Art. 57. Por acto do Governo, ouvidos o Departamento Nacional 
da Produção Mineral e o concessionario na fórma do art. 29, será decretada a caducidade 
da concessão: I, não apresentando o concessionario a planta do terreno da concessão no 
prazo de seis (6) mezes contados da data da data do titulo provisorio; II, não começando 
os trabalhos dentro do prazo marcado na concessão; III, não tendo a mina constantemente 
em estado de lavra activa; IV, si não der as providencias necessarias no prazo, que lhe for 
marcado havendo perigo por má direção dos trabalhos; V, não pagando os direitos devidos 
durante um (1) anno e os impostos durante dois (2) annos consecutivos; VI, se em virtude 
de uma lavra ambiciosa difficultar as impossibilitar o anterior aproveitamento da jazida;  VII, 
deixando de cumprir ordens decisões ou instruções oriundas do decreto de concessão ou 
das leis e regulamentos em vigor; VIII, si o concessionario for declarado incapaz de ques-
tionar os trabalhos ou por si ou por seus respresentantes legaes. Paragrapho unico. Nos 
casos designados nos ns I, II, III e VII. Fica salva a circunstancia de força maior devidamente 
provada que tenha formado impossivel ou desaconselhavel o andamento dos trabalhos.

32 ABREU, Alzira Alves de. Itabira Iron Ore Company. CPDOC. Disponível em:  http://cpdoc.
fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/ITABIRA%20IRON%20ORE%20
COMPANY.pdf.  Acessado em 02 de novembro de 2015.

33 Constituição de 1937. Art. 143 - As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas 
d’água constituem propriedade distinta da propriedade do solo para o efeito de exploração 
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Decreto-Lei nº 1.985 que instituía um novo Código de Minas, mas que guardava 

enormes semelhanças regulatórias com o anterior.

O Código de 1940 determinava que para a obtenção da autorização de 

pesquisa era necessário encaminhar uma solicitação ao Ministro da Agricultura 

indicando (i) a prova da nacionalidade brasileira; (ii) a prova da capacidade 

financeira da requerente, tendo-se em vista a classe da jazida a pesquisar; e (iii) 

a indicação dos proprietários dos imóveis afetados pela pesquisa.34

A prova da nacionalidade brasileira seguia a determinação constitucional 

restritiva de acesso ao título minerário, sendo que o Código de Minas, além de 

repetir os dispositivos Constitucionais previa que a sucessão era possível ape-

nas para herdeiros da mesma nacionalidade.35

ou aproveitamento industrial. O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, 
das águas e da energia hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende de autoriza-
ção federal.  § 1º - A autorização só será concedida a brasileiros, ou empresas constituídas 
por acionistas brasileiros, podendo o Governo, em cada caso, por medida de conveniência 
pública, permitir o aproveitamento de quedas d’água e outras fontes de energia hidráulica a 
empresas que já exercitem utilizações amparadas pelo § 4º, ou as que se organizem como 
sociedades nacionais, reservada sempre ao proprietário preferência na exploração, ou par-
ticipação nos lucros. § 2º - O aproveitamento de energia hidráulica de potência reduzida e 
para uso exclusivo do proprietário independe de autorização. § 3º - Satisfeitas as condições 
estabelecidas em lei entre elas a de possuírem os necessários serviços técnicos e adminis-
trativos, os Estados passarão a exercer dentro dos respectivos territórios a atribuição cons-
tante deste artigo. § 4º - Independe de autorização o aproveitamento das quedas d’água já 
utilizadas industrialmente na data desta Constituição, assim como, nas mesmas condições, a 
exploração das minas em lavra, ainda que transitoriamente suspensa.

34 Decreto-lei nº 1.985/1940 (Código de Minas), Art. 14. O requerimento de autorização será 
dirigido ao Ministro da Agricultura, indicando a substância ou as substâncias minerais e 
seus associados a serem pesquisados, a localidade, o distrito, o município, a comarca e o 
Estado, a área pretendida, em hectares, e deverá ser instruído com as seguintes provas e 
elementos de informação:

  I - Declaração dos nomes dos proprietários dos imóveis atingidos e definição da área 
requerida quer por limites naturais e confrontações, com o esboço topográfico, quer por 
figuras geométricas traçadas em relação a pontos inequivocamente definidos, quer por 
plantas autênticas, amarradas a pontos fixos no terreno;

  II - Prova da capacidade financeira do requerente, tendo-se em vista a classe da jazida 
a pesquisar;

35 Código de Minas de 1940. Art. 6º O direito de pesquisar ou lavrar só poderá ser outorgado 
a brasileiros, pessoas naturais ou jurídicas, constituídas estas de sócios ou acionistas brasi-
leiros. § 1º O funcionamento de sociedades de mineração depende de autorização federal, 
mediante requerimento dirigido ao Ministro da Agricultura e instruído com a prova de sua 
organização e da nacionalidade brasileira dos sócios ou acionistas. O título de autorização 
de funcionamento será uma via autêntica do respectivo decreto, a qual deverá ser transcri-
ta no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral (D.F.P.M.) e registrada, em 
original ou certidão, no Registro do Comércio e na Junta Comercial do Estado onde estiver 
localizada a jazida. § 2º Poderão ser sócios das empresas de mineração e industrialização, 
inclusive refinarias de petróleo, os brasileiros casados com estrangeiras, ou brasileiras ca-
sadas com estrangeiros, ainda que no regime de comunhão de bens; no caso, porém, de 
transmissão intervivos ou causa-mortis, somente a brasileiros natos é permitida a sucessão. 
§ 2º Poderão ser sócios das empresas de mineração e das indústrias de transformação e 
industrialização dos minérios, exclusive o petróleo, os brasileiros casados com estrangei-
ras, ou brasileiras casadas com estrangeiros, ainda que no regime de comunhão de bens; 
no caso, porém, de transmissão intervivos ou causa-mortis, somente a brasileiros natos é 
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No entanto, com a mudança Constitucional de 1946, retornou-se à da 

Constituição de 1934 que permitia a outorga do título minerário a qualquer 

pessoa jurídica desde que organizadas no Brasil. Dessa forma, o dispositivo do 

Código de Minas foi considerado inconstitucional pela decisão do STF no RO 

em MS nº 11.189/63, uma vez que a Constituição de 1946 estabeleceu no art. 

153, §1º que as sociedades minerais com a participação de estrangeiros podiam 

atuar no país, diferentemente do que dispunha a Constituição de 1937.

Já a prova de capacidade financeira representava um mecanismo que ten-

tava evitar especulações, uma vez que a pessoa física ou jurídica que tinha 

solicitado a autorização de pesquisa deveria demonstrar que possuía efetiva 

condição de realizá-la.36 Outro mecanismo adotado pelo código era a limitação 

de cinco autorizações de pesquisa por pessoa.37

Uma vez conquistada a autorização de pesquisa, essa era pessoal e in-

transferível, possuindo vigência de dois anos com possibilidade de renovação 

pelo prazo máximo de dois anos.38 Ao término do prazo, era necessário apre-

sentar um relatório circunstanciado ao Departamento Nacional de Pesquisa 

Mineral (D.N.P.M.) assinado por profissional legalmente habilitado para atuar 

no exercício de engenheiro de minas que constasse informações sobre o perfil 

geológico da área pesquisada, a qualidade e quantidade do minério e a via-

permitida a sucessão. § 3º À falta de herdeiro ou legatário brasileiro nato, o espólio promo-
verá, judicial ou extrajudicialmente, a transferência do título social a terceiro que tenha essa 
qualidade. § 4º As cessões e transferências somente se efetuarão mediante a apresentação, 
às sociedades, pelos respectivos cessionários, da prova de nacionalidade. As empresas que 
efetuarem transferências sem essa prova perderão ipso facto todo e qualquer direito a au-
torizações ou concessões que lhes houverem sido feitas pelos poderes competentes, para 
a realização de seus fins. § 5º Quando o proprietário não puder exercer por si os direitos de 
pesquisa e de lavra, será válida a cessão desses direitos a pessoa natural ou jurídica a quem 
não falte capacidade legal para esse fim.

36 Nos termos no código: “Art. 13. Entendem-se por pesquisa os trabalhos necessários para 
o descobrimento da jazida e o conhecimento do seu valor econômico. Parágrafo único. 
A pesquisa compreende os trabalhos de reconhecimento geológico, estudos geofísicos, 
escavações de pequena profundidade, abertura de poços e galerias, sondagens, análises 
químicas e ensaios de beneficiamento do minério.” (grifos nossos)

37 Art. 18. (...) Parágrafo único. À mesma pessoa não serão concedidos mais de cinco títulos de 
autorização de pesquisa de jazidas da mesma classe.

38 Art. 16. A autorização de pesquisa, que terá por título um decreto, transcrito no livro pró-
prio da D.F.P.M., será conferida nas seguintes condições: I - O título será pessoal e somente 
transmissível nos casos de herdeiros necessários ou de cônjuge sobrevivente, bem como 
no de sucessão comercial, desde que o sucessor satisfaça os requisitos dos números II e III 
do art. 14; II - A autorização é válida, por dois (2) anos, podendo o Govêrno renová-la, nos 
dois (2) seguintes casos, a requerimento do interessado, apresentado dentro do prazo de 
sua vigência: (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 9.605, de 1946). a) ocorrendo circunstân-
cia de fôrça maior, devidamente comprovada, dar-se-á por novo Decreto, com o prazo de 
dois (2) anos, mesmo havendo outro pretendente para a área; (Incluída pelo Decreto-Lei 
nº 9.605, de 1946). b) não provada a fôrça maior e desde que não haja outro pedido para a 
mesma área, dar-se-á uma única renovação, por novo Decreto, válida pelo prazo de um (1) 
ano. (Incluída pelo Decreto-Lei nº 9.605, de 1946).



228 COLEÇÃO JOVEM JURISTA 2016

bilidade de exploração.39 Após a apresentação do relatório o D.N.P.M. ficava 

encarregado de verificar a exatidão do relatório apresentado para posterior 

submissão ao Ministro da Agricultura, que aprovaria o documento ou não.

Somente depois que o relatório fosse aprovado, o titular da autorização 

de pesquisa possuía a faculdade de requerer a autorização de lavra pelo prazo 

de um ano.40 Findo o prazo sem requerimento de exploração, a área poderia 

ser solicitada por terceiros, devendo esses pagar indenização ao primeiro no 

montante determinado pelo Governo.41

Enquanto o Brasil voltava-se para o ideal nacionalista, no cenário inter-

nacional vivia-se a Segunda Guerra Mundial que, com a entrada dos Estados 

Unidos, acabou gerando grandes impactos para o país. Isso porque os recursos 

minerais nacionais, principalmente os minérios de ferro, manganês, estanho, 

tungstênio, quartzo piezoeléctrico e outros,42 foram considerados extrema-

mente importantes para a construção do arsenal bélico dos aliados.43

39 Art. 16 (...) IX - Na conclusão dos trabalhos, dentro do prazo da autorização, e sem prejuízo 
de quaisquer informações pedidas pelo D.N.P.M. no curso deles, o concessionário apre-
sentará um relatório circunstanciado, sob a responsabilidade de profissional legalmente 
habilitado ao exercício de engenharia de minas, com dados informativos que habilitem o 
Governo a formar juízo seguro sobre a reserva mineral da jazida, qualidade do minério e 
possibilidade de lavra, nomeadamente:

  a) situação, vias de acesso e comunicação;
  b) planta topográfica da área pesquisada, na qual figurem as exposições naturais de 

minério e as que forem descobertas pela pesquisa;
  c) perfis geológico-estruturais;
  d) descrição detalhada da jazida;
  e) quadro demonstrativo da quantidade e da qualidade do minério;
  f) resultado dos ensaios de beneficiamento;
  g) demonstração da possibilidade de lavra;
  h) no caso de jazidas da classe XI, estudo analítico das águas, do ponto de vista de suas 

qualidades químicas, físicas e físico-químicas, além das exigências suprarreferidas que lhes 
forem aplicáveis.

40 Art. 20. O pesquisador, uma vez aprovado o relatório, terá um ano para requerer a autori-
zação de lavra, e dentro desse prazo poderá negociar o seu direito a essa autorização, na 
forma deste Código.

  Art. 28. A autorização de lavra só poderá ser requerida se a jazida estiver conveniente-
mente pesquisada, e está sujeita às limitações de área estipuladas para a pesquisa.

41 Art. 21. Findo o prazo do artigo anterior, sem que o pesquisador, ou seu sucessor por título 
legítimo, haja requerido autorização de lavra, caducará ipso facto o seu direito, podendo 
o Governo outorgar a autorização de lavra a terceiro que a requerer satisfeitas as demais 
exigências deste Código.

  § 1º O Governo arbitrará uma justa indenização a ser paga ao pesquisador, ou seu suces-
sor, por quem venha a obter a autorização.

  § 2º Uma vez decaído o pesquisador do direito de lavra, poderá ser dada vista do rela-
tório de pesquisa, em especial, e do processo de autorização, em geral, a quem o requerer, 
visando o aproveitamento da jazida pesquisada.

42 SCLIAR, Cláudio. Mineração: o que é Estratégico para o Brasil. In: Minerais estratégicos e terras-
-raras [recurso eletrônico] / relator Colbert Martins ; Paulo César Ribeiro Lima ... [et al.]. — Bra-
sília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. p. 235. (Série estudos estratégicos; n. 3)

43 Associação brasileira de metalurgia, materiais e mineração. Vargas e a criação de uma base 
sólida. Disponível em: http://www.abmbrasil.com.br/quem-somos/historico/vargas-e-a-
-criacao-de-uma-base-solida/. Acessado pela última vez em: 09 de julho de 2015, às 15:04. 

http://www.abmbrasil.com.br/quem-somos/historico/vargas-e-a-criacao-de-uma-base-solida/
http://www.abmbrasil.com.br/quem-somos/historico/vargas-e-a-criacao-de-uma-base-solida/
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Dessa forma, não obstante a política nacionalista da Era Vargas,44 o país 

norte-americano assinou os acordos de Washington que garantiram um alívio 

para a política econômica brasileira45 e possibilitaram a construção da Com-

panhia Vale do Rio Doce (CVRD) e da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), 

ambas dependentes de minérios como recurso básico.

Aliás, no cenário internacional, o controle sobre o aço e carvão foi pensa-

do como uma forma de evitar guerras e possibilitar a reconstrução dos países 

mais afetados pela Segunda Guerra Mundial. Mediante o tratado firmado entre 

a França, Alemanha, Itália, Bélgica, Luxemburgo e Holanda, em 1951, foi cria-

da a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, na qual os países-membros 

deveriam zelar pelo abastecimento mineral do mercado comum e garantir a 

igualdade de acesso às fontes de produção.46 A garantia de preço baixo para 

os minérios também foi uma das conquistas do mercado.

1.1.4. Anos 60: O 1º Plano Setorial

Ciente da importância bélica dos recursos minerais, o regime militar brasileiro 

considerou o reconhecimento geológico do solo brasileiro uma das prioridades 

de governo, conforme evidencia o I Plano Mestre Decenal para Avaliação dos 

Recursos Minerais do Brasil (I PMD)47 de 1965 e o II Plano Decenal de Mineração 

(II PDM)48 de 1981. Trata-se, na verdade dos dois primeiros planos setoriais para 

a mineração, nos quais se tentou identificar as fragilidades do setor e organizar 

um crescimento paulatino.

O primeiro plano setorial foi elaborado no bojo de profundas modificações 

do setor minerário promovidas pelo governo militar pouco depois de assumi-lo. 

A exposição de motivos nº 391/64 do Ministério das Minas e Energia deixa claro o 

44 CPDOC. Diretrizes do Estado Novo (1937-1945): Criação da Companhia Vale do Rio Doce. 
Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EstadoE-
conomia/CVRD. Acessado pela última vez em: 09 de junho de 2015. 

45 Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EstadoE-
conomia/CVRD. Acessado em 30 de novembro de 2015. 

46 “The idea of pooling Franco-German coal and steel production came about and the Euro-
pean Coal and Steel Community (ECSC) was formed. This choice was not only economic 
but also political, as these two raw materials were the basis of the industry and power of 
the two countries. The underlying political objective was to strengthen Franco-German so-
lidarity, banish the spectre of war and open the way European integration.” European Union 
law. Treaty establishing the European Coal and Steel Community, ESCS Treaty. Disponível 
em: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:xy0022.

47 O Plano pensado para o período compreendido entre 1965 e 1974 apresentava três ob-
jetivos principais: (i) elaborar a Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo; (ii) elaborar os 
projetos básicos de mapeamento geológico e; (iii) realizar projetos específicos de pesqui-
sa mineral.

48 O segundo plano vigorou entre 1981 e 1990 e os seus objetivos eram: (i) identificar a potencia-
lidade do subsolo brasileiro; (ii) analisar a dependência nacional do subsolo internacional para 
suprimento das necessidades do País; (iii) garantir o suprimento de matérias-primas minerais 
para a economia do País; e (iv) promover o desenvolvimento coordenado do setor mineral.

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EstadoEconomia/CVRD
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EstadoEconomia/CVRD
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EstadoEconomia/CVRD
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EstadoEconomia/CVRD
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:xy0022.
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grau de importância que os militares atribuíam ao setor mineral, em especial como 

mecanismo para promover o desenvolvimento nacional, seja através da industria-

lização do minério no País, seja por meio da exploração dos recursos minerais 

destinada à exportação. Ademais, buscava-se diminuir a importação dos minérios 

que o Brasil possuía. Para tanto, a ordem era promover a exploração imediata dos 

recursos já conhecidos e ampliar o conhecimento do subsolo brasileiro.

Como os custos exploratórios do setor são elevados, os militares viam na 

empresa privada um grande aliado para essa tarefa. Dessa forma, a exposição 

de motivos ressalta a predominância que a livre iniciativa teria na exploração. A 

empresa pública deveria ser utilizada somente quando não houvesse interesse 

privado na área. Ressalta-se, contudo, que os ideais de interesse nacional e a 

utilização dos minérios para a siderurgia nacional poderiam impor limites à livre 

iniciativa. Confira:

“1. São objetivos fundamentais e prioritários do governo no 

setor de mineração:

a) Aproveitar intensa e imediatamente os recursos naturais 

conhecidos;

b) Ampliar a curto prazo o conhecimento do subsolo do País;

c) Promover a regulamentação dos artigos 152 e 153;

d) E propor a revisão do Código de Minas.

2. O Governo considera a produção mineral como da maior 

importância e prioridade para o desenvolvimento nacional, quer 

se destine à industrialização de minério do País, quer tenha por 

objetivo a sua exportação.

3. O Govêrno dará apoio e incentivo aos projetos de extração 

mineral cuja produção reduza ou elimine importações.

4. O Govêrno restringir-se-á ao desenvolvimento das empre-

sas estatais de mineração já existentes, e somente tomará a seu 

cargo novos empreendimentos quando a iniciativa privada não 

se interessar pela sua execução.

5. O Ministério das Minas e Energia examinará e aprovará os 

projetos de mineração, procurando, em cada caso, orientar sua 

formulação no sentido de obter as condições mais vantajosas 

para o País, sem criar, entretanto, condições ou exigências que 

dificultem ou impossibilitem a execução destes projetos.

6. A adoção da política de livre iniciativa, na lavra, benefi-

ciamento, transporte, transformação, embarque e comércio, não 

deverá impedir que, em circunstâncias justificadas por motivos 

de segurança nacional, ou de superior interesse da União, sejam 
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fixadas as reservas julgadas essenciais e indispensáveis para as-

segurar o funcionamento da siderurgia nacional, ou quaisquer 

outras atividades dependentes de matérias-primas minerais, fa-

zendo-se, para tanto, uma reavaliação das reservas conhecidas.”

Para conhecer melhor o subsolo brasileiro e explorá-lo na medida do pos-

sível, o I PMD apresentava três objetivos principais: (i) elaborar a Carta Geoló-

gica do Brasil ao Milionésimo; (ii) elaborar os projetos básicos de mapeamento 

geológico; e (iii) realizar projetos específicos de pesquisa mineral.

A Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo tinha como objetivo mapear 

o solo brasileiro em uma escala de 1:1.000.000. Tal proporção não possui con-

dições de indicar qualquer área de exploração, mas tão somente determinar 

o potencial mineral de cada região. Demonstra-se claro, portanto, que o ideal 

era ter um conhecimento mínimo sobre as expectativas minerárias do país. Já 

a elaboração dos projetos básicos de mapeamento geológico possuíam uma 

escala menor (1:250.000 até 1:50.000), uma vez que o intuito era promover 

a exploração de minérios específicos em regiões pré-determinadas.49 Por fim, 

os projetos específicos de pesquisa mineral tinham como objetivo fazer uma 

ampla pesquisa das regiões que já possuíam conhecimento existente para uma 

efetiva exploração com o intuito de diminuir as importações das matérias-pri-

mas necessárias para a industrialização do país.

Em síntese, o I PMD visava explorar todos os minérios possíveis e pro-

mover o conhecimento geológico a fim de possibilitar uma exploração ainda 

maior. A grande ferramenta utilizada pelo plano para tanto foi o estímulo à 

vinda da iniciativa privada para o setor. O segundo passo era promover as 

modificações normativas necessárias. Nesse ciclo surgiram (i) uma nova Cons-

tituição, em 1967, (ii) a alteração do Código de Minas e (iii) a regulamentação 

do Código de Mineração.

A Constituição de 1967 seguia os ditames da anterior e limitava-se a ex-

plicitar a dualidade do solo e subsolo, não se atendo à propriedade do bem 

mineral.

49 “Cabe ao D.N.P.M. fazer o estudo amplo da geologia do Brasil, desde o mapeamento ge-
ológico em pequenas escalas, de 1:5.000.000 a 1:250.000, até o preparo das bases para 
trabalhos a serem programados em escalas condizentes com a delimitação de jazidas. Do 
geral para o particular, da geologia continental para a regional, em etapas sucessivas de 
investigação, que incidem sobre áreas cada vez mais restritas, trabalhos sistemáticos po-
derão conduzir à descoberta de novas jazidas minerais, cuja avaliação dirá da possibilidade 
econômica de seu aproveitamento. Enquanto os programas não atingirem estágio de de-
senvolvimento que assegure a passagem de uma etapa para a seguinte, como resultado 
de evolução natural, a eleição preliminar das áreas para estudo deverá obedecer o critério 
de prioridades ditado pela probabilidade de existência de depósitos minerais.” MINISTÉRIO 
DAS MINAS E ENERGIA. I Plano Mestre para avaliação de Recursos Minerais. p. 11.
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1.1.5. O Código de Minas de 1967

O Código de Minas de 1967,50 por sua vez, revogou o antigo Código de 1940 

elaborado na Era Vargas. Dentre as modificações propostas estão a busca pela 

capacidade competitiva do Brasil no mercado internacional51 e a modificação 

do regime de outorga da lavra. Antes era uma autorização precária e passou 

a ser uma concessão outorgada pelo Ministro de Minas e Energia por meio de 

portaria de concessão.52

O Código passou a permitir a participação de empresas estrangeiras na 

exploração, desde que legalmente habilitadas no país.53 Outra barreira retirada 

foi com relação à quantidade de autorizações de pesquisa permitidas. Se o Có-

digo de 1940 limitava a cinco autorizações de pesquisa, o Código de 1967 não 

estabeleceu limites.54

Para regulamentar o Código de Minas, no ano seguinte, em 1968, foi apro-

vado o Decreto nº 62.934. Tal norma estipula desde os direitos relativos aos 

minérios quanto o regime de exploração de aproveitamento (autorização, 

concessão, licenciamento matrícula e monopólio — art. 11) e a fiscalização da 

pesquisa, lavra e outros aspectos da indústria mineral, conforme exposto no 

art. 1º.55

50 Decreto nº 227 de 28 de fevereiro de 1967 que dá nova redação ao Decreto-lei nº 1.985, de 
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas).

51 Considerando nº 4 do Código de Minas com redação dada pelo Decreto-lei nº 318/67: 
“CONSIDERANDO que ao Estado incumbe adaptar as normas que regulam atividades es-
pecializadas à evolução da técnica, a fim de proteger a capacidade competitiva do País nos 
mercados internacionais”.

52 No Código de 1940 a autorização tanto para pesquisa quanto lavra era concedida pelo Minis-
tro de Agricultura. Na redação original do Decreto nº 227/67 a autorização dependia de alva-
rá do Ministro de Minas e Energia e a concessão de decreto do Governo Federal, para facilitar 
os regimes, a autorização passou a ser competência do DNPM, um órgão com diversas sedes 
regionais, e a concessão deixou de exigir decreto, mas tão somente portaria de concessão 
pelo Ministro de Minas e Energia, conforme determina o art. 2º do Código de Minas.

53 Código de Minas de 1967. Art. 15. A autorização de pesquisa só poderá ser outorgada a 
brasileiro, pessoa natural ou jurídica, ou a emprêsa de mineração, mediante expressa au-
torização do Ministro das Minas Energia proferida em processo regularmente examinado e 
informado pelo D.N.P.M. Parágrafo único. Os trabalhos necessários à pesquisa serão exerci-
tados sob a responsabilidade profissional de engenheiro de minas, ou de geólogo habilita-
do ao exercício da profissão. (redação original)

54 Código de Minas de 1967. Art. 37. Na outorga da lavra, serão observadas as seguintes con-
dições:

  I - a jazida deverá estar pesquisada, com o Relatório aprovado pelo D.N.P.M.; II - a área 
de lavra será a adequada à condução técnico-econômica dos trabalhos de extração e be-
neficiamento, respeitados os limites da área de pesquisa. Parágrafo único. Sòmente as Em-
prêsas de Mineração poderão se habilitar ao direito de lavra, e não haverá restrições quanto 
ao número de concessões outorgadas a uma mesma Emprêsa.

55 Art. 1º Êste Regulamento dispõe sôbre: I - os direitos relativos às massas individualizadas de 
substâncias minerais ou fósseis, encontradas na superfície ou no interior da terra, forman-
do os recursos minerais do país; II - o regime de sua exploração e aproveitamento; III - a 
fiscalização, pelo Govêrno Federal, da pesquisa, da lavra e de outros aspectos da indústria 
mineral.



 REGULAÇÃO DO SETOR MINERÁRIO 233

Esse Código organiza como um todo a atividade minerária. Especifica 

como se dará o reconhecimento geológico (Capítulo VII — arts. 39 a 44), dis-

põe sobre o direito de prioridade (Capítulo IV — arts. 16 e 17), quais são os 

procedimentos necessários para obter a autorização de pesquisa (Capítulo V 

— arts. 18 a 36) e a concessão de lavra (Capítulo VIII — arts. 45 a 65), quais são 

os direitos de propriedade do dono do solo e os valores da compensação a se-

rem recebidos por ele no caso de exploração na sua propriedade (Capítulo VI 

— arts. 37e 38), a possibilidade de formação do consórcio mineiro e de empresa 

de mineração, além de estipular sanções e atribuir as competências do DNPM.

Seguindo o ideal de organizar o comércio, ainda em 1968 foi promulgado 

o Decreto nº 63.196 que criava o Conselho Interministerial de Preços (CIP), o 

qual controlava os preços de diversos setores, dentre eles o da mineração. O 

órgão possuía como objetivo acompanhar a evolução dos preços no mercado 

interno56 e reajustar preços 57 para os órgãos da administração pública direta 

e indireta, inclusive sociedades de economia mista e empresas públicas58 com 

base na evolução do preço e dos custos de produção de cada setor.59 Na prá-

tica o que ocorria era um controle de preços em setores oligopolistas, como o 

da mineração.60

56 Art. 4º. O Conselho Interministerial de Preços acompanhará a evolução dos preços no mer-
cado interno, nos diferentes estágios de produção, de comercialização e de serviços.

57 Art. 10. Nos casos de aumentos de preços acima das correspondentes alterações de custo e 
de falta de atendimento, não justificada, das requisições previstas nos artigos anteriores, ou 
ainda quando se apurar fraude de documentos ou informações, o Conselho Interministerial 
de Preços promoverá, quando fôr o caso. 

  I - o restabelecimento dos níveis de preços anteriores; 
  II - a adoção, pelos competentes órgãos e entidades da Administração Pública, das 

providências administrativas, fiscais e judiciais legalmente cabíveis, inclusive as previstas 
na Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962, e na Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 
1962, que regulam, respectivamente, a intervenção no domínio econômico e a repressão ao 
abuso do poder econômico. 

  Parágrafo único. O Conselho Interministerial de Preços, antes de providenciar a adoção 
das medidas a que se refere êste artigo, provocará, por escrito, manifestação da emprêsa 
ou firma individual responsável, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sôbre a ocorrência mo-
tivadora.

58 Art. 11. O disposto neste Decreto aplicar-se-á aos reajustes dos preços e produtos, cuja 
fixação compete a órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, inclusive emprêsas 
públicas e sociedades de economia mista.

59 Art. 5º. Na análise e avaliação do comportamento dos preços referidos no artigo 4º, o Con-
selho Interministerial de Preços terá por base o princípio de compatibilização entre a evo-
lução de preços e a correspondente variação de custos, observadas as diretrizes da política 
econômica do Govêrno Federal, bem como as peculiaridades dos diferentes setores, seus 
níveis de rentabilidade e características de mercado.

60 “Observamos que, no art. 5º do decreto que instituiu o Conselho Interministerial de Preços 
(CIP), a avaliação do comportamento dos preços ‘terá por base o princípio de compati-
bilização entre a evolução de preços e a correspondente variação de custos’. De fato, o 
controle de preços no Brasil é exercido com o intuito de combater a inflação. Entretanto, 
o controle de preços antes do advento do Plano Cruzado era exercido em setores con-
siderados oligopolistas que, segundo argumentam, tenderiam a elevar seus preços mais 
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Findo o prazo do plano decenal, as pesquisas geológicas para mapeamen-

to do solo, basilares para o sucesso do I PMD, não estavam concluídas devido 

às “dificuldades para alocar recursos escassos”.61

1.1.6. O II PDM

O II Plano Setorial, lançado em 1981, portanto, deu continuidade aos mesmos 

objetivos traçados no primeiro: pesquisar e explorar o subsolo brasileiro para 

“atingir, a curto prazo, a mínima dependência externa em matérias-primas mi-

nerais e a intensificação da produção dos recursos minerais ora conhecidos e 

já trabalhados”,62com o propósito de garantir uma balança mineral equilibrada.

Constatou-se que, apesar dos avanços realizados no conhecimento básico 

do subsolo brasileiro, a produção mineral estava muito aquém do esperado, se 

considerada a potencialidade da geologia nacional, por duas razões principais: 

“carência de pesquisa, a nível de detalhe, para lavra das jazidas já reveladas 

em diferentes pontos do território nacional e entraves de natureza econômico-

-financeira, tecnológica e de infraestrutura, que têm inibido o aproveitamento 

de jazidas com reservas já comprovadas”.63

Essas barreiras, no entanto, precisavam ser superadas, visto que na época 

do II Plano Setorial o minério voltava a ser o centro das atenções para o cresci-

mento do país. Primeiro porque tinha importância significativa para a expansão 

agrícola, uma vez que era utilizado como fertilizante e corretivo para o solo e, 

em segundo lugar, porque os bens minerais energéticos possuíam um papel 

imprescindível na “geração, distribuição e na utilização de energia, e agora, 

mais que nunca, necessários na substituição do petróleo e na interligação e 

extensão de redes de sistemas elétricos”.64 Atentava-se também para a impor-

tância dos minérios na construção civil e na indústria de transformação, fato 

que era muito importante para o plano industrializante do país.

Afora o objetivo principal de desenvolver o conhecimento geológico, o II 

PDM possuía alguns diferenciais importantes, sobretudo para a concorrência. 

Um dos objetivos era voltado especificamente ao entendimento do mercado 

minerário para que o Estado elaborasse políticas regulatórias adequadas em 

âmbito interno e externo.65

rapidamente que a taxa de inflação.” COUTINHO, Paulo Cesar. O controle de preços na 
indústria de mineração. Rio de Janeiro: Revista Brasileira de Economia, v. 42, nº 1, jan/
mar 1988. p. 51-64. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/
viewFile/402/7766. Acessado em 21 de setembro de 2015. 

61 Ministério de Minas e Energia. II Plano Setorial. p. 7.
62 Ministério de Minas e Energia. II plano setorial. p. 8.
63 Ministério de Minas e Energia. II Plano Setorial. p. 9.
64 Ministério de Minas e Energia. II plano setorial. p. 7.
65 “-Estabelecer preços justos para os produtos minerais, preservando a adequada remune-

ração do investimento realizado; -Instituir um sistema de informação, a nível internacional, 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/viewFile/402/7766
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/viewFile/402/7766
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Para o mercado doméstico a preocupação era estabelecer preços mais 

baixos que tornassem o minério nacional mais competitivo que o minério im-

portado. Para tanto, o plano buscava modificar o mecanismo de formação de 

preço interno dos bens minerais, que antes era controlado pelo Conselho In-

terministerial de Preços (CIP) com base em critérios globais de economia. Os 

novos preços deveriam ser conferidos de forma que:

• “Contribuam para o desenvolvimento e o fortalecimento da Mineração, 

assegurando-lhe rentabilidade adequada;

• Procurem evitar a transferência de renda para os setores industriais sub-

sequentes à Mineração tornando desnecessária a verticalização;

• Conduzam à preferência do abastecimento do mercado interno por produ-

ção nacional, a preços competitivos com os internacionais postos no País.”66

Já a regulação para o mercado internacional ocorria por meio de subsídios 

para eventual formação de estoques estratégicos de bens minerais. Ademais, 

no plano é manifestado interesse em estabelecer regras claras e estáveis67 para 

atrair financiamentos internacionais,68 além de uma preocupação com a preser-

vação do meio ambiente e com a formação de técnicos que possuam expertise 

para atuação no setor.

Três anos após o lançamento do II PMD conclui-se o mapeamento geoló-

gico brasileiro na escala 1:1.000.000, a Carta Milionésima lançada no primeiro 

plano setorial.69

1.1.7. A Constituição de 1988

Os recursos naturais, incluindo os do solo e do subsolo, são bens da União (art. 

20, IX70) que podem ser explorados por particular (pessoa física brasileira ou 

empresa constituída no Brasil) mediante autorização ou concessão, visando 

o interesse nacional.71 O particular recebe direito ao resultado da lavra, nos 

sobre suprimento e demanda de bens minerais; -Acompanhar o desenvolvimento de Acor-
dos Internacionais de Matérias-Primas Minerais. -Oferecer subsídios para eventual forma-
ção de estoques estratégicos de bens minerais.” Ministério de Minas e Energia. II Plano 
Setorial. p. 10.

66 Ministério de Minas e Energia. II Plano Setorial. p. 16.
67 “Manter a homogeneidade e os princípios básicos do atual Código de Mineração, adequan-

do-o à conjuntura nacional.” p. 12.
68 “Recomendar o estabelecimento de regras estáveis à aplicação de capital alienígena no 

setor mineral brasileiro.” p. 11.
69 BERTOLDO, Arno. O conhecimento geológico no Brasil. 2006. Disponível em: http://www.

geologo.com.br/o%20conhecimento%20geol%C3%B3gico%20no%20brasil.htm. Acessado 
em 19 de novembro de 2015.

70 Art. 20. São bens da União: (...) IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
71 Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia 

hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou apro-

http://www.geologo.com.br/o%20conhecimento%20geol%C3%B3gico%20no%20brasil.htm
http://www.geologo.com.br/o%20conhecimento%20geol%C3%B3gico%20no%20brasil.htm
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termos do art. 176,72 mas deve pagar ao Estado, Município e Distrito Federal 

compensação financeira pela atividade (art. 20, §1º).73

Ou seja, a atividade pertence ao Estado que possui a prerrogativa de exe-

cutá-la na medida do interesse público e de acordo com a estratégia nacio-

nal. A ratio da disposição constitucional é garantir um maior controle da União 

sobre os bens considerados estratégicos para o país. Dessa forma, atribuir à 

União a titularidade dos bens minerais implica garantir ao Estado a possibilida-

de de retomar a atividade ou modificar a regulação a qualquer tempo.74

veitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto 
da lavra.

  § 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que 
se refere o «caput» deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou 
concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as 
leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabe-
lecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de 
fronteira ou terras indígenas. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995) § 
2º É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e 
no valor que dispuser a lei. § 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo deter-
minado, e as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou 
transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.

