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Belém/PA, 19 de junho de 2018 

 

INFORMATIVO AMATCARAJÀS 

TEMA: Os Decretos nº 9.406/2018 e 9.407/2018 (CFEM) 

No dia 14/06, o Governo Federal publicou os decretos nº 9.406/2018 e 9.407/2018, por 
meio dos quais regulamentou o Código de Mineração e os repasses da CFEM 
(Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) aos municípios 
afetados pela atividade de mineração. 

O Decreto nº 9.407/2018 regulamenta o repasse da CFEM aos municípios gravemente 
prejudicados pela Lei nº 13.540/2017 e aos municípios afetados pela atividade de 
mineração.  

O Decreto nº 9.407/2018 define o percentual de quinze por cento, a título de 
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM, vinculada à 
receita da CFEM para cada substância mineral e será distribuído em: 

I - dois por cento para o Distrito Federal e os Municípios, como forma de compensar a 
perda de arrecadação da CFEM com a entrada em vigor da Lei nº 13.540, de 2017; e 

II - treze por cento para o Distrito Federal e os Municípios afetados pela atividade de 
mineração em seus territórios. 

São considerados Municípios afetados: I - quando forem afetados pelas operações 
portuárias e de embarque e desembarque de substâncias minerais localizadas em 
seus territórios; II - quando os seus territórios forem cortados por infraestruturas 
utilizadas para o transporte ferroviário ou dutoviário de substâncias minerais; e III - 
quando, em seus territórios, estiverem localizadas as pilhas de estéril, as barragens 
de rejeitos, as instalações de beneficiamento de substâncias minerais e as demais 
instalações referidas no plano de aproveitamento econômico. 

Enquadram-se como Municípios gravemente afetados aqueles nos quais, 
cumulativamente, seja constatado: I - redução na receita proveniente da CFEM igual 
ou superior a trinta por cento; e II - participação das receitas provenientes da CFEM 
correspondente a, no mínimo, três décimos por cento da receita corrente líquida. 

A redução da receita corresponde à diferença entre a parcela anual da CFEM recebida 
pelo Município, nos termos da Lei nº 13.540, de 2017, e a média das receitas da CFEM 
dos anos de 2014 a 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13540.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13540.htm
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O cálculo da redução da CFEM ficará a cargo da ANM, tomando por base o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou outro que vier a sucedê-lo, para a 
atualização das receitas passadas. 

Para efeito de cálculo será considerada a receita corrente líquida do sexto bimestre do 
exercício anterior, constante do demonstrativo de que trata o art. 53, caput, inciso I, da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, disponibilizado por meio do Sistema de 
Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi da Secretaria do 
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, ou por outro que vier a sucedê-lo. 

A compensação aos Municípios, fica condicionada à existência de produção mineral nas 
minas outorgadas e localizadas no território do Município quando da data de entrada em 
vigor da Lei nº 13.540, de 2017, conforme disciplinado em ato da ANM. 

A ANM publicará a lista de Municípios gravemente afetados pela edição da Lei nº 13.540, 
de 2017, que não sofrerá acréscimo ao longo do tempo, com base nas seguintes 
informações: 

I - a estimativa da CFEM para o exercício de 2018, calculada com base na média 
móvel dos últimos doze meses da parcela da CFEM recebida pelo Município até a data de 
publicação deste Decreto, para aferir o critério definido no inciso I do caput do art. 3º; e 

II -  a média das receitas dos Municípios, referente ao período de 2015 e 2016, para 
aferir o critério definido no inciso II do caput do art. 3º. 

Na hipótese de não existir Município enquadrado como Município gravemente afetado, o 
percentual de 2% passa a ser destinado aos Municípios afetados pela atividade da 
mineração (13%). 

A compensação corresponderá à diferença entre a parcela da CFEM recebida pelo 
Município, consideradas as modificações decorrentes da edição da Lei nº 13.540, de 
2017, e a parcela que seria recebida sem as modificações decorrentes da edição da 
referida Lei. 

A ANM estabelecerá, em ato específico, as deduções legalmente previstas anteriores à 
edição da Lei nº 13.540, de 2017. 

