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nota do autor

A obra ora apresentada objetiva analisar qual a aplicação vem sendo dada 
aos recursos obtidos pelos municípios brasileiros destinatários da compensa-
ção financeira pela exploração mineral (CFEM). De natureza jurídica bastante 
discutida, essa espécie de receita pública é devida pelas empresas exploradoras 
das riquezas minerais, dentre elas o minério de ferro. Não obstante os recursos 
minerais, inclusive os do subsolo pertencerem à União, a Constituição Federal 
assegura aos Estados e Municípios nos quais explorados esses bens, parte dessa 
receita, aliás, a maior parte, conforme legislação regulamentadora. Iniciamos o 
livro discutindo as teorias justificadoras para a formação do Estado e qual a sua 
finalidade, sobretudo no paradigma do Estado Democrático de Direito. Sempre 
alerta ao alcance do bem comum, verdadeira finalidade do Estado, analisamos 
quais os maiores municípios destinatários dos royalties e verificamos que o fato 
de ser considerado grande arrecadador dessa compensação financeira devida 
pela exploração do minério de ferro, que entendemos ser receita patrimonial 
originária da União e de natureza indenizatória, não significa melhoria do ín-
dice de desenvolvimento municipal dessas localidades. Identificamos ainda que 
a exploração do minério de ferro no país está concentrada praticamente nas 
mãos de uma única sociedade empresária. Percebemos também que nossa Nação 
continua reproduzindo o modelo colonial exportador-importador, ao exportar 
o minério de ferro e importar o aço. Verificamos também que a atividade de 
mineração não tem proporcionado o desenvolvimento às localidades nas quais 
está presente, quer pelo fato dessa atividade não cumprir a necessária função 
social, quer pelo fato dos poderes públicos dos municípios não planejarem a 
adequada aplicação desses recursos em ações capazes de minimizar os impactos 
da atividade mineradora. Além disso, a adoção da legislação planejadora tam-
bém se revela imprescindível, a fim de que o município intervenha diretamente 
no domínio econômico local para incentivar a diversificação das atividades 
produtivas, como forma de prepará-los para a ausência do minério de ferro, 
recurso natural não renovável.
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preFáCio

Duas qualidades colecionadas pelo autor são: paciência e perseverança. Ele 
teve a grandeza de esperar o seu momento para iniciar o mestrado, bem como 
a sabedoria de lutar por um sonho. Os frutos então foram colhidos, digo, o 
mestrado foi defendido e mais um livro foi publicado.

A presente obra escrita pelo Prof. Rodrigo de Castro Lucas é resultado 
de sua dissertação de Mestrado, defendida no Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), na 
área de concentração de Direito Público, linha de pesquisa: Estado, Constitui-
ção e Sociedade no paradigma do Estado Democrático de Direito, e versa sobre 
a mineração, mais precisamente sobre a destinação dos royalties da atividade 
minerária, enquanto recurso natural finito da Nação. Obviamente, os valores 
financeiros arrecadados devem ser canalizados na concretude dos comandos do 
Texto Constitucional brasileiro de 1988, dentre eles, o desenvolvimento susten-
tável e a dignidade humana.

Quando o Prof. Rodrigo Lucas ingressou no Programa de Pós-Graduação 
em Direito da PUC Minas, ele já tinha um tema de pesquisa delimitado, ou 
seja, a destinação dos valores da compensação financeira pela exploração de mi-
neral (CEFEM). Aliás, atividade causadora de graves impactos ambientais e de 
rebaixamento das montanhas de Minas Gerais há décadas. Também já era um 
advogado militante e docente experiente, apesar de sua juventude, com apurado 
gosto pela investigação científica. Por seu encanto pela pesquisa, tivemos a opor-
tunidade de escrevemos um artigo (já publicado), de título: “A Intervenção Mu-
nicipal no Domínio Econômico: o caso dos preços abusivos praticados pelos 
Estacionamentos Privados em Belo Horizonte”, defendido no XXII Encontro 
do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI), 
realizado na cidade de Curitiba/PR, em meados de 2013.