72 Ver nota de rodapé nº 71.
73 § 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem 

como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração 
de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e 
de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial 
ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.

74 Uma importante diferença formal dos monopólios públicos em relação a outras atividades 
econômicas exploradas pelo Estado é, segundo a doutrina majoritária, o fato de eles não 
poderem ser criados por lei, existindo apenas os monopólios públicos já previstos na CF. 
Os monopólios não têm dispositivo genérico, nem delegação do Constituinte para que o 
Legislador possa criar outros além dos já previstos na própria Constituição. Os monopólios 
já são exaustivamente estabelecidos na Constituição, e todos nela foram instituídos apenas 
em favor da União Federal, inexistindo monopólios públicos estaduais ou municipais. 

  Ao revés, a prestação de atividades econômicas strictu sensu pelo Estado em concor-
rência com a iniciativa privada pode ser prevista tanto na Constituição como em leis, por 
expressa autorização do art. 173, CF; o mesmo se diga dos serviços públicos, que, além dos 
previstos na CF, podem também ser criados por lei, em virtude inclusive da previsão gené-
rica do art. 175, CF.

  A Constituição estabelece taxativamente a propriedade e o monopólio da União sobre, 
respectivamente, uma série de bens e atividades a eles correlatas, sendo eles bens minerais 
(art. 20, V e IX), inclusive os minerais nucleares e o petróleo (arts. 21, XXIII, XXIII (sic), 176 
e 177). Note-se: o monopólio é a atividade exercitável sobre um bem da União, não o bem 
em si. Sobre esse recai direito de propriedade, em princípio já sempre exclusivo; sobre a 
atividade econômica é que incide o monopólio.

  A escolha pelo Estado da forma de prestação das atividades sob sua publicatio é con-
sequência dessa titularidade estatal. Cabe à União, dentro dos limites colocados pela CF 
sobre cada uma das atividades monopolizadas, decidir se a explorará diretamente, se a 
delegará e, nesse caso, se a delegação comportará a concorrência entre várias empresas. 
Exceção se faz apenas em relação à atividade nuclear à qual a CF não admite a delegação 
à iniciativa privada.

  ARAGÃO, Alexandre dos Santos. Curso de direito administrativo. 2ª edição. Rio de Ja-
neiro: Forense, 2013. p. 477 e 478 (grifos nossos).



 REGULAÇÃO DO SETOR MINERÁRIO 237

Nesse aspecto é importante ressaltar que os bens minerais exercem um 

papel fundamental na garantia da soberania nacional não somente devido 

ao potencial bélico dos minerais nucleares, como o interesse estratégico75 de 

determinados minérios em indústrias com elevado potencial de crescimento. 

Como exemplo citam-se as terras raras que possuem aplicação diversificada e 

o lítio, utilizado principalmente na fabricação de baterias.76

Tais experiências deixam clara a importância estratégica do minério e, por-

tanto, a escolha legislativa para tratar a atividade como monopólio da União.77 

75 Sobre o tema comenta o ex-secretário nacional de geologia, mineração e transformação 
mineral Cláudio Scliar: “O conceito ‘mineral estratégico’ se associa, historicamente, aos ob-
jetivos políticos dos países centrais, principalmente quando se preparam para a guerra. 
O conceito se consolidou durante a Guerra Fria em relação à escassez de minérios para 
a fabricação de equipamentos utilizados pelas forças armadas, inclusive com a formação 
de estoques por alguns países. Atualmente, mineral estratégico se refere àqueles minerais 
considerados importantes para um país, seja por sua abundância ou carência. Na literatura 
acadêmica e de políticas públicas, utilizam-se também os conceitos de minerais essenciais 
ou críticos que expressam a preocupação com o suprimento de alguns bens minerais por 
fatores como a exaustão dos depósitos conhecidos, o controle da sua extração, beneficia-
mento ou comercialização por um país ou empresa e outros fatores econômicos e políti-
cos”. SCLIAR, Cláudio. Mineração: o que é Estratégico para o Brasil. In: Minerais estratégi-
cos e terras-raras [recurso eletrônico] / relator Colbert Martins; Paulo César Ribeiro Lima 
... [et al.]. — Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. p. 233. (Série estudos 
estratégicos; n. 3)

76 SCLIAR, Cláudio. Mineração: o que é Estratégico para o Brasil. In: Minerais estratégicos e 
terras-raras [recurso eletrônico] / relator Colbert Martins; Paulo César Ribeiro Lima ... [et 
al.]. — Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. p. 240. (Série estudos estra-
tégicos; n. 3)

77 A distinção entre a propriedade do bem e o monopólio da atividade já foi apreciada pelo 
STF na ADI nº 3.273/PR: “1. O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a 
desenvolver as atividades econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicar ca-
racterísticas da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundante e desprovidas de 
significado as expressões ‘monopólio da propriedade’ ou ‘monopólio do bem’. 2. Os mono-
pólios legais dividem-se em duas espécies: (i) os que visam a impelir o agente econômico 
ao investimento — a propriedade industrial, monopólio privado; e (ii) os que instrumentam 
a atuação do Estado na economia. 3. A Constituição do Brasil enumera atividades que 
consubstanciam monopólio da União [art. 177] e os bens que são de sua exclusiva proprie-
dade [art. 20]. 4. A existência ou desenvolvimento de uma atividade econômica sem que 
a propriedade do bem empregado no processo produtivo ou comercial seja concomitan-
temente detida pelo agente daquela atividade não ofende a Constituição. O conceito de 
atividade econômica [enquanto atividade empresarial] prescinde da propriedade dos bens 
de produção. (...) 6. A distinção entre atividade e propriedade permite que o domínio do 
resultado da lavra das jazidas de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluí-
dos possa ser atribuída a terceiros pela União, sem qualquer ofensa à reserva de monopólio 
[art. 177 da CRFB/88]. 7. A propriedade dos produtos ou serviços da atividade não pode 
ser tida como abrangida pelo monopólio do desenvolvimento de determinadas atividades 
econômicas. 8. A propriedade do produto da lavra das jazidas minerais atribuídas ao con-
cessionário pelo preceito do art. 176 da Constituição do Brasil é inerente ao modo de pro-
dução capitalista. A propriedade sobre o produto da exploração é plena, desde que existe 
concessão de lavra regularmente outorgada. 9. Embora o art. 20, IX, da CR/88 estabeleça 
que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União, o art. 176 garante ao 
concessionário da lavra a propriedade do produto de sua exploração. 10. Tanto as ativi-
dades previstas no art. 176 quanto as contratações de empresas estatais ou privadas, nos 
termos do disposto no §1º do art. 177 da Constituição, seriam materialmente impossíveis se 

http://3.273/PR
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No entanto, a Constituição estabeleceu no art. 176, caput, a possibilidade de 

transferir a atividade de pesquisa e lavra à iniciativa privada mediante auto-

rização e concessão, cabendo ao concessionário o produto da lavra. Se não 

houvesse tal possibilidade, o Estado deveria arcar com um ônus altíssimo de 

ter que explorar os bens minerais necessários à construção civil e à exportação.

1.1.7.1. O 3º Plano setorial e a reforma de 1996

Na época de elaboração do Plano Plurianual para desenvolvimento do setor mi-

neral brasileiro, em 1994, o foco continuava sendo a ausência de conhecimento 

geológico do solo brasileiro:

“Recente levantamento realizado pela CPRM indica que, 

das 160 áreas de produção mineral catalogadas no País, apenas 

50% delas possuem mapeamento geológico básico na escala 

1:100.000, e destas, menos da metade estão mapeadas em esca-

las maiores. Em relação a algumas importantes províncias mine-

rais da região amazônica, tradicionalmente grandes produtoras 

de ouro de garimpo, o conhecimento geológico disponível ainda 

está restrito aos mapeamentos elaborados, na década de 70, na 

escala de 1:1.000.000.

Assim, tendo em vista a política de otimização do aprovei-

tamento dos recursos minerais do País a curto prazo, constitui 

o objetivo deste plano a intensificação da pesquisa geológica e 

tecnológica nas atuais províncias minerais brasileiras, onde a pos-

sibilidade de se ampliar as reservas, aumentar a produção, e en-

contrar novas jazidas, é sem dúvida nenhuma mais alta.”

Percebe-se, portanto, uma clara mudança de estratégia. Passava-se a tra-

çar regiões estratégicas para a busca do conhecimento geológico ao invés de 

tentar mapear o território inteiro. Nesse sentido os mapas a serem produzidos 

deveriam ser na escala 1:25.000, sendo que os mapas já existentes eram na es-

cala 1:50.000 e estavam defasados, o que demonstra que os mapas na escala 

1:1.000.000 traçados nos anos 70 não possuem condições de garantir qualquer 

suporte para a exploração da área e que, devido as tecnologias utilizadas à 

época, eles podem ficar defasados.78

os concessionários e contratados, respectivamente, não pudessem apropriar-se, direta ou 
indiretamente, do produto da exploração das jazidas.” STF. ADI nº 3.373. Rel. Min. Carlos 
Britto. Plenário. Julgado em 16/03/2005, DJe 02/03/2007.

78 Ministério de Minas e Energia. Plano Plurianual para desenvolvimento do setor mineral. p. 3.
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Outro ponto interessante apontado no Plano diz respeito aos projetos pa-

ralisados. O primeiro motivo apresentado é a ausência de competidores na 

licitação:

“Além das jazidas concedidas às empresas privadas, desta-

cam-se os depósitos avaliados ou em fase final de avaliação pela 

CPRM, tais como: o caulim do Rio Capim (PA), Pb-Zn-Cu de Pal-

meirópolis (TO), Chumbo e Zinco de Redenção (BA) entre outros, 

que apesar das licitações públicas realizadas por essa empresa, 

não puderam ser repassados à iniciativa privada, principalmente 

pela falta de interesse por parte do empresariado.” 79

Em momento posterior recomenda-se fazer uma licitação internacional 

para o aproveitamento econômico da grande jazida de potássio que se acre-

ditava ser um dos maiores depósitos do mundo e com potencial para suprir a 

demanda nacional pelo fertilizante. Contudo, o valor para a implementação do 

empreendimento tornava a sua exploração inviável por qualquer das empresas 

estatais da época: Petrobras, Companhia Vale do Rio Doce e CPRM.

Em 1996 foi realizada uma pequena reforma no Código de Minas através 

da Lei nº 9.314 que possuía o intuito desburocratizar o setor.80 Para tanto a 

autorização de pesquisa passou a ser concedida por meio de portaria, “instru-

mento mais ágil para realizar as adaptações compatíveis com o desenvolvi-

mento tecnológico”.81 Outra importante alteração deu-se em relação à cessão, 

total ou parcial, do título minerário, que antes era vedada. Pela redação original 

o título era pessoal e somente transmissível aos herdeiros necessários e cônju-

ges sobreviventes.

A alteração para permitir a cessão ocorreu sob o pretexto de que a prática 

já vinha ocorrendo “por meio da sucessão comercial e por contratos realizados 

sem as garantias judiciais, à margem do conhecimento do DNPM”.82 Com o 

suposto objetivo de diminuir os trâmites processuais no DNPM e, dessa forma, 

melhorar a gestão do órgão, permitiu-se a prorrogação da autorização de pes-

quisa, que passou a ter prazo máximo de seis anos, e extinguiu-se a empresa 

de mineração.

79 Ministério de Minas e Energia. Plano Plurianual para desenvolvimento do setor mineral. p. 16.
80 Exposição de Motivos nº 97 de 03/06/1996 no bojo do PL nº 4151/1993. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1136089&file
name=Dossie+-PL+4151/1993. Acessado em 10 de novembro de 2015. 

81 Exposição de Motivos nº 97 de 03/06/1996 no bojo do PL nº 4151/1993. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1136089&file
name=Dossie+-PL+4151/1993. Acessado em 10 de novembro de 2015. P. 36.

82 Idem.

http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1136089&filename=Dossie+-PL+4151/1993
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1136089&filename=Dossie+-PL+4151/1993
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1136089&filename=Dossie+-PL+4151/1993
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1136089&filename=Dossie+-PL+4151/1993
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Substitui-se a pena de vedação da outorga de novas autorizações de pes-

quisa ao minerador que não apresentar o relatório final de pesquisa no prazo 

estabelecido, pela pena de multa. Essa modificação representa uma grande 

alteração com relevantes implicações na regulação setorial, uma vez que cria 

espaço para a especulação minerária, como será abordado no subcapítulo se-

guinte.

Foi determinada a possibilidade de sobrestamento da outorga do título de 

concessão de lavra, por prazo determinado e a requerimento fundamentado 

do interessado, em face da superveniência de fatores conjunturais adversos.

1.1.7.2. O Plano Nacional de Mineração de 2030

O objetivo principal das alterações seria reduzir a burocracia para a obtenção 

do direito minerário.

O Plano Nacional de Mineração de 2030 foi elaborado pelo MME no mo-

mento em que as commodities estavam supervalorizadas e, consequentemen-

te, o valor dos minérios estava elevado. Buscava-se repensar a regulação seto-

rial de maneira a se apropriar dos ganhos cada vez maiores da mineração, além 

de “proteger” as jazidas minerais brasileiras com interesse estratégico. O Plano 

possui três diretrizes: (i) a “governança pública eficaz para promover o uso dos 

bens minerais extraídos no País, no interesse nacional”;  (ii) a “agregação de 

valor e adensamento de conhecimento em todas as etapas do setor mineral”; 

e (iii) a “sustentabilidade em todas as etapas da cadeia produtiva mineral”.

A primeira diretriz possui como objetivos necessários (i.a) a criação do 

Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM); (i.b) a criação do novo modelo 

regulatório; (i.c) a criação da agência de mineração e; (i.d) a elaboração do 

projeto de lei (PL) dos Royalties.

É importante observar a incerteza razoável que essa diretriz apresenta, 

uma vez que apenas determina a criação de instituições e normativos setoriais, 

sem, no entanto, apontar qual será o posicionamento adotado pelas institui-

ções. Dessa forma, governança pública visando o interesse nacional pode sig-

nificar tanto um controle maior do Estado sob a exploração privada — como 

ocorreu em 2014 quando o Ministro de Minas e Energia Edison Lobão não es-

tava concedendo as autorizações de pesquisa para o setor10  — quanto uma 

regulação mais “liberal” que possibilite a maior exploração possível com o fim 

de arrecadar tributos e gerar emprego e renda para a população.

A segunda diretriz de agregação de valor e adensamento do conhecimen-

to também pouco explicita os interesses governamentais, uma vez que não é 

possível saber quais as fontes de financiamento, os incentivos concedidos à 

iniciativa privada ou o plano de gestão para o adensamento de conhecimento 

e de agregação de valor aos minerais. Nesse ponto, vale lembrar que muitos 
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esforços já foram travados por políticas setoriais anteriores para fazer o reco-

nhecimento geológico do subsolo brasileiro, mas obtiveram êxito limitado.

Por fim, o ideal de sustentabilidade é apresentado como o grande diferen-

cial desse plano em relação aos demais. Busca-se implementar o conceito de 

desenvolvimento sustentável no setor, por meio da reciclagem de resíduos, de 

programas eficientes de fechamento de mina e da garantia de maior expressão 

às comunidades impactadas pela atividade minerária.

Tendo em vista o contexto percorrido pelo setor, bem como as dificul-

dades enfrentadas, parte-se para a análise de como a legislação atual regula 

o setor.

1.2. O atual marco regulatório do setor

Conforme visto, somente quando o bem mineral passou a ser de titularidade 

da União através da Constituição de 1891, começaram a surgir os primeiros 

regimes de outorga. Antes o minério pertencia ao proprietário do solo, pelo 

conhecido regime de acessão. Os regimes de outorga foram estipulados em 

leis infraconstitucionais, sendo a primeira o Código de Minas de 1940 elaborado 

durante a Era Vargas.

Nele tanto a pesquisa quanto a lavra ocorriam por meio de autorização — 

ato administrativo precário que poderia ser revogado a qualquer tempo por 

decisão discricionária da administração. Em 1967, na Ditadura Militar, o Código 

foi revogado e a regulação passou a ser conferida pelo Decreto-lei nº 227 de 

1967. O código permanece vigente, com alterações pontuais da Lei nº 9.314 de 

1996, elaborada durante a época das privatizações do governo FHC. Já a regu-

lamentação do Código é conferida pelo Decreto nº 62.934 de 1968.

O Código de 67 prevê cinco regimes regulatórios a depender do recurso 

mineral pleiteado: (i) concessão; (ii) autorização; (iii) licenciamento; (iv) per-

missão e (v) monopólio.

O regime de outorga torna-se mais brando ou rigoroso a depender da 

valoração do minério, sua dificuldade de exploração e o interesse público que 

lhe é atribuído. O regime mais brando é a permissão aplicada às lavras garim-

peiras.83 Isso porque se entende que devido a “natureza, dimensão, localização 

e utilização econômica [do minério, ele] possa ser lavrado, independentemente 

de prévios trabalhos de pesquisa, segundo critérios fixados pelo DNPM”.84

O regime de licenciamento é utilizado para a exploração de minerais que 

possuem aplicação na construção civil, como o seixo, areia, brita e outros de-

83 Regime de outorga para a exploração de lavra garimpeira, faiscação ou cata, conforme 
estabelecido no art. 73 do CM. Extinguiu o regime de matrícula antes previsto no art. 1º, III 
do CM. 

84 FIEGELSON, Bruno. Curso de Direito Minerário. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 191.
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terminados na Lei nº 6.567/78. É facultado exclusivamente ao proprietário do 

solo ou àquele que possua sua autorização.

O regime de extração é regime diferenciado que o Código estipula para a 

exploração de minerais com aplicação imediata na construção civil para órgãos 

da administração pública. Sua previsão foi incluída em 1999 na forma do pará-

grafo único do art. 2º do Código de Minas.

A autorização e a concessão, por sua vez, constituem a regra geral, uti-

lizada principalmente para os bens metálicos. Isso porque a exploração de 

tais minérios exige uma pesquisa inicial para identificar a viabilidade técnica 

e econômica da jazida. Somente se o relatório de pesquisa for positivo, isso 

é, comprovar que na área pesquisada há minerais (a) com precificação viável 

no mercado internacional, (b) em quantidade necessária para suprir os custos 

de implementação e (c) que as condições geológicas são adequadas para a 

exploração com a tecnologia existente, será concedida a concessão de lavra.

Dessa forma, os minerais metálicos possuem duas fases primordiais: (i) 

pesquisa e (ii) lavra, sendo a autorização o regime de outorga da pesquisa e a 

concessão o da lavra.

No extremo, constituindo o regime mais rígido, tem-se o monopólio. Essa 

categoria prevista no Código de Minas de 67 tornou-se defasada com o ad-

vento da Constituição de 1988. Isso porque, pela atual constituição, todos os 

bens minerais constituem monopólio da União conforme redação do art. 176, já 

analisado. No entanto, a exploração da maior parte pode ser delegada.

A União só possui o monopólio exploratório do petróleo, gás natural e 

minerais nucleares, de acordo com o art. 177 e 21, XXIII, respectivamente. Qual-

quer outro monopólio exploratório que venha a existir deve advir de emenda 

constitucional, uma vez que não poderia existir limitação à livre iniciativa — di-

reito constitucionalmente previsto no art. 170 — sem que fosse por norma de 

mesma hierarquia.

Por fim, observe-se que mesmo o monopólio exploratório dos minerais nu-

cleares já foi modificado pela emenda constitucional nº 49/2006 para permitir 

a delegação de radioisótopos.

Como o presente trabalho propõe-se a analisar apenas os modelos de ou-

torga para a exploração dos minerais metálicos, somente será abordada a con-

cessão e a autorização.

1.2.1. Princípio da prioridade para pesquisa

Para garantir a autorização de pesquisa é necessário, antes de tudo, que a área 

esteja livre (área que não tenha sido solicitada anteriormente por ninguém) ou 

em disponibilidade (área que por algum motivo legal tenha sido devolvida). 

A área em disponibilidade será alvo de um procedimento licitatório, no qual é 
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aberto um prazo de sessenta dias para a apresentação de novas propostas de 

pesquisa por qualquer interessado.

Já no caso de área livre, aplica-se o direito de prioridade,85-86 específico do 

direito minerário. O direito decorre do princípio com igual nome e determina 

que a área será concedida a quem primeiro solicitar a autorização, desde que o 

pedido esteja devidamente instruído. Dessa forma, o que se tem é uma prefe-

rência definida de acordo com a ordem de chegada.

Segundo apontado por alguns autores, tal princípio visa garantir a isono-

mia entre as empresas.87 O raciocínio ocorre da seguinte forma: a ausência de 

informações sobre a geologia do Brasil em níveis que permitam certo grau de 

certeza sobre a exploração mineral da área reduziria o interesse das empresas 

na realização da pesquisa. Consequentemente não faria sentido a concorrência 

pela autorização de pesquisa.

O interesse por determinada área surgiria a partir do conhecimento pró-

prio da empresa ou de mera suposição de que a área solicitada possa ter po-

tencial mineral. Essa assimetria de informação sobre o subsolo brasileiro cons-

titui, na verdade, um dos maiores entraves do setor e será discutida de modo 

mais abrangente no capítulo seguinte. Dada a impossibilidade de concorrência 

seria necessário estabelecer um processo objetivo para outorgar os direitos mi-

nerários de maneira a impedir atos discricionários e favorecimentos por parte 

da administração. A solução aventada, portanto, seria o direito de prioridade.

Não obstante o raciocínio esboçado pela doutrina, a construção jurídica 

é feita para constitucionalizar o princípio da prioridade e garantir-lhe maior 

segurança jurídica, além de justificar a ausência de um procedimento licitatório 

para a outorga da concessão. Procedimento que deveria ser respeitado devido 

o disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal.

O princípio da prioridade é, na verdade, uma conduta estabelecida em 

diversos países, tais como Argentina, África do Sul e Índia, apresentados nesse 

tópico, e determina que os primeiros que se interessarem em despender valo-

res para a pesquisa mineralógica recebem preferência para pesquisar a mina e 

posteriormente explorá-la.

85 Decreto-lei nº 227/67. Art. 11. Serão respeitados na aplicação dos regimes de Autorização, 
Licenciamento e Concessão: a) o direito de prioridade à obtenção da autorização de pes-
quisa ou de registro de licença, atribuído ao interessado cujo requerimento tenha por obje-
to área considerada livre, para a finalidade pretendida, à data da protocolização do pedido 
no Departamento Nacional da Produção Mineral (D.N.P.M), atendidos os demais requisitos 
cabíveis, estabelecidos neste Código.

86 O princípio é adotado em alguns países através da expressão “first come, first served”.
87 FEIGELSON, Bruno. O princípio (direito) da prioridade e os seus reflexos. In: RIBEIRO, 

Leonardo Coelho; FIEGELSON, Bruno; e FREITAS, Rafael Véras de (coord.) A nova da infra-
estrutura e da mineração: portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Belo Horizonte: Fórum, 
2015. p. 452 e 453.
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Do ponto de vista econômico, o princípio pode ser visto, no primeiro mo-

mento, como uma barreira à entrada, uma vez que confere a um único interes-

sado, aquele que primeiro protocolar a solicitação de autorização de pesquisa, 

o direito de pesquisar a área em busca de riquezas geológicas.

No entanto, ao analisar o contexto mais a fundo, percebe-se que se tra-

ta de um incentivo criado para minorar outras barreiras à entrada inerentes à 

atividade minerológica. Seriam elas: (i) barreira financeira ou sunk costs — ele-

vados custos de prospecção em nível de profundidade suficiente para deter-

minar a viabilidade da exploração técnica e econômica da jazida e (ii) elevada 

incerteza quanto à descoberta da jazida com potencial exploratório (em média 

apenas 3% das minas pesquisadas demonstram possuírem viabilidade técnica e 

econômica). Os custos exploratórios e as barreiras serão explorados de forma 

mais aprofundada no próximo capítulo.

Apesar da justificativa econômica e a adoção mundial do modelo, William 

Freire ressalta que a forma como o princípio da prioridade foi positivado no 

Brasil acabou gerando margem a especulações.88 Isso porque, devido ao prin-

cípio, diversas mineradoras solicitam autorização de áreas sem a pretensão de 

estudá-las, mas tão somente possuir o direito exclusivo de fazê-lo e vender a 

terceiros quando for aventado algum potencial econômico no local. O Relatório 

de auditoria do TCU, disposto no Acórdão nº 3072/201189 expõe tal realidade:

30. [O chefe de fiscalização a]crescentou, ainda, que este 

elevado passivo é provocado, em parte, pela existência de inte-

ressados que não desejam ver seus processos concluídos, seja 

para postergar a implantação do empreendimento, devido a bai-

xos preços do mineral ou espera da exaustão de outra mina em 

extração pelo titular, seja para manter a área sob seu domínio, 

com fins especulativos, impedindo que outros mineradores a pes-

quisem e explorem. Tal prática, afirma, não pode ser combatida 

pela Superintendência, pelo fato de esta não ter pessoal técnico 

suficiente para instrução de todos os processos.

Ademais, o desenho do princípio da prioridade de dar autorização com 

base na ordem de chegada gerou enormes distorções no sistema de outor-

ga das minas. Conforme apontado pelo mesmo relatório do TCU, criaram-se 

88 FREIRE, William. O marco regulatório da mineração, o direito de prioridade estudado a 
partir do direito comparado e a oportunidade de acabar com as filas na porta do DNPM e 
reduzir sensivelmente as especulações. In: Mineração, energia e meio ambiente. Belo Hori-
zonte: Jurídica editora, 2010. p. 205 a 211.

89 TCU. Acórdão nº 3072/2011. Relator Raimundo Carreiro, Plenário. 23/11/2011.
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verdadeiras filas na frente da unidade regional do DNPM de Minas Gerais e a 

contratação de velocistas próximos ao DNPM do Pará:

80. Pelo relato dos servidores do DNPM, na Superintendência do Pará, 

por haver uma distância de, aproximadamente, cinquenta metros entre o 

acesso externo da entidade e o guichê de protocolo, a ordem de chegada 

dos requerentes se mostrava impossível de ser determinada. Dessa forma, 

em certo período, optou-se pela promoção de corridas de velocidade entre 

as pleiteantes para se determinar aquela que teria prioridade (os preparati-

vos para uma corrida ao protocolo podem ser vistos no site www.youtube.

com/watch?v=AMqSczKt8As, acesso em maio de 2011). Assim, o patrimô-

nio mineral da União era entregue à empresa que contratasse o melhor 

velocista.

81. No caso da Superintendência de Minas Gerais, a disputa 

pela prioridade gera outra situação inusitada. Em relato dos fun-

cionários da autarquia, foi-nos informada a existência de um “co-

mércio da fila de prioridade”, onde pessoas são contratadas para, 

literalmente, montar guarda permanente na porta do DNPM. Este 

fato foi constatado por esta equipe de auditoria.90

O desenho que o princípio adquiriu no Brasil, no entanto, não é o mesmo 

de outros países. Na Argentina, ao invés de utilizar a ordem de chegada como 

critério determinante, o critério de desempate é a qualidade do pedido apre-

sentado. Já na Suécia e África do Sul todos os pedidos elaborados no primeiro 

dia possuem o direito de prioridade, o que faz com que todos os requerentes 

da área tenham o mesmo direito de realizar as pesquisas, sendo que no se-

gundo país o Ministro possui a prerrogativa de conceder o direito àquele que 

possui um “histórico de desvantagem”. A Índia valoriza critérios como experi-

ência, capacidade financeira, qualidade dos empregados para atribuir o direito 

de prioridade.91

Não obstante as infindáveis discussões travadas sobre o princípio, o di-

reito brasileiro o adotou expressamente tanto no art. 11, alínea a quanto no 

Capítulo IV do Código de Minas.  Portanto, somente as áreas livres ou em dis-

ponibilidade podem ser alvo de uma solicitação de pesquisa.

90 TCU. Acórdão nº 3072/2011. Relator Raimundo Carreiro, Plenário. 23/11/2011.
91 FREIRE, William. O marco regulatório da mineração, o direito de prioridade estudado a 

partir do direito comparado e a oportunidade de acabar com as filas na porta do DNPM e 
reduzir sensivelmente as especulações. In: Mineração, energia e meio ambiente. Belo Hori-
zonte: Jurídica editora, 2010. p. 205 a 211.

http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
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1.2.2. Autorização de pesquisa

O Código de Minas estabelece os requisitos formais para a obtenção da autori-

zação de pesquisa: é necessário (i) comprovar a nacionalidade brasileira, uma 

vez que somente brasileiros ou empresa legalmente habilitada no país poderá 

fazer tal solicitação;92 (ii) apresentar o recolhimento dos emolumentos, que to-

talizam R$ 710,46;93 (iii) designação da substância que se deseja pesquisar, que 

pode ser alterada posteriormente caso outro mineral seja descoberto na jazida; 

(iv) indicação da área que será pesquisada, de no máximo 10.000 hectares 

para áreas localizadas na Amazônia Legal e 2.000 hectares nas demais áreas;94 

(v) plano descritivo da área; (vi) planta de situação; e (vii) plano de trabalho e 

pesquisa com o orçamento especificado.

O titular da autorização terá um prazo entre um e três anos para realizar as 

pesquisas, a depender da situação da área e da pesquisa mineral objetivada,95 

podendo esse ser prorrogado por prazo igual ao da autorização96 desde que 

seja apresentado um relatório com os trabalhos já realizados e a justificativa do 

prosseguimento da pesquisa.

Uma vez conquistada a autorização de pesquisa, o seu titular fica obrigado 

a realizar os trabalhos de pesquisa97 e a apresentar o relatório final de pesquisa 

(RFP) ao DNPM para aprovação do mesmo (art. 22 do CM). Caso o relatório 

não seja apresentado no prazo estipulado, cabe ao titular o pagamento de uma 

multa correspondente à R$2,61 por hectare.98

92 Código de Mineração. Art. 15. A autorização de pesquisa será outorgada pelo DNPM a bra-
sileiros, pessoa natural, firma individual ou empresas legalmente habilitadas, mediante re-
querimento do interessado.

93 Portaria DNPM nº 163/2014.
94 Portaria nº 392/2004. Art. 1º As autorizações de pesquisa ficam adstritas às seguintes áreas 

máximas: I - dois mil hectares: a) substâncias minerais metálicas; (...)§ 2º Nas áreas localiza-
das na Amazônia Legal definida no art. 2º da Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966, o limite 
máximo estabelecido para as substâncias minerais de que trata o inciso I deste artigo será 
de dez mil hectares.

95 Código de Mineração. Art. 22. A autorização de pesquisa será conferida nas seguintes con-
dições, além das demais constantes deste Código: (...) III - o prazo de validade da autoriza-
ção não será inferior a um ano, nem superior a três anos, a critério do DNPM, consideradas 
as características especiais da situação da área e da pesquisa mineral objetivada, admitida 
a sua prorrogação, sob as seguintes condições: a) a prorrogação poderá ser concedida, 
tendo por base a avaliação do desenvolvimento dos trabalhos, conforme critérios estabe-
lecidos em portaria do Diretor-Geral do DNPM; b) a prorrogação deverá ser requerida até 
sessenta dias antes de expirar-se o prazo da autorização vigente, devendo o competen-
te requerimento ser instruído com um relatório dos trabalhos efetuados e justificativa do 
prosseguimento da pesquisa; c) a prorrogação independe da expedição de novo alvará, 
contando-se o respectivo prazo a partir da data da publicação, no Diário Oficial da União, 
do despacho que a deferir.

96 O CM não especifica por que período o prazo deverá ser prorrogado.  
97 Os trabalhos devem ser iniciados em 60 dias contados da publicação do alvará de pesquisa 

ou do ingresso judicial na área pesquisada e não poderá ser interrompido sem justificativas 
por mais de três meses consecutivos, sob pena de sanções. (art. 29 do CM)

98 Portaria DNPM/MME nº 163/2014.
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O relatório pode apontar para a (i) exequibilidade técnico-econômica da ja-

zida; (ii) inexistência de jazida da substância pesquisada; ou (iii) inexequibilidade 

técnico-econômica da lavra em face da presença de fatores conjunturais adver-

sos, como (iii.a) inexistência de tecnologia; ou (iii.b) inexistência de mercado.

Caso o relatório conclua pela exequibilidade econômica da jazida, o rela-

tório passa por uma análise do DNPM, que pode (i) aprovar o relatório; ou (ii) 

não aprovar o relatório, quando ficar constatada a insuficiência dos trabalhos 

de pesquisa ou deficiência técnica para sua elaboração (art. 30 do CM).

Observe que caso o relatório não seja aprovado ou haja renúncia ao título 

minerário, a área será colocada em disponibilidade, através de despacho publi-

cado no Diário Oficial da União,99 e realizado o procedimento licitatório.

No caso de o relatório ser apresentado sem as exigências do DNPM ou não 

ser apresentado quando findo o prazo do título, a área é considerada livre (art. 

25, parágrafo único do Código de Mineração).100 Nesse caso não é necessária a 

publicação no diário oficial e qualquer novo título é obtido por meio do direito 

de preferência.

Dessa forma, as mineradoras possuem incentivos para não realizarem as 

pesquisas necessárias, ou o fazer em um nível muito superficial, para se enqua-

drarem nas hipóteses de área livre e obterem nova autorização de pesquisa, 

uma vez que serão as primeiras a solicitar novamente a área de pesquisa.

Tal técnica, já comprovada pelo TCU no relatório de auditoria realizado 

no DNPM,101 é utilizada pelas empresas para permanecer com a autorização de 

pesquisa de determinada área por um longo período.

99 Art. 26 do Código de Minas: A área desonerada por publicação de despacho no Diário Ofi-
cial da União ficará disponível pelo prazo de sessenta dias, para fins de pesquisa ou lavra, 
conforme dispuser portaria do Ministro de Estado de Minas e Energia. (Redação dada pela 
Lei nº 9.314, de 1996)

100 Código de Mineração. Art. 25 (...) Parágrafo único. O DNPM dará baixa na transcrição do 
título de autorização de pesquisa, ficando livre a área, nos seguintes casos: I - Se, findo o 
prazo de vigência da autorização e desde que não tenha sido requerida sua renovação, 
deixar o titular de apresentar o Relatório referido no item VIII dêste artigo e no art. 26 
dêste Regulamento; II - Se, findo o prazo de vigência da remoção da autorização, deixar o 
titular de apresentar o Relatório de que trata o item anterior; III - Se, embora apresentado 
no prazo previsto, não forem satisfeitas as exigências do DNPM: para complementação do 
Relatório de que tratam os itens anteriores.

101 TCU. TC nº 011.720/2011-5. Relatório de auditoria do DNPM: “72. O procedimento utilizado 
opera da seguinte forma: a empresa obtém o alvará de pesquisa de determinada área, 
desenvolve trabalhos ínfimos por três anos e entra com requerimento de prorrogação do 
título, que, se concedido, pode alcançar até três anos. Neste novo prazo, desenvolve, na 
melhor das hipóteses, estudos superficiais e, até o fim do tempo previsto, não apresenta o 
RFP. Esse ato, consciente, evita que a área seja posta em disponibilidade, o que permitiria 
que novos interessados requeressem a área e que o melhor projeto fosse selecionado. 
Com o fim do prazo e, consequentemente, a extinção do direito, a área, no dia seguinte, é 
considerada livre e a mesma empresa entra com novo requerimento, onerando mais uma 
vez a mesma poligonal. 73. Apesar de as áreas livres serem, na teoria, acessíveis a todos 
interessados, as deficiências dos sistemas gerenciais no DNPM (itens 94 a 100 deste rela-
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Caso o relatório seja aprovado, o titular da autorização possui o prazo de 

um ano para requerer a concessão de lavra (art. 31 do CM). Durante a vigência 

da autorização de pesquisa é possível a cessão total ou parcial do título mine-

rário, bem como a renúncia.

1.2.3. Concessão de lavra

O requerimento de autorização de lavra é dirigido ao Ministro de Minas e Ener-

gia e deverá conter, além do relatório final de pesquisa aprovado pelo DNPM 

e outros requisitos formais, o plano de aproveitamento econômico (PAE) (art. 

39 do CM).