As minas que entraram em operação após a data de entrada em vigor da Lei nº 13.540, 
de 2017, ainda que outorgadas, não serão utilizadas no cálculo. 

Na hipótese de os recursos de que trata o inciso I do caput do art. 2º (Municípios 
gravemente afetados) serem superiores à necessidade de compensação, calculada na 
forma do § 1º do art. 3º, o valor que exceder será destinado aos Municípios de que trata o 
inciso II do caput do art. 2º (Municípios afetados pela mineração). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art53i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art53i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13540.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13540.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13540.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13540.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13540.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13540.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13540.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13540.htm
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Na hipótese de os recursos de que trata o inciso I do caput do art. 2º não serem 
suficientes para efetuar a compensação calculada na forma prevista no § 1º do art. 4º, a 
distribuição dos recursos será realizada de forma proporcional à parcela de cada 
Município. 

Anualmente, a ANM verificará se os Municípios considerados gravemente afetados pela 
edição da Lei nº 13.540, de 2017, continuam cumprindo os critérios definidos no art. 3º, 
observado o disposto no § 5º do art. 3º. 

Competirá à ANM fiscalizar a ocorrência de exaustão da jazida, suspensão da lavra ou 
encerramento da atividade empresarial para fins do disposto no Decreto em referência. 

Para o Distrito Federal e aos Municípios afetados pela atividade da mineração, 
quando a produção não ocorrer em seus territórios, a distribuição será no percentual de 
treze por cento. 

A divisão do percentual de treze por cento entre o Distrito Federal e os Municípios 
afetados pela atividade da mineração ocorrerá da seguinte forma: 

I - cinquenta e cinco por cento para aqueles afetados por ferrovias ou dutovias, 
observada a seguinte distribuição: 

a) cinquenta por cento para os entes federativos cortados por ferrovias; e 

b) cinco por cento para os entes federativos cortados por dutovias; 

II - quinze por cento para aqueles afetados por operações portuárias e de embarque 
e desembarque de minérios; e 

III - trinta por cento para aqueles onde estão localizadas estruturas de mineração 
que viabilizem o aproveitamento industrial da jazida, tais como pilhas de estéreis e de 
rejeitos, usinas de beneficiamento, bacias de rejeitos, entre outras estruturas previstas no 
Plano de Aproveitamento Econômico - PAE ou em instrumento equivalente, devidamente 
aprovado pela ANM. 

A compensação do Distrito Federal e dos Municípios não produtores afetados pela 
presença de ferrovias ou dutovias será calculada na forma prevista no Anexo I do 
Decreto. 

A compensação dos Municípios afetados por operações portuárias e de embarque e 
desembarque de minérios será calculada na forma prevista no Anexo II do Decreto. 

A compensação do Distrito Federal e dos Municípios afetados pela presença de 
estruturas de mineração será calculada na forma prevista no Anexo III do Decreto. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13540.htm
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Os cálculos das compensações serão efetuados para cada substância mineral e caberá 
ao Distrito Federal e aos Municípios perceberem a somatória desses valores. 

A ANM revisará periodicamente os valores distribuídos ao Distrito Federal e aos 
Municípios afetados pela atividade de mineração considerando as mudanças no valor da 
produção em toneladas ou de áreas adicionais concedidas ao título inicialmente 
outorgado, entre outras questões que afetem os cálculos das compensações. 

Compete à ANM divulgar, em seu sítio eletrônico, a lista anual dos Municípios que 
tiverem direito ao benefício compensatório, por terem sido afetados por uma ou 
mais das hipóteses previstas no art. 7º do Decreto. 

O Distrito Federal e os Municípios afetados pela atividade de mineração poderão solicitar 
à ANM  a inclusão no rol dos entes federativos beneficiários da compensação, com a 
devida fundamentação acompanhada de informações previstas em ato próprio da ANM. 

A ANM poderá solicitar informações e documentos do minerador responsável pela 
atividade de mineração e infraestrutura de transporte. 

Ato da ANM definirá as informações, os documentos e outros instrumentos necessários 
para a fiscalização e o desempenho das atribuições estabelecidas neste Decreto. 