Também tivemos a oportunidade da partilhar outro desafio, em junho de 
2014, quando estivemos em Portugal, na Universidade de Coimbra e no seu Cen-
tro de Estudos Sociais (CES), respectivamente, em Coimbra e Lisboa, em visita 
técnica, investigando a recente faceta do neoliberalismo de regulação com a im-
plementação das políticas socioeconômicas da Troika e do famigerado “Estado 
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Garantidor”. Fomos recebidos na pátria de Camões pelo jurista Antônio José 
Avelãs Nunes e pelo professor de economia José de Castro Caldas.

O trabalho intelectual, ora prefaciado, espelha as preocupações do autor 
com o Brasil, sempre refém de ciclos econômicos ligados aos produtos agrícolas 
(açúcar, café, soja) e a extração de recursos naturais (pau-brasil, ouro e minério), 
desde os tempos da invasão portuguesa as nossas terras em 1500. História bem 
semelhante das demais Nações Latino-Americanas.

Assim sendo, o Prof. Rodrigo Lucas pesquisou, dentro da ótica do Direito 
Econômico e dos comandos constitucionais, como devem ser destinados os 
valores financeiros oriundos da exploração do minério de ferro, especialmen-
te os royalties (CEFEM), deixando bem claro que tais valores devem visar à 
implementação do bem estar social, seja durante a sua exploração, seja após o 
apogeu. Evidentemente, devem ser aplicados no desenvolvimento de uma socie-
dade inclusiva, plural e antagônica, como a nossa, valorizando o instituto do 
planejamento - como impõe a Constituição brasileira de 1988.

Somente planejando a adequada destinação dos recursos dos royalties da 
mineração, dentro da legislação planejadora, exemplificando: a Lei do Plano Plu-
rianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária, objetivando a ma-
terialização dos comandos socioeconômicos e ambientais constitucionais, invia-
bilizaremos o injusto crescimento modernizante brasileiro, sempre benéfico aos 
exploradores dos recursos naturais e às classes dominantes política e econômica.

Ainda, destaco que na fundamentação jurídica da obra se utilizou dos 
ensinamentos doutrinários do introdutor do Direito Econômico no Brasil, o 
Mestre mineiro Washington Peluso Albino de Souza e de seus seguidores.

O autor inicia a obra versando sobre o Estado, sobretudo o seu papel no 
modelo Democrático de Direito; depois trata dos recursos originários e deriva-
dos do Estado, enquadrando a CEFEM como receita originária de propriedade 
da União e ainda de caráter indenizatória; posteriormente analisa a exploração 
do minério de ferro no Brasil reforçando o nosso modelo secular de colônia 
pós-moderna (exportador/importador).

Na parte final do livro, o Prof. Rodrigo traz sua rica contribuição ao 
tema, defendendo a aplicação planejada dos recursos financeiros advindos 
da compensação financeira pela exploração de mineral (CEFEM), mas volta-
dos ao desenvolvimento local sustentável, criando-se um Fundo Municipal 
para tanto. Logicamente, não podem tais valores financeiros ser exauridos 
em despesas correntes municipais, como acontece nas cidades mineradoras 
atualmente, mas sim no implemento de atividades econômicas substitutivas e 
na dignidade humana, visto que os recursos naturais não são renováveis e as 
suas receitas momentâneas.  

Finalizando, reforço que o autor valorizou em sua investigação cientí-
fica: o uso racional das riquezas naturais da Nação, o Poder Local enquanto 
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promotor de desenvolvimento e o Instituto do Planejamento, atitude típica de 
um real pesquisador do Grupo de Estudo e Pesquisa da Fundação Brasileira de 
Direito Econômico (FBDE), como o é. 

Tenha uma ótima leitura.
O meu fraternal abraço.

Sabará, 1º de Maio de 2015.

GIOVANI CLARK
Doutor em Direito Econômico. Professor do Programa de Pós-Graduação da PUC 

Minas e da Graduação da Faculdade de Direito da UFMG.