O PAE deverá dispor sobre o projeto, especificando, dentre outras coisas 

(i) o método de mineração que será adotado, bem como a escala de produ-

ção prevista; (ii) o transporte do minério na superfície e o seu beneficiamento; 

(iii) as instalações de energia, de abastecimento de água; (iv) as condições de 

higiene da mina e dos trabalhadores; e (v) as moradias e as condições de habi-

tabilidade de todos que residem no local da mineração.

Não obstante a nomenclatura dada pelo Código, a doutrina de direito mi-

nerário entende que não são autorizações e concessões clássicas do direito 

administrativo.102 Isso porque se argumenta que a concessão de lavra é ato 

tório) impossibilitam tal prática. A autarquia não possui qualquer controle sistemático dos 
prazos de entrega de RFP, permitindo que, na maioria dos casos, apenas a detentora da 
área tenha conhecimento do dia exato para a protocolização de novo requerimento. 74. 
A seguir, serão listados alguns processos nos quais a Vale S.A. (com suas subsidiárias) se 
utilizou desse artifício: (...)75. Segundo estudos empreendidos pela Superintendência, foi 
possível identificar área onerada à empresa desde 1974, cuja pesquisa ainda não foi con-
cluída (peça 8, p. 80-90). Em mapa (peça 5, p. 1), datado da década de 90, é possível ter 
ideia do quantitativo de poligonais oneradas, apenas na região dos Carajás, à Vale S.A. e a 
suas subsidiárias. Em contagem manual, promovida por servidores do DNPM, foram iden-
tificadas por volta de novecentas áreas, que perfaziam, aproximadamente, cinco milhões 
de hectares. Isto corresponde a 4% de todo o território paraense ou mais de duas vezes o 
estado de Sergipe. Dessa forma, coloca-se em dúvida a viabilidade técnica da realização 
de pesquisa em todas essas regiões, o que reforça a tese aqui aventada de concentração 
de áreas de pesquisa mineral com fins especulativos promovida pela empresa na região.”

102 “O termo concessão é inadequado para designar o consentimento da União ao particular 
para explorar jazidas minerais, porque confunde esse ato administrativo, de natureza es-
pecial, com as concessões clássicas de Direito Administrativo. Melhor seria ter o legislador 
adotado a expressão Consentimento para Lavra, criando terminologia própria para designar 
esse ato administrativo de natureza eminentemente minerária. O ato administrativo deno-
minado impropriamente de concessão de lavra é o consentimento da União ao particular 
para exploração de suas reservas minerais. Não é acordo nem contrato administrativo. Tam-
bém não é realizado intuitu personae. É atividade econômica, industrial e extrativa. Não 
é serviço público, porque não deve ser executado pela Administração, mas por empresa 
brasileira, conforme preceitua a Constituição. Com a publicação da Portaria, a União não 
delega a execução da lavra, mas cria um direito de lavra em favor do minerador.” FREIRE, 
William. Regime jurídico dos recursos minerais no direito brasileiro: regime constitucio-
nal brasileiro e aproveitamento das riquezas minerais. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/revista/Rev_84/artigos/WilliamFreire_rev84.htm. Acessado em 26 de 
novembro de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_84/artigos/WilliamFreire_rev84.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_84/artigos/WilliamFreire_rev84.htm
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vinculado, desde que preenchidos os critérios para a obtenção da concessão 

previstos no art. 37 do Código de Minas, e independe de licitação.103

Argumenta-se que, devido aos elevados custos empreendidos pelo mine-

rador na fase de pesquisa, esse passa a ter um direito adquirido à concessão de 

lavra caso encontre uma mina com potencial técnico e econômico.104 Ademais, 

a atividade minerária seria de utilidade pública,105 logo deve se sobrepor aos 

demais direitos, como o de propriedade.

103 “É a posição de Teixeira, segundo a qual, atendidos determinados requisitos legais, ‘a con-
cessão só poderá ser negada se houver interesses que superem a utilidade da exploração 
mineral ou se for considerada prejudicial ao bem público (artigo 42). Trata-se, portanto, de 
um ato vinculado do qual o poder público só se pode eximir ocorrendo as hipóteses do ar-
tigo 42 do Código’. Nesse sentido, Freire, para quem a concessão de lavra ‘é ato vinculado e 
definitivo (em contraposição às obrigações do Código, o minerador tem direito à obtenção 
da concessão de lavra’. E também Martínez, considerando a concessão de lavra como ‘ato 
jurídico vinculado’, mas que ‘nada tem que ver com as concessões administrativas’.(...)’ 
Nossa posição é no sentido de conceber a concessão de lavra como ato vinculado. Assim, 
uma vez cumpridas as obrigações legais, o minerador tem direito à obtenção da concessão, 
salvo se incorrer em hipótese disciplinada em lei que inviabilize tal direito, não cabendo, 
portanto, à Administração Pública fazer um juízo de conveniência e oportunidade.” FIEGEL-
SON, Bruno. Curso de Direito Minerário. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 179 e 180.

104 “O processo minerário não é um rito comum — tendo em vista especialmente os grandes ris-
cos econômicos e altos valores de investimento necessários ao exercício de tal atividade. A 
respeito do tema, importante destacar o posicionamento do professor Carlos Ari Sundfeld, 
que, no âmbito de artigo, concluiu pela incorporação dos direitos ao longo do processo 
minerário ao patrimônio de quem os adquiriu. Valendo, portanto, observar os fundamentos 
utilizados pelo jurista: O arcabouço normativo construído pelo Código de Minas prevê que 
cada etapa a ser percorrida com vistas à obtenção da concessão de lavra envolve a realiza-
ção das atividades que demandam o dispêndio de recursos vultosos. Dentre eles, podem ser 
citados os referentes ao pagamento de emolumentos e taxas, mas também — e principal-
mente — os decorrentes de alocação, na área objeto de pesquisa, de equipamentos pesados 
e pessoal especializado. É justo, portanto, que os direitos emergentes do cumprimento de 
cada passo (como o direito à autorização de pesquisa e o direito à própria concessão de 
lavra, resultante da aprovação do relatório) sejam incorporados ao patrimônio de quem 
os adquiriu. Nessa medida, empresa em estado de falência quando da aprovação de seu 
relatório de pesquisa — isto é, na condição de titular de direito à concessão de lavra — não 
perde esses direitos de outorga, porque, como já dito, eles são dotados de valor econômico 
e patrimonial, razão pela qual são insuscetíveis de supressão pura e simples no curso fali-
mentar, sob pena de lesão tanto à própria empresa (caso venha a se reerguer e retomar ple-
namente sua operação) quanto aos seus credores (uma vez que, na hipótese de liquidação, 
o valor total do ativo a ser liquidado sofreria redução indevida). Embora o caso analisado 
pelo professor Carlos Ari Sundfeld não tenha tratado de forma direta da natureza jurídica 
inerente ao processo minerário, insta notar que o autor — um dos maiores administrativistas 
do país, e que não atua no cotidiano do setor — conseguiu compreender as particularidades 
do referido processo, que não conta com paralelos em outras dinâmicas reguladas. Os altos 
valores envolvidos na pesquisa mineral e o risco intrínseco da atividade devem traduzir em 
uma segurança jurídica forçada das relações que envolvem a mineração, sob pena de con-
dutas autoritárias ensejarem fuga de investimentos no setor.” FIEGELSON, Bruno . O prin-
cípio (direito) da prioridade e os seus reflexos. In: RIBEIRO, Leonardo Coelho; FIEGELSON, 
Bruno; e FREITAS, Rafael Véras de (coord.) A nova da infraestrutura e da mineração: portos, 
aeroportos, ferrovias e rodovias. Belo Horizonte: Fórum, 2015.

105 Art. 37. Na outorga da lavra, serão observadas as seguintes condições: I - a jazida deverá 
estar pesquisada, com o Relatório aprovado pelo D.N.P.M.; II - a área de lavra será a ade-
quada à condução técnico-econômica dos trabalhos de extração e beneficiamento, res-
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Observe que, segundo a interpretação adotada pelos doutrinadores de 

direito minerário, tanto a autorização quanto a concessão seriam atos vincu-

lados, devendo o direito minerário ser outorgado todas as vezes em que os 

requisitos formais fossem cumpridos. Levando tal interpretação ao extremo, o 

Estado não teria qualquer gerência sobre a outorga do título mineral.

Apesar da construção doutrinária aventada, dois fatos merecem atenção: 

(i) o Ministro de Minas e Energia poderá recusar a concessão nos termos do 

artigo 42 do CM; e (ii) não há prazo legal estabelecido para a apreciação do 

pleito de concessão pelo executivo.

Em relação ao primeiro ponto, o artigo 42 determina que “[a] autorização 

será recusada, se a lavra for considerada prejudicial ao bem público ou com-

prometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial, a juízo 

do Governo”. Ou seja, ainda que todos os requisitos determinados nos arts. 38 

e 39 sejam atendidos, a concessão poderá ser recusada se a lavra for conside-

rada “prejudicial ao bem público” ou “comprometer interesses que superem a 

utilidade da exploração industrial”, ambos os conceitos jurídicos indetermina-

dos que atribuem enorme discricionariedade ao executivo.

Não obstante a clara margem que o Ministro de Minas e Energia possui 

para negar a autorização, tal situação raramente ocorre, pois o mesmo dispo-

sitivo (artigo 42) prevê ainda que nessas situações, “o pesquisador terá direito 

de receber do Governo a indenização das despesas feitas com os trabalhos de 

pesquisa, uma vez que haja sido aprovado o Relatório”. Dessa forma, caso a 

autorização seja negada pelo governo, ele deve reembolsar o minerador dos 

altos custos despendidos com a pesquisa.

O segundo ponto a ser analisado é a ausência de prazo legal para a apre-

ciação do executivo. Dessa forma, o Ministro de Minas e Energia pode tão sim-

plesmente se recusar a apreciar os pleitos de concessão de lavra sem que haja 

consequências jurídicas. Vale ressaltar que tal medida já foi adotada pelo Mi-

nistro Edison Lobão em 2012106 quando as discussões sobre a reforma da regu-

lação minerária estavam começando a ganhar força e os valores dos minerais 

estavam elevados.

Não obstante a prática adotada pelo Ministro, a Constituição prevê a du-

ração razoável do processo administrativo,107 que foi especificada na Lei de 

peitados os limites da área de pesquisa. Parágrafo único. Não haverá restrições quanto ao 
número de concessões outorgadas a uma mesma empresa.

106 Espera de novo Código bloqueia mineração. Disponível em: http://www.valor.com.br/em-
presas/3069130/espera-de-novo-codigo-bloqueia-mineracao. Acessado em 10 de novem-
bro de 2015.

107 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXVIII a todos, 
no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

http://www.valor.com.br/empresas/3069130/espera-de-novo-codigo-bloqueia-mineracao
http://www.valor.com.br/empresas/3069130/espera-de-novo-codigo-bloqueia-mineracao
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Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/99) como sendo de 30 dias108 na 

ausência de determinação de prazo distinto em lei específica, como é o caso.

Dessa forma, apesar da demora inerente ao processo judicial e do desgas-

te político acarretado, é possível que a demora na decisão do pleito de conces-

são seja questionada no judiciário.

A concessão da lavra, diferente da concessão clássica do direito adminis-

trativo, não é garantida por um contrato, mas concedida por meio de uma por-

taria assinada pelo Ministro de MME (art. 43) que determina a área da poligonal 

alvo do título minerário.

1.3. Arranjo institucional do setor

Após a exposição do desenvolvimento regulatório do setor, passa-se a analisar 

o arranjo institucional construído para regulamentar, fiscalizar, realizar as pes-

quisas que darão fundamento às políticas setoriais e lidar com os problemas já 

apresentados. O presente subcapítulo irá expor ainda quais as falhas apresen-

tadas na operacionalização das competências institucionais.

1.3.1. Governo

1.3.1.1. Ministério de Minas e Energia

O setor minerário está sob a competência do Ministério de Minas e Energia (Lei 

nº 10.683/2003), no qual existe a Secretaria de Geologia, Mineração e Transfor-

mação Mineral (SGM).

A mencionada secretaria é responsável por implementar a política geoló-

gica nacional, estabelecer políticas e procedimentos de concessão para o setor, 

coordenar o processo de concessão dos direitos minerários e supervisionar o 

controle e a fiscalização da exploração e produção dos bens minerais, coorde-

nar os estudos de planejamento setorial, monitorar e avaliar o desempenho do 

setor, organizar medidas que compatibilizem a atividade mineral com o meio 

ambiente e programas que objetivem o desenvolvimento sustentável, monito-

rar a evolução do suprimento do bem mineral, propor políticas para o incre-

mento da participação da indústria nacional no setor, nos termos do art. 28 do 

Decreto nº 7.798/2012.

Cumpre ao próprio Ministro outorgar a concessão de lavra por meio de De-

creto. Todos os demais atos de outorga, como a autorização de pesquisa, per-

missão de lavra garimpeira e concessão de licença são outorgados pelo DNPM.

meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004)

108 Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de 
até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
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1.3.1.2. Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)

O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) é uma autarquia fede-

ral, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, vinculada ao Minis-

tério de Minas e Energia e tem como finalidade planejar e fomentar a explora-

ção mineral no território nacional, além de fiscalizar e sancionar os detentores 

de qualquer direito minerário.

A autarquia possui sede em Brasília e 25 Superintendências Estaduais que 

realizam a arrecadação, cobrança, outorga, vistoria e obtenção dos dados da eco-

nomia mineral. Cada superintendência é dividida em quatro diretorias finalísticas:

(i) Diretoria de Procedimento Arrecadatório (DIPAR), que cuida da parte 

financeira do DNPM ao executar a cobrança da Compensação Finan-

ceira pela Exploração dos Recursos Minerários (CFEM) e controlar o 

recolhimento das taxas e emolumentos;

(ii) Diretoria de Planejamento e de Desenvolvimento da Mineração (DI-

PLAN), que supervisiona a elaboração de estudos e projetos referentes 

aos mercados de bens minerais em âmbito doméstico e internacional;

(iii) Diretoria de Gestão de Títulos Minerários (DGTM), que planeja, geren-

cia e padroniza a outorga dos títulos minerais, além de organizar o ban-

co de dados com os títulos minerários e a coordenação dos processos 

administrativos; e

(iv) Diretoria de Fiscalização da Atividade Minerária (DIFIS), que fiscaliza a 

atividade mineral e promove pesquisas para o aproveitamento racional 

das jazidas, a segurança técnico-operacional das minas, o controle am-

biental, a formalização da extração mineral e a proteção dos depósitos 

fossilíferos.

1.3.1.3. Serviço Geológico do Brasil (CPRM)

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) foi criada como uma 

sociedade por ações, cuja autorização foi concedida por meio do Decreto nº 

764 de 1969, contudo, devido a problemas, em 1994 a instituição foi transfor-

mada em empresa pública pela Lei nº 8.970.

O instituto é vinculado ao Ministério de Minas e Energia e possui a atribui-

ção de realizar o mapeamento geológico (que vão desde escalas que contem-

plam regiões inteiras, até escalas de 1:250.000 e 1:100.000, que têm um grau 

de detalhamento maior, mas não o suficiente para determinar se a jazida possui 

potencial econômico-financeiro), concretizar o Programa Geológico do Brasil, 

fazer o levantamento hidrogeológico, disponibilizar banco de dados dos recur-

sos minerais do país, dentre outras atividades.109

109 Decreto-lei nº 764/1969. Art. 4º A C.P.R.M. terá por objeto: I - Estimular o descobrimento 
e intensificar o aproveitamento dos recursos minerais e hídricos do Brasil; II - Orientar, 
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O órgão possui sede em Brasília, um escritório no Rio de Janeiro, três Nú-

cleos de Apoio, em Natal, Cuiabá e Criciúma, que são pequenos escritórios de 

representação e apoio operacional. No entanto, a maior parte operacional da 

empresa pública localiza-se nas oito superintendências regionais em Manaus, 

Belém, Recife, Goiânia, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre.

1.3.1.4. Centro de Tecnologia Mineral (CETEM)

O CETEM é um órgão vinculado ao Ministério de Ciências e Tecnologias com 

atuação na forma de Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-

nológico (CNPq), criado para promover o desenvolvimento da tecnologia mi-

neral e a sua assimilação pela indústria nacional.

Para tanto, lhe cabe realizar pesquisas e estudos para o tratamento, bene-

ficiamento e industrialização dos bens minerais, planejar e montar instalações 

pilotos para atuação nas áreas relacionadas à tecnologia mineral, prestar ser-

viços de assistência técnica às atividades de mineração, estimular o desenvol-

vimento e a capacitação de mão de obra qualificada para atuação setorial e 

colaborar com o Ministério de Ciências e Tecnologia na formulação e execução 

da política nacional de tecnologia mineral.110

Dessa forma, funciona como um órgão altamente técnico que visa desen-

volver a capacitação da produção e beneficiamento do bem mineral no país.

Observe-se que a demanda setorial pelo órgão de pesquisa era tão grande 

que, antes mesmo da legalização do CETEM em 1988, a CPRM e o DNPM cria-

incentivar e cooperar com a iniciativa privada na pesquisa e em estudos destinados ao 
aproveitamento dos recursos minerais e hídricos; III - Suplementar a iniciativa privada, em 
ação estritamente limitada ao campo da pesquisa dos recursos minerais e hídricos; IV - Dar 
apoio administrativo e técnico aos órgãos da administração direta do Ministério das Minas 
e Energia; V- incentivar a lavra mineral, mediante associação com os cessionários de seus 
trabalhos de pesquisa. (Incluído pela Lei nº 6.339, de 1976) §1º Para os fins dêste Decreto-
-lei, consideram-se: a) recursos minerais: as massas individualizadas de substâncias mine-
rais ou fósseis encontradas na superfície ou no interior da terra, bem como da plataforma 
submarina; b) recursos hídricos: as águas de superfície e as águas subterrâneas. § 2º Nos 
recursos definidos no parágrafo anterior, não se incluem o petróleo e outros hidrocarbone-
tos fluídos e gases raros.

110 Lei nº 7.677/88. Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo, por intermédio do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, a criar pessoa jurídica, na forma de Instituto associado ao Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, intitulado Centro de Tec-
nologia Mineral - CETEM, de que poderão participar órgãos e entidades da administração 
direta e indireta federal, estadual e municipal, e empresas e organismos privados, destina-
do a promover o desenvolvimento da tecnologia mineral e sua assimilação pela indústria 
nacional, mediante o exercício, dentre outras, das seguintes atividades: a) realização de 
pesquisas, estudos e projetos de tratamento, beneficiamento e industrialização de bens 
minerais; b) planejamento e montagem de instalações-piloto e laboratórios para atuação 
nas áreas relacionadas com a tecnologia mineral; c) prestação de serviços e de assistência 
técnica às atividades de mineração de entidades públicas e privadas; d) estímulo ao desen-
volvimento e capacitação de recursos humanos qualificados para o setor; e) colaboração 
com o Ministério da Ciência e Tecnologia na formulação e execução da política nacional de 
tecnologia mineral.
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ram um convênio em 1978 para que a atividade fosse desenvolvida. O primeiro 

ficou responsável pela operação do centro, enquanto o segundo por garantir 

o financiamento.111

1.3.1.5. Falhas do modelo institucional

O que se percebe, portanto, é que os órgãos administrativos possuem aparente 

completude organizacional, uma vez que possuem designações claras sobre a 

competência de cada órgão e se complementam nos repasses das informações 

e criação de dados.

O DNPM, mais especificamente, possui superintendências ao longo do ter-

ritório nacional e departamentos que dispõem de ampla competência setorial, 

indo desde a independência para realizar a cobrança de taxas e emolumentos 

(que em 2010 atingiu o valor de R$1,21 bilhão)112 até a elaboração de pesquisa 

sobre a economia mineral passando pela outorga dos títulos minerais e fiscali-

zação da exploração.

No entanto, a prática não tem seguido a lógica desenhada nas leis. Apesar 

de existir previsão legal para a realização das fiscalizações, um dos elementos 

mais importantes de uma regulação bem-sucedida, pois sem a fiscalização não 

há enforcement, essas têm deixado muito a desejar devido ao pequeno corpo 

funcional e baixo orçamento do DNPM. O relatório de auditoria do TCU cons-

tatou um estoque elevado de relatórios finais de pesquisa e relatórios de lavra 

para serem analisados.

A dificuldade do DNPM em lidar com a elevada demanda, no entanto, não 

é momentânea. Isso porque a média dos protocolos realizados anualmente 

(966) é superior à média de análises que o órgão consegue realizar no mesmo 

período (784), fato que indica que, caso o órgão não receba maior suporte, não 

conseguirá lidar com a demanda e o passivo tenderá a aumentar anualmente. 

Em 2011, ano em que o relatório foi realizado, o órgão já acumulava um passivo 

de 3.842 Relatórios Finais de Pesquisa, alguns pendentes de avaliação há mais 

de dez anos.

Tal situação é alarmante na medida em que os relatórios são, na atualida-

de, os meios mais eficazes para fiscalizar as empresas mineradoras, seja na fase 

da pesquisa seja na da lavra.

Observe que as demandas apontadas pelo Tribunal de Contas são muito 

similares às constatadas pelo Plano Plurianual de 1994, que apontou como pon-

tos de desenvolvimento do DNPM os seguintes:

111 BENVINDO DA LUZ, Adão (editor). CETEM 30 anos: a história contada por seus funda-
dores. Disponível em: file:///C:/Users/ANA%20CLAUDIA/Downloads/cetem-30-anos-a-
-historia-contada-por-seus-fundadores.pdf.

112 TCU. TC nº 011.720/2011-5. Relatório de auditoria do DNPM.  

http://cetem-30-anos-a-historia-contada-por-seus-fundadores.pdf
http://cetem-30-anos-a-historia-contada-por-seus-fundadores.pdf


 REGULAÇÃO DO SETOR MINERÁRIO 255

“Agilizar a implantação do sistema de informatização inte-

grada do ‘controle de áreas’, bem como do protocolo e dos seto-

res responsáveis pela movimentação dos processos: análise, dis-

ponibilidade de áreas, exigências e fiscalização;

— Equipar suas unidades regionais, visando agilizar e aperfei-

çoar os trabalhos de vistoria de campo, isto é, na fiscalização das 

áreas de pesquisa, de lavra e de garimpagem.

— Avaliar o recente implemento da isenção de cobrança de 

emolumentos no ato dos requerimentos para pesquisa mineral, 

que tem provocado um excesso de solicitações, ou alternativa-

mente, ampliar a extensão das áreas requeridas para reduzir o 

número de processos;

— Exercer uma fiscalização eficaz no cumprimento da legis-

lação em vigor, sempre com o objetivo de bem administrar os 

recursos minerais do País.”

Ciente dessa situação, os proprietários de títulos minerais acabam mantendo 

as áreas sob o seu domínio com fins especulativos, de forma a aguardar a valori-

zação do mineral que se deseja explorar, esperar o esgotamento de outra mina de 

sua titularidade que já esteja em operação ou para evitar a pesquisa e exploração 

do bem por mineradora concorrente, conforme aponta o mesmo relatório:

62. Das entrevistas e análise documental, identificamos sub-

terfúgio utilizado pelas empresas de mineração que permite o 

monopólio e a especulação em áreas de elevado potencial econô-

mico, sem, contudo, a realização de quaisquer trabalhos de pes-

quisa ou, em alguns casos, apenas estudos superficiais.

Não bastasse o problema narrado, o baixo efetivo do DNPM gera outros 

prejuízos para o setor, como a ausência de mapeamento do subsolo brasileiro 

com base nos relatórios de pesquisa apontados. Lembre-se de que uma das 

grandes falhas de mercado do setor é a assimetria de informações provocada 

pela ausência de informação pública sobre a geologia mineral.

Tal falha poderia ser mitigada à medida que os relatórios de pesquisa fos-

sem apresentados, devidamente fiscalizados in loco (atividade que já é compe-

tência do DNPM)113 e compilados em um banco de dados. No entanto, dada à 

falta de corpo técnico, o banco de dados não pode ser alimentado.

113 Art. 32. Realizada a pesquisa e apresentado o Relatório referido no inciso VIII do art. 25 e no 
art. 26 dêste Regulamento, o D.N.P.M. mandará verificar “in loco” a sua exatidão e em face 
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Os funcionários do CPRM e do CETEM possuem uma crítica em comum: au-

sência de verba suficiente para dar prosseguimento às pesquisas que lhe foram 

incumbidas. O CPRM não possui condições de mapear a geologia de todo o setor.

Estima-se que o valor de mapeamento de uma folha pelo CPRM é de R$ 

950.000,00, sendo R$150.000 gastos com os custos operacionais e R$800.000 

em salários e encargos, e demora cerca de dois anos para ser finalizada. Para 

fins comparativos, em 2009, o Brasil possuía 2,96% do território nacional ma-

peado na escala 1:100.000, o que equivale a 84 folhas.114

Não fosse suficiente o elevado valor para elaborar uma folha, o CPRM acu-

mula outras atividades, como o mapeamento geológico de outros bens mi-

nerais a exemplo da água. Por vezes, portanto, o orçamento que já é limitado 

para fazer frente às despesas de pesquisa é revertido para algum programa de 

estudo ou aproveitamento de água.

Dessa forma, apesar da estruturação adequada dos órgãos nos disposi-

tivos legais, há enormes dificuldades em cumprirem as funções que lhe foram 

imputadas devido à falta de efetivo e de recursos.

2. Apontamentos econômicos e jurídicos relevantes à regulação 
do setor minerário
O presente capítulo é dedicado à análise econômica do setor. Inicia-se pela 

questão macroeconômica, apresentando os impactos econômicos que o setor 

gera para o Brasil direta e indiretamente. Em seguida, parte-se para os custos 

específicos da atividade minerária, primeiramente os de pesquisa e em seguida 

os de exploração. Por fim, tendo o cenário legislativo e econômico, serão apon-

tadas as principais falhas de mercado identificadas, que conduzirão a análise da 

adequação regulatória no capítulo seguinte.

2.1. Mineração no Brasil

A atividade minerária apresenta relevância considerável para o desenvolvimento 

do país, tendo gerado, em 2013, 227.000 empregos diretos somente na mine-

ração, ou seja, somente na atividade extrativa de minerais metálicos (gráfico 1).

do parecer conclusivo da Divisão de Fomento da Produção Mineral, proferirá despacho: a) 
de aprovação do Relatório, quando ficar demonstrada a existência de jazida aproveitável 
técnica e econômicamente; b) de não aprovação do Relatório, quando ficar constatada 
insuficiência dos trabalhos de pesquisa ou deficiência técnica na sua elaboração, que im-
possibilitem a avaliação da jazida; c) de arquivamento do Relatório, quando ficar provada 
a inexistência de jazida aproveitável técnica e econômicamente. Parágrafo único. A apro-
vação ou o arquivamento do Relatório importará na declaração oficial de que a área está 
convenientemente pesquisada.

114 LADEIRA, Eduardo A. Análise da Informação Geológica do Brasil: Relatório Técnico 
Nº 10 - Informação Geológica do Brasil. Disponível em: http://www.mme.gov.br/docu-
ments/1138775/1256660/P04_RT10_Informaxo_Geolxgica_do_Brasil.pdf/41f84ab2-8d1b-
431a-85db-99294453bec6. Acessado em 20 de novembro de 2015.

http://www.mme.gov.br/documents/1138775/1256660/P04_RT10_Informaxo_Geolxgica_do_Brasil.pdf/41f84ab2-8d1b-431a-85db-99294453bec6
http://www.mme.gov.br/documents/1138775/1256660/P04_RT10_Informaxo_Geolxgica_do_Brasil.pdf/41f84ab2-8d1b-431a-85db-99294453bec6
http://www.mme.gov.br/documents/1138775/1256660/P04_RT10_Informaxo_Geolxgica_do_Brasil.pdf/41f84ab2-8d1b-431a-85db-99294453bec6
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Gráfico 1: Empregos gerados no setor mineral   
e nos seguimentos minerais
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A atividade, no entanto, possui efeito multiplicador, uma vez que gera em-

pregos tanto para quem fornece os insumos para a sua concretização, quanto 

para a indústria de transformação (beneficiamento).
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Gráfico 2: Efeito multiplicador dos empregos na mineração
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Fonte:Sec. Nac. de Geologia, Mineração e Transf. Mineral do MMEDados: 2011

Muito além dos empregos gerados, a mineração constitui a atividade prin-

cipal e, consequentemente, maior fonte de arrecadação de diversas cidades e 

estados mineradores.

Dentre os Estados que mais se destacam na arrecadação da Compensa-

ção Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) está Minas Gerais em primeiro 

lugar, tendo arrecadado 47% da CFEM em 2014, ou R$ 800.749.298,38115 (oi-

tocentos milhões, setecentos e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e oito 

reais e trinta e oito centavos) em valores absolutos.

O Pará ficou em segundo lugar com 29% da Compensação, o que equivale 

a R$ 504.712.820,53116 (quinhentos e quatro milhões, setecentos e doze mil, 

oitocentos e vinte reais e cinquenta e três centavos).

115 DNPM. Arrecadação estadual da CFEM. Disponível em: https://sistemas.dnpm.gov.br/ar-
recadacao/extra/Relatorios/arrecadacao_cfem_ano.aspx?ano=2014. Acessado em 18 de 
novembro de 2015.

116 Idem.

https://sistemas.dnpm.gov.br/arrecadacao/extra/Relatorios/arrecadacao_cfem_ano.aspx?ano=2014
https://sistemas.dnpm.gov.br/arrecadacao/extra/Relatorios/arrecadacao_cfem_ano.aspx?ano=2014
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Gráfico 3: Arrecadação da CFEM total e por Estado em 2014
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O impacto local, no entanto, é o mais relevante.117 Somente o município de 

Parauapebas no Pará arrecadou, via CFEM, o montante de R$ 369.352.761,43118 

(trezentos e sessenta e nove milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, sete-

centos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos), o que corresponde a 

32,01% da sua receita orçamentária realizada.

117 Para maiores informações sobre o desenvolvimento sustentável a partir da mineração, 
consultar: WORLD BANK. The power of the mine: a transformative opportunity for Sub-
-Saharan Africa. Washington: The World Bank, 2015; INTERNATIONAL INSTITUTE FOR EN-
VIRONMENT AND DEVELOPMENT AND WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT. Breaking new ground: the report of the Mining, Minerals, and Sustainable 
Development Project. United States: Earthscan Publications Ltd, 2002; VILLAS BÔAS, Ro-
berto C. Indicadores de sustentabilidade para a indústria extrativa mineral: estudos de ca-
sos. Rio de Janeiro: CETEM / MCT / CNPq / 2011; BARETO, Maria Laura (org.). Mineração e 
desenvolvimento sustentável: Desafios para o Brasil / Maria Laura Barreto. Rio de Janeiro: 
CETEM/MCT, 2001.

118 DNPM. Arrecadação municipal de CFEM por Estado. Disponível em: https://sistemas.dnpm.
gov.br/arrecadacao/extra/Relatorios/arrecadacao_cfem_muni.aspx?ano=2014&uf=PA. 
Acessado em 18 de novembro de 2015. 

https://sistemas.dnpm.gov.br/arrecadacao/extra/Relatorios/arrecadacao_cfem_muni.aspx?ano=2014&uf=PA
https://sistemas.dnpm.gov.br/arrecadacao/extra/Relatorios/arrecadacao_cfem_muni.aspx?ano=2014&uf=PA
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Ao analisar o PIB do município de 2012,119 no entanto, verifica-se que 83% 

advêm da indústria, segmento no qual a mineração está inserido, 1,57% de ser-

viços e 0,3 da agropecuária. Tal dado admite a hipótese de que a mineração 

constitui o elemento fundamental para o desenvolvimento do município, uma 

vez que impulsiona também o setor de serviços.120

De modo geral, dado o incentivo econômico que a atividade mineral gera, 

os municípios mineradores apresentam IDH superior à média estadual:

119 IBGE. Produto Interno Bruto dos Municípios — 2012. Disponível em: http://cidades.ibge.
gov.br/xtras/grafico_cidades.php?lang=&codmun=150553&idtema=134&search=para|par
auapebas|produto-interno-bruto-dos-municipios-2012. Acessado em 18 de novembro de 
2015.

120 “Encravada no sopé da Serra dos Carajás, a maior reserva de minério de ferro do mundo, 
Parauapebas exibe vários indicadores que retratam seu dinamismo econômico. Primeiro, é 
a cidade acima de 100.000 habitantes que mais cresceu no Brasil nos últimos anos — seu 
produto interno bruto se expandiu 144% de 2008 a 2011, ante a média de 10% do país. 
Segundo, seu PIB já supera o da capital paraense, Belém, e é maior também do que o de 
estados como Tocantins, Roraima, Acre e Amapá. Terceiro, é a cidade campeã em expor-
tações no Brasil — em 2013, os minérios embarcados em Parauapebas geraram 10 bilhões 
de dólares em divisas, ante 8,6 bilhões exportados por São Paulo, a vice-campeã. Com 
números exuberantes como esses, Parauapebas é a cidade com os melhores indicadores de 
desenvolvimento econômico do país, de acordo com o levantamento da consultoria Urban 
Systems para EXAME. No ranking das melhores cidades para investir em negócios, fica 
atrás apenas de Vitória, no Espírito Santo. A pujança de Parauapebas se assenta em uma 
única atividade econômica, a exploração das jazidas de Carajás pela companhia Vale. Em 
2013, ela extraiu 105 milhões de toneladas de minério de ferro em Parauapebas, um terço de 
sua produção dessa matéria-prima no país. No ano passado, o negócio de mineração mo-
vimentou 28 bilhões de reais em Parauapebas e rendeu à cidade 450 milhões em compen-
sação financeira — quase um terço do total de royalties de mineração distribuídos a 2.451 
municípios brasileiros em 2013. O dinheiro gerado pelo minério movimenta a economia e 
atrai vários empreendimentos, como o Unique Shopping Parauapebas, o primeiro centro 
de compras da cidade, inaugurado há três anos. (...) O rápido crescimento da cidade, no 
entanto, veio acompanhado de vários problemas, como a falta de moradia — 22.000 famí-
lias vivem em habitações precárias. Outro problema é o saneamento básico. A maior parte 
do esgoto corre a céu aberto — o índice de coleta é de apenas 13%, bem abaixo da média 
brasileira, de 48%, que também está muito longe do ideal.Com uma taxa anual de 60,5 
homicídios por 100.000 habitantes, Parauapebas está entre as 100 cidades mais violentas 
do país. Todos esses problemas indicam que os milionários royalties arrecadados com a 
mineração ainda não conseguiram mudar a realidade da maioria dos 177.000 moradores 
da cidade. Mas o principal problema de Parauapebas está por ocorrer. O minério de ferro é 
um recurso natural finito — e o fim pode estar mais próximo do que se imagina. De acordo 
com as mais recentes projeções da Vale, as três minas hoje exploradas em Parauapebas 
devem se esgotar até 2035. “(...) Nesse cenário, o desafio é buscar novas atividades que 
compensem a perda de receita com a mineração.” Disponível em: http://exame.abril.com.
br/revista-exame/edicoes/1064/noticias/riqueza-com-prazo-de-validade. Acessado em 18 
de novembro de 2015.

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/grafico_cidades.php?lang=&codmun=150553&idtema=134&search=para|parauapebas|produto-interno-bruto-dos-municipios-2012
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/grafico_cidades.php?lang=&codmun=150553&idtema=134&search=para|parauapebas|produto-interno-bruto-dos-municipios-2012
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/grafico_cidades.php?lang=&codmun=150553&idtema=134&search=para|parauapebas|produto-interno-bruto-dos-municipios-2012
http://ideal.Com
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1064/noticias/riqueza-com-prazo-de-validade
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1064/noticias/riqueza-com-prazo-de-validade
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Tabela 1: Comparação entre o IDH dos municípios  que exploram 
minérios e seus Estados

Municípios – Estados Minério IDH do Estado IDH do Município

Itabira – MG Minério de Ferro 0,766 0,798

Araxá – MG Nióbio 0,766 0,799

Nova Lima – MG Ouro 0,766 0,821

Catalão – GO Fosfato 0,773 0,818

Cachoeiro de Itapemirim – ES Rochas Ornamentais 0,767 0,770

Parauapebas – PA Minério de Ferro 0,720 0,740

Oriximiná – PA Bauxita 0,720 0,769

Presidente Figueiredo – AM Cassiterita 0,713 0,742

Fonte: UNDP – 2012

Em âmbito nacional a mineração também ocupa importância expressiva e 

representa de 3% a 4% do PIB do país, percentual que, em 2014, correspondeu 

a US$ 41,1 bilhões em valores absolutos. Já o setor mineral como um todo re-

presentou um PIB de US$ 92,2 bilhões no mesmo período.121

Gráfico 4: PIB do setor mineral
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Fonte: BEN/EPE-MME 

121 Ministério de Minas e Energia. Boletim informativo do setor mineral. Última atualização em 
06 de agosto de 2015. Disponível em: http://www.mme.gov.br/documents/10584/2674215/
Bolet im+Informativo+do+Setor++Mineral+2015/f8912460-e9bf-4718-8704-
98f5e60f3237?version=1.1. 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/2674215/Boletim+Informativo+do+Setor++Mineral+2015/f8912460-e9bf-4718-8704-98f5e60f3237?version=1.1
http://www.mme.gov.br/documents/10584/2674215/Boletim+Informativo+do+Setor++Mineral+2015/f8912460-e9bf-4718-8704-98f5e60f3237?version=1.1
http://www.mme.gov.br/documents/10584/2674215/Boletim+Informativo+do+Setor++Mineral+2015/f8912460-e9bf-4718-8704-98f5e60f3237?version=1.1
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O valor é expressivo em números absolutos, ainda mais se considerarmos 

não somente a mineração, i.e., a extração de bens minerais metálicos, mas o 

de todo o segmento mineral, o que inclui os minérios de aplicação imediata na 

construção civil.

Contudo, graças à base econômica diversificada do Brasil, o valor percen-

tual no PIB não é significante a ponto de apresentar uma dependência do país 

em relação ao segmento. Tal fato apresenta duas consequências importantes: 

(1) dificuldade na ocorrência da doença holandesa em âmbito nacional e (2) 

evita dependência política da empresa mineradora.

2.1.1. Doença holandesa

A doença holandesa é ocasionada pela dependência de certa localidade a um 

determinado segmento econômico, que acarreta “a sobreposição crônica da 

taxa de câmbio causada pela abundância de recursos naturais e humanos ba-

ratos, compatíveis com uma taxa de câmbio inferior àquela que viabilizaria as 

demais indústrias de bens comercializáveis”.122

122 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos (org.). Doença holandesa e indústria. Rio de Janeiro: Edi-
tora FGV, 2010, p. 117 e 118.
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A sua existência não é pacífica entre os economistas, mas para os que 

entendem existir, a doença é ocasionada pelo aumento expressivo na receita 

de exportação de determinado recurso natural que tende a elevar o câmbio 

(valorizar a moeda nacional). Tal fato diminui a competitividade da indústria 

doméstica, em nível internacional. Dessa forma os demais segmentos da eco-

nomia passam a responder por uma parcela menor da economia, o que gera, 

no extremo, a desindustrialização.123 Nesse contexto, o país torna-se cada vez 

mais dependente de uma única matriz econômica.

No entanto, o Brasil apresenta um pequeno percentual do PIB atrelado à 

mineração, o que garante maior imunidade do país à doença. De todo modo, 

cumpre notar que a participação percentual no PIB não é o único indicativo da 

exposição do país à doença.

É necessário que se leve em consideração também a participação percen-

tual do setor no saldo da balança comercial do país. Isso é, faz-se necessário 

observar se a commodity está sendo o fator determinante para que a balança 

comercial fique favorável.124 Tal indicador significa que o setor está exportando 

mais do que importando, isso é, valorizando o câmbio do país.

Quando o segmento é determinante para que as exportações sejam maio-

res que as importações, ele se releva igualmente determinante para a quantida-

de de moeda estrangeira que irá entrar no país e, logo, para o câmbio.125-126 Um 

123 SOUZA, Cristiano Ricardo Siqueira de. O Brasil pegou a doença holandesa? Tese (Doutra-
do) — Universidade de São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/dis-
poniveis/12/12138/tde-18122009-092539/pt-br.php. Acesso em 01 de dezembro de 2015.

124 “Economias com o perfil 'relevante', onde as exportações do setor mineral representam de 
seis a 15% do total exportado, a queda na taxa média de crescimento do PIB per capita foi 
de 0,7% no período analisado. Quando o peso do setor mineral alcança a faixa 'crítica', entre 
quinze e 50%, a queda no crescimento é ainda maior, 1,1%. Já no perfil 'dominante', com de-
pendência superior a 50%, a taxa média de crescimento do PIB é de 2,3%. O estudo evidencia 
que países com rendas mineiras substanciais tiveram desempenho pior quando comparado 
com países com menor renda mineira.” LOPES, Rafael Tadeu Rodrigues. Mineração e de-
senvolvimento: uma análise da maldição dos recursos naturais para os estados brasileiros. 
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Faculdade 
de Ciências e Letras, 2013. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/89996. p. 25.

125 Para maiores informações sobre a doença holandesa indica-se: BRESSER-PEREIRA, Luiz 
Carlos (org.). Doença holandesa e indústria. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010; NASSIF, 
André. Há evidências de desindustrialização no Brasil?. Rev. Econ. Polit. [online]. 2008, 
vol.28, n.1, pp. 72-96. ISSN 1809-4538. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0101-
31572008000100004; LOPES, Rafael Tadeu Rodrigues. Mineração e desenvolvimento: 
uma análise da maldição dos recursos naturais para os estados brasileiros. Dissertação 
(mestrado) - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciên-
cias e Letras, 2013. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/89996; NAKAHODO, Sidney 
Nakao e; JANK, Marcos Sawaya. A falácia da doença holandesa no Brasil, 2006. Dispo-
nível em: http://iepecdg.com.br/uploads/artigos/Doenca%20HOLANDESA%20FINAL%20
6MAR%20-%20final-27032006.pdf. Acessado em 15 de novembro de 2015. 

126 Para maiores informações sobre a política econômica do Brasil, consultar Ribeiro, Fernando 
J. A Economia brasileira em momentos de ajuste: breve comparação entre 1999, 2003 e 
2015. In: IPEA. Carta de Conjuntura, nº 26, mar. 2014. p. 131—141. Disponível em:  http://re-

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-18122009-092539/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-18122009-092539/pt-br.php
http://hdl.handle.net/11449/89996
http://dx.doi.org/10.1590/S0101
http://hdl.handle.net/11449/89996
http://iepecdg.com.br/uploads/artigos/Doenca%20HOLANDESA%20FINAL%206MAR%20-%20final-27032006.pdf
http://iepecdg.com.br/uploads/artigos/Doenca%20HOLANDESA%20FINAL%206MAR%20-%20final-27032006.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4351/1/Carta_Conjuntura_n26_economia.pdf
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grupo de economistas127 tenta demonstrar que, quanto mais dependente um 

país for das exportações de determinado segmento econômico, menores serão 

as faixas de crescimento do PIB per capita.

Tabela 2: Classificação e taxa média de crescimento do PIB per capita — 
1990/1999

Classificação das Economias Setor Mineral/Exportações Taxa Média de Crescimento 

PIB

Relevante 6% — 15% -0,7%

Crítico 15% — 50% -1,1%

Dominante >50% -2,3%

Fonte: LOPES, Rafael Tadeu Rodrigues. Adaptação de Enriquez (2008)

Contudo, é importante ressaltar que o país recentemente passou por um 

dos maiores testes em relação à doença holandesa, no chamado superciclo das 

commodities, quando o valor do minério atingiu preços elevados e a mineração 

passou a ter papel importante na balança comercial.

Com a valorização do real, os maiores questionamentos a respeito da do-

ença holandesa vieram à tona. No entanto, em análise realizada por SOUZA 

verificou-se que, apesar de a literatura aventar a possibilidade da doença no 

Brasil, não houve nenhum indício de desindustrialização até 2008, ano em que 

a pesquisa foi realizada. O autor, portanto, concluiu que

não parece haver evidências da ocorrência de doença holan-

desa no Brasil. Apesar da influência do aumento dos preços de 

commodities sobre a taxa efetiva de câmbio, esse possível canal 

de contágio não se traduz em queda de exportações de bens ma-

nufaturados ou no encolhimento da produção dos mesmos. Pelo 

contrário, tanto as exportações quanto a produção desses bens 

mostraram crescimento no período.128

positorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4351/1/Carta_Conjuntura_n26_economia.pdf. Aces-
sado em 15 de novembro de 2015.

127 POWER, T. M. 2002. Digging to Development? A Historical Look at Mining and Economic 
Development. Trabalho preparado para a Oxfam America. Setembro de 2002. Disponível 
em: http://www.oxfamamerica.org/publications/digging-todevelopment; WEBER, F. M. 
Treasure or Trouble? Mining in developing countries. Washington, DC: World Bank and In-
ternational Finance Corporation, 2002, apud LOPES, Rafael Tadeu Rodrigues. Mineração e 
desenvolvimento: uma análise da maldição dos recursos naturais para os estados brasilei-
ros. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Facul-
dade de Ciências e Letras, 2013. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/89996.

128 SOUZA, Cristiano Ricardo Siqueira de. O Brasil pegou a doença holandesa? Tese (Dou-
trado) — Universidade de São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/te-

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4351/1/Carta_Conjuntura_n26_economia.pdf
http://www.oxfamamerica.org/publications/digging-todevelopment
http://hdl.handle.net/11449/89996
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-18122009-092539/pt-br.php
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Ademais, em 2010, o Banco Mundial divulgou o relatório “Natural resour-

ces in Latin America and the Caribbean beyond booms and busts?”,129 no qual 

faz uma análise de casos e conclui que, se houver a maldição dos recursos 

naturais,130 essa não seria nem forte nem inevitável. Já para mitigar a doença 

holandesa seria necessário diversificar a base econômica do país, garantir ins-

tituições fortes e utilizar políticas econômicas.

No próprio relatório são apresentadas duas políticas públicas que podem 

ser adotadas para ajudar a preservar os benefícios da exploração para as gera-

ções futuras.131 A primeira seria a estabilização econômica e o uso do fundo so-

berano para mitigar o aumento das taxas de câmbio e controlar as depressões 

nos preços sazonais das commodities (gráfico 5), e a segunda seria melhorar a 

produtividade e a competitividade do setor.132

ses/disponiveis/12/12138/tde-18122009-092539/pt-br.php. Acesso em 01 de dezembro 
de 2015.

129 BANCO MUNDIAL. Natural resources in Latin America and the Caribbean beyond 
booms and busts? 2010. Disponível em: https://openknowledge.worldbank.org/hand-
le/10986/2482. Acessado em 15 de novembro de 2015.

130 A maldição dos recursos naturais é um termo utilizado para se referir ao impacto negati-
vo que os recursos naturais podem ter sobre o crescimento econômico do país, sendo o 
gênero na qual a doença holandesa está inserida. Sobre o tema, citam-se dois trabalhos in-
fluentes: SACHS, J. D., e WARNER, A. Natural Resource Abundance and Economic Growth. 
Cambridge, MA: Center for International Development and Harvard Institute for Internatio-
nal Development, 1997; e SACHS, J. D., e WARNER, A. “Economic Reform and the Process 
of Global Integration.” Brookings Papers on Economic Activity 1, 1995. p. 1—95.

131 BANCO MUNDIAL. Natural resources in Latin America and the Caribbean beyond 
booms and busts? 2010. Disponível em: https://openknowledge.worldbank.org/hand-
le/10986/2482. Acessado em 15 de novembro de 2015. 

132 “Economic forces tend to reduce incentives for engaging in activities outside the resource 
sector: the 'Dutch disease'. This can be viewed as a natural manifestation of the principle of 
comparative advantage, and in that sense, it is not necessarily bad. Commodity production 
is not inherently inferior to other sectors in its potential for increased value added as pro-
duction moves up the quality ladder, positive economic spillovers, social externalities, or 
development of linkages upstream and downstream. But weak diversification of exports— 
particularly in its extreme form—exacerbates the adverse economic effects of volatility, 
including negative effects on growth prospects. For this reason, it may be prudent to take 
measures to ameliorate somewhat the effects of Dutch disease and diversify the produc-
tion structure of the economy. Broadly speaking, there are two kinds of policy levers for 
this objective, which must operate in a complementary manner. One is the use of macroe-
conomic policy instruments, such as stabilization and sovereign wealth funds, to mitigate 
excessive exchange rate appreciations by managing fiscal volatility (discussed first below) 
and long-run assets. Trade liberalization can also counteract exchange rate appreciation. A 
second type of policy lever is non-exchange-rate-related measures to improve productivity 
and increase competitiveness.” BANCO MUNDIAL. Natural resources in Latin America and 
the Caribbean beyond booms and busts? 2010. Disponível em: https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/2482. Acessado em 15 de novembro de 2015.

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-18122009-092539/pt-br.php
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2482
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2482
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2482
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2482
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2482
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2482
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Gráfico 5: Percentual da volatilidade anual do preço das commodities

This led Keynes to propose a third institution (in
addition to the International Monetary Fund and the
World Bank)—”Commod Control”—to stabilize com-
modity markets. This proposal was followed in 1974
by a call from the UN Secretariat for an Integrated
Program for Commodities, including stockpiling
schemes for major commodities, price support, and a
facility to help countries offset temporary export earn-
ing shocks. Neither Commod Control nor the Inte-
grated Program ever became operational, although
elements of the proposals were incorporated in the
UN’s Common Fund for Commodities5 and the IMF’s
Compensatory Finance Facility. 

A long line of models and empirical investigations
of the relationship between price volatility, on the one
hand, and investment, welfare, and growth on the
other have produced ambiguous results. Early models,
beginning with Waugh’s (1944) seminal piece, focused
on partial-equilibrium measures of consumer and pro-
ducer welfare under stable versus unstable prices.
Newbery and Stiglitz (1981) reviewed this literature
and analyzed the benefits and costs of international
price stabilization schemes of the kind recommended
by Keynes. They extended previous models to include
benefits of stabilization flowing from risk aversion—

focusing on the fact that income risk, not price risk,
matters to producers. They concluded that previous
studies had overestimated the benefits, which they
estimated to be (depending on the commodity and
degree of risk aversion) between 1 and 6 percent of
revenues for some agricultural commodities commonly
exported by developing economies. In the end, they
“question seriously the desirability of price stabiliza-
tion schemes both from the point of view of the pro-
ducer and that of the consumer’’ (p. 23). But they were
more agnostic in their consideration of possible macro-
economic benefits. 

Later research focused on the effects of price volatil-
ity on investment. Knudsen and Parnes (1975) pointed
out that uncertainty may increase the incentives for
saving, which translates into more investment in a
model with no international capital flows. But New-
bery and Stiglitz (1981)—using a different model,
also with no international capital flows—showed that
instability could either increase or decrease invest-
ment. Acemoglu and Zilibotti (1997) argued that
riskiness of investment projects would bias invest-
ment toward low-risk, low-return projects, but their
model was based on investment flows between two
“large” economies, with savers in both exhibiting

21
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FIGURE 3.5

The Price Volatility of Commodities Is Higher Than That of Manufactures

Sources: World Bank World Development Indicators, the IMF International Financial Statistics, and World Bank staff calculations.
Note: The graph shows annual changes in real price indices. The U.S. consumer price index (CPI) is used to deflate the commodity 
price indices and the manufactures unit value index.

Fonte: Banco Mundial

Observe-se que a estabilização do câmbio pode não ser importante para 

países que possuem uma matriz econômica estritamente vinculada aos recur-

sos naturais, pois nesse caso não há setores para serem desestimulados. Nes-

ses casos, o fundo soberano atua como uma espécie de poupança para quando 

o recurso mineral se esgotar.

Em países como o Brasil, no entanto, que possuem uma matriz econômica 

variada, o fundo soberano possuiria duas finalidades primordiais: (i) controlar 

o câmbio do país, para evitar que a atividade decorrente dos recursos mine-

rais mitigue a competitividade dos demais setores em nível internacional e (ii) 

possibilitar a apropriação dos valores decorrentes da atividade para investir em 

setores estratégicos para o desenvolvimento, como educação, saúde, amplia-

ção da matriz econômica do país e instituições.

O relatório do Banco Mundial segue exatamente tal entendimento e apre-

senta os incentivos que devem ser garantidos para permitir que a mineração 

seja utilizada como forma de desenvolvimento dos países. Nesse sentido, des-

taca a necessidade de instituições regulatórias fortes, que impeçam a cap-

tura do processo político, rent seeking e, em casos extremos, a instabilidade 
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política.133-134 Mehlum et al., inclusive, chegam a apontar que a distinção funda-

mental de crescimento entre os países com recursos minerais decorre da forma 

de redistribuição da renda oriunda da exploração pelo arranjo institucional.135

Por fim, o relatório do Banco Mundial ressalta que, dada a volatilidade do 

preço das commodities e o fato de ser um bem finito, é necessário que haja um 

processo de internalização dos recursos atuais no país, de modo a permitir que 

a economia local continue pujante mesmo após a exaustão dos bens minerais.136

133 “Em um estudo sobre Botswana, constat[ou-se] que o sucesso no crescimento econômico 
desse país é reflexo de suas boas instituições. A existência de instituições tribais pré-coloniais 
que permaneceram inalteradas após a dominação inglesa e que permitiram uma elevada par-
ticipação popular no processo político, além de outros fatores, levaram à formação de um ar-
cabouço institucional moderno e garantidor dos direitos de propriedade dos investidores. As 
políticas econômicas puderam, nesse ambiente, fazer um bom proveito das rendas geradas na 
exploração de diamantes, responsável por cerca de 40% da produção do país, evitando que 
os recursos naturais fossem alvo de disputa entre grupos de interesse e se tornassem uma 
maldição.  Casos opostos ao de Botswana são os de alguns países ricos em petróleo, como 
a Nigéria, Venezuela e México, onde o crescimento econômico decepcionante é explicado 
pela presença de instituições que incentivam a especialização em atividades improdutivas e 
favorecem a corrupção, a burocracia ineficiente e a busca por renda. Onde há muitos grupos 
poderosos e o arcabouço legal e político é fraco, as rendas extraordinárias advindas da explo-
ração dos recursos naturais se tornam alvo de disputa. Estes grupos tentam, por intermédio 
do processo orçamentário, conseguir o maior número de benefícios possível, o que pode levar 
o governo, que normalmente é o receptor destas rendas, a aumentar suas despesas públicas, 
estourando os limites impostos por suas receitas. O aumento de despesas não produtivas re-
presenta um fator negativo para o crescimento econômico.” LOPES, Rafael Tadeu Rodrigues. 
Mineração e desenvolvimento: uma análise da maldição dos recursos naturais para os estados 
brasileiros. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, 
Faculdade de Ciências e Letras, 2013. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/89996.

134 Para outras referências sobre o papel das agências na utilização desenvolvimentista da mine-
ração, consultar ACEMOGLU, D. Por que as nações fracassam: as origens do poder, da prospe-
ridade e da pobreza. Rio de Janeiro. Editora Elsevier, 2012; TREBILCOCK, Michael J. e PRADO, 
Mariana Mota. What make poor countries poor? Institucional determinants of development. 
United Kingdom: Edward Elgar Pub, 2012; HODGSON, G. M. What is the Essence of Institutional 
Economics? Journal of Economic Issues. Vol. 34, n. 2, p. 317- 329. 2000; PAPYRAKIS, E.; GER-
LAGH, R. Resource abundance and economic growth in the United States. European Economic 
Review, Vol. 51, p. 1011-1039. 2007; NORTH, D. C. Custos de Transação, Instituições e Desem-
penho Econômico. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 38p. 1994. BUENO, N. P. Lógica da Ação 
Coletiva, Instituições e Crescimento Econômico. Revista Economia, v. 5, n. 2, p. 343-402, 2004.

135 MEHLUM, H., MOENE, K., TORVIK, R. Institutions and the Resource Curse. The Economic 
Journal, 116, p.1—20. 2006.

136 “Os preços das commodities também são mais voláteis que os de produtos industrializa-
dos. As evidências de que a instabilidade de preços exerce efeitos negativos significativos 
sobre os níveis de bem-estar ou de investimento e, até diretamente, sobre o crescimento 
econômico não são convincentes. Porém, se não gerenciadas de maneira adequada, essas 
flutuações podem produzir choques na economia real, ampliados por despesas públicas 
pró-cíclicas, e até podem ser exacerbadas pela concentração das estruturas de produção, 
de exportação e de receitas fiscais. Esses fatores, por sua vez, podem comprometer as 
perspectivas de crescimento econômico. Outra preocupação legítima referente à extração 
de recursos é a de que, se as rendas econômicas não forem reinvestidas em capital humano 
e em outros capitais produtivos, o estoque real de riqueza do país diminuirá com o passar 
do tempo.” Recursos naturais e crescimento a longo prazo: explorando as ligações.  In: 
BANCO MUNDIAL. Recursos naturais na América Latina. p. 21 e 22. Disponível em: http://

http://hdl.handle.net/11449/89996
http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/257803-1284336216058/FlagshipReport_Chapter3_port.pdf
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Portanto, não obstante a inicial compreensão de que há uma imunidade à 

doença holandesa, dada a matriz econômica variada do país, deve-se observar 

também a balança comercial minerária para que a análise da doença seja reali-

zada de forma completa. E, em caso de ser detectada uma propensão à doen-

ça, é importante que o país adote os remédios adequados, tais como estimular 

a competição do setor ou criar um fundo soberano.137

2.1.2. Dependência política

Além dos riscos econômicos de se possuir uma matriz econômica concentrada 

em determinadas commodities, é importante que se observe a dependência 

política que um contexto de concentração de mercado gera:

“The enormity of the financial power of extractive TNCs 

[Transnational Corporation] has significant implications for their 

regulation in Africa. It allows the TNCs a considerable degree of 

leverage over host African countries, most of which are poverty 

stricken, ill governed, and economically dependent on the TNCs. 

Thus, TNCs often use their power and influence to prevail on host 

countries to relax their regulation of natural resources exploita-

tion. In some cases, TNCs make threats to compel weak African 

countries to abandon regulation altogether. What has particularly 

emboldened TNCs is the persistent need for revenue and job in 

Africa, as well as the continent’s lack of technology know-how to 

exploit its own natural resources. Hence, individual African coun-

tries compete among themselves in an effort to attract foreign 

direct investment by TNCs. Africa’s economic problems have also 

perpetuated the conviction that stringent regulation will discou-

rage foreign investment.

(...)

African economies rely largely on extractive industries — do-

minated TNCs — for their sustenance, especially in Nigeria and 

Ghana, where extractive industries account for large percenta-

ge of government revenues. For example, Ghana’s mining sector 

contributes ‘an average of 42% of the country’s gross export ear-

nings’. In fact, between 6 per cent and 15 per cent of total internal 

siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/257803-1284336216058/FlagshipRe-
port_Chapter3_port.pdf. Acessado em 15 de novembro de 2015. 

137 BANCO MUNDIAL. Recursos naturais na América Latina. p. 21 e 22. Disponível em: http://
siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/257803-1284336216058/FlagshipRe-
port_Chapter3_port.pdf. Acessado em 15 de novembro de 2015.

http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/257803-1284336216058/FlagshipReport_Chapter3_port.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/257803-1284336216058/FlagshipReport_Chapter3_port.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/257803-1284336216058/FlagshipReport_Chapter3_port.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/257803-1284336216058/FlagshipReport_Chapter3_port.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/257803-1284336216058/FlagshipReport_Chapter3_port.pdf


 REGULAÇÃO DO SETOR MINERÁRIO 269

revenue accruing to the government of Ghana. Perhaps nowhere 

is the dependence on revenues from extractive industries more 

pronounced than in Nigeria, where about 95 per cent of export 

earnings and 76 per cent of government revenues are generated 

by the oil and gas industry.”138

Ao analisarmos o mapa de investimentos em mineração ao redor do mun-

do, percebe-se que a África é altamente dependente dos investimentos exter-

nos para a realização da mineração no país, fato que demonstra a plausibili-

dade do argumento de dependência econômica desenvolvido por Oshionebo.

Gráfico 6: Importância da mineração para   
os Países em que está instalada

Fonte: SNL Financial. Mapa: Alip Artates, 2015.

138 OSHIONEBO, Evaristus. Regulating transnational corporations in domestic and internatio-
nal regimes: an African case study. Canada: University of Toronto Press, 2009, p. 6 e 7.
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Observe-se que o investimento externo é vital para a economia africana, 

uma vez que sem a sua existência o país perderia a sua maior fonte de arre-

cadação. Isso porque a África já investe enorme percentual do seu dispêndio 

com mineração no próprio país. Estima-se que, entre janeiro de 2013 e março 

de 2015, cerca de 82% do valor gasto pela África com mineração ocorreu 

domesticamente, o que sinaliza um esgotamento de recursos internos para 

investir na atividade. Contudo, mesmo gastando expressiva parte na região, 

o capital interno compreendeu apenas 12% do total de investimentos mine-

rários no país.

O problema, portanto, não está na exploração mineral no país. Esse é, na 

verdade, a atividade que permite alguma vantagem econômica para o Conti-

nente Africano, portanto deve ser explorada. A verdadeira problemática está 

na inexistência de instituições fortes, que impeçam a apropriação dos ganhos 

comerciais somente por parcela pequena da população e atraiam investimento 

externo no país através da segurança que garantem.139

A região que contabilizou o maior número de investimentos, internos e 

externos, em mineração no período foi a Ásia e Oriente Médio, com 20% do 

valor total despendido na mineração, ou, em valores absolutos, US$ 16,92 bi-

lhões. Em seguida aparece a América Latina, como destino de 17% do finan-

ciamento na mineração, o que representa US$ 14,10 bilhões. A América Latina, 

assim como a África, investe parte significativa dos valores de financiamento 

doméstico no próprio país (96%), mas o valor corresponde a somente 28% dos 

investimentos totais.140

Não obstante a aparente dependência do Brasil ao financiamento es-

trangeiro para a mineração, tal dado não implica um risco ao país devido 

a sua base econômica diversificada. O dado é importante, no entanto, para 

demonstrar a importância da utilização do capital externo para desenvolver 

a matriz mineralógica do país. Por esse motivo, mostra-se a relevância de se 

diminuir as barreiras competitivas para a entrada de novos players, inclusive 

internacionais.

139 Ressalta-se, novamente, a importância da construção de uma estrutura institucional que 
evite qualquer vantagem indevida e permita a atração de investimentos externos. Sobre 
o tema, consultar ACEMOGLU, D. Por que as nações fracassam: as origens do poder, da 
prosperidade e da pobreza. Rio de Janeiro. Editora Elsevier, 2012.

140 GALBRAITH, Chris. Mining financing by region, January 2013-March 2015. SNL Finance. 
Disponível em: https://www.snl.com/InteractiveX/Article.aspx?cdid=A-32895957-10789. 
Acessado em 13 de novembro de 2015.

https://www.snl.com/InteractiveX/Article.aspx?cdid=A-32895957-10789
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2.1.3. Aspectos jurídicos e institucionais

No relatório anual apresentado pelo Fraser Institute141 sobre a percepção das 

empresas minerárias sobre os países,142 foi apresentado o ranking de países 

mais atrativos para realizar investimentos, considerando o potencial geológico 

e as políticas regulatórias. Entre os países da América Latina, o Brasil é o 8º 

país que mais atrai investimentos, atrás do Chile, Peru e México (gráfico 7). No 

ranking global, a colocação cai para a 52º posição, atrás de países sem tradição 

mineral como Portugal (49º) (gráfico 8).

Na análise somente do nível de atratividade devido às políticas regulatórias 

vigentes no país, o Brasil cai ainda mais e atinge a 87º posição, atrás de países 

que possuem enorme instabilidade, como Cazaquistão e Serra Leoa (Gráfico 9).

Dentre as justificativas apresentadas para a colocação estão: (i) o poder 

excessivo delegado às agências estaduais, (ii) a demora constante na liberação 

de outorgas (licenças ambientais, autorização de pesquisa, concessão de lavra e 

outras) permissões, além de (iii) atrasos ocasionados pela intervenção do Minis-

tério Público nos licenciamentos ambientais e outorgas dos títulos minerários.143

141 “Since 1997, the Fraser Institute has conducted an annual survey of mining and exploration 
companies to assess how mineral endowments and public policy factors such as taxation 
and regulation affect exploration investment. Our purpose is to create a 'report card' that 
governments can use to improve their mining-related public policy in order to attract in-
vestment in their mining sector to better their economic productivity and employment. The 
survey now includes 122 jurisdictions from all continents except 

  Antarctica. New jurisdictions added to in this year’s report include Solomon Islands 
in Oceania; Central African Republic, Egypt, Lesotho, Mauritania, Morocco, South Sudan, 
Sudan, and Uganda in Africa; Cambodia in Asia; and Hungary in Europe. The 2014 ques-
tionnaire also included Afghanistan, Belarus, Iraq, Israel, Oman, Tajikistan, Tunisia, Malawi, 
Pakistan, New Caledonia, Republic of the Congo (Brazzaville), Swaziland, Jordan, and Saudi 
Arabia. However, there were insufficient responses for these jurisdictions to include them 
in the report. (...) The Fraser Institute’s mining survey is an informal survey that attempts 
to assess the perceptions of mining company executives about various areas of optimal 
and sub-optimal public policies that might affect the hospitality of a jurisdiction to mining 
investment. Given the survey’s very broad circulation, its extensive press coverage, and 
positive feedback about the survey’s utility from miners, investors, and policymakers, we 
believe that the survey captures, at least in broad strokes, the perceptions of those invol-
ved in both mining and the regulation of mining in the jurisdictions included in the survey” 
FRASER INSTITUTE. Fraser Institute Annual Survay of Mining Companies: 2014. Disponível 
em: https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/survey-of-mining-companies-2014.
pdf. Acessado em 15 de novembro de 2015. 

142 O questionário foi distribuído para aproximadamente 4.200 administradores e executivos 
de companhias envolvidas em mineração. 51% das empresas que responderam ao questio-
nário enviado pelo instituto são de exploração, 27% representam empresas produtoras e 
12% empresas de consultoria. p. 18 e 19 do relatório. 

143 “Brazil has devolved excess power to the state agencies and permitting delays are quite 
common. Lengthy delays with the Ministerio Publico (public ministry) entering into the 
licensing and auditing of both mines department and environmental department.” FRA-
SER INSTITUTE. Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies: 2014. Disponível em: 
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/survey-of-mining-companies-2014.pdf. 
Acessado em 15 de novembro de 2015.

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/survey-of-mining-companies-2014.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/survey-of-mining-companies-2014.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/survey-of-mining-companies-2014.pdf
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Gráfico 7: Índice de atratividade de investimentos  na América Latina e 
Caribe
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Fonte: Fraser Institute, 2014.

Trata-se de um problema de agência comum, ou problema de agente-

-principal com mais de um principal, no qual a quantidade de agentes que atu-

am como reguladores da atividade é múltiplo e, por isso, a sua coordenação e 

compartilhamento de informações setoriais acaba sendo dificultada:144

Mostramos que separar reguladores não benevolentes é a 

resposta institucional ótima quando os projetos regulados são 

“grandes”, i.e., apresentam benefício marginal alto. Como separa-

ção impede que os reguladores se coordenem para se apropriar 

de toda a renda informacional do agente quando sabem o tipo 

desse último, há um trade-off entre poupança de renda informa-

cional e eficiência alocativa, pois o jogo entre os reguladores in-

duzido pela separação gera distorção em relação à alocação sob 

144 Há duas consequências principais para tal fato: (i) o aumento da assimetria entre regulador e 
regulado, uma vez que há um custo de transação maior para obter as informações que estão 
a cargo de outro regulador; e (ii) maior demora para a obtenção das outorgas necessárias. 



 REGULAÇÃO DO SETOR MINERÁRIO 273

Gráfico 8: Índice de atratividade de investimentos no mundo
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Gráfico 9: Índice de percepção de política pública
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um único regulador. Quando a renda informacional em questão é 

grande, vale a pena a divisão de reguladores.145

Dessa forma, a literatura econômica tem apontado que, em certas ocasi-

ões, o mais adequado seria unificar os procedimentos em um único regulador.

De modo geral, o Brasil acumula valores muito baixos sobre a percepção 

do investidor para aplicar recursos na mineração do país. Abaixo se apresenta 

uma planilha com a classificação do Brasil para todos os indicadores questio-

nados, além da resposta proporcional dos investidores sobre os itens que “en-

corajam o investimento” e os que “não são um impeditivo para o investimento”:

Tabela 3: Indicadores de atratividade do Brasil na visão dos investidores 

Indicador Posição
Encoraja os 

investimentos

Não é um impe-

dimento para os 

investimentos

Incerteza concernente à administração 

pública, interpretação e enforcement das 

regulações existentes

75/122 ≈ 4,2% 40%

Incerteza devido às regulações ambientais 99/122 ≈ 2,8% ≈ 34,85%

Duplicações regulatórias e inconsistências 94/122 0% ≈28,5%

Sistema legal 97/122 0% ≈17,5%

Regime tributário 105/122 ≈10% ≈ 33,3%

Incerteza decorrente das disputas de terras 89/122 ≈6,25% ≈37,5%

Incertezas decorrentes das áreas de proteção 98/122 ≈7,5% ≈37,5%

Qualidade da infraestrutura 76/122 ≈ 7,5% ≈37,5%

Acordos socioeconômicos/condições de 

desenvolvimento comunitário
70/122 ≈8,5% ≈48,5%

Barreiras ao comércio 84/122 ≈7,5% ≈42,5%

Estabilidade política 51/122 ≈ 10,7% ≈ 63%

145 HEMSLEY, Pedro James Frias. Regulação sob agência comum e risco de corrupção. Dis-
sertação (Mestrado) — Escola Brasileira de Economia e Finanças — EPGE/FGV, 2007. Dis-
ponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/224. Acessado em 01 de 
dezembro de 2015.

 LOPES, Rafael Tadeu Rodrigues. Mineração e desenvolvimento: uma análise da maldição 
dos recursos naturais para os estados brasileiros. Dissertação (mestrado) - Universidade 
Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências e Letras, 2013. Disponível 
em: http://hdl.handle.net/11449/89996.

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/224
http://hdl.handle.net/11449/89996
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Indicador Posição
Encoraja os 

investimentos

Não é um impe-

dimento para os 

investimentos

Direito trabalhista/Acordos coletivos e sindi-

catos/ Greves

100/122 ≈17,5% ≈ 41%

Conhecimento geológico 69/122 ≈16,25% ≈55%

Segurança 78/122 ≈ 18,5% ≈57,14%

Habilidade dos trabalhadores 53/122 ≈ 21,4% ≈63,5%

Fonte: Elaboração própria com os dados de Fraser Institute, 2014.

Em comparação com os demais países, o Brasil está nas piores posições 

quanto ao regime tributário (105º) e direitos trabalhistas (100º); contudo, 33,3% 

e 41% dos entrevistados, respectivamente, entendem que esse não é um fator 

que impede investimentos no país.

A pesquisa aponta, no entanto, que o sistema jurídico e as duplicações 

regulatórias e inconsistências são os fatores que mais afastam capital, uma vez 

que nenhum entrevistado apontou os fatores como encorajadores de investi-

mento, e somente 17,5% e 28,5%, respectivamente, afirmaram que não corres-

pondem a impedimentos para o investimento. Em uma interpretação contrária, 

significaria que cerca de 80% e 70% dos entrevistados entendem que os fato-

res desencorajam o investimento no país.

Dentre os itens que mais encorajam o investimento estão a segurança 

e a habilidade dos trabalhadores, com 18,5% e 21,4%, respectivamente. Cabe 

uma nota quanto à estabilidade política, entendida por 10,7% dos entrevistados 

como um critério para o encorajamento aos investimentos no país. O relatório 

é de 2014, ou seja, antes de o Brasil perder o seu grau de investimento. Tal fato 

pode prejudicar a leitura econômica sobre a estabilidade política do país e in-

fluenciar alguns indicadores para baixo.

Por fim, cabe salientar que, apesar de não serem os indicadores com as 

piores avaliações, a (i) incerteza sobre a Administração Pública, bem como a 

interpretação e “enforcement” das normas vigentes, (ii) incerteza devido às 

regulações ambientais, (iii) as barreiras ao comércio e (iv) o conhecimento ge-

ológico são fatores meramente legais, que foram entendidos por somente 50% 

dos entrevistados como não impeditivos de investimento. Tal fato significa que 

o país está perdendo metade dos investidores da atividade mineral tão somen-

te pela ausência de uma regulação eficiente.

E é exatamente esse dado que é exposto no indicador que mensura o 

espaço para melhoria regulatória. Nesse gráfico o Brasil aparece em segundo 
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lugar dentre os 122 países avaliados, indicando o amplo espaço para promover 

aprimoramento quando comparado às “melhores práticas”.146

Quando o ranking é apresentado cronologicamente, percebe-se que o 

Brasil perdeu 22 posições entre 2013 e 2014, exatamente no momento em que 

começaram as maiores discussões sobre o projeto de Lei nº 5.807/2013, de 

autoria do Poder Executivo, que começou tramitando em regime de urgência 

e foi altamente criticado por empresas mineradoras. Conforme se discutirá no 

próximo capítulo, as principais críticas residiram na quebra da segurança jurí-

dica do setor, ampla discricionariedade que seria atribuída à Agência Nacional 

de Mineração (instituição nova proposta pelo projeto de lei) e na existência de 

muitos artigos em etapas de decisão estratégica para a atividade que seriam 

regulamentados futuramente.

Tais incertezas representam um risco regulatório que a empresa minera-

dora não tem como controlar e, por isso, acaba elevando o custo da atividade. 

Há, portanto, uma fonte adicional de risco à atividade.147 Dessa forma, o investi-

dor eleva a estimativa da taxa de rentabilidade pela qual irá entrar no mercado 

e participar da atividade.

Isto é, dada a insegurança quanto às regras do jogo, que podem ser mo-

dificadas a qualquer momento, o investidor só aceitará adentrar na atividade 

caso a rentabilidade da mesma esteja em um patamar que permita assumir tais 

riscos. Nesse cenário, ou se perde o investimento, ou os demais custos e riscos 

da atividade (considerando que o valor pago à mão de obra, custos ambientais, 

gastos com infraestrutura, garantia de subsídios) devem ser remunerados em 

patamar mais alto para atrair o investidor.

146 It subtracts each jurisdiction’s score for mineral potential under “best practices” from its 
mineral potential under “current” regulations. A goal of this measurement is to help iden-
tify which jurisdictions could benefit greatly by reforming their mining related policies. A 
high score on this measure indicates that a jurisdiction’s current polices are acting as a 
deterrent to the area’s mineral potential. In order to attract investment and the economic 
prosperity associated with resource development, jurisdictions with high scores on this 
measure should consider reforming their policies. To understand this figure’s measurement, 
consider Papua New Guinea, the jurisdiction with the most room for improvement in 2014. 
When asked about Papua New Guinea’s mineral potential under “current” regulations, mi-
ners gave it a score of 22. Under a “best practices” regulatory regime, where managers can 
focus on pure mineral potential rather than policyrelated problems, Papua New Guinea’s 
score was 70. Thus, Papua New Guinea’s score in the “Room for Improvement” category 
is 48. (Numbers may not add up due to rounding.) The greater the score in figure 6, the 
greater the gap between “current” and “best practices” mineral potential, and the greater 
the “room for improvement.” FRASER INSTITUTE. Fraser Institute Annual Survay of Mi-
ning Companies: 2014. Disponível em: https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/
survey-of-mining-companies-2014.pdf. Acessado em 15 de novembro de 2015. p. 23.

147 ERGAS, Henry; HORNBY, Jeremy; LITTLE, Iain; SMALL, John. Regulatory risk. A paper 
prepared for the ACCC Regulation and Investment Conference, Manly 26-27, March, 2001. 
Disponível em: https://www.accc.gov.au/system/files/Henry%20Ergas%20paper%20-%20
Regulatory%20Risk.pdf. Acessado em 30 de novembro de 2015.

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/survey-of-mining-companies-2014.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/survey-of-mining-companies-2014.pdf
https://www.accc.gov.au/system/files/Henry
http://20Risk.pdf
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Gráfico 10: Espaço para a realização de melhorias
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Tabela 4: Ranking do nível de países da América Latina e Caribe mais 
atrativos para a realização de investimentos minerários

Score Rank
2014 2013 2012/ 

2013
2011/ 
2012

2010/ 
2011

2014 2013 2012/ 
2013

2011/ 
2012

2010/ 
2011

Latin 
America 
and the 
Caribbean 
Basin

Bolivia 20.13 16.5 13.79 8.14 9.13 105/122 99/112 90/96 91/93 76/79

Brazil 33.01 39.12 38.19 43.29 43.2 87/122 65/112 61/96 57/93 49/79

Chile 72.23 70.86 67.67 75.3 81.32 22/122 30/112 23/96 18/93 8/79

Colombia 41.99 31.86 34.41 37.99 51.24 74/122 71/112 66/96 64/93 40/79

Dominican Republic 17.27 16.98 39.67 31.48 * 109/122 97/112 60/96 67/93 *

Ecuador 24.86 18.72 18.97 13.14 27.89 99/122 92/112 82/96 86/93 65/79

French Guiana 33.53 66.96 64.59 * * 84/122 35/112 27/96 * *

Guatemala 27.08 18.06 13.8 2.92 9.99 95/122 94/112 89/96 92/93 75/79

Guyana 50.87 37.8 32.89 44.67 * 59/122 68/112 67/96 53/93 *

Honduras 4.29 16.08 17.94 1.69 1.19 122/122 101/112 83/96 93/93 79/79

Mexico 52.02 56.52 57.28 58.79 54.65 56/122 48/112 42/96 35/93 35/79

Nicaragua 42.77 27 * * * 72/122 80/112 * * *

Panama 44.43 47.64 35.75 16.88 23.29 67/122 58/112 63/96 82/93 68/79

Peru 53.88 48.48 42.05 43.37 43.63 52/122 56/112 58/96 56/93 48/79

Suriname 30.77 30.9 30.98 23.41 * 90/122 74/112 71/96 72/93 *

Uruguay 58.20 26.34 * * * 46/122 82/112 * * *

Venezuela 15.35 6.48 11.83 10.91 1.28 113/122 111/112 94/96 90/93 78/79

Asia Cambodia 48.67 * * * * 62/122 * * * *

China 20.73 21.3 28.51 43.08 30.9 103/122 88/112 72/96 58/93 62/79

India 47.45 40.02 21.1 12.41 10.59 63/122 63/112 81/96 89/93 74/79

Kazakhstan 42.39 22.08 23.27 17.03 30.38 73/122 87/112 80/96 81/93 63/79

Kyrgyzstan 28.07 5.34 13.39 13.09 51.43 93/122 112/112 92/96 87/93 39/79

Laos 20.04 17.52 * 18.33 * 106/122 95/112 * 79/93 *

Mongolia 17.11 16.14 17.94 19.53 35.7 110/122 100/112 84/96 78/93 54/79

Myanmar 47.06 37.86 * * * 64/122 67/112 * * *

Thailand 52.33 53.22 * * * 55/122 50/112 * * *

Vietnam 26.04 44.34 11.64 14.39 35.51 97/122 60/112 95/96 84/93 55/79

Europe Bulgaria 25.93 55.86 53.58 50.58 55.94 98/122 49/112 50/96 47/93 32/79

Finland 94.67 94.33 95.53 92.36 86.03 2/122 2/112 1/96 2/93 5/79

France 63.59 76.93 * * * 39/122 18/112 * * *

Greenland 66.52 75.3 79.88 78.16 74.93 32/122 23/112 14/96 14/93 12/79

Greece 35.45 21.3 15.55 * * 82/122 89/112 87/96 * *

Hungary*** 21.35 * * * * 102/122 * * * *

Ireland 95.99 93.38 89.71 82.98 72.61 1/122 4/112 6/96 9/93 16/79

Norway 76.93 84.96 82.4 71.98 67.31 18/122 10/112 10/96 24/93 22/79

Poland 40.56 44.7 42.71 51.24 * 77/122 59/112 57/96 46/93 *

Portugal 63.54 61.32 * * * 40/122 42/112 * * *

Romania 19.37 22.86 16.17 17.99 37.92 108/122 86/112 86/96 80/93 53/79

Russia 30.49 19.44 28.11 24.56 23.13 92/122 91/112 73/96 71/93 69/79

Serbia 24.05 48.54 49.94 * * 100/122 55/112 52/96 * *

Spain 33.13 59.04 54.55 57.56 52.87 86/122 45/112 48/96 37/93 37/79

Sweden 92.51 95.17 93.63 85.48 82.25 4/122 1/112 2/96 7/93 7/79

Turkey 44.15 65.16 49.71 40.99 34.66 69/122 37/112 53/96 60/93 58/79

Notes: *Not Available; **Argentina is no longer reported as a single jurisdiction (we now report separately on the sub-national 
jurisdictions); ***Between 5 and 9 responses.

Fonte: Fraiser Institute, 2014.

Dessa forma, conclui-se que há muito espaço para promover melhorias 

normativas no setor e atrair maiores investimentos para o país, fatos que 

são extremamente importantes dado os impactos economicamente positi-

vos que a mineração gera para o país, para os Estados e Municípios nos quais 

há exploração ou beneficiamento da commodity. É o que será abordado no 

próximo item.

2.2. Custos de pesquisa
O primeiro custo no qual qualquer empresa mineradora incorre é o de pes-

quisa, uma vez que o conhecimento geológico disponibilizado pelo governo é 

limitado.148 SHINTAKO149 e SANTOS E RIBEIRO FILHO150 apresentam que a fase 

é dividida em prospecção e a pesquisa mineral.

148 Na atualidade o único mapa que abrange a plenitude do território nacional é na escala 
1:1.000.000, que permite qualquer inferência técnica sobre o potencial de lavra de determi-
nada área.

149 SHINTAKU, Isao. Aspectos econômicos da exploração mineral. Dissertação (mestrado) — 
Universidade Estadual de Campinas, Institute de Geociências, 1998.

150 SANTOS, Juarez Fontana dos e RIBEIRO FILHO, Evaristo. Estratégia de prospecção e pes-
quisa mineral. Bol. IG-USP. Sér. Didát.. [online] 1989, nº 2, p. 1-44.
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No primeiro momento é realizado o trabalho de escritório, no qual se faz 

a coleta de todos os mapas cartográficos e informações públicas disponíveis 

para fazer a primeira seleção do local que será alvo da pesquisa.151 Nessa fase a 

informação pública disponibilizada é de fundamental importância para a deter-

minação do local a ser investido, uma vez que não foi ainda realizado qualquer 

trabalho de campo.152

Nesse sentido, os dados geológicos disponibilizados pelo Brasil ainda são 

poucos, visto que somente 30% do território nacional possui mapeamento ge-

ológico em escala suficiente para subsidiar a atividade.153

Apenas em termos comparativos, a Austrália possuía, em 2009, todo o 

território mapeado na escala 1:250.000 e estudos para mapeamento nas esca-

las 1:100.000 e 1:50.000 estão em progresso. Já o Canadá possuía, no mesmo 

período, todo o seu território mapeado na escala 1:50.000 e há estudos em 

progresso para o mapeamento nas escalas 1:25.000 e 1:10.000.154 No Brasil, o 

único mapeamento completo do país é na escala 1:1.000.000 que foi concluído 

151 “A seleção de áreas geográficas para a implantação dos programas de prospecção cons-
titui um ponto crítico, pois do acerto ou erro dessa decisão dependerá o sucesso ou o fra-
casso do investimento. A localização dos projetos, bem como a definição dos metaloctetos 
que serão objeto da prospecção, são funções atribuídas à gerência de exploração ou ao 
grupo de planejamento, quando o mesmo existir no âmbito da empresa.” SANTOS, Juarez 
Fontana dos e RIBEIRO FILHO, Evaristo. Estratégia de prospecção e pesquisa mineral. Bol. 
IG-USP. Sér. Didát.. [online] 1989, nº 2, p. 20.

152 No Brasil, a carência de cartas geológicas em escalas adequadas obriga, muitas vezes, as 
empresas de mineração a investir na produção de mapas geológicos confiáveis. Em última 
análise, este investimento é subtraído do orçamento que deveria ser aplicado exclusiva-
mente em prospecção. O mapeamento geológico realizado pelas empresas de mineração 
geralmente apresenta peculiaridades que resultam em cartas distintas daquelas produzidas 
pelos serviços geológicos, discriminando somente as relações espaciais ou estruturais das 
unidades de interesse específico para a prospecção e relegando a um segundo plano outras 
observações relativas à estratigrafia ou à petrografia/petrologia. Estes levantamentos não 
podem, a priori, ser considerados como mapas geológicos, dentro do conceito da carto-
grafia definido pelos institutos internacionais. Constituem, na verdade, esboços geológicos 
que atendem às necessidades dos programas de pesquisa em desenvolvimento. Em ou-
tros países, os levantamentos geológicos básicos — que incluem a cartografia geológica, a 
geoquímica e a geofísica — são assumidos pelos organismos governamentais. Os serviços 
geológicos proporcionam o substrato técnico para prosseguimento dos demais estágios da 
exploração, normalmente assumidos pelas empresas do setor. Por exemplo, em Zimbábue 
(ex-Rodésia), o governo, através do Geological Survey, provê a cobertura de fotos aéreas 
de todo o território nacional, em escala 1:25.000, renovada a cada cinco anos e mantém o 
mapeamento geológico sistemático, na escala de 1:50.000 e 1:25.000, em todas as áreas 
componentes do escudo. SANTOS, Juarez Fontana dos e RIBEIRO FILHO, Evaristo. Estraté-
gia de prospecção e pesquisa mineral. Bol. IG-USP. Sér. Didát.. [online] 1989, nº 2, p. 28.

153 IBRAM. Informações e análises da economia mineral brasileira. 7ª edição, 2012. Disponível 
em: http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00002806.pdf. P. 15.

154 LADEIRA, Eduardo A. Análise da Informação Geológica do Brasil: Relatório Técnico Nº 
10 - Informação Geológica do Brasil. Disponível em: http://www.mme.gov.br/docu-
ments/1138775/1256660/P04_RT10_Informaxo_Geolxgica_do_Brasil.pdf/41f84ab2-8d1b-
431a-85db-99294453bec6. Acessado em 20 de novembro de 2015.

http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00002806.pdf
http://www.mme.gov.br/documents/1138775/1256660/P04_RT10_Informaxo_Geolxgica_do_Brasil.pdf/41f84ab2-8d1b-431a-85db-99294453bec6
http://www.mme.gov.br/documents/1138775/1256660/P04_RT10_Informaxo_Geolxgica_do_Brasil.pdf/41f84ab2-8d1b-431a-85db-99294453bec6
http://www.mme.gov.br/documents/1138775/1256660/P04_RT10_Informaxo_Geolxgica_do_Brasil.pdf/41f84ab2-8d1b-431a-85db-99294453bec6
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em 1984. Considerando os dados históricos e atuais, 55,8% do território tinha 

sido mapeado na escala 1:250.000 até 2010 e 19,7% na escala 1:100.000.155

Figura 1. Mapa do território brasileiro mapeado pela CPRM após 2003 
(mapeamento atual)

Fonte: CPRM, 2015.

Após a prospecção, a mineradora apresenta a solicitação de pesquisa para 

a área pretendida (poligonal). Somente com a autorização é possível que uma 

pesquisa de campo seja realizada e, então, a geologia da área seja estuda-

da pela empresa mineradora em uma escala que garanta subsídios suficientes 

para concluir pela existência, ou não, de mina com potencial econômico.

De forma concomitante aos trabalhos geológicos são realizados os estu-

dos sobre o mercado do minério, dada a sazonalidade da commodity, e o custo 

de implementação da infraestrutura para a realização da lavra, além da busca 

pelo financiamento:

155 MME. Plano Nacional de Mineração (PNM 2030), p. 16 e 17.
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A avaliação geológica do depósito deve ser realizada conco-

mitantemente com os estudos relativos a:

Parâmetros reguladores da lavra — Razão estéril-minério, 

definição do método de lavra, competência da rocha, grau de fa-

turamento da rocha, posição do nível freático, peso específico, 

umidade do minério etc.;

Parâmetros reguladores de mercado — Estudos relativos ao 

mercado de minério ou dos produtos de transformação dele deri-

vados, projeções de custos, preços, demanda etc.;

Parâmetros reguladores do empreendimento — Estudos re-

lativos à implantação da infraestrutura local, investimentos para a 

construção de usina, avaliação da estrutura pessoal, custos ope-

racionais etc.

Todos estes estudos devem ser desenvolvidos ainda no de-

correr da fase de avaliação do depósito, tendo por objetivo a gera-

ção de um ensaio de pré-viabilidade para o seu aproveitamento.156

Todas as fases da exploração mineral foram apresentadas por Isao Shin-

taku na seguinte figura 2 (página seguinte).

Na fase de pesquisa o risco de não encontrar jazidas minerais economi-

camente viáveis é altíssimo (estima-se que apenas 3% das jazidas pesquisadas 

possuem relatório final positivo) e todos os custos são afundados, uma vez que 

só há dispêndios e ainda não existe retorno.

Apesar de os valores de pesquisa serem elevados, o dispêndio com essa 

fase não se compara com o realizado na fase de exploração.

Tal constatação permite inferir que a atividade minerária admite dois tipos 

de investidores. Um com baixo capital, mas disposto a assumir riscos elevados, 

e outro com capital relevante, mas menos propenso a assumir risco. A fase 

de pesquisa, portanto, seria a ideal para que novos competidores com menos 

capital disponível entrassem na atividade. Tal constatação foi explicitada pelo 

Banco Mundial que concluiu serem as junior companies fundamentais para o 

desenvolvimento da atividade minerária:

Apart from the major international mining companies, there 

is a growing group of ‘junior’ mining companies and venture capi-

talists. Joint-ventures between these different types of investors 

can also be considered. Such companies proliferate in USA, Ca-

nada, Australia and South Africa but are largely absent in Africa. 

156 SANTOS, Juarez Fontana dos e RIBEIRO FILHO, Evaristo. Estratégia de prospecção e pes-
quisa mineral. Bol. IG-USP. Sér. Didát.. [online] 1989, nº 2, p. 29 e 30.
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Figura 2: Fases da atividade minerária
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The development of this ‘missing middle’ is a critical aspect of 

expanding the middle sector in Africa.

Medium-sized and small private venture groups are generally 

less well capitalized but are willing to take risks and to fit and 

develop smaller deposits. Many junior mining companies have ex-

cellent technical capabilities and have become a serious force in 

international mining.

(…)

The companies represent a spectrum of the industry from 

junior companies with modest exploration budgets of US$ 1-2 

million per year to the largest multi-nationals with budgets of US$ 

50-100 million per year.157

Ao fazer uma análise da fase de pesquisa no Brasil percebe-se que, apesar 

do baixo percentual territorial mapeado geologicamente, há pouco investimen-

to privado em pesquisa mineral (3%), enquanto países que competem com o 

157 WORLD BANK. Strategy for African mining: Mining unit, industry and energy division. Wa-
shington: the world bank, 1992.

Figura 3: Risco e investimento da atividade minerária

Fonte: SANTOS e RIBEIRO FILHO, 1989.
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Brasil pelo mercado de minério de ferro como Canadá e Austrália possuem 

respectivamente 19% e 12% dos investimentos privados.

Gráfico 11: Investimentos privados em exploração mineral
INVESTIMENTOS PRIVADOS EM EXPLORAÇÃO MINERAL
OS 10 PAÍSES QUE MAIS RECEBEM INVESTIMENTOS EM PESQUISA MINERAL

Fonte: Metals Economic Group – 2012
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O baixo investimento em 2012, em termos proporcionais aos demais pa-

íses, na verdade é uma constante, o que demonstra uma dificuldade perma-

nente do Brasil em atrair investimentos, problema que pode ter como um dos 

focos as deficiências regulatórias que serão apresentadas ainda nesse capítulo.

INvESTIMENTOS EM PESqUISA MINERAl NO MUNDO

Investimento 
Global  

(US$ 10.700.000)

Área 
(km2) x 
1.000

Investimentos 
absolutos

Divisão dos 
investimentos

Investimentos 
absolutos/Área 

(US$/km2)

Investimento 
brasileiro 
x Países

Canadá 9.971 2.033.000 19 0,2 5,4

Austrália 7.682 1.284.000 12 0,2 4,5

Estados Unidos 9.373 856.000 8 0,3 2,4

México 1.973 642.000 6 0,0 8,7

Chile 0,757 535.000 5 0,0 18,8

Peru 1.285 535.000 5 0,4 11,1

Rússia 17.075 428.000 4 0,7 0,7

China 9.600 428.000 4 0,1 1,2

Argentina 2.780 321.000 3 0,1 3,1

Brasil 8.547 321.000 3 0,01 1

US$ 1.000
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Gráfico 12: Valores absolutos do investimento  em pesquisa mineral no 
Brasil por ano
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Fonte: DNPM/DIPLAM/DIPEM 

Fonte: MME. PNM 2030.

2.3. Custos exploratórios

Uma vez identificada uma jazida com viabilidade econômica e financeira parte-

-se para a organização da exploração. Essa fase apresenta as maiores modifi-

cações materiais, como a imissão na posse, o licenciamento ambiental, a insta-

lação do site exploratório e a construção de moradia para trabalhadores.

Nesse momento são três as frentes de trabalho principais: (i) frente ambien-

tal, na qual é preciso conseguir todas as licenças para iniciar a exploração — como 

a mineração é uma atividade de grande porte é necessário fazer o EIA/RIMA e 

obter as três licenças ambientais — licença prévia, de instalação e operação; (ii) 

frente do produto, na qual serão operacionalizadas todas as tecnologias neces-

sárias para a lavra, beneficiamento, transporte e exportação do minério; e (iii) a 

frente humana, na qual será operacionalizada a imissão na posse da mineradora, 

além da criação da infraestrutura necessária para a habitação dos trabalhadores.

A frente ambiental compõe uma das mais desgastantes para a mineradora, 

não necessariamente por causa dos custos despendidos, apesar de altos, mas 

devido à demora em realizá-la. Estima-se que mesmo uma atividade minerária 

com menor impacto como um porto de areia demore cerca sete a oito anos 

para ser legalizada, enquanto uma indústria automobilística demora pouco 

mais de um ano.158

Parte da explicação se dá devido ao grau de impacto da atividade, o que 

exige a elaboração de EIA/RIMA,159 que pode ser submetido à audiência pú-

158 Conforme explicita Ricardo de Oliveira Morais, funcionário do DNPM de São Paulo. Dispo-
nível em:  https://www.youtube.com/watch?v=uBvRDVHJxlw. Acessado em 24 de novem-
bro de 2015.

159 Art. 3º da Resolução 237/97 do Conama.

https://www.youtube.com/watch?v=uBvRDVHJxlw.
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blica caso seja solicitado pelo Ministério Público, órgão do Meio Ambiente ou 

50 ou mais cidadãos,160 além das três licenças ambientais (prévia, instalação 

e operação).

Mesmo depois de findo o processo de licenciamento, já houve casos em 

que a elaboração do EIA/RIMA foi questionada pelo Ministério Público através 

de Ação Civil Pública. Nesse sentido, se deu o caso de Juruti,161 no qual o Minis-

tério Público questionou os estudos ambientais realizados e a competência do 

órgão que realizou o licenciamento. Nesse caso, foram estabelecidas condicio-

nantes para o licenciamento do empreendimento,162 dentre eles o pagamento 

de compensações à comunidade a serem depositados diretamente por meio 

da associação de moradores com o intuito de garantir o desenvolvimento sus-

tentável da comunidade e manter o ambiente participativo.

O caso de sucesso narrado, no entanto, nem sempre é comum e uma das 

possíveis explicações é a falta de diálogo com a população local.163 Esse meca-

nismo de relacionamento com a população é bem visto pelas empresas porque 

acabam por diminuir o risco e custo de uma instabilidade da atividade devido 

à oposição da população.

A segunda frente que deve ser verificada é a do produto. Para que a lavra 

ocorra é necessário que haja um sistema de abastecimento de água e energia 

em volumes elevados, a construção de barragens de resíduos, de portos para a 

exportação do bem (quando for necessário), além de um sistema de transporte 

do minério que pode se dar através de ferrovias ou minerodutos.

Segundo estudo realizado pelo BNDES,164 sobre os custos da exploração 

específica do minério de ferro, a indústria minerária possui quatro custos prin-

cipais que podem ser alvo de análise: (i) custo da mina, nos quais incidem 

os custos efetivos da exploração, “que em sua maior parte correspondem aos 

royalties com base no peso ou volume, e custos de conversão, que são todos 

160 Resolução CONAMA 9/87.
161 Para maiores informações sobre o projeto, consultar GVCES e FUNBIO. Juruti Sustentável: 

uma proposta de modelo para o desenvolvimento local, 2008. Disponível em: http://www.
indicadoresjuruti.com.br/_downloads/jurutisustentavel.pdf. Acessado em 24 de novembro 
de 2015; MONZONI, Mario, FERRAZ, Cecilia e PINTO, Daniela Gomes (coord.). Indicado-
res de Juruti: monitoramento 2011, 2011. Disponível em: http://www.indicadoresjuruti.com.
br/_downloads/juruti2011.pdf. Acessado em 24 de novembro de 2015. 

162 A íntegra das condicionantes pode ser acessada no seguinte link: http://www.prpa.mpf.
mp.br/news/2015/arquivos/Recomenda%20Juruti%202015.pdf. Acessado em 24 de no-
vembro de 2015.

163 Para maiores informações consulta: FERNANDES, Francisco Rêgo Chaves; ALAMINO, Re-
nata de Carvalho Jimenez; e ARAÚJO, Elaine (coord.) Recursos minerais e comunidade: 
impactos humanos, socioambientais e econômicos. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2014.

164 CARVALHO, Pedro Sergio Landim de; SILVA, Marcelo Machado da; ROCIO, Marco Aurélio 
Ramalho; e MOSZKOWICZ, Jacques. Minério de ferro. BNDES Setorial 39, 2014, p. 197-237. 
Disponível em: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Ga-
lerias/Arquivos/conhecimento/bnset/set3906.pdf. Acessado em 08 de novembro de 2015.

http://www.indicadoresjuruti.com.br/_downloads/jurutisustentavel.pdf
http://www.indicadoresjuruti.com.br/_downloads/jurutisustentavel.pdf
http://www.indicadoresjuruti.com.br/_downloads/juruti2011.pdf
http://www.indicadoresjuruti.com.br/_downloads/juruti2011.pdf
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2015/arquivos/Recomenda%20Juruti%202015.pdf
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2015/arquivos/Recomenda%20Juruti%202015.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bnset/set3906.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bnset/set3906.pdf
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os custos, desde a extração do minério e beneficiamento até o carregamento 

no navio”; (ii) custo do negócio, que corresponde à soma do custo da mina 

e do custo das vendas; (iii) custo corporativo; e (iv) custo econômico, que 

demonstram o custo global da produção, incluindo os custos de capital e de 

abandono da mina.

Tais valores são importantes para mensurar quais são os principais gas-

tos das mineradoras. No custo da mina são levados em consideração valores 

como o preço da mão de obra, da energia, dos reagentes para a extração do 

minério, os gastos com os royalties, o valor necessário para escoar a produção 

e exportá-la (considerando-se a importância da malha ferroviária e instalações 

portuárias), o valor do beneficiamento, que no caso do minério de ferro seria 

com a pelotização, dentre outros.

O estudo de 2014, ao comparar esses custos no Brasil e nos demais paí-

ses exportadores do minério de ferro (Austrália, Canadá, China, Rússia, Suécia, 

Ucrânia, Estados Unidos e África do Sul), constatou que o país possui o menor 

valor global, sendo, portanto, o mais competitivo.

Já que a maior parte dos custos citados não varia de acordo com o miné-

rio extraído, mas são fixos do país (como o custo com a mão de obra, energia, 

reagentes, royalties, portos e malha ferroviária), tende-se a considerar que os 

valores se mantêm para todo o minério extraído no país.

No entanto, é importante observar que os valores de infraestrutura ne-

cessários para a implementação das minas variam de acordo com a localidade, 

dado que algumas regiões já possuem tal estrutura montada, enquanto outras 

precisam que a própria mineradora desenvolva todo o aparato.

Há, portanto, minas que são mais rentáveis pela localidade em que estão 

inseridas, logo a concorrência para obtê-las acaba sendo maior.

Os custos da mineração, no entanto, não se encerram nos requisitos ne-

cessários para a exploração e devem considerar a frente humana.

Inicialmente a mineradora precisa adentrar na área que será lavrada para 

dar início à exploração. Dessa forma, o DNPM publica a data de imissão na pos-

se no Diário Oficial e o proprietário fica obrigado a preparar o terreno e tudo o 

que for necessário. O ato, no entanto, pode ser anulado pelo Ministro de Minas 

e Energia165 e/ou dar ensejo a um processo judicial,166 o que importa em toda a 

demora de mobilização da máquina pública.

165 Regulamento do Código de Mineração (Decreto nº 62.934/1968). Art. 68. Da imissão de 
posse, caberá recurso ao Ministro das Minas e Energia, dentro de 15 (quinze) dias, contados 
da data de sua efetivação, sendo que o seu provimento importará na anulação da imissão.

166 TRF3. Apelação nº 224038. Rel. Desembargadora Federal Regina Costa. Sexta Turma. Jul-
gado em 22/06/2011.
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Por fim, deve-se ressaltar que, por determinação legal, os trabalhadores 

da mina devem ter moradias com requisitos de habitabilidade,167 o que muitas 

vezes implica construção de bairros e desenvolvimento de infraestrutura legal 

para acomodação.

Todo esse processo é longo. Shintaku alerta que, historicamente, entre a 

descoberta da jazida com potencial econômico e a abertura da mina o prazo é 

de cinco a seis anos, enquanto o prazo para amortizar o capital investido seria 

entre dez e quinze anos.168

2.4. Análise de mercado

A regulação surge para suprir as falhas ocasionadas em mercados que não 

atingem níveis de concorrência elevados. A análise de benchmark surge, nesse 

sentido, para verificar se o mercado minerário possui uma concorrência efetiva.

Na análise apresentada pela revista Brasil Mineral em 2014, com base 

na Produção Mineral Brasileira (PMB),169-170 é possível perceber que a mine-

ração no Brasil é concentrada em uma mineradora principal: a Vale. A mine-

radora responde por 53,48% de toda produção mineral brasileira e possui 

participação acionária na Samarco, a segunda mineradora com maior parti-

cipação no mercado (3,16%). Da mesma forma a terceira e quarta empresas 

compõem um mesmo grupo empresarial, uma vez que a Namisa é contro-

lada pela CSN.

167 Art. 39, II, f do Decreto nº 227/67.
168 “Historicamente, verifica-se que após a realização da descoberta, o prazo médio para a 

abertura da mina é da ordem de cinco a seis anos, e que a amortização do capital se faz em 
um prazo variável entre dez e quinze anos. Ao atingir-se este nível de trabalho, a questão 
relativa ao futuro do depósito mineral descoberto volta aos controladores da empresa. So-
mente a partir deste momento poderá haver uma relativa certeza sobre o aproveitamento 
ou não do depósito”. SHINTAKU, Isao. Aspectos econômicos da exploração mineral. Dis-
sertação (mestrado) — Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências, 1998.

169 “[A] classificação das companhias é feita com base no percentual com que cada uma par-
ticipa do valor da Produção Mineral Brasileira. Para cálculo da PMB de 2013, nos baseamos 
nas estimativas preliminares do DNPM (Departamento Nacional da Produção Mineral), que 
são ajustadas conforme informações que colhemos diretamente das empresas, através de 
questionário específico ou através de outras fontes, como relatórios anuais das empresas 
de capital aberto e estatísticas de entidades empresariais do setor. Também utilizamos o 
banco de informações de Brasil Mineral, tanto da versão impressa quanto da online. Para a 
obtenção de informações diretamente das empresas, ainda enfrentamos alguma resistên-
cia por parte de algumas companhias que têm o capital fechado, o que lamentamos. Nestes 
casos, utilizamos diversos meios para estimar o aporte destas empresas na Produção Mine-
ral Brasileira.” Revista Brasil Mineral, nº 342, ano XXXI, julho, 2014.

170 Vale salientar que, ao final desse trabalho, a única pesquisa acadêmica encontrada sobre 
o benchmark da atividade mineral foi realizada por FERNANDES, Francisco Rego Chaves. 
Quem é quem no subsolo brasileiro? Brasília: CNPq/Diretoria de Planejamento e Gestão, 
1987. 
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Tabela 5: Ranking das 100 maiores mineradoras atuantes no Brasil,  com 
base na participação em PMB

Posi-

ção no 

ranking

Empresa Bens minerais produzidos
Participação 

no PMB (%)

1 Vale
Ferro, manganês, cobre, níquel, 

fosfato, potássio
53,4800

2 Samarco Ferro 3,16000

3 CSN Ferro, calcário 2,57700

4 Namisa Ferro 2,21500

5 Anglo American Ferro, níquel, fosfato, nióbio 2,16900

6 Yamana Ouro, cobre 1,94900

7 Anglo Gold Ashanti Ouro, prata 1,34000

8 Kinross Ouro, cobre 1,21400

9 Gerdau Açominas Ferro 1,13940

10 MMX Ferro 1,12600

11 MRN Bauxita 0,96000

12 Votorantim Metais Bauxita, níquel, zinco, cobalto 0,95200

13 Mineração Usiminas Ferro 0,94900

14 Votorantim Cimentos Brita e minerais para cimento 0,82800

15 V&M Mineração Ferro 0,67700

16 Norsk Hydro Bauxita 0,51000

17 ArcelorMittal Ferro 0,50600

18 CBMM Nióbio 0,48700

19 Intercement Brita e minerais para cimento 0,46000

20 Ferrous Resources Ferro 0,44300

21 Sama Crisotila (amianto) 0,43000

22 Mirabela Mineração Níquel 0,42600

23 Mineração Caraíba Cobre 0,41000

24 Magnesita Talco, magnesita 0,38810

25 CRM Carvão 0,34300

26 Minerita Ferro 0,31600
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Posi-

ção no 

ranking

Empresa Bens minerais produzidos
Participação 

no PMB (%)

27 Imerys RCC Caulim 0,31100

28 Alcoa Bauxita 0,29800

29 Mineração Apoena Ouro 0,29200

30 Copelmi Carvão 0,28400

31 Mineração Jundu Areia industrial e dolomito 0,27810

32 CBE Minerais para cimento 0,27600

33 Jaguar Mining Ouro 0,25800

34 Ferro + Mineração Ferro 0,25300

35 Holcim Brita e minerais para cimento 0,24990

36 Pedreiras Basalto Brita 0,20800

37 Lafarge Brita e minerais para cimento 0,19690

38 Mineração Aurizona Ouro 0,19300

39 Reinard Mineração Ouro 0,15050

40 Nacional Grafite Grafita 0,14070

41 Ferbasa Cromo 0,13000

42 Embu Brita 0,11100

43 Minsur Taboca Estanho, tântalo 0,09960

44 Cadam Caulim 0,09600

45 Coopersanta Estanho 0,09400

46 Galvani Fosfato 0,09200

47 Cimento Liz Minerais para cimento 0,08580

48 Mineração Buritirama Manganês 0,07320

49 INB Urânio, ilmenita, rutilo, zirconita 0,07280

50 Serveng Brita 0,07180

51 Millenium Ilmenita, rutilo, titânio 0,69000

52 Ciplan Minerais para cimento 0,06896

53 MBL — Materiais Básicos Ltda Brita, ferro 0,06896

54 Carbonífera Criciúma Carvão 0,06130
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Posi-

ção no 

ranking

Empresa Bens minerais produzidos
Participação 

no PMB (%)

55 Carbonífera Metropolitana Carvão 0,05840

56 Marbrasa Rochas ornamentais 0,05400

57 Mineração Curimbaba Bauxita refratária 0,05240

58 CBL Lítio 0,05190

59 Carbonífera Rio Deserto Carvão 0,05180

60 Cooperminas Carvão 0,05100

61 Colorminas Argilas 0,03990

62 Mineração Corcovado Rochas ornamentais 0,03500

63 Bentonit Bentonita 0,03300

64 Pedreira Sargon Brita 0,02600

65 Ical Cal 0,01400

66 Mineração Belocal Cal 0,00980

67 Cimento Itambé Mineração para cimento 0,00920

68 Paupedra Pedreiras Brita 0,00800

69 Ibrata Mineração Brita 0,00700

70 Mineração Santa Luzia Itaguaí Brita 0,00700

71 Eldorado Gold Ferro 0,00630

72 Iudice Mineração Brita 0,00600

73 Pedreiras Anhanguera Brita 0,00600

74 Fazenda dos Borges Brita 0,05000

75 Somar Areia 0,00451

76 Mineração Varginha Manganês, bauxita, argila 0,00420

77 Pedreiras Valéria Brita, granito 0,00400

78 Adher Mineração Brita 0,00360

79 Carbonífera Belluno Carvão 0,00300

80 SARP Mineração Areia e brita 0,00290

81 Mineração Descalvado Areia industrial 0,00218

82 Carbonífera Catarinense Carvão 0,00200



 REGULAÇÃO DO SETOR MINERÁRIO 293

Posi-

ção no 

ranking

Empresa Bens minerais produzidos
Participação 

no PMB (%)

83 Coopermetal Estanho 0,00200

84 Hobi & Cia Areia e brita 0,00200

85 Itaquera Areia 0,00200

86 Leão Engenharia Brita 0,00170

87 Mineração São Judas Talco, pirofilito 0,00160

88 Polimix Areia e brita 0,00155

89 Mineradora Pedrix Brita 0,00150

90 Equipav Brita 0,00140

91
Mineração de Areia Paraíba 

do Sul
Areia 0,00130

92 Pirâmide Areia 0,00123

93 Mineração Bom Retiro Areia 0,00120

94 Convém Brita 0,00110

95 Carbonífera Cambuí Carvão 0,00100

96 Mineração Lapa Vermelha Cal 0,00100

97 Smarja Areia 0,00100

98 Intervales Brita 0,00099

99 Nemer Rochas ornamentais 0,00098

100 Aro Mineração Areia 0,00097

Fonte: Revista Brasil Mineral,171 2014 com adaptações.

Dessa forma, dois grupos econômicos respondem por 61,43% dos ganhos 

advindos da mineração no país, fato que demonstra como as minas com maior po-

tencial econômico estão concentradas nas mesmas pessoas jurídicas. Além disso, 

o setor de minerais metálicos não possui um número elevado de players, possuin-

do 43 mineradoras que atuam no segmento que é alvo do presente trabalho. Há, 

portanto, certa margem para inferir que se está diante de um mercado oligopolis-

ta, o qual garante certo poder de mercado para as quatro maiores firmas.172

171 Revista Brasil Mineral, nº 342, ano XXXI, julho, 2014.
172 “A competição tende a ser maior quando há muitas firmas numa indústria (têxteis, calça-

dos) e menor quando poucas companhias dominam (geladeiras e freezers, refrigerantes). 
(...) A percentagem do produto produzido pelas quatro maiores firmas do setor é denomi-
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Dado o número restrito de players e as barreiras à entrada (especialmente 

de custos), faz-se possível cogitar a aplicação da teoria econômica que alude à 

possibilidade de que esses agentes busquem exercer influência internamente, 

no que pertine, por exemplo, a eventuais tentativas de obter legislação ou ou-

tros benefícios do governo.

Além disso, torna-se, em tese, mais fácil que esses dialoguem e tentem 

criar práticas restritivas e barreiras à entrada,173 de modo a não aumentar o 

número de concorrentes e manter o oligopólio. Esse tipo de mercado possui 

quatro grandes fontes de ineficiência: (i) o nível de produção restringido, (ii) a 

acomodação gerencial, (iii) a falta de atenção à pesquisa e ao desenvolvimento 

e (iv) comportamentos que buscam rendas de monopólio.174

A exploração mineral brasileira atual pode ser resumida na seguinte figura, 

que indica um amplo território a ser explorado:

nada taxa de concentração de quatro firmas, uma dentre várias medidas usadas para anali-
sar concentração industrial. Quando a percentagem das quatro firmas maiores é alta, como 
no mercado de automóveis ou cobre, as empresas têm um poder de mercado considerável. 
Isso é verdade mesmo quando produzem produtos similares ou idênticos, como é o caso 
do cobre.” STIGLTZ, Joseph E. Introdução à Microeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2003, 
p. 206.

173 “Nos oligopólios há apenas umas poucas firmas, de modo que cada uma se preocupa 
com a reação das rivais a qualquer coisa que faça. Isso vale para companhias de aviação, 
para as indústrias de cigarros, de alumínio, de automóveis e para muitas outras. Se um 
oligopolista reduz seu preço, teme que seus rivais façam o mesmo e que não terá (sic) 
vantagem competitiva. Pior, ainda, um competidor pode reagir a uma redução de preço 
lançando uma guerra de preços e reduzindo o preço mais ainda. Diferentes oligopólios se 
comportam de modo diferente. O oligopolista está sempre dividido entre o desejo de ser 
mais esperto que o competidor e o reconhecimento de que, ao cooperar com outros oli-
gopolistas para reduzir a quantidade produzida, ele ganha parte dos lucros aumentados 
da indústria. Por conseguinte, um oligopólio tem de pensar estrategicamente. Ao decidir 
o que fazer, ele enfrenta quatro perguntas: 1) entrar em conluio ou competir?; 2) se não 
pode haver um conluio explícito (por causa de leis que o impedem), como pode reduzir 
a eficiência da competição adotando, por exemplo, práticas restritivas?; 3) como pode 
barrar a entrada? Como monopolista, sabe que a entrada de outros vai ameaçar lucros; 4) 
como os rivais reagirão a suas ações? Será que eles vão, por exemplo, cobrir suas redu-
ções de preços? Nas quatro subseções que se seguem vamos examinar cada uma dessas 
questões em separado.” STIGLTZ, Joseph E. Introdução à Microeconomia. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003, p. 209.

174 “Há quatro grandes fontes de ineficiência nos monopólios e em setores com concor-
rência imperfeita: nível de produto restringido, acomodação gerencial, falta de aten-
ção a pesquisa e desenvolvimento, e comportamentos que buscam renda de monopó-
lio. Esses problemas podem ser vistos de forma simples no contexto dos monopólios 
(como é o foco aqui), mas eles surgem também nos mercados em concorrência imper-
feita.” STIGLTZ, Joseph E. Introdução à Microeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2003, 
p. 209.
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Figura 4: Distribuição geográfica das  
áreas outorgadas  pelo DNPM até 2009

fIgURA 1.17
Distribuição geográfica das áreas outorgadas pelo DNPM (2009)

fonte: DNPM.

Pelo mapa percebe-se que a região Norte, apesar de ter muitos requeri-

mentos de pesquisa, possui poucas áreas sendo efetivamente lavradas. Tem-

-se, portanto, um subaproveitamento dos bens minerais brasileiros e a sua con-

centração em uma única mineradora.

Tais fatos compõem indicativos de falhas de mercado que serão aborda-

das a seguir.

2.5. Falhas de mercado

Depois de descrita a relevância macroeconômica do setor minerário e a posi-

ção do Brasil em termos de atração de investimentos no âmbito internacional, 

bem como a estrutura de funcionamento do setor e seus custos, mostra-se 

relevante apresentar mais detalhadamente as falhas de mercado que podem 
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justificar a necessidade de regulação dessa atividade econômica. Dessa forma, 

sem a pretensão de esgotar a identificação de falhas de mercado existentes no 

setor minerário, buscar-se-á apresentar brevemente as principais identificadas 

no decorrer das pesquisas elaboradas para a propositura do seguinte trabalho. 

São elas:

2.5.1. Assimetria de informação

A primeira e grande falha do mercado minerário brasileiro é a assimetria de in-

formação175 decorrente do desconhecimento geológico do país e baixo efetivo 

técnico para realizar a fiscalização das empresas mineradoras. Essa falha de 

mercado possui implicações tanto entre as empresas mineradoras, que acarre-

tam limitações à concorrência, quanto entre a empresa mineradora e o Poder 

Concedente, o que traz a necessidade de regulação do mercado.

2.5.1.1. Entre os concessionários

Como se viu nos capítulos antecedentes, o nível de estudos no Brasil divul-

gado publicamente é insuficiente para garantir informações sobre o potencial 

geológico do solo de maneira isonômica entre as empresas. Dessa forma a 

pesquisa é solicitada, em grande parte, por empresas que já atuam no mercado 

e possuem um conhecimento maior e privado do subsolo nacional. Essa falha 

de mercado no começo da atividade importa em uma concentração da explo-

ração nacional, como se viu pela análise de benchmark.

Observa-se que a assimetria de informação existe em qualquer mercado com-

petitivo, contudo quando atinge graus que dificultam sobremaneira a entrada de 

outros players torna-se uma falha que mitiga sobremaneira a competição e consti-

tui verdadeira barreira à entrada que deve ser combatida pela via regulatória.

2.5.1.2. Entre o principal e o agente

As atividades que são alvos de regulação possuem certa assimetria de infor-

mação entre o concessionário e o Poder Concedente. Isso porque é inerente 

ao operador da atividade conhecer o seu negócio, as fragilidades (ambientais, 

sociais, tecnológicas, contábeis, etc.) e pontos fortes (balanços patrimoniais, 

bens minerais disponíveis nas reservas que ainda não são alvo da concessão, 

concorrência mercadológica) de forma bem mais ampla que o regulador.

Por exemplo, na ausência de regulação que obrigue à sua notificação, é 

esperável que a concessionária, ao descobrir um bem mineral sem potencial 

175 “Assimetria de informação: ocorre quando uma das partes em uma transação sabe mais 
sobre as condições em que se realiza a transação – por exemplo, as características de um 
bem ou serviço, sendo transacionado – do que outra parte.” PINHEIRO, Armando Castelar; e 
SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 2ª edição, p. 285.
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econômico, não revele a sua existência para o Poder Concedente e, ao invés 

disso, guarde essa informação para si até que o valor do mineral torne a explo-

ração interessante. Nesse caso, há uma clara assimetria de informação, uma vez 

que a concessionária sabe da existência do bem, mas o Poder Concedente não.

Em uma primeira perspectiva, acabar com esse exemplo de assimetria de 

informação, no entanto, implicaria que o Poder Concedente realizasse as pes-

quisas na área, um custo extremamente elevado para o benefício gerado.

Dessa forma, Armando Castelar e Jairo Saddi entendem que a melhor 

forma de controlar a falha de mercado seria implementando uma regula-

ção em potencial que pudesse ser utilizada em caso de abuso.176 Seguindo o 

exemplo iniciado, é estabelecer regras de comando e controle (command and 

control)177 que determinem a comunicação do Poder Concedente sempre que 

o fato acontecesse.

A legislação atual já possui essa previsão,178 dentre outras que diminuem a 

assimetria de informação, como a necessidade de apresentar relatório anual ao 

DNPM sobre as atividades realizadas no ano anterior.179

No entanto, tal medida regulatória exige tanto a efetiva fiscalização pelo 

Poder Concedente quanto a aplicação de sanção para o caso em que a viola-

ção ao dispositivo legal fosse comprovada. Pela regulação vigente do DNPM, a 

sanção para quem encontrar a jazida de outro minério, dando continuidade ao 

exemplo, e não informar ao órgão é o pagamento de uma multa de apenas R$ 

2.631,31.180 Em relação à fiscalização, já foi visto no Capítulo 1 que o DNPM não 

consegue cumprir a elevada demanda.

176 “A assimetria de informação é mais a norma do que a exceção, mas nem sempre, em função 
disso, a regulação é necessária ou recomendável (...) o custo em que o regulador incorre 
para informar-se e divulgar essa informação tende a ser muito alto, em comparação ao 
ganho marginal que pode resultar disso. Em geral, é suficiente, nesses casos, manter uma 
regulação potencial (Quadro 6.1), a ser utilizada apenas se houver evidência de abuso”. PI-
NHEIRO, Armando Castelar; e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005. 2ª edição, p. 259 e 260.

177 “The essence of command and control (C & C) regulation is the exercise of influence by im-
posing standards backed by criminal sanctions. Thus, the Health and Safety Executive may 
bring criminal prosecutions against occupiers who breach health and safety regulations. 
The force of law is used to prohibit certain forms of conduct, to demand some positive 
actions, or to lay down conditions for entry into a sector.” BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; 
e LODGE, Martin. The Oxford Handbook of regulation. United Kingdom: Oxford University 
Press, 2010, p. 106.

178 Art. 54. Além das obrigações gerais constantes dêste Regulamento, o titular da concessão 
de lavra ficará sujeito às exigências abaixo discriminadas, sob pena de sanções previstas 
no Capítulo XVI dêste Regulamento: (...) IV - Comunicar imediatamente ao D.N.P.M. o des-
cobrimento de qualquer outra substância mineral não incluída no decreto de concessão;

179 Código de Minas. Art. 47. Ficará obrigado o titular da concessão, além das condições gerais 
que constam deste Código, ainda, às seguintes, sob pena de sanções previstas no Capítulo 
V: XVI - Apresentar ao Departamento Nacional da Produção Mineral - D.N.P.M. - até o dia 15 
(quinze) de março de cada ano, relatório das atividades realizadas no ano anterior.

180 Portaria DNPM nº 163/2014.
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Dessa forma, a assimetria de informação resiste, ainda que tenham sido 

adotadas as medidas regulatórias de comando e controle.

Outra medida regulatória, mas que exige um nível menor de fiscalização do 

ente público, é a regulação por incentivos181 (incentive-based regime),182 que pode 

ser implementada mediante incentivos fiscais, benefícios ou assistência financeira.

2.5.2. Externalidades

As externalidades183 também são muito comuns na atividade minerária, visto 

que a exploração exige a desapropriação e/ou o desmatamento de grandes 

áreas para instalar o site exploratório e social. É o que se passa a comentar.

2.5.2.1. Ambiental

A externalidade ambiental é uma das mais evidentes no direito minerário, por-

que a atividade mineradora gera impactos no momento de instalação, durante 

a sua operação e após o fechamento da mina.

Em muitos casos, no momento de instalação, é necessário que haja o des-

matamento do local para a implementação do site exploratório, do mecanismo 

de transporte (ferrovias ou minerodutos) e da indústria de transformação.

Todas as etapas da atividade (lavra, transporte e beneficiamento) conti-

nuam a produzir externalidades negativas ao meio ambiente durante toda a 

sua exploração, por meio das poluições inerentes à atividade e as barragens 

de rejeitos acumuladas. E durante o fechamento inadequado da mina também, 

uma vez que muitas minas desativadas permanecem com todo o impacto no 

solo ocasionado pela exploração mineral.

181 “Em particular, o regulador tem menos informações do que a empresa sobre os custos e a 
demanda dos produtos. Por isso, é recomendável que ele conceda flexibilidade decisória à 
empresa, permitindo que ela faça algumas escolhas sobre como produzir e atender o mer-
cado. Nesse caso, o desafio do regulador é usar a regulação aplicada à empresa para esta-
belecer incentivos que façam com que ela, ao usar seu maior conhecimento sobre os custos 
e sobre o mercado, visando maximizar o lucro, opte por decisões que levem a comportar-se 
como se estivesse num mercado competitivo”. PINHEIRO, Armando Castelar; e SADDI, Jai-
ro. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 2ª edição, p. 262.

182 Regulating by means of economic incentives might be thought to offer an escape from highly 
restrictive, rule-bound, C & C regimes. According to the incentives approach, the potential mis-
chief causer, say a polluter, can be induced to behave in accordance with the public interest by 
the state or a regulator imposing negative or positive taxes or deploying grants and subsidies 
from the public purse. Thus, not only can taxes be used to penalize polluters, but rewards can 
be given for reductions in pollution, or financial assistance can be given to those who build 
pollution-reducing mechanisms into their production or operational processes. An example of 
such an incentive strategy at the broadest level was the differential tax on leaded and unleaded 
petrol that was introduced into Britain in 1987. BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; e LODGE, Mar-
tin. The Oxford Handbook of regulation. United Kingdom: Oxford University Press, 2010, p. 111.

183 “O fenômeno que aparece quando um indivíduo ou uma firma tem uma atividade, mas 
não arca com todos os custos (externalidade negativa) ou não recebe todos os benefícios 
(externalidade positiva).”  STIGLTZ, Joseph E. Introdução à Microeconomia. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003, p. 369.
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As externalidades podem ser internalizadas através de uma alocação efi-

ciente de risco que determine, por exemplo, ser responsabilidade do conces-

sionário “VIII — Responder pelos danos e prejuízos causados a terceiros, resul-

tantes, direta ou indiretamente, da lavra”.184 Como o custo para arcar com tais 

riscos é elevado, tal dispositivo cria incentivos para que a mineradora atue com 

prevenção, uma das medidas mais eficazes para evitar o dano.

No entanto, a alocação dos riscos ambientais e a atribuição de multas ele-

vadas não foram suficientes para garantir a prevenção da mineradora Samarco 

nas suas barragens de rejeito. A ausência de enforcement da regulação, no 

entanto, pode ter origem em uma falha regulatória. Devido a acidentes ocorri-

dos em barragem, o órgão ambiental de Minas tem rejeitado o licenciamento 

de diversas barragens. Em 2014 foram rejeitados cerca de 81% das solicitações 

requeridas.185

Há, no entanto, outras formas de tentar controlar a externalidade nega-

tiva, como imposto pigouviano, criação de um mercado para a externalidade 

— como um índice máximo de poluição admitido o qual pode ser vendido, tal 

como ocorre no mercado de carbono —, ou a atribuição de propriedade ao 

bem ambiental, como forma de tornar rentável a proteção.

2.5.2.2. Social

As externalidades sociais, por sua vez, ocorrem devido ao fluxo migratório in-

tenso que ocorre para as regiões mineradoras decorrente das promessas de 

empregos. Contudo, muitas vezes os municípios não possuem infraestrutura 

suficiente para comportar o crescimento da densidade demográfica.

Dessa forma, tanto o abastecimento de água fica comprometido, quanto o 

próprio sistema de coleta de resíduos sólidos, o que além de gerar uma queda 

na qualidade de vida da população acarreta um aumento do nível de doenças. 

Com os trabalhadores o número da prostituição também se eleva, assim como 

o da violência.186

184 Regulamento do Código de Mineração. Art. 54. Além das obrigações gerais constantes 
dêste Regulamento, o titular da concessão de lavra ficará sujeito às exigências abaixo dis-
criminadas, sob pena de sanções previstas no Capítulo XVI dêste Regulamento: (...) VIII 
- Responder pelos danos e prejuízos causados a terceiros, resultantes, direta ou indireta-
mente, da lavra;

185 “Para o especialista em direito minerário do LL Advogados, Bruno Feigelson, o estímulo 
para a construção ou renovação de barragens do ponto de vista ambiental é baixo. ‘Parece 
haver um incentivo estatal para as barragens se manterem antigas’, pondera. Segundo ele, 
a decisão do licenciamento ambiental em Minas é feita por um colegiado. ‘Dada a gravidade 
do caso, fica difícil acreditar que a Samarco possa conseguir uma nova licença’, pondera”. 
Disponível em: http://www.lllaw.com.br/processo-de-licenciamento-pode-ter-levado-sa-
marco-a-nao-assumir-falhas-diario-comercio-entrevista-com-o-dr-bruno-feigelson/. Aces-
sado em 01 de dezembro de 2015.

186 “Embora quase todos tenham um PIB per capita superior à média estadual, os demais 
indicadores mostram que essa riqueza não necessariamente é traduzida na melhoria da 

http://www.lllaw.com.br/processo
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qualidade de vida das populações. Em parte, isso pode ser explicado pelo inchaço popula-
cional resultante das “promessas de emprego” que acompanham os projetos minerais. Nos 
municípios listados, sete tiveram um crescimento populacional superior à média estadual, 
com destaque para Parauapebas, Canaã dos Carajás e Ipixuna que cresceram, em sete 
anos, 66%, 68% e 127%, respectivamente. Uma das consequências desse rápido crescimen-
to é a incapacidade do município de investir, na mesma velocidade, em saneamento básico, 
por exemplo. Assim, metade dos municípios listados tem taxas de internações por doenças 
parasitárias maiores do que a média estadual. Apesar do aumento da renda média da po-
pulação, uma parte considerável é excluída desse crescimento, tanto que, em oito desses 
municípios, tem havido aumento do percentual de crianças que nascem com baixo peso, 
com destaque para Rio Maria onde, apesar do PIB per capita ter crescido 88%, o número de 
crianças abaixo do peso subiu 250%. Por fim, outra consequência fortemente associada ao 
tipo de crescimento promovido pelos empreendimentos minerais no Pará é o aumento da 
violência. Em quatro dos municípios analisados, a taxa de mortalidade por agressão é muito 
superior à média estadual; nesse sentido, chama muito a atenção o crescimento da mor-
talidade por agressão em municípios como Itaituba (547%) e Canaã dos Carajás (449%). 
Essa realidade provocou os membros da caravana: por isso eles visitaram as comunidades 
com os maiores conflitos no Pará (a área de Barcarena, onde ocorre o beneficiamento de 
alumínio) e comunidades da região de Marabá, fortemente afetada por mineração. Na últi-
ma etapa, eles foram até Açailândia, no Maranhão, onde a mineração alimenta a produção 
de ferro-gusa, atividade fortemente poluidora. Em cada uma das cidades, a população nos 
relatava os problemas que enfrenta e foram discutidas possíveis estratégias conjuntas para 
garantir o respeito de seus direitos. Vila Sansão, por exemplo, é um pequeno povoado de 
menos de 2.000 pessoas, localizado na zona rural de Parauapebas (PA), a 42 quilômetros 
da sede do município.

  Nas terras do povoado foi encontrada a maior reserva de cobre do país (784 milhões 
de toneladas). Dado que a chegada dos grandes empreendimentos de exploração dessas 
reservas foi pouco informada e discutida com a população local, tais empreendimentos 
trouxeram de forma repentina “toneladas de homens” para se instalar a apenas 5 km do 
povoado, conforme relatou a professora Ivone, moradora da vila. Apesar das melhorias na 
infraestrutura de transporte, a chegada de 5.000 homens de uma vez provocou a cons-
tante falta de água e de energia na Vila, além da contaminação ambiental pela disposição 
inadequada do lixo. Em paralelo, aumentou significativamente a prostituição e o alcoolismo 
no povoado. Os produtores rurais, principalmente os mais jovens, vêm trocando a produ-
ção de alimentos pelo trabalho nas empresas mineradoras. Todavia, devido à sua baixa 
qualificação, eles assumem, em geral, os trabalhos mais pesados e com remuneração mais 
baixa e, após o início das operações, provavelmente estarão entre os muitos trabalhadores 
que serão dispensados, sem condições de retornar à atividade rural.

  Dessa forma, o empreendimento modificou a dinâmica social da comunidade inteira e 
poderá causar sua desestruturação. Apesar desse quadro, alguns moradores, articulados 
com a Comissão Pastoral da Terra e com estudantes universitários (do Campus Marabá 
da Universidade Federal do Pará) não desanimaram, e estão desenvolvendo estratégias 
para profissionalizar os agricultores e aumentar sua renda, por meio da fruticultura, pis-
cicultura e caprinocultura. O mesmo acontece em Ourilândia do Norte, Sul do Pará, onde 
vai ser implantado um grande projeto de mineração de níquel. Conforme nos contou Hélio, 
um pequeno produtor rural, lá os agricultores organizados lançam mão de estratégias de 
resistência e protesto (como o fechamento de estradas) ou de denúncia (como uma Ação 
Civil Pública contra a venda ilegal de lotes de assentamentos rurais) frente à ameaça de 
perderem suas terras e com elas seu meio de subsistência. O objetivo mínimo desses tra-
balhadores é garantir a união das famílias do povoado, a fim de pressionar as empresas a 
negociar coletivamente e não por meio de acordos individuais, onde a enorme desigualda-
de de poder entre as partes tende a beneficiar os interesses das empresas. Atravessando as 
terras de Pará e Maranhão, a caravana cruzou muitas vezes com os trens que transportam 
minério: na Estrada de Ferro Carajás circula uma média de 20 trens por dia, cada um com 
cerca de 330 vagões. Isso também é fonte de diversos conflitos: o ruído e as vibrações 
causados por esses trens geram incômodos para as populações que vivem próximas da fer-
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Todas essas externalidades são ocasionadas pela ausência de preparação 

do município para receber a entrada contínua desses trabalhadores. Muitas ve-

zes são municípios pequenos que, sem qualquer aviso prévio, têm que arcar 

com o custo de mudar drasticamente a política administrativa, mas sem verba 

para fazê-lo, uma vez que as compensações advindas da CFEM só serão rece-

bidas depois do início das atividades.

No entanto, os trabalhadores chegam bem antes do início da atividade 

exploratória para poder construir o site. Dessa forma, o município encontra-se 

impossibilitado de opinar acerca da instalação da mineradora na região e não 

tem condições econômicas de realizar as melhorias necessárias para atender 

as novas demandas.

Outra externalidade social gerada é na vida das famílias do município, 

que muitas vezes passam a depender estritamente da atividade mineradora e, 

quando essa encerra as atividades, a economia da cidade também desaparece.

Essas externalidades podem ser internalizadas através de um programa a 

ser realizado entre a mineradora, as prefeituras e a comunidade para que seja 

pensada uma estratégia de desenvolvimento da infraestrutura do local e de um 

programa de capacitação da cidade que independa da atividade mineradora, 

nos moldes do que ocorreu em Juruti, caso já citado no presente trabalho.

2.5.3. Barreiras à entrada

São três as principais barreiras à entrada187 na atividade minerária, sendo elas 

barreiras legislativas, financeiras e físicas.

rovia, chegando a causar rachaduras nas casas. Devido ao tamanho dos trens e à ausência 
de passarelas, quando os trens param, interrompem as atividades cotidianas das pessoas 
que são obrigadas a atravessarem os trilhos sob os vagões. Como consequência da falta 
de segurança no transporte ferroviário na região, é frequente a morte por atropelamento 
de animais e pessoas, não havendo políticas das empresas específicas para lidar com esse 
problema. Segundo Relatório de Sustentabilidade da Vale, o número de acidentes de trem 
nos últimos anos foi 59 (2005), 63 (2006) e 46 (2007).” MILANEZ, Bruno et al. Impactos 
da mineração. Le Monde Diplomatique–Brasil, v. 10, 2010.  Disponível em: http://www.ufjf.
br/poemas/files/2014/07/Milanez-2010-Impactos-da-minera%C3%A7%C3%A3o.pdf. Aces-
sado em 26 de novembro de 2015.

187 “Os oligopolistas usam práticas restritivas para reduzir a competição e assim aumentar 
os lucros. Outra forma de reduzir a competição e impedir outras firmas de entrarem no 
mercado. Isso se chama impedimento à entrada. O impedimento à entrada busca limitar o 
número de firmas – presume-se que, quanto menor o número de firmas, menor a pressão 
competitiva. Existem barreiras naturais à entrada, como os elevados custos fixos discuti-
dos anteriormente neste capítulo. Mas em geral eles não são tão altos que favoreçam a 
existência de uma firma única. Quando há algumas barreiras naturais – e a competição é 
limitada –, aqueles que estão no mercado com frequência tentam suplementar as barreiras 
naturais com barreiras estratégicas, isto é, atuam de tal modo que não haja atrativo para 
novas firmas entrarem no mercado.” STIGLTZ, Joseph E. Introdução à Microeconomia. Rio 
de Janeiro: Campus, 2003, p. 213.

http://www.ufjf.br/poemas/files/2014/07/Milanez
http://www.ufjf.br/poemas/files/2014/07/Milanez
http://A3o.pdf
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2.5.3.1. Legislativa

As barreiras legislativas advêm das diferentes determinações constantes do 

Código Minerário.

Em primeiro lugar, temos a barreira que restringe o rol de pessoas físicas 

e jurídicas aptas a requerer a autorização de pesquisa e concessão de lavra. 

Segundo a redação do art. 15, somente pessoas físicas brasileiras ou empresas 

legalmente habilitadas no país poderiam fazê-lo:

Art. 15. A autorização de pesquisa será outorgada pelo DNPM 

a brasileiros, pessoa natural, firma individual ou empresas legal-

mente habilitadas, mediante requerimento do interessado. (Reda-

ção dada pela Lei nº 9.314, de 1996)

Como foi visto nos capítulos anteriores, tal determinação é fruto de uma 

política nacionalista da Era Vargas que visava resguardar os bens nacionais 

aos brasileiros. No entanto, a legislação está na contramão do que orienta o 

Banco Mundial. Isso porque a determinação não evitará a vinda das empresas 

estrangeiras para o país, mas encarecerá o processo, dado que os nacionais 

irão transacionar com tal direito.188

Outra barreira à entrada de caráter normativo consiste em que a regu-

lação atual para a pesquisa garante ao titular da autorização de pesquisa o 

direito exclusivo de pesquisar a área. O Regulamento do Código de Mineração 

(Decreto nº 62.934/1968)189 prevê que a autorização de pesquisa será indeferi-

188 “This review of licensing practices therefore seeks to identify certain principles that are 
embodied in most good mining regulatory regimes. It also identifies some of the different 
ways various countries and sub-national jurisdictions have put these principles into prac-
tice. In spite of national and regional variances, most good mining regimes that effectively 
balance investor rights, individual and community rights, and government policy objecti-
ves and revenue requirements include all or most of the common elements, which can be 
considered best practices in mining licensing: (…) Non-discrimination between local and 
foreign nationals (exceptions may be made for artisanal and small-scale mining): Discrimi-
nation does not necessarily keep out foreign investors, but it does enable local nationals 
to earn rents from possession of mining rights that they cannot develop themselves. This 
raises the effective investment cost and may make some otherwise viable projects unat-
tractive to foreign investors.”  (grifo nosso) Krakoff, Charles. 2011. Sector licensing studies: 
mining sector. Washington, DC: World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/
en/2011/01/13318233/sector-licensing-studies-mining-sector

189 Art. 17. O requerimento de autorização de pesquisa ou de concessão de lavra será indeferi-
do e arquivado, por despacho do Diretor-Geral do DNPM: I - Se a área for objeto de pedido 
anterior de autorização de pesquisa ou de concessão de lavra de jazida em disponibilidade; 
II - Se a área estiver subordinada ao direito de requerer a lavra, assegurado ao titular de 
autorização de pesquisa, ou sucessor, em decorrência de aprovação de relatório de pes-
quisa; III - Se a área estiver sujeita à autorização de pesquisa, concessão de lavra, manifesto 
de mina ou Reconhecimento Geológico. §1º Ocorrendo interferência apenas parcial da área 
requerida com qualquer das referidas nos itens I, II e III dêste artigo e desde que a pesquisa, 
na área remanescente se justificar, técnica e econômicamente, a critério do DNPM, o reque-

http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/01/13318233/sector
http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/01/13318233/sector
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da no caso de já haver um pedido anterior ou sujeita a autorização de pesquisa 

ou concessão de lavra.

O intuito dessa regulação restritiva é garantir incentivo à realização de 

pesquisa de modo a superar a incerteza do desconhecimento geológico. Sem o 

princípio da prioridade que corresponde ao mecanismo de escolha do agente 

que possuirá a autorização de pesquisa é possível que um número inferior de 

empresas se aventurasse a realizar pesquisas, além de acarretar um risco de 

seleção adversa,190 pois quando grandes mineradoras solicitassem determina-

da área para pesquisa, vários aventureiros poderiam fazer o mesmo devido ao 

indicativo de que naquele local haveria minério (free riders).191

Dessa forma, as mineradoras ficariam mais receosas ao solicitar a autori-

zação, pois poderiam acabar perdendo uma área estratégica para uma que re-

alizasse a pesquisa mais rapidamente e solicitasse a concessão de lavra. Acre-

dita-se que as grandes mineradoras não sairiam do mercado em decorrência 

da ausência do procedimento específico, mas desincentivaria a solicitação da 

autorização de pesquisa.

Como visto, a etapa de exploração também constitui um monopólio cria-

do pelo direito positivo, uma vez que determinada área só é concedida a uma 

empresa específica. Observe que a situação é diferente em alguns países que 

permitem explorações de uma mesma área por mineradoras distintas, desde 

que cada uma possua concessão de exploração de um minério específico.

Nesses casos, todavia, é mais difícil realizar a responsabilização da minera-

dora por eventuais danos ambientais e sociais que ocasionar. Caso se aplique a 

legislação ambiental brasileira de que não é necessário que a mineradora tenha 

ocasionado o dano ambiental, mas tão somente contribuído de alguma forma 

para que ele ocorresse ou que não tenha feito nada para impedi-lo, é possível 

que ambas as mineradoras diminuam ao máximo o seu gasto com segurança.

Isso porque, como a empresa 1 não possui meios coercitivos para evitar 

que a empresa 2 adote comportamentos irresponsáveis e tenha que, ainda as-

sim, arcar com os custos de eventual dano devido à dificuldade de determinar 

rente será, prèviamente consultado se lhe interessa reajustar seu pedido. §2º Indeferido o 
requerimento, nenhum direito terá adquirido o requerente com a protocolização do pedido.

190 “Seleção adversa: é o que se dá quando uma companhia de seguros aumenta seu preço e os 
que cancelam o seguro são precisamente os de menor risco (os que têm a menor probabi-
lidade de fazer uso do seguro), de modo que a composição dos que fazem o seguro muda 
de modo adverso para a seguradora; agora é usado de modo mais geral para designar os 
efeitos da composição de trabalhadores, de devedores, de produtos sendo vendidos, e assim 
por diante, que resultam de alterações de salários, taxas de juros, preços ou outras variáveis.” 
STIGLTZ, Joseph E. Introdução à Microeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2003, p. 373.

191 “Carona: quando alguém desfruta do benefício de um bem (público) sem pagar por ele; 
como é difícil excluir alguém de usar um bem público puro, os que desfrutam dele têm um 
incentivo para evitar pagar por ele (isto é, ir de carona)”. STIGLTZ, Joseph E. Introdução à 
Microeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2003, p. 366 – para mitigar o carona.
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a mineradora que deu azo ao mesmo, há uma tendência a ambas as empresas 

de eliminarem seus gastos com segurança ambiental e arcarem com o dano 

quando o mesmo ocorrer.192

Por situações como essa, o Banco Mundial orienta que a concessão de 

lavra seja concedida a uma única mineradora.193

2.5.3.2. Financeira

A atividade minerária possui uma quantidade elevada de custos afundados 

tanto na fase de pesquisa quanto na de exploração, o que limita o número 

de entrantes àqueles que possuem elevado capital para investir, são aptos 

a assumir risco e possuem fluxo de caixa para assumir um investimento de 

longo prazo.

São exemplos de custos afundados os gastos com pesquisa que não en-

contram jazida com viabilidade econômica e financeira, os custos de mobiliza-

ção para a implementação de um site de pesquisa, dentre outros.

Nesse aspecto vale ressaltar que a atividade mineral é uma economia de 

escala, o que significa que o custo para produzir a primeira tonelada é altíssimo, 

mas vai decrescendo à medida que mais minérios vão sendo lavrados. Portan-

to, apesar de um aporte inicial alto, os valores tendem a cair uma vez já tendo 

a atividade sido instalada.

2.5.3.3. Física

As barreiras físicas, por sua vez, são fruto da infraestrutura em logística neces-

sária para o beneficiamento e exportação do minério. Nesse aspecto muitas ve-

zes não há transporte para o minério na região em que a mina está localizada, o 

que importa na impossibilidade de acesso à infraestrutura, a menos que a mes-

ma seja construída pela própria mineradora. Vale ressaltar que são necessários 

192 Sobre o tema, vide SAMPAIO, Rômulo Silveira da Rocha. Fundamentos da responsabilida-
de civil ambiental das instituições financeiras. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

193 “This review of licensing practices therefore seeks to identify certain principles that are em-
bodied in most good mining regulatory regimes. It also identifies some of the different ways 
various countries and sub-national jurisdictions have put these principles into practice. In 
spite of national and regional variances, most good mining regimes that effectively balance 
investor rights, individual and community rights, and government policy objectives and reve-
nue requirements include all or most of the common elements, which can be considered best 
practices in mining licensing: (…) Exclusivity of exploration and mining rights in designated 
concession areas: Some countries grant exclusivity on a claim only for one or more specified 
minerals, allowing others to explore and exploit deposits of other minerals in the same area. 
This can create confusion and lead to disputes, and reduce security of rights, which in turn 
can deter investment. Allowing exclusivity also allows exploration companies, even if depo-
sits of the primary mineral they seek prove commercially unattractive, to benefit from disco-
very of other deposits that may be commercially exploitable.” Krakoff, Charles. 2011. Sector 
licensing studies: mining sector. Washington, DC: World Bank. http://documents.worldbank.
org/curated/en/2011/01/13318233/sector-licensing-studies-mining-sector.

http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/01/13318233/sector
http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/01/13318233/sector
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investimentos elevados e prazo extenso para a construção de uma estrada de 

ferro, ou um mineroduto, o que resulta em uma elevação do passivo inicial.

Observe-se que tal barreira acarreta uma enorme dificuldade em explorar 

determinada área, já que os meios de transporte do minério não são constru-

ções triviais. Estima-se que uma ferrovia demore cerca de 15 anos para ser 

construída, isso sem contar com o valor da obra. Logo, não é qualquer área ou 

jazida que possuirá viabilidade econômica também devido à ausência de infra-

estrutura para escoar a produção.

A barreira está presente também para captar outros insumos necessários 

à atividade exploratória, como água e energia em larga escala. Como o site ex-

ploratório é localizado em locais remotos, o acesso a tais bens torna-se difícil 

e exige um planejamento próprio para a transmissão de energia e garantia de 

suprimento de água.

Buscar datas de implantação das ferrovias e das mineradoras. Ver quem 

chega antes, a infraestrutura ou a mineração.

2.6. As ineficiências que podem ser observadas na indústria minerária

2.6.1. Ineficiência alocativa

A ineficiência alocativa decorre de uma falha de governo e não de mercado, 

uma vez que advém da legislação adotada. Trata-se de uma concessão de lavra 

com prazo determinado, na qual o incentivo do concessionário é explorar toda 

a reserva do bem mineral até o final do prazo.

Há duas consequências principais: (i) a exploração independente da de-

manda de mercado, o que gera custos com estocagem ou a perda de um valor 

mais vantajoso; e (ii) a possível lesão ao bem ambiental, uma vez que, em exis-

tindo prazo, a concessionária possuirá mais interesse em explorar o bem com 

agilidade do que tomar cautela para evitar prejudicar um outro corpo mineral 

que possa vir a interessar no futuro.

As falhas de mercado comprometem a concorrência e permitem o abuso 

do poder de mercado pelas empresas dominantes. Dessa forma, quando o mer-

cado não consegue se autorregular e provoca tais distorções, o governo deve 

intervir para evitar a perda de eficiência gerada no ambiente competitivo.194 

194 “Há três razões básicas pelas quais o governo intervém na economia: 1) melhorar a eficiên-
cia econômica corrigindo as falhas de mercado; 2) perseguir valores sociais de justiça ou 
equidade, alterando resultados de mercado; e 3) perseguir outros valores sociais tornando 
obrigatório o consumo de certos bens, chamados bens meritórios, e proibindo o consumo 
de outros, chamados bens não meritórios (nocivos). (...) [Há] cinco fontes de falhas de mer-
cado na economia: concorrência imperfeita, informação imperfeita, externalidades, bens 
públicos e mercados ausentes. Há programas governamentais destinados a corrigir cada 
uma dessas categorias de falha de mercado. Por exemplo, na concorrência imperfeita, as 
firmas usam o seu poder de mercado para elevar preços e reduzir o produto. Políticas anti-



306 COLEÇÃO JOVEM JURISTA 2016

Para auxiliar tal tarefa, o Banco Mundial traça algumas das melhores práti-

cas para a regulação da atividade minerária, conforme tabela a seguir.

Tabela 6: Problemas selecionados nas outorgas de título minerário
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3. Análise das propostas regulatórias e adequação aos problemas 
postos
A partir do conhecimento setorial normativo, econômico e mercadológico ad-

quirido nos capítulos anteriores, parte-se para uma análise mais detida de al-

guns modelos regulatórios do setor.

A atividade, como já se viu, pode ser dividida entre fase de pesquisa e fase 

de lavra, sendo elas independentes, como ocorre na atualidade, ou outorgadas 

em conjunto. Além disso, o modelo de outorga também pode ser distinto: (i) ao 

invés de autorização, a pesquisa poderia ser outorgada mediante concessão, o 

que aconteceria se o título minerário fosse outorgado em conjunto (pesquisa 

e lavra); (ii) a pesquisa pode permanecer sendo outorgada mediante autoriza-

ção e a lavra ser outorgada mediante concessão precedida de licitação; ou (iii) 

mantém-se o modelo de outorga atual, de concessão de lavra precedida de 

autorização de pesquisa, acrescentando-se, contudo, termo de autorização e 

contrato de concessão.195

O presente capítulo dedica-se a analisar as modificações acarretadas no 

projeto de lei proposto pelo Poder Executivo e pelos três modelos, sendo es-

pecificadas as vantagens e desvantagens de cada um.

O primeiro modelo (licitação conjunta), denominado de regulação mais in-

terventiva, encontra-se em discussão no Legislativo, por meio de projeto de lei 

de iniciativa do Poder Executivo (PL nº 5807/2013). Apesar do foco da análise 

ser no estudo da regulação proposta, alguns dispositivos possuem influências 

relevantes na atração ou na repulsão de investimentos e, por isso, serão alvo 

de análise.

Em seguida, serão abordadas também as propostas do substitutivo elabo-

rado pela Comissão Especial na Câmara, constituída para a análise do projeto 

truste aplicadas pelo governo tratam de manter um mercado competitivo e impedir que as 
firmas abusem do seu poder de mercado. As firmas não produzem na quantidade suficiente 
os bens que têm externalidades positivas (como pesquisa) e produzem em excesso bens 
que têm externalidades negativas (como os que geram poluição). O governo subsidia os 
primeiros e tributa ou regulamenta os últimos. O mercado pode não fornecer certos bens 
para os quais o valor (marginal) parece exceder o custo (marginal). Por exemplo, talvez os 
trabalhadores quisessem comprar um seguro contra os riscos do desemprego ou os idosos 
tentassem comprar um seguro contra riscos de saúde, mas antes de o governo oferecer es-
sas formas de seguridade social havia, na melhor das hipóteses, uma provisão de mercado 
limitada. De forma semelhante, os indivíduos teriam tido interesse em comprar um seguro 
que lhes garantisse o pagamento de uma certa soma todo ano depois da aposentadoria, 
independente de quantos anos vivessem, e que fosse ajustada pela inflação; antes de exis-
tir a seguridade social (o programa governamental que assegura pagamentos mensais de 
aposentadorias), as pessoas  não podiam ter esses pagamentos.” STIGLTZ, Joseph E. Intro-
dução à Microeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

195 Atualmente ambos os atos de outorga são concedidos mediante portaria publicada no 
Diário Oficial.
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de lei, apresentando-se em que se assemelham e em que se afastam do texto 

originalmente proposto.

Por fim, será apresentada uma sugestão de modelo regulatório que man-

tém o princípio da prioridade, mas busca eliminar a assimetria de informações 

inicial entre os concessionários, advinda do desconhecimento geológico. Trata-

-se da licitação entre a pesquisa e a lavra. Esse segundo modelo foi denomina-

do de regulação moderada.

3.1. O modelo de regulação mais interventiva: versão original  

do PL nº 5.807/2013

Em 2013 o Poder Executivo federal apresentou, em regime de urgência, o PL 

nº 5.807,196 que cria um novo regime regulatório para a atividade de mineração, 

além de criar a Agência Nacional de Mineração (ANM) e o Conselho Nacio-

nal de Política Mineral (CNPM). Tal proposição gerou enorme receio no meio 

empresarial,197 uma vez que rompe com o modelo de outorga vigente e atribui 

amplos poderes discricionários ao Poder Executivo em decisões estratégicas 

para a atividade.

Pelo modelo proposto no PL, a pesquisa e a lavra seriam outorgadas de 

forma conjunta, mediante licitação ou chamada pública.198 A licitação, nos mol-

des do RDC, seria adotada nas áreas determinadas por ato do Poder Executi-

vo199 (áreas estratégicas), enquanto nas demais áreas seriam realizadas chama-

das públicas que poderiam ser deflagradas por iniciativa do Poder Executivo 

ou por provocação do interessado.

As áreas estratégicas seriam determinadas com base em proposta rea-

lizada pelo Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM), órgão vinculado à 

Presidência da República e presidido pelo Ministro de Minas e Energia. Ou seja, 

apesar de existir um órgão técnico no projeto de lei, a Agência Nacional de 

Mineração (ANM), autarquia federal em regime especial, a propositura das áre-

as a serem licitadas caberia ao órgão político, que possui maior submissão ao 

196 O Projeto de lei é uma iniciativa do Poder Executivo e assinado por Edson Lobão (Ministro de 
Minas e Energia à época), Luís Inácio Lucena Adams (Advogado Geral da União), Guido Man-
tega (Ministro daFazenda à época) e Miriam Belchior (Ministra do Planejamento à época). 
Não obstante as assinaturas,alega-se que todas as discussões para a elaboração do mesmo 
ocorreram entre a Presidência e a Casa Civil, já saindo pronto para submissão ao Congresso.

197 Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/economia/novo-codigo-de-mineracao-
-pode-paralisar-negocios/ e http://www.canalibase.org.br/empresas-fazem-pressao-por-
-novo-codigo-minera/. Acessado em 01 de dezembro de 2015.

198 PL nº 5807/2013. Art. 4º O aproveitamento dos recursos minerais ocorrerá mediante a 
celebração de contrato de concessão, precedido de licitação ou chamada pública, ou auto-
rização.

199 PL nº 5807/2013. Art. 4º, §1º Ato do Poder Executivo federal definirá, a partir de proposta 
elaborada pelo Conselho Nacional de Política Mineral – CNPM, as áreas nas quais a conces-
são será precedida de licitação.

http://veja.abril.com.br/noticia/economia/novo
http://www.canalibase.org.br/empresas
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Executivo. Além disso, não são especificados no PL os critérios que deveriam 

ser utilizados pelo CNPM para indicar tais áreas, fato que atribui elevada discri-

cionariedade ao Poder Concedente e grande insegurança à iniciativa privada.

3.1.1. Licitação

No modelo de lavra e chamada pública, o título minerário seria único e abran-

geria a pesquisa, a lavra, o desenvolvimento da mina, o beneficiamento dos 

minérios e o fechamento da mina.200 Valeria tanto para a pesquisa quanto para 

a lavra. Com esse modelo, portanto, adiciona-se um desafio para a exploração 

da atividade: atrair empresas mineradoras que não possuem conhecimento ge-

ológico. Como as pesquisas em escala mais detalhada só podem ser realizadas 

com o título minerário da pesquisa, todo o conhecimento geológico inicial pro-

veria dos dados informados pelo Governo.

A partir desse momento começam a surgir as primeiras dificuldades: (i) 

não se sabe o nível de detalhamento que as pesquisas disponibilizadas pelo 

Governo teriam; (i.a) se seriam suficientes para atrair licitantes interessados; (ii) 

o ônus econômico que o Poder Concedente teria que suportar para prover tais 

estudos; (ii.a) se haveria recursos para tal dispêndio e de onde adviriam; (iii) 

com que frequência ocorreriam as rodadas de licitação, devido aos custos de 

pesquisa e do procedimento licitatório que teriam que ser arcados pelo Poder 

Concedente.

Tais questionamentos deveriam ter sido respondidos por uma análise de 

impacto regulatório (AIR),201 que demonstrasse as vantagens acarretadas ao 

setor com a mudança no modelo de outorga. A AIR, na verdade, é uma ferra-

menta que permite identificar a adequação da medida elaborada ao fim pro-

posto, logo um auxílio ao legislador na tomada de decisão sobre o bem que 

deseja proteger ou privilegiar. Conforme aponta Patricia Sampaio:

O objetivo da AIR consiste em oferecer múltiplas alterna-

tivas regulatórias ao tomador da decisão, todas precedidas de 

uma análise de custo-benefício ou custo-efetividade, em termos 

econômicos, sociais e ambientais. Ao se considerar, ex ante, os 

impactos das políticas públicas, por meio de um procedimento 

200 PL nº 5807/2013. Art. 3º. A atividade de mineração abrange a pesquisa, a lavra, o desen-
volvimento da mina, o beneficiamento dos minérios e o fechamento da mina. Parágrafo 
único. O exercício da atividade de mineração inclui a responsabilidade do minerador pela 
recuperação ambiental das áreas impactadas.

201 “O instituto de análise de impacto regulatório (‘AIR’) relaciona-se ao objetivo de evitar a 
adoção de políticas públicas cujos custos superem os benefícios sociais esperados”. SAM-
PAIO, Patricia Regina Pinheiro. Regulação e concorrência: a atuação do CADE em setores 
de infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 366.
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administrativo, busca-se evitar a tomada de decisões equivoca-

das, cujos custos sociais terminem por suplantar os benefícios es-

perados ou, ainda, cujos efeitos venham a se mostrar contrários 

ao interesse público que pretendia inicialmente.202

Essa análise, aliás, deve vir em qualquer ato normativo elaborado pelo Po-

der Executivo. Isso porque o Decreto nº 4.176/2002 estabelece no Anexo I um 

rol de perguntas que devem ser respondidas pelo ministério interessado quan-

do estiver elaborando projetos de lei a serem apreciados pela Casa Civil, para 

posterior envio ao Congresso Nacional.

No entanto, o projeto de lei em questão foi apresentado ao Congresso 

Nacional sem qualquer estudo setorial, sendo embasado apenas em “discus-

sões que contaram com as contribuições de diversos segmentos da socie-

dade, das entidades representativas do setor mineral e de entes federados”, 

conforme consta na Exposição de Motivos do PL. Contudo, não foi garanti-

da qualquer publicidade ou contraditório aos documentos produzidos pelas 

entidades ouvidas ou as suas propostas que embasaram as mudanças regu-

latórias.

Dessa forma, o projeto carece de aparato técnico e de material que com-

prove a necessidade ou oportunidade da mudança regulatória e a sua adequa-

ção ao fim pretendido. Como nenhum estudo prévio foi elaborado, as pergun-

tas persistem e aparentemente só serão respondidas a partir da aprovação e 

efetivo funcionamento dos modelos de outorga.

É possível, no entanto, traçar alguns paralelos indicativos sobre o que 

pretende o Poder Executivo, ao se analisar o modelo de outorga adotado 

no setor de Petróleo e Gás, já que o modelo idealizado no PL em muito se 

parece com o existente para exploração e produção no setor mencionado, 

sendo certo que os setores possuem relevantes semelhanças gerais, como 

o fato de ambos serem minérios e possuírem as mesmas fases nas respecti-

vas atividades (pesquisa e lavra, segundo denominação do setor mineral, ou 

exploração e produção, pela nomenclatura utilizada no setor de Petróleo e 

Gás). No setor de O&G, há uma única licitação para concessão simultânea de 

direitos de exploração e produção.

Em relação ao nível de detalhamento dos estudos, tem-se que na 13ª Ro-

dada de Blocos Exploratórios promovida pela ANP, os dados disponibilizados 

variavam entre a escala 1:100.000 e 1:10.000, a depender da localização do 

bloco. Tais escalas garantiram algum conhecimento relevante para as empre-

sas do setor, ou ao menos foram suficientes para atrair um número razoável de 

202 SAMPAIO, Patricia Regina Pinheiro. Regulação e concorrência: a atuação do CADE em 
setores de infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 366.
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competidores. Até a 12ª rodada a média de licitantes era de 34,9,203 o que indica 

a suficiência das informações prestadas.204

No entanto, o número de licitantes para o setor minerário talvez não se re-

pita, pois o nível de conhecimento geológico produzido atualmente pela CPRM 

não passa de 1:100.000. 205 Ou seja, a maior escala (a que possui maior nível de 

detalhamento) disponibilizada no setor minerário é a menor (possui menor ní-

vel de detalhamento) do setor de Óleo e Gás. Dessa forma, a probabilidade de 

êxito de uma mineradora em descobrir uma jazida economicamente viável na 

poligonal licitada, levando-se em consideração somente esse nível de dado, é 

inferior ao da empresa petrolífera, caso sejam considerados minerais que pos-

suem jazidas nas mesmas proporções que as bacias de petróleo.206

Como o nível de informação é inversamente proporcional ao risco de des-

coberta da jazida com potencial, quanto mais detalhado for o estudo disponi-

bilizado na licitação, maior tenderá a ser a quantidade de licitantes atraídos. 

No entanto, para que isso ocorra, novas pesquisas geológicas teriam que ser 

desenvolvidas pela CPRM, e em uma escala maior. Isso significa alocar um cus-

to significativo e de risco elevado ao Poder Concedente, fatores esses que atu-

almente são arcados pelo setor privado.

3.1.2. Licitação vs. Chamada Pública

Além da licitação, o projeto de lei prevê a chamada pública para as áreas em 

disponibilidade. Apesar de claramente atribuir dois regimes distintos (licitação 

e chamada pública), não ficam claros quais as diferenças entre os procedimen-

tos de ambas. A exposição de motivos determina que a chamada pública será 

um “procedimento licitatório simplificado”, mas ao analisar o procedimento 

não há qualquer distinção explícita que demonstre a simplificação do procedi-

mento em relação à licitação.

O instrumento convocatório da chamada pública será instruído com infor-

mações a respeito da localização e as características da área a ser concedida, 

além da minuta do contrato de concessão, os critérios de julgamento da pro-

203 Dados sobre as licitantes habilitadas nas rodadas de licitação da ANP. Disponível em: 
http://www.brasil-rounds.gov.br/Resultado_Rodadas/RESUMO_round1_habilitadas.asp. 
Acessado em 30 de novembro de 2015.

204 Deve-se, no entanto, deixar claro que não passa de um indicativo, uma vez que o número 
de licitantes pode ser justificado por outros fatores, como a propensão das empresas pe-
trolíferas assumirem um nível de risco mais elevado.

205 Para maiores informações consultar o Capítulo 2, tópico “Custos de Pesquisa”.
206 O tamanho da jazida importa no nível de detalhamento que as pesquisas devem ser reali-

zadas para identificá-las. Isso é, se um mineral tende a ter jazidas pequenas, o nível de de-
talhamento da pesquisa (escala do mapa) deve ser maior para que consiga confirmar a sua 
existência. Contudo, se for um minério que possui jazidas com proporções maiores, o nível 
de detalhamento não precisa ser tão elevado, já que dadas as suas proporções irá aparecer 
no mapa ainda que de escala menor.

http://www.brasil-rounds.gov.br/Resultado_Rodadas/RESUMO_round1_habilitadas.asp
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posta e os requisitos necessários para a manifestação do interesse.207 Com ex-

ceção do último requisito, todos os demais são exigidos igualmente na licitação.

Os critérios de julgamento da proposta de chamamento público não estão 

definidos na lei, o que causa insegurança ao particular, mas é possível o enten-

dimento de que os critérios determinados para a licitação poderiam ser igual-

mente aplicáveis ao chamamento público.208 Nesse caso, as distinções tornam-

-se ainda mais tênues.

Questiona-se, portanto, o porquê da existência do regime dúplice. Pensa-

-se em dois motivos principais (i) utilizar o conhecimento minerário já existente 

para obter o maior valor de outorga possível; e (ii) proteger determinadas re-

servas contra a exploração. Explica-se.

A licitação implica alguns ganhos pecuniários ao Estado (bônus de assina-

tura, bônus de descoberta e participação do resultado na lavra), além dos en-

cargos da atividade (CFEM,209 TAH,210 TFRM,211 se considerarmos os atualmen-

te existentes). Logo, do ponto de vista da arrecadação pública, tal modelo é 

mais interessante. No entanto, (i) o início da licitação depende tão somente da 

vontade do Poder Concedente e (ii) para que seja realizada, deve existir com-

petição. Como não há competição sem conhecimento, se esse fosse o único 

modelo disponível, a aquisição de novas áreas para exploração ficaria inteira-

mente paralisada até que o Poder Executivo mapeasse o subsolo (atualmente 

leva em torno de dois anos para que o CPRM realize o estudo de uma folha, 

com altos riscos de não encontrar área com potencial econômico e técnico de 

exploração).212

Dessa forma, pode-se ter cogitado da chamada pública como um modelo 

alternativo no qual a empresa minerária manifesta o seu interesse, mesmo sem 

207 PL nº 5807/2013. Art. 12. O instrumento convocatório da chamada pública conterá infor-
mações a respeito da localização e das características da área concedida, a minuta do 
contrato de concessão, os critérios de julgamento da proposta e os requisitos necessários 
para a manifestação de interesse. §1º Qualquer interessado poderá solicitar o início do pro-
cesso de chamada pública, que será aberto a critério do poder concedente. §2º Concluído o 
processo de chamada pública com a participação de um único interessado, será celebrado 
contrato de concessão, nos termos desta Lei. §3º Caso exista a manifestação de mais de 
um interessado, o poder concedente deverá realizar processo seletivo público, na forma do 
regulamento.

208 PL nº 5807/2013. Art. 11. Nas licitações para concessão de direitos minerários serão con-
siderados, de forma isolada ou combinada, os seguintes critérios de julgamento: I- bônus 
de assinatura; II – bônus de descoberta; III – participação nos resultados da lavra; e IV – 
programa exploratório mínimo. Parágrafo único. O edital de licitação poderá estabelecer a 
utilização de outros critérios de julgamento, desde que combinados com um ou mais dos 
previstos no caput.

209 Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM).
210 Taxa Anual por Hectare (TAH).
211 Taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, explora-

ção e aproveitamento de recursos minerais (TFRM).
212 Para maiores informações retornar ao Capítulo 2, “Custo de Pesquisa”.
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ter conhecimento geológico relevante disponível. A partir dessa manifestação, 

é dada publicidade à solicitação através da chamada pública, que terá o ob-

jetivo de oferecer a área a qualquer um que a deseje. Caso exista mais de um 

interessado, dá-se início ao procedimento licitatório simplificado. O instrumen-

to de convocação irá estabelecer o critério de julgamento, bem como a minuta 

do contrato.

No caso de não haver competição pela área solicitada, não haverá os bô-

nus da licitação para o Poder Concedente, mas tão somente os direitos e obri-

gações advindos do Contrato de Concessão, o qual apresenta um rol mínimo 

de cláusulas mandatórias, dentre elas o plano de aproveitamento econômico, 

o conteúdo local, garantias a serem prestadas pelo concessionário, inclusive 

quanto à recuperação ambiental e realização de investimentos, encargos finan-

ceiros e demais valores devidos pelo concessionário ao Poder Concedente.213

Não fica claro no projeto de lei o que seriam os encargos financeiros, se 

estariam restritos aos encargos tributários ou se incluiriam algum valor de ou-

torga. Apesar de a ausência de concorrência retirar parte do poder de barga-

nha do Poder Concedente ao injetar valores pecuniários no contrato, o inciso, 

tal como está redigido, gera margem à atribuição desses valores, fato que de-

sestimula o nível de investimentos no país devido à elevada discricionariedade 

atribuída ao Concedente.

A segunda hipótese que se levanta para a adoção dos dois modelos muito 

semelhantes (licitação e chamada pública) é que o Poder Concedente deseje 

proteger determinadas áreas que considere estratégicas e, nesse sentido, crie 

um modelo no qual ele será o único que poderá dar início ao procedimento. Na 

prática, o dispositivo impede que a área seja explorada até que o Poder Con-

213 PL nº 5807/2013. Art. 14. O contrato de concessão disporá sobre as fases de pesquisa e de 
lavra e conterá, no mínimo, as seguintes cláusulas: I – a definição do bloco objeto da con-
cessão; II – a obrigação de o concessionário assumir os riscos da atividade de pesquisa e de 
lavra de minérios; III – o direito do concessionário à propriedade do produto da lavra; IV – o 
prazo máximo de duração da fase de pesquisa e o programa exploratório mínimo; V – o 
plano de aproveitamento econômico e os critérios para sua revisão; VI – os critérios para 
devolução e desocupação de áreas do bloco pelo concessionário, para o fechamento da 
mina e para a retirada de equipamentos e instalações, incluída a obrigação de recuperação 
ambiental das áreas afetadas pela atividade, conforme soluções técnicas exigidas pelo ór-
gão ambiental licenciador; VII – os procedimentos para acompanhamento e fiscalização das 
atividades de mineração; VIII – as penalidades aplicáveis em caso de inadimplemento das 
obrigações contratuais; IX – os procedimentos relacionados à cessão dos direitos e obriga-
ções relativas ao contrato; X – as regras sobre solução de controvérsias, podendo prever 
conciliação, mediação e arbitragem; XI – o conteúdo local; XII – a indicação das garantias a 
serem prestadas pelo concessionário quanto ao cumprimento do contrato, inclusive quanto 
à recuperação ambiental e à realização dos investimentos ajustados para cada fase; XIII – o 
prazo de vigência e as condições para a sua prorrogação, e as hipóteses de extinção do 
contrato; XIV – os encargos financeiros e demais valores devidos pelo concessionário ao 
Poder Público; e XV – demais direitos e obrigações do concessionário, inclusive a obrigação 
de indenizar quaisquer danos decorrentes da atividade de mineração.
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cedente abra um procedimento licitatório, o que está dentro de seu escopo de 

atuação como o titular do bem minerário. No entanto, do ponto de vista das 

empresas mineradoras, tal fato gera insegurança quanto à atividade.

Tal conduta demonstra um alto nível de intervenção governamental no se-

tor, com elevado poder discricionário, uma vez que (i) não são estabelecidos os 

critérios para a determinação de uma área como licitável; (ii) qual a frequência 

que essas áreas podem ser determinadas; e (iii) se a área pode ser considerada 

licitável, mesmo depois de o particular ter solicitado a chamada pública.

3.1.3. Chamada Pública

Após a exposição das possíveis causas que levaram à instituição de dois mode-

los com procedimentos quase idênticos, cabe a análise mais detida do instituto 

da chamada pública e os estímulos que garantem à empresa mineradora.

O procedimento de chamada pública inicia-se mediante solicitação de 

qualquer interessado ou a critério do poder concedente. No entanto, não cons-

ta no projeto quais são as informações que devem ser disponibilizadas para o 

início do processo de chamada, se será um mero documento formalizando a 

solicitação, ou se deve vir acompanhado dos estudos prospectivos214 que justi-

fiquem a solicitação para a área.

No modelo atual,215 apesar de não haver chamada pública, para obter a 

autorização de pesquisa o solicitante precisa apresentar, dentre outras exigên-

214 Estudos realizados com base no conhecimento geológico disponível. Para maiores informa-
ções retornar ao Capítulo 2, “Custos de Pesquisa”.

215 Código de Minas (Decreto nº 227/64). Art. 16. A autorização de pesquisa será pleiteada em 
requerimento dirigido ao Diretor-Geral do DNPM, entregue mediante recibo no protocolo 
do DNPM, onde será mecanicamente numerado e registrado, devendo ser apresentado em 
duas vias e conter os seguintes elementos de instrução: I - nome, indicação da nacionali-
dade, do estado civil, da profissão, do domicílio e do número de inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, do requerente, pessoa natural. Em se tratando 
de pessoa jurídica, razão social, número do registro de seus atos constitutivos no Órgão de 
Registro de Comércio competente, endereço e número de inscrição no Cadastro Geral dos 
Contribuintes do Ministério da Fazenda; II - prova de recolhimento dos respectivos emolu-
mentos; III - designação das substâncias a pesquisar; IV - indicação da extensão superficial 
da área objetivada, em hectares, e do Município e Estado em que se situa; V - memorial 
descritivo da área pretendida, nos termos a serem definidos em portaria do Diretor-Geral 
do DNPM; VI - planta de situação, cuja configuração e elementos de informação serão es-
tabelecidos em portaria do Diretor-Geral do DNPM; VII - plano dos trabalhos de pesquisa, 
acompanhado do orçamento e cronograma previstos para sua execução. § 1º. O requerente 
e o profissional responsável poderão ser interpelados pelo DNPM para justificarem o plano 
de pesquisa e o orçamento correspondente referidos no inciso VII deste artigo, bem como 
a disponibilidade de recursos.

  § 2º. Os trabalhos descritos no plano de pesquisa servirão de base para a avaliação ju-
dicial da renda pela ocupação do solo e da indenização devida ao proprietário ou posseiro 
do solo, não guardando nenhuma relação com o valor do orçamento apresentado pelo inte-
ressado no referido plano de pesquisa. § 3º. Os documentos a que se referem os incisos V, 
VI e VII deste artigo deverão ser elaborados sob a responsabilidade técnica de profissional 
legalmente habilitado.
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cias, a substância que pretende pesquisar e o plano dos trabalhos de pesquisa. 

Caso sejam mantidos os mesmos requisitos para o novo modelo, a empresa 

mineradora estará, na verdade, divulgando as suas informações estratégicas 

para a área. Nesse caso poderiam existir caronas que demonstrariam interesse 

justamente porque a primeira empresa teria indicado o interesse pela área.

Observe-se que as chamadas públicas são realizadas, em regra, em áre-

as sem estudos geológicos minuciosos; logo, a empresa mineradora teria que 

assumir um risco substancialmente elevado para solicitar a poligonal, sem que 

possuísse uma informação mais detalhada sobre as possíveis jazidas lá existen-

tes e, quando o fizesse, correria o risco de perder a área para um terceiro no 

momento da chamada pública. Isso porque a área seria apresentada a todos, 

e o que garantisse a melhor proposta, pelo critério determinado no próprio 

instrumento convocatório da chamada, obteria a área. Ou seja, não necessa-

riamente aquele que realizou a prospecção e solicitou a área seria o que iria 

garanti-la.

Mesmo se a mineradora arcar com o (i) risco do desconhecimento geo-

lógico; (ii) divulgação das suas informações estratégicas; e (iii) risco de o mi-

nerador perder a área solicitada para terceiro e solicitar o início do processo, 

não significa que o mesmo irá ocorrer. Isso porque a abertura do processo de 

chamada pública fica a critério do Poder Concedente.216

Superadas todas essas fases, caso o Poder Concedente entenda pela aber-

tura, ainda no edital poderá haver problemas, uma vez que esse poderá esta-

belecer “restrições, limites ou condições para a participação de empresas ou 

grupos empresariais na licitação”.217 Pela dificuldade da situação a iniciativa 

privada já se manifestou em algumas situações alertando para o risco de apa-

gão mineral se o Projeto de Lei do Executivo for aprovado nos moldes em que 

foi apresentado.218

Não obstante as críticas apresentadas cabe o registro de que, pela regu-

lação atual, a autorização de pesquisa é solicitada com níveis de conhecimen-

to geológico baixos, portanto, também apresenta elevados riscos de falhas. A 

grande modificação do modelo proposto não estaria na modificação do nível 

de risco, mas sim nos custos despendidos e, principalmente, nos direitos garan-

tidos ao particular. Isso porque não mais existiria o direito de prioridade, já que 

216 PL nº 5807/2013. Art. 12, §1º Qualquer interessado poderá solicitar o início do processo de 
chamada pública, que será aberto a critério do poder concedente.

217 PL nº 5807/2013. Art. 13. O edital da licitação ou instrumento de convocação da chamada 
pública poderá estabelecer restrições, limites ou condições para a participação de empre-
sas ou grupos empresariais na licitação, com vistas a assegurar a concorrência nas ativida-
des de mineração.

218 Disponível em: http://cd.jusbrasil.com.br/noticias/112076813/geologos-apelam-aos-deputa-
dos-para-que-evitem-os-riscos-de-apagao-mineral. Acessado em 01 de dezembro de 2015.

http://cd.jusbrasil.com.br/noticias/112076813/geologos
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para toda solicitação de área seria dada ampla publicidade e questionado aos 

demais players se haveria interesse, sendo os títulos minerários de pesquisa e 

exploração unificados em um único documento.

Haveria, por outro lado, um direito inconteste da mineradora a lavrar a 

área após descoberta da jazida com potencial econômico e técnico, o que di-

minuiria o risco atual da denegação de concessão de lavra pelo Ministro de 

Minas e Energia. Apesar de se cogitar ser remota a possibilidade de denega-

ção, não se pode desconsiderar os custos advindos da demora na apreciação 

do pleito, o risco de não ser deferido, os custos pecuniários advindos da so-

licitação e a eventual deflagração de processo administrativo e judicial. Des-

sa forma, olhando por este ângulo específico, a empresa mineradora possuiria 

vantagem nesse modelo.

Uma grande desvantagem do modelo de licitação conjunta é a exigência 

de elevada capacidade financeira das licitantes, o que dificulta a entrada das 

junior companies.219 De acordo com a redação do PL, dentre os critérios de 

julgamento estão o bônus de assinatura e o bônus de descoberta,220 ambos 

critérios que atribuem vantagem ao licitante que possui maiores condições de 

realizar aporte. Dessa forma, dificulta-se a formação de um mercado para pes-

quisa, o qual teria potencial para ampliar os agentes econômicos no mercado e 

a concorrência do prisma da oferta.

Como foi visto, é comum que as grandes mineradoras solicitem a autori-

zação de pesquisa com o único intuito de evitar que a área seja pesquisada por 

terceiros.221 Para evitar tal prática, o projeto de lei prevê o mecanismo existente 

no setor de Óleo e Gás denominado de Programa Exploratório Mínimo (PEM). 

Trata-se de uma previsão editalícia frequentemente utilizada nas rodadas de 

exploração e produção de petróleo e gás,222 que determina ao licitante apre-

219 Empresas com capital social mais tímido, mas que possuem alta tendência a assumir risco. 
O tema é tratado no capítulo 2, em “Custos de pesquisa”.

220 Art. 11. Nas licitações para concessão de direitos minerários serão considerados, de forma 
isolada ou combinada, os seguintes critérios de julgamento: I- bônus de assinatura; II- bô-
nus de descoberta; III- participação no resultado da lavra; e IV- programa exploratório míni-
mo. Parágrafo único. O edital da licitação poderá estabelecer a utilização de outros critérios 
de julgamento, desde que combinados com um ou mais dos previstos no caput.

221 Para maiores informações retornar ao Capítulo 1, “Falhas do modelo institucional”.
222 Pela redação do edital de licitação da 13ª rodada dos blocos exploratórios: “6.3.2 Programa 

exploratório mínimo (PEM) - O programa exploratório mínimo, expresso em unidades de 
trabalho (UTs), corresponde ao conjunto de atividades exploratórias a ser executado pela 
concessionária. O programa exploratório mínimo ofertado deverá ser obrigatoriamente 
cumprido durante o primeiro período da fase de exploração. As atividades exploratórias 
aceitas e a relação de equivalência das UTs, com os respectivos valores da garantia fi-
nanceira do programa exploratório mínimo, encontram-se na Tabela 22, do ANEXO XIII. 
Somente serão aceitas as ofertas de programa exploratório mínimo expressas em números 
inteiros de unidades de trabalho e em valor igual ou superior ao mínimo estabelecido para 
cada bloco, conforme relacionado na Tabela 21 do ANEXO XII. Qualquer oferta que apre-
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sentar um programa de pesquisa para a área, estabelecendo um cronograma 

que informe o tipo de estudo geológico que se pretende223 e a área que será 

mapeada. Pelo regime atual as únicas obrigações da mineradora durante a fase 

de pesquisa são (i) dar início às pesquisas em até 60 dias da publicação do 

Alvará no Diário Oficial; e (ii) a apresentação do relatório final de pesquisa ao 

término do prazo para realizá-la.

Esses elementos não parecem ser suficientes para controlar a efetiva ex-

ploração da jazida. No modelo atual, na verdade, o maior incentivo que se tem 

para efetivamente realizar a pesquisa é o prazo determinado para fazê-la (no 

máximo de 3 anos),224 contudo pode ser prorrogado com base na avaliação dos 

trabalhos.225 O Código de Minas não especifica a quantidade de prorrogações 

possíveis.

Dessa forma, a implementação do Programa Exploratório Mínimo seria 

uma nova fonte de controle e fiscalização da distorção do setor. No entanto, 

a sua obrigatoriedade só se justifica se houver uma fiscalização efetiva do seu 

cumprimento. Significa, portanto, acrescentar uma obrigação à ANM, sendo 

que a entidade, no porte que o DNPM possui atualmente, não tem condições de 

lidar com as competências atuais, conforme demonstrado no Capítulo 1.