O Decreto 9.407/2018 entrou em vigor na data de sua publicação, em 13 de junho de 
2018. 

 
 

 
O Decreto 9.406/2018 

O Decreto nº 9.406/2018 traz importantes novidades relacionadas ao setor produtivo, 
conferindo segurança jurídica, dinamismo e modernidade ao setor minerário, atendendo 
parte das reivindicações do setor e aproxima a regulamentação brasileira às práticas 
internacionais. 

 
Destacam-se como novidades (I) o endurecimento de regras ambientais com a inclusão 
expressa da obrigação de fechamento de mina e recuperação de áreas degradadas pelos 
mineradores; (II) a mudança da contagem de prazo de pesquisa mineral e sua 
prorrogação em casos de dificuldades na obtenção de licenciamento ambiental ou acesso 
às respectivas áreas; (III) a outorga de concessão de lavra como garantia para obtenção 
de financiamentos; (IV) o incentivo ao aproveitamento econômico de rejeitos e resíduos 
de mineração;  (v) a sistematização do leilão eletrônico para a disponibilização de áreas 
que sofreram extinção de direitos minerários anteriormente válidos. 
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Com forte apelo ambientalista o parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto nº 9.406/2018 atribui 
a quem exerce a atividade de mineração a responsabilidade pela recuperação ambiental 
de áreas degradadas e no artigo 5º, parágrafo 3º, discrimina elementos que poderão 
compor o fechamento da mina, como a recuperação da área degradada, a desmobilização 
de instalações, a utilização futura da área e o monitoramento e acompanhamento de 
sistemas de disposição de rejeitos e estéreis, devendo o plano de fechamento de mina 
obrigatoriamente acompanhar o Plano de Aproveitamento Econômico da Mina, 
submetendo-se ao crivo e à aprovação da ANM e ainda obriga o titular a “executar e 
concluir adequadamente, após o término das operações e antes da extinção do título, o 
plano de fechamento de mina” (Inciso XVIII do artigo 34 do decreto). 

Os parágrafos 2º e 3º do artigo 51 asseguram que a extinção dos títulos de concessão de 
lavra, quando do pedido de renúncia pelo minerador, terá sua homologação condicionada 
à conclusão da execução de plano de fechamento de mina previamente aprovado pela 
ANM. 

Quanto à prorrogação da autorização de pesquisa, o decreto estabelece, como inovação 
em regra geral, uma única prorrogação do título autorizativo, exceto nos casos em que se 
verifique impedimento de acesso à área de pesquisa ou por falta de assentimento ou 
licença do órgão ambiental. 

O decreto dispõe ainda que apenas os casos de comprovada dificuldade de acesso à 
área ou de problemas na obtenção de licença ambiental poderão ser aceitos pela ANM 
como justificativas para reiterada prorrogação da autorização de pesquisa. 

  
Com objetivo de converter os recursos medidos em reservas, a serem futuramente 
aproveitadas na elaboração do plano de aproveitamento econômico, o artigo 9º, parágrafo 
7º dispõe que os trabalhos de pesquisa mineral em campo poderão continuar mesmo 
após o término do prazo da autorização de pesquisa e apresentação do relatório final. 

Com objetivo de evitar que titulares utilizem o permissivo como meio de prorrogar 
indevidamente seus trabalhos de pesquisa, o parágrafo 9º do mesmo artigo dispõe que 
novos dados obtidos no período adicional de pesquisa, após a apresentação do relatório, 
não poderão ser utilizados para fins de complementação ou retificação do relatório final de 
pesquisa.  
 

O artigo 27 do decreto permite expressamente o desenvolvimento e a apresentação de 
plano e relatório final de pesquisa unificados em caso de autorizações de pesquisa em 
áreas contíguas e relativas à mesma substância mineral, permitindo assim integrar 
projetos de maior monta desde o estágio inicial de pesquisa, ampliando a eficiência dos 
procedimentos adotados. 
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 Os artigos 30 e 31 expressam que o minerador deverá requerer a concessão de lavra, a 
ser instruída com as informações elencadas pelo artigo 38 do Código de Mineração, que 
incluem Plano de Aproveitamento Econômico, indicação de servidões, prova de 
disponibilidade de fundos, entre outros. Em seguida, o requerente terá 60 dias para 
comprovar a solicitação de licenciamento ambiental ao órgão responsável e para cumprir 
as exigências formuladas pela ANM, cujo prazo é prorrogável uma única vez por período, 
no máximo, equivalente. 

 
Conforme o parágrafo 4º do artigo 31 o requerente deverá demonstrar à ANM, a cada seis 
meses a partir da data da solicitação de licenciamento ambiental, que o procedimento 
está avançando e que o titular adota todas as medidas necessárias para sua obtenção. 
Caso contrário, o requerimento de lavra poderá ser indeferido. 

 
Outra novidade do Decreto nº 9.406/18, o mesmo traz a possibilidade de constituição de 
ônus sobre a concessão de lavra para garantir financiamentos, que está presente no 
artigos 43 e 44. Neste caso, muito embora a constituição de garantias sobre concessões 
de lavra já seja permitida pelo artigo 55 do Código de Mineração, espera-se com a nova 
redação se possa efetivamente emprestar garantia e financiamento aos 
empreendimentos, uma vez que o artigo deverá ser regulamentado pela ANM.  

Outras disposições do Decreto nº 9.406/2018 buscam a promoção da segurança e a 
eficiência da produção mineral, ex vi dos parágrafos 1º a 3º do artigo 10, quando incluem 
o reaproveitamento econômico do rejeito, estéril e resíduos no conceito de lavra, e 
permitem os empreendimentos a aproveitar os rejeitos, inclusive prevendo a possibilidade 
de aditamento da concessão de lavra por meio de processo simplificado, o que deverá ser 
objeto de regulamentação futura pela ANM. 

 
A maior das novidades, em termos de modernidade, está inserida no artigo 45 do novo 
decreto, é o leilão eletrônico das áreas em disponibilidade decorrentes de qualquer forma 
de extinção de direitos minerários. Com essa iniciativa, o governo busca agilizar o acesso 
às muitas áreas disponíveis no País, ao mesmo tempo que define regras claras para 
acessá-las e combate a especulação minerária, um dos maiores elementos geradores de 
insegurança do modelo atual. 

Nesta mesma senda, a expectativa de diversos agentes que atuam no segmento é de que 
a ferramenta, se bem aplicada, pode liberar rapidamente uma grande quantidade de áreas 
para a atividade de mineração, além de agilizar o futuro acesso a áreas, uma vez decaído 
o direito minerário vigente sobre elas. 

Além disso poderá ainda servir no combate à especulação minerária provocada por 
agentes que solicitam áreas para pesquisa mineral com o objeto escuso e único de 
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garantir seu direito de prioridade e posteriormente vendê-lo para as mineradoras que, de 
fato, exercerão as atividades. 

Conforme o texto editado, o Decreto nº 9.406/18 entrará em vigor na data de instalação da 
ANM, excetuando-se as disposições sobre a revogação dos decretos nº 98.812/1990 e 
3.358/2000. Estas vigorarão a partir de 10 de dezembro de 2018, 180 dias após a 
publicação do decreto, no dia 13 de junho/2018. 

 
 
 
Geraldo Paixão 
OAB/PA 2797 
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ANEXO I 

CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS 
NÃO PRODUTORES AFETADOS PELA PRESENÇA DE FERROVIAS OU DUTOVIAS 

I - CompensaçãoFerrovia = (TKUm/TKUt ) X (50%TotalCFEMAfetados)     (1), onde: 

TKUm - tonelada média da substância mineral transportada multiplicada pela 
extensão da malha ferroviária que corta o Município, em quilômetros; 

TKUt - tonelada média da substância mineral transportada por ferrovias no País 
multiplicada pelo total de quilômetros de malha ferroviária no País que transportam a 
substância mineral; e 

TotalCFEMAfetados = 13% da CFEM + eventuais recursos adicionais oriundos dos 
Municípios gravemente afetados pela edição da Lei nