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Prefácio
H e l e n o T a v e i r a To r r e s 1

É com grande satisfação que apresento ao público leitor esta admirável
obra coletiva, coordenada pelo ilustre colega Paulo Honório de Castro Júnior,
intitulada “Mineração e Siderurgia: aspectos financeiros e tributários”.
Trata-se de primoroso trabalho, rico em informações e eruditas discussões
acerca das mais atuais e importantes questões, relativas ao Direito Financeiro e
Tributário, que se colocam, hoje, no âmbito da mineração e da siderurgia, cuja
importância estratégica e econômica dessas atividades, no contexto nacional e
no internacional, são crescentes.
Questões complexas no campo da mineração e da siderurgia ainda estão a
exigir maturação científica, como são os temas da tributação, do financiamento
ou mesmo das receitas públicas originárias ou transferidas. Daí a oportunidade desta obra, cujos autores são estudiosos experientes e versados na prática
profissional dos setores, o que confere atualidade e notável equilíbrio técnico
e acadêmico.
Apenas como exemplo, veja-se o espaço de debate sobre a duvidosa
constitucionalidade da cobrança da nova Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM, após a vigência da Lei 13.540/2017
e da Portaria 239/2018.
A Constituição Federal de 1988 (art. 20, § 1º) elegeu a “exploração” como
critério de incidência da referida incidência. E asssim já decidiu o Supremo
Tribunal Federal, no RE nº 228.800/DF. Não poderia ser diferente. A CFEM
deve alcançar o que resulta da exploração, ou seja, o resultado da lavra. Não
poderia ir além do que resulta da atividade de extração mineral até o início
do beneficiamento que se configure como “industralização” (pelotização etc),
conforme o art. 36, do Código de Mineração, como limite para a incidência e
base de cálculo. Logo, não poderia a Lei 13.540/2017 alcançar fatos geradores
ou apurar bases de cálculo para além dos limites do resultado da “exploração”,
pela competência da CFEM do art. 20, § 1º da CF.
1

Professor Titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP.
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Não menos relevante é a questão da análise sobre a inconstitucionalidade
da instituição de diversas taxas hídricas e minerárias pelos Estados, o que implica
densa discussão sobre a matéria de repartição de competências constitucionais.
De fato, o tema voltou a ser revisitado em diversos países, o que tem sido
objeto de debates acalorados nos mais importantes fóruns internacionais. Recentemente, a Organização das Nações Unidas, pelo seu Comitê de Tributação
do ECOSOC, do qual temos tido a satisfação de participar nos últimos anos
como observador internacional acadêmico, renovou vários posicionamentos.
As indústrias extrativas podem ser vistas como uma só, dada a semelhança
existente entre elas: o setor é moldado por altos custos na
 forma de investimentos substanciais que não podem ser recuperados se um projeto não for
bem-sucedido; longos prazos de entrega; custos flutuantes e preços voláteis de
commodities que, por sua vez, influenciam a lucratividade da exploração, desenvolvimento e extração, demanda e impactos ambientais, ademais da assunção
dos diversos riscos.2
Em vista disso, diversas iniciativas no setor têm surgido, como, por exemplo, a Extractive Industries Transparency Iniciative (EITI), que tem patrocinado a
importância da transparência neste segmento. O acesso do público aos contratos firmados entre países e investidores, além de abertura para que os órgãos
regulatórios e representantes do povo participem, pode fornecer a confiança
necessária para que governos e investidores tenham legitimidade nas decisões
de alocação de recursos e nas melhores práticas adotadas.3
Destarte, estamos convictos da excelente acolhida desta obra, a qual
constitui fundamental contribuição aos estudos das relações entre as finanças
públicas, a tributação e as políticas regulatórias sobre as atividades de mineração
e siderurgia no Brasil. O desenvolvimento sustentável cobra-nos em avanços
jurídicos, no permanente exame crítico das instituições que ordenam estes
setores fundamentais.

2

3

United Nations Handbook on Selected Issues for the Taxation of the Extractive Industries by Developing
Countries. United Nations: New York, 2017. p. 4.
United Nations Handbook on Selected Issues for the Taxation of the Extractive Industries by Developing
Countries. United Nations: New York, 2017. p.29.
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