Além disso, sabe-se que a unificação de ambas as fases em um título único 

prejudica a entrada das junior companies, pois essas empresas possuem um 

perfil negocial específico de fazer investimento na pesquisa, que é a fase mais 

barata e, no entanto, a que possui maior risco geológico.

sente um programa exploratório inferior ao valor mínimo definido para o bloco em questão 
será considerada inválida.”

223 No edital do bloco exploratório de petróleo são apresentados os seguintes estudos: Sísmi-
ca, Reprocessamento Sísmico, Gamaespectrometria, Eletromagnético, Geoquímica.

224 Código de Minas. Art. 22. A autorização de pesquisa será conferida nas seguintes condi-
ções, além das demais constantes deste Código: (...) III - o prazo de validade da autorização 
não será inferior a um ano, nem superior a três anos, a critério do DNPM, consideradas as 
características especiais da situação da área e da pesquisa mineral objetivada, admitida 
a sua prorrogação, sob as seguintes condições: a) a prorrogação poderá ser concedida, 
tendo por base a avaliação do desenvolvimento dos trabalhos, conforme critérios estabe-
lecidos em portaria do Diretor-Geral do DNPM; b) a prorrogação deverá ser requerida até 
sessenta dias antes de expirar-se o prazo da autorização vigente, devendo o competen-
te requerimento ser instruído com um relatório dos trabalhos efetuados e justificativa do 
prosseguimento da pesquisa; c) a prorrogação independe da expedição de novo alvará, 
contando-se o respectivo prazo a partir da data da publicação, no Diário Oficial da União, 
do despacho que a deferir.

225 Código de Minas. Art. 22, III: a) a prorrogação poderá ser concedida, tendo por base a ava-
liação do desenvolvimento dos trabalhos, conforme critérios estabelecidos em portaria do 
Diretor-Geral do DNPM; b) a prorrogação deverá ser requerida até sessenta dias antes de 
expirar-se o prazo da autorização vigente, devendo o competente requerimento ser ins-
truído com um relatório dos trabalhos efetuados e justificativa do prosseguimento da pes-
quisa; c) a prorrogação independe da expedição de novo alvará, contando-se o respectivo 
prazo a partir da data da publicação, no Diário Oficial da União, do despacho que a deferir;
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Esse problema, no entanto, é parcialmente mitigado pela existência da 

possibilidade de cessão total ou parcial do título minerário. Dessa forma, a ju-

nior company pode, depois de encontrado uma jazida com potencial técnico e 

econômico, realizar a cessão para uma mineradora de maior porte que possua 

condições de explorá-la, desde que seja aprovado pela ANM.226

Uma vez outorgado o título minerário para a exploração, a concessão terá 

o prazo determinado de até 40 anos227 para a realização tanto da pesquisa 

quanto da lavra. Tal determinação revela-se inadequada, por pelo menos três 

motivos: (i) o prazo para a realização da pesquisa e início da efetiva exploração 

é longo, o que torna o prazo para a amortização dos investimentos e obtenção 

de lucro curto se pensado no período para realizar as operações e obter lucro 

(cerca de 19 anos); (ii) o prazo determinado incentiva o minerador a explorar 

o minério ao máximo, no menor tempo possível, com o objetivo de extrair a 

riqueza ali existente; (iii) a mina é economicamente interessante tanto para o 

Estado, quanto para a comunidade, quando em funcionamento, dessa forma 

deve-se estimular a sua ativação.

Não obstante os pontos apresentados acima, o prazo determinado permi-

te, além dos ganhos advindos do valor de outorga de uma segunda licitação, a 

renegociação contratual de modo a possibilitar a adequação das regras ao mo-

mento vigente, o que tanto pode ser mais interessante para a empresa quanto 

para o Estado.

Como o prazo é determinado, o minerador não possui estímulo para tratar 

com cautela os demais bens minerais que lá existem. Entre realizar a maior 

exploração minerária possível no período determinado e conservar os demais 

bens minerais, provavelmente a mineradora irá escolher o primeiro. Em terceiro 

lugar, lembra-se que o único incentivo para desonerar a área em exploração é 

buscar um novo valor de outorga por meio de nova licitação, isso porque não 

há interesse em que a mina fique desativada, pois é a sua exploração que ga-

rante emprego e impostos para o Estado.

Cabe uma pequena nota a respeito do prazo determinado em caso de 

autorização de pesquisa. Apesar de não ser o modelo que está sendo proposto 

no PL em análise, quando o título minerário é dividido para as fases de pesquisa 

e mineração, o limite temporal é desejável, uma vez que garante (i) maior se-

226 PL nº 5807/2013. Art. 8º O poder concedente poderá permitir a cessão da autorização ou 
do contrato de concessão, desde que o novo concessionário ou autorizatário atenda aos 
requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos pela ANM.

227 PL Nº 5807/2013. Art. 15. O prazo de vigência do contrato de concessão será de até qua-
renta anos, prorrogável por períodos sucessivos de até vinte anos. § 1º A prorrogação de-
penderá do adimplemento pelo concessionário de todas as obrigações legais e contratuais. 
§ 2º No ato da prorrogação, poderão ser incluídas novas condições e obrigações nos con-
tratos de concessão, a critério do poder concedente.
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gurança jurídica ao minerador, já que, pelo modelo atualmente vigente o título 

é precário (autorização); e (ii) incentivo para que o minerador realize as pes-

quisas e não utilize o título minerário para fazer meramente especulação, como 

visto no Capítulo 1. Observa-se, no entanto, que para que o incentivo consiga 

os efeitos desejáveis, uma fiscalização regular é necessária.

Enquanto ainda em lavra, o PL estipula que uma determinada área que já 

possua título minerário228 pode ser explorada por mais de dois agentes, caso 

exista mais de um minério com aproveitamento técnico viável. Nesse caso, 

cabe ao Poder Concedente estipular as condições para a exploração do bem. 

Não há, no projeto de lei, qualquer referência à consulta ao primeiro titular do 

direito minerário.

Como já exposto no Capítulo 2, ao atribuir a mesma poligonal a dois agen-

tes distintos, há maior dificuldade em fiscalizar a origem dos passivos ambien-

tais, o que, dado os elevados custos de manutenção da regulação ambiental 

e dos valores imputados ao concessionário em caso de dano ambiental, gera 

incentivos ao concessionário para despender menos com prevenção.

Por isso, tal determinação deve ser analisada por uma AIR antes de imple-

mentada e mantida apenas se comprovado que os ganhos pecuniários e sociais 

com a exploração de dois minérios em uma mesma área sejam superiores à 

perda com a prevenção ambiental.

Outro ponto que chama a atenção do espectro regulatório diz respeito 

à revogação da concessão a qualquer tempo em caso de relevante interesse 

nacional,229 sendo atribuído ao concessionário o direito à indenização. No en-

tanto, a indenização no “valor do investimento comprovadamente realizado” 

desconsidera o custo de oportunidade do concessionário ao pesquisar diversas 

outras minas e não obter êxito. Não fica claro se o que será indenizado são 

os custos diretos da atividade (mobilização e desmobilização de maquinário) 

ou toda a infraestrutura que precisou ser montada para que a atividade fosse 

228 PL 5.807/2013. Art. 17. O poder concedente poderá autorizar, mediante requerimento do 
interessado, o aproveitamento dos minérios de que tratam os §§ 3º e 4º do Art. 4º, por meio 
de celebração de termo de adesão, observado o disposto em regulamento. § 1º O termo de 
adesão conterá as regras aplicáveis ao aproveitamento mineral, os direitos e as obrigações 
do seu titular, e terá prazo de até dez anos, prorrogável sucessivamente, conforme regu-
lamento. § 2º Não serão aceitos requerimentos de autorização relativos a áreas oneradas 
por outros direitos minerários, exceto nas hipóteses em que for tecnicamente viável a co-
existência de dois aproveitamentos minerais, observado o disposto no art. 21 e obedecidas 
as condições estabelecidas pelo poder concedente. § 3º A competência para expedição da 
autorização poderá ser delegada aos entes federados, observados os critérios e condições 
estabelecidos pelo poder concedente.

229 PL 5.807/2013. Art. 20. Em caso de relevante interesse nacional, mediante ato motivado e 
assegurada a ampla defesa, o poder concedente poderá suspender ou revogar as conces-
sões e autorizações de direitos minerários. Parágrafo único. Revogado o direito minerário, 
seu titular será indenizado em valor equivalente ao investimento comprovadamente reali-
zado e não depreciado ou amortizado.
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possível (construção de moradias para os trabalhadores, sistema de transporte 

do minério — ferrovias ou minerodutos —, indústria de beneficiamento do bem 

mineral, estrutura portuária para exportação e outros).

Dessa forma, o modelo de outorga previsto no PL apresenta três proble-

mas maiores: (i) o bloqueio discricionário de áreas consideradas estratégicas 

que as licitações acarretam; (ii) a dificuldade em lidar com o desconhecimento 

geológico do país que (ii.a) ou irá acarretar o aumento substancial de gastos 

públicos com o setor, pois será preciso realizar as pesquisas, (ii.b) ou arcar com 

o risco de ter uma licitação deserta por não comprovar o potencial econômico 

da área; e (ii) a dificuldade adicional criada às junior companies para entrar no 

mercado, o que diminui o número de players e prejudica a competitividade. 

Já algumas determinações contratuais também são aptas a comprometer a 

atratividade do setor, tendo como principais falhas identificadas: (i) o prazo 

determinado para realizar a exploração; (ii) a outorga da área para mais de um 

agente; e (iii) a revogação a qualquer tempo em caso de interesse nacional, 

sem que haja critérios de indenização bem definidos.

3.2. Modelo de Regulação menos interventiva  

(o Substitutivo ao PL 5.807/2013)

O substitutivo foi elaborado pela Comissão Especial destinada a proferir pare-

cer sobre o projeto de lei nº 37/11, primeiro projeto de lei destinado a alterar o 

Código de Minas. A essa proposta normativa estão apensados outros projetos 

de lei, dentre eles o do Poder Executivo discutido acima. A proposta do substi-

tutivo foi assinada pelo Deputado Leonardo Quintão, mas recebeu colaboração 

de advogados do setor,230 além de opiniões de bancadas parlamentares e da 

população por meio das audiências públicas.

O substitutivo tenta eliminar, principalmente, a discricionariedade do Po-

der Concedente sob os títulos minerários. Para tanto, logo no art. 1º é especifi-

cado que a União e a ANM possuem competência para organizar a exploração 

da atividade, no sentido de regulá-la, discipliná-la e fiscalizá-la. Dessa forma, a 

União, que no PL nº 5807 possui amplos poderes para determinar o início do 

processo de concessão da atividade, volta a atuar como planejadora setorial e 

a ANM como agente regulador e não determinante da exploração.

Além disso, apesar do substitutivo conservar o disposto no PL nº 5.807/2013 

no que se refere às áreas estratégicas231 serem outorgadas mediante licitação 

230 BBC Brasil. Novo código da mineração é escrito em computador de advogado de minera-
doras. Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151202_escrito-
rio_mineradoras_codigo_mineracao_rs. Acessado em 07 de dezembro de 2015.

231 Substitutivo. Art. 8º, § 1º Ato do Poder Executivo federal definirá a partir de proposta ela-
borada pelo Conselho Nacional de Política Mineral – CNPM, as áreas nas quais a concessão 
será precedida de licitação.

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151202_escritorio_mineradoras_codigo_mineracao_rs
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151202_escritorio_mineradoras_codigo_mineracao_rs
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e constituírem regra geral, essa só irá ocorrer em áreas caracterizadas pela 

existência de recursos ou reservas minerais.232 Para todas as demais áreas, o 

mecanismo de outorga permanece como está, ou seja, concessão precedida de 

autorização de pesquisa.233

Com essa nova disposição, dois antigos institutos retornam: (i) o direito 

de preferência, uma vez que não será necessário ter a chamada pública; e (ii) a 

ausência de bloqueio das áreas estratégicas, já que as áreas em que a licitação 

irá ocorrer só serão determinadas (ii.1) depois que já houver informações que 

garantam a existência do potencial mineral da área; e (ii.2) a informação seja 

divulgada a ponto de todos saberem a respeito de tal existência.

As fases voltam a ser separadas, sendo necessária autorização para pes-

quisa e concessão para lavra, o que, como visto, estimula a entrada de novos 

entrantes, já que se criam mercados distintos para ambos.

Para evitar a obtenção e manutenção de títulos minerários de pesquisa 

sem que essas ocorram, a autorização de pesquisa, além de ser por prazo de-

terminado de no máximo seis anos,234 deverá possuir um programa explorató-

rio mínimo.235 Observe que, não obstante as exigências, todas as obrigações 

para evitar a especulação permanecem sendo do tipo comando e controle, de 

modo que só serão efetivas no caso de fiscalização pelo Poder Concedente. 

Dessa forma, construir uma instituição forte e com bom aparato técnico e fi-

nanceiro mostra-se importante.

O substitutivo cria também uma hipótese em que a autorização de pesqui-

sa pode ser negada: caso o Poder Concedente possua interesse em realizar as 

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

233 Substitutivo. Art. 8º, § 3º Enquanto não houver a definição constante do § 1º, todas as con-
cessões serão precedidas de autorização de pesquisa, outorgada mediante requerimento 
do interessado, que assegurará, atendidos os requisitos desta Lei, a obtenção da concessão 
de lavra.

234 Substitutivo. Art. 25. O prazo da autorização de pesquisa será de no máximo seis anos. § 1º 
A  contagem do prazo de pesquisa poderá ser suspensa por período determinado, desde 
que o interessado prove a ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do re-
gulamento. § 2º A suspensão referida no parágrafo anterior exigirá a publicação no Diário 
Oficial da União da decisão fundamentada. § 3º Encerrado o prazo de pesquisa, apresentar-
-se-á relatório que demonstre a existência ou não de recursos, nas condições estipuladas 
pela ANM, sob pena de caducidade do direito à concessão e aplicação de multa de cem 
vezes o valor da Taxa de Fiscalização prevista no Anexo I desta Lei.

  § 4º O prazo para aprovação do relatório de pesquisa não poderá ser superior a cento 
e oitenta dias contados da data do protocolo de entrega junto à ANM. § 5º Decorrido o 
prazo referido no parágrafo anterior sem manifestação expressa da ANM, ter-se-á como 
tacitamente aprovado o relatório de pesquisa apresentado, iniciando-se a contagem do 
prazo para apresentação do plano de aproveitamento econômico.

235 Substitutivo. Art. 22. O Poder Concedente autorizará a realização de pesquisa mineral, con-
siderando: (...) III - a qualidade do programa exploratório mínimo.
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pesquisas da área para fins de licitação.236 Não obstante a margem concedida 

em lei para a denegação, essa deverá cumprir a finalidade pretendida que seria 

realizar as pesquisas na área. Caso o poder Concedente não dê início às pesqui-

sas em até seis meses a área será considerada livre, sendo assegurado ao antigo 

requerente a exclusividade de requerer a área novamente pelo prazo de 10 dias.

O dispositivo está bem construído para evitar a utilização discricionária de 

decisão denegatória pelo Poder Concedente. No entanto, o que se percebe é o 

estímulo à pesquisa imediatamente, o que em si, não é ruim, pois realizar o reco-

nhecimento geológico pode ser feito a qualquer tempo e quanto mais célere for, 

menor a assimetria de informação, desde que a ANM publicize tais informações.

Ocorre que, uma vez descoberta jazida com potencial econômico, a con-

cessão de lavra será outorgada. Dessa forma, o estímulo da regulação seria re-

alizar a exploração imediata do potencial mineral do país, uma escolha possível 

desde que informada.

A concessão de lavra passaria a ter dois modelos de outorga: a licitação para 

as áreas cuja pesquisa foi realizada pela ANM ou as áreas em disponibilidade (como 

já ocorre no atual Código) e mediante aprovação expressa ou tácita do plano de 

aproveitamento econômico apresentado pelo titular da pesquisa. No segundo 

caso, está-se prevendo uma hipótese de dispensa de licitação,237 o que na prática 

já é o que ocorre na atualidade, apesar de não existir a previsão legal para tanto.

A licitação ocorrerá nos moldes da Lei nº 12.462, regime diferenciado de 

contratações, e poderá ser solicitada por qualquer das partes interessadas.238 Os 

critérios mantêm-se os mesmos do projeto de lei nº 5.807/2013 e o edital deverá 

prever,239 dentre outros dispositivos, as garantias a serem apresentadas pelo 

236 Substitutivo. Art. 22, § 4º O Poder Concedente poderá negar a autorização de pesquisa 
em área na qual pretenda realizar pesquisa mineral para fins de futura licitação. § 5º Caso 
a autorização de pesquisa seja negada com base no parágrafo anterior e os trabalhos de 
pesquisa mineral para fins de futura licitação não sejam iniciados pelo Poder Público em 
seis meses, aplicar-se-á à área o disposto no art. 15 desta Lei, assegurando-se, por dez dias 
a partir da data em que a área voltar a ser considerada livre, exclusividade para realização 
de novo requerimento ao interessado que a requerera anteriormente.

237 Substitutivo. Art. 33. Será assegurado ao titular da autorização de pesquisa o direito de 
celebração do contrato de concessão, dispensada a licitação.

238 Substitutivo. Art. 30, §2º § 2º A abertura de procedimento licitatório para a concessão do 
aproveitamento mineral em determinado bloco poderá ser solicitada ao Poder Concedente 
por qualquer interessado, na forma do regulamento.

239 Substitutivo. Art. 30. Aplica-se o disposto na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, às licita-
ções de que trata esta Lei. § 1º O edital da licitação será acompanhado da minuta básica do 
contrato de concessão e disporá sobre: I - o bloco objeto da concessão; II - o prazo máximo 
para a duração da fase de pesquisa e o programa exploratório mínimo; III - os critérios de 
julgamento da licitação; IV - as regras e as fases da licitação; V - as regras aplicáveis para 
a participação de sociedades em consórcio; VI - as regras aplicáveis para a participação 
de sociedades estrangeiras, isoladamente ou em consórcio; VII - a relação de documentos 
exigidos e os critérios de habilitação técnica, jurídica, econômico-financeira e fiscal dos 
licitantes; VIII - as garantias a serem apresentadas pelo licitante; IX - o prazo, o local e o 
horário em que serão fornecidos aos licitantes os dados, estudos e demais elementos ne-
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licitante, a possibilidade de formação de consórcio, a possibilidade de reunir 

várias concessões que estejam em áreas de um mesmo jazimento ou zona mine-

ralizada em uma só unidade de mineração e sobre o conteúdo local. Esse último 

requisito é utilizado no setor de petróleo e gás e possui enormes discussões 

quanto à oneração que implica à atividade. Trata-se de um percentual de traba-

lho advindo da localidade onde a atividade minerária está inserida, de modo a 

estimular a capacitação da comunidade local e geração de renda na localidade.

O contrato de concessão resultante de procedimento licitatório irá prever, 

entre outros dispositivos, sobre o prazo máximo para a realização da fase de 

pesquisa e o programa exploratório mínimo.240 Como o prazo para a explora-

ção é indeterminado,241 a existência de tal prazo para pesquisa evita com que o 

minerador apenas possua o título minerário, mas não realize qualquer atividade 

de pesquisa ou lavra no período.

Observe-se que, além das áreas determinadas pelo CNPM, serão precedi-

das de licitação as áreas em disponibilidade, tal como já ocorre pelo atual Có-

digo de Minas. No entanto, o substitutivo inova ao determinar que, caso a área 

não seja licitada em até 180 dias,242 essa será considerada livre e a obtenção do 

título minerário voltará a ocorrer respeitando o direito de preferência.

De maneira distinta é tratada também a área que foi devolvida sem estudo 

adequado. Essa será considerada livre em 15 dias contados da publicação. Tal 

modificação mostra-se adequada, uma vez que o processo licitatório exige que 

haja conhecimento geológico disponível. Dessa forma, desburocratizar a con-

cessão da área para pesquisa implica diminuir os custos de o particular solicitá-

cessários à elaboração das propostas; X - o local, o horário e a forma para apresentação 
das propostas; XI - a exigência mínima de conteúdo local; XII - a obrigatoriedade de obser-
vância das normas ambientais vigentes; e XIII - a possibilidade de reunir várias concessões 
que estejam em áreas de um mesmo jazimento ou zona mineralizada em uma só unidade 
de mineração, podendo o concessionário concentrar suas atividades de lavra em uma ou 
algumas das concessões agrupadas.

240 Substitutivo. Art. 32, IV e V Art. 32. O contrato de concessão assinado com o vencedor 
do procedimento licitatório disporá sobre as fases de pesquisa e de lavra e conterá, no 
mínimo, as seguintes cláusulas: (...) IV - o prazo máximo de duração da fase de pesquisa e 
o programa exploratório mínimo; V - o plano de aproveitamento econômico e os critérios 
para sua revisão.

241 Substitutivo. Art. 11, I. Art. 11 O Poder Concedente estabelecerá os procedimentos para a 
outorga dos direitos reais de autorização de pesquisa mineral, autorização para aprovei-
tamento de recursos minerais e de concessão, cuja celebração do contrato será precedida 
ou não de licitação. § 1º Serão objeto de licitação: I - em prazo indeterminado, as áreas 
atualmente detidas pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM; II - no prazo 
de seis anos, as áreas consideradas em disponibilidade, nos termos dos arts. 26 e 32 do 
Decreto-Lei nº 227/67 e para as quais não tenha havido a apresentação de propostas de 
interessados.

242 Substitutivo. Art. 15, § 1º As áreas referidas no caput que sejam caracterizadas pela existên-
cia de recursos ou reservas deverão ser licitadas em até cento e oitenta dias contados da 
publicação, na qual deverá constar a indicação dessa qualidade das respectivas áreas.
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-la e realizar as pesquisas necessárias para dar início à exploração. Não há, no 

entanto, regramento quanto a licitação deserta.

A licitação, no entanto, não é o único meio de obter concessão de lavra. 

Após finalizada a pesquisa, o minerador irá apresentar o relatório à ANM que 

terá o prazo de 180 dias para analisá-lo.243 Em sendo aprovado, o titular da 

autorização de pesquisa torna-se concessionário de lavra. As obrigações con-

tratuais são muito similares às atribuídas após a licitação.

Observa-se, portanto, que o substitutivo busca retirar a discricionariedade 

atribuída ao Poder Concedente no PL nº 3.807/2013 e estruturar uma regu-

lação que permita a competição quando essa for viável, pois há informações 

geológicas disponíveis, e que não paralise a atividade devido à ausência de 

pesquisas realizadas pelo Estado.

No entanto, se o intuito do PL era proteger determinadas áreas que con-

sidera estratégicas e somente licitá-las quando possuísse interesse, o substi-

tutivo dificulta tal conduta, dado que atribui prazo ao Poder Concedente para 

realizar suas pesquisas e licitar as áreas. Pela redação atual, caso haja interesse 

das empresas mineradoras, todas as áreas podem ser alvo de exploração, não 

tendo o Poder Concedente controle sob o período em que a lavra irá ocorrer.

3.3. Uma terceira via: intervenção moderada

Não obstante esses terem sido os dois modelos regulatórios em discussão no 

Congresso, outro modelo regulatório pode ser pensado e sugere-se a sua aná-

lise de custo-eficiência através de uma análise de impacto regulatório. Trata-se 

de um modelo no qual haja a manutenção do direito de preferência pela auto-

rização de pesquisa, mas que a concessão do direito de lavra seja outorgada 

somente mediante licitação.

A modelagem, apesar de parecer contraintuitiva no começo, já que retira 

daquele que realizou a descoberta o direito de se apropriar dos benefícios eco-

nômicos advindos da exploração da atividade, se justifica pela estrutura das 

empresas que atuam no setor.

Como visto no Capítulo 2, existem, primordialmente, dois tipos de minera-

doras: as que possuem elevada tendência a assumir riscos, mas possuem bai-

xo capital social, e as que possuem elevado patrimônio econômico, mas não 

desejam assumir tantos riscos. Tendo em vista tal situação, acredita-se que, 

243 Substitutivo. Art. 35. A ANM terá o prazo de cento e oitenta dias para aprovar o plano de 
aproveitamento econômico. Parágrafo único. Aprovado o plano de aproveitamento econô-
mico ou transcorrido o prazo do caput sem manifestação da ANM, o titular da autorização 
de pesquisa tornar-se-á concessionário de lavra, tendo caráter meramente declaratório a 
assinatura do contrato de concessão a ser feita a posteriori.
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ao separar as fases da exploração mineral, haja um potencial maior para atrair 

competidores porque a barreira financeira será mitigada.

Além disso, ao iniciar o procedimento de licitação, pode-se levantar a hi-

pótese de que, dado o alcance das investidas do Estado, esse agente possui 

maiores condições de atrair maiores investidores para a mesa, com o intuito de 

disputar a área. É possível que uma grande mineradora com atuação primordial 

em um país como a Austrália não possua interesse em dar início a pesquisas em 

todos os países que possuem alguma relevância mineral, mas se interesse em 

explorar uma jazida já descoberta. A divulgação de tal informação é capaz de 

elevar o número de competidores por determinada poligonal.

Essa construção regulatória, no entanto, necessita de uma análise de impac-

to regulatório para que possa ser implementada. Discussões importantes para o 

desenho do modelo dependem dessas informações. É o caso da capacidade do 

Estado em atrair novos agentes com os quais as junior companies não consegui-

riam negociar sozinhas, ou então a consequência de uma licitação deserta.

Acredita-se que em uma análise de impacto regulatório, na qual várias mo-

delagens devam ser apresentadas a fim de se avaliar seus custos e benefícios, 

tal possibilidade deveria também ser considerada, visto que elimina as maiores 

dificuldades de ambos os modelos anteriormente apresentados: a alocação do 

custo de pesquisa e a assimetria de informações advinda da concentração de 

títulos minerários em um mesmo grupo econômico que possui maiores conhe-

cimentos geológicos do país.

Considerações finais
O presente trabalho buscou analisar a capacidade do setor minerário para im-

plementar a concorrência na outorga do título minerário, seja na fase de pes-

quisa ou de lavra, bem como sugerir qual o modelo de outorga que mitigaria ao 

máximo as falhas de mercado reveladas no setor.

No primeiro capítulo entendeu-se a formação normativa do setor. A políti-

ca mineral do governo era modificada conforme o intuito do Estado na época, 

que ficava entre promover a exploração para majorar a arrecadação estatal, 

promover o aproveitamento do minério para a industrialização do país e me-

lhorar a balança comercial ou diminuir a exploração com o fim de conservar o 

bem mineral para as gerações futuras.

Para contemplar cada uma das fases vividas pelo país, o minério já foi 

de titularidade tanto do Estado (Coroa Portuguesa, Império, União) quanto do 

proprietário do solo. Da mesma forma a exploração da atividade também pas-

sou por diversos momentos. Iniciou-se pela iniciativa privada na exploração 

do ouro em Minas Gerais, de maneira ainda rudimentar devido à ausência de 

tecnologia.
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Melhorou significativamente o nível de produção com a inserção de tec-

nologia para a transformação do ferro em aço e foi nacionalizada e, posterior-

mente estatizada, no Governo Vargas, seguindo as orientações ideológicas do 

governo, sendo como caso paradigma a estatização da empresa Itabira Iron 

Ore Company que se transformaria em Companhia Vale do Rio Doce.

No entanto, no governo militar voltou-se a utilizar a iniciativa privada 

como aliada do setor, pois a mineração era vista pelo governo não somente 

como estratégica, mas também como um mecanismo de promoção do desen-

volvimento. Nesse período foram pensados os primeiros planos setoriais que 

apresentavam o ideal de realizar o reconhecimento geológico do país.

Após demonstrar que a política mineral foi amplamente modificada ao 

longo dos anos no país, tendo como um das principais preocupações a mitiga-

ção do desconhecimento geológico, passou-se à analise da estrutura regulató-

ria atual, na qual o bem pertence à União, mas pode ter a exploração delegada 

a terceiros.

O Código de Minas de 1940, por sua vez, determina no modelo de outorga 

a autorização de pesquisa sucedida de concessão de lavra em caso de desco-

berta de mina com potencial econômico e técnico. Tal modelo existe desde o 

Código de Minas de 1934, ano no qual a Constituição reestabeleceu a dualidade 

de solo e subsolo e atribuiu à União a titularidade do bem mineral.

Da mesma forma, foi apresentado o princípio da prioridade, que corres-

ponde a um incentivo regulatório criado para que a empresa minerária assu-

ma os elevados riscos e custos da pesquisa mineral. Trata-se da atribuição do 

título minerário de pesquisa a um único titular, aquele que primeiro solicitar a 

autorização. No entanto, levanta-se que tal modelo privilegia as empresas que 

já atuam no mercado nacional e acaba contribuindo para a manutenção do 

oligopólio existente.

Para evitar as falhas de mercado, controlar a delegação dos títulos mine-

rários para pesquisa e exploração da atividade minerária, cujo bem pertence 

à União, e fiscalizar o título concedido, foi criado um aparato institucional que 

normativamente possui completude.

Cabe ao DNPM realizar a outorga do título de pesquisa, as fiscalizações e 

aprovações dos relatórios, ao Ministério de Minas e Energia a outorga do título 

de lavra, à CPRM os estudos geológicos e ao CETEM o desenvolvimento de 

tecnologia que promova a verticalização da produção.

No entanto, a prática revelou uma série de falhas institucionais que ocor-

rem, em sua maioria devido ao baixo efetivo do DNPM, o que o impossibilita 

de realizar todas as fiscalizações necessárias para a condução da atividade e 

construção do banco de dados do país.
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Devido a essa deficiência, que no seu limite implica uma impossibilidade 

de enforcement, algumas empresas utilizaram o seu título minerário de pesqui-

sa para realizar especulações com áreas estratégias e dificultar ainda mais a 

entrada de competidores, fato que importa no subaproveitamento dos recur-

sos minerais e perdas em valores de outorga caso houvesse uma competição 

pela área.

Uma vez exposto o panorama normativo com as suas deficiências, passou-

-se à análise econômica do setor, de modo a buscar compreender o comporta-

mento do agente em caso de mudanças normativas.

Iniciou-se apresentando quais as implicações econômicas que a ativida-

de, e eventual subtração da mesma devido às mudanças regulatórias, podem 

ocasionar na economia do país. Apresentou-se a problemática da doença ho-

landesa, na qual se entendeu que devido a diversidade da matriz econômica e 

ausência de evidências que comprovem a desindustrialização do país no perío-

do dos superciclos das commodities, o país não possui, até então, motivos para 

temer a doença.

Não obstante o diagnóstico de aparente imunidade é necessário que me-

didas de controle de câmbio e políticas de diminuição da dependência do setor 

sejam realizadas, sendo possível, para tanto, a criação de um fundo soberano 

que invista na diversificação da atividade econômica e melhoria de capacida-

des estruturais, como saúde, educação, infraestrutura e instituições.

O fortalecimento das instituições mostrou ser a palavra-chave para con-

trolar também a dependência política do setor. Mais uma vez foi demonstrado 

que, em razão da matriz econômica diversificada, o país não possui depen-

dência política do setor, o que lhe possibilita realizar medidas regulatórias que 

desagradem os oligopolistas em prol da inserção de competitividade setorial.

Se, por um lado, o país tem condições de modificar as regras do jogo 

para permitir uma concorrência maior, do outro, modificações regulatórias 

mostram-se necessárias, como é apontado no capítulo 2.4.

Ciente de tal necessidade, parte-se para o estudo dos custos incorridos 

na atividade em cada uma das suas fases, pesquisa e lavra. Como os estudos 

geológicos no país são incipientes, o custo das pesquisas torna-se mais eleva-

do, o que diminui o número de potenciais entrantes na atividade e os valores 

despendidos com pesquisa.

Na lavra apresentam-se os principais pontos de impacto da atividade que 

acabam por encarecê-la. Como exemplo cita-se a intervenção de instituições 

como o Ministério Público ao longo do processo, ou a demora no licenciamento 

realizado pelo órgão ambiental. Fatos decorrentes de problemas com múltiplos 

agentes.
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Tendo sido compreendido os custos inerentes à atividade e os que podem 

ser mitigados por uma regulação mais eficiente, analisam-se especificamente 

as falhas de mercado do setor, sendo apontada como a principal a assimetria 

de informação entre os concessionários.

Por fim, no terceiro capítulo foram analisados o projeto de lei nº 5.807/2011 

e o seu substitutivo elaborado por Comissão Especial. Chegou-se à conclusão 

de que, muito mais do que as disposições específicas acerca do modelo de 

outorga, o que atribuiu grande instabilidade setorial foi a discricionariedade 

atribuída aos mesmos e a desconfiança nas instituições.

Não obstante tal análise, alguns modelos de outorga que mitigam a assi-

metria de informações foram pensados nos modelos regulatórios apresenta-

dos.

Diante do trabalho realizado, conclui-se que há espaço para mudanças re-

gulatórias que permitam a inserção de maior competitividade no momento de 

outorga do título minerário, desde que seja disponibilizado conhecimento geo-

lógico a ponto de atrair licitantes. O desenvolvimento socioambiental também 

é possível através da inserção de melhores práticas nas cláusulas contratuais 

que promovam o desenvolvimento local.
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Figure 19:  Uncertainty Concerning the Administration, Interpretation 

and Enforcement of Existing Regulations
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Figure 20: Uncertainty Concerning Environmental Regulations
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Figure 21: Regulatory Duplication and Inconsistencies
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Figure 22: Legal System
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Figure 21: Regulatory Duplication and Inconsistencies
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Figure 22: Legal System
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Figure 23: Taxation Regime
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Figure 24: Uncertainty Concerning Disputed Land Claims
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Figure 23: Taxation Regime
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Figure 24: Uncertainty Concerning Disputed Land Claims
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Figure 23: Taxation Regime
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Figure 24: Uncertainty Concerning Disputed Land Claims
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Figure 25: Uncertainty Concerning Protected Areas
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Figure 26: Quality of Infrastructure

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Solomon Islands

Central African Republic

South Sudan

Sudan

Mongolia

Democratic Republic of Congo…

Mauritania

Nigeria

French Guiana

Eritrea

Greenland

Kyrgyzstan

Papua New Guinea

Bolivia

Zimbabwe

Myanmar

Nunavut

Mali

Madagascar

Niger

Honduras

Philippines

Guinea (Conakry)

Laos

Venezuela

Vietnam

Mozambique

Indonesia

La Rioja

Ecuador

Suriname

Kazakhstan

Alaska

Russia

Northwest Territories

Mendoza

Angola

Cambodia

India

Chubut

Yukon

Sierra Leone

Ethiopia

Santa Cruz

Guyana

Thailand

Brazil

Dominican Republic

Uganda

Colombia

Fiji

Burkina Faso

Jujuy

China

Neuquen

Guatemala

Ivory Coast

Rio Negro

  Encourages
Investment

  Not a Deterrent
to Investment

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tanzania

Lesotho

Liberia

Catamarca

Peru

Ghana

Northern Territory

Malaysia

Egypt

Zambia

South Africa

Botswana

Namibia

Chile

Salta

Kenya

Newfoundland & Labrador

San Juan

Ontario

Nicaragua

Bulgaria

Romania

British Columbia

Panama

Western Australia

Mexico

South Australia

Tasmania

Morocco

Queensland

Poland

Uruguay

Manitoba

Quebec

Turkey

Finland

Victoria

New South Wales

New Zealand

New Mexico

Serbia

Norway

Saskatchewan

Alberta

Idaho

Greece

Sweden

California

Washington

Montana

Ireland

Spain

France

Wyoming

Arizona

Michigan

Portugal

Nova Scotia

Nevada

Utah

New Brunswick

Colorado

Hungary

Minnesota



344 COLEÇÃO JOVEM JURISTA 2016

Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies: 2014   77

Figure 25: Uncertainty Concerning Protected Areas
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Figure 26: Quality of Infrastructure
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Figure 27: Socioeconomic Agreements/ Community Development 
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Figure 28: Trade Barriers
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Figure 27: Socioeconomic Agreements/ Community Development 
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Figure 28: Trade Barriers
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Figure 29: Political Stability
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Figure 30: Labor Regulations/Employment Agreements and Labour 
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Figure 29: Political Stability
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Figure 30: Labor Regulations/Employment Agreements and Labour 

Militancy/Work Disruptions
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Figure 31: Geological Database
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Figure 32: Security
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Figure 31: Geological Database
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Figure 33: Availability of Labor/Skills 
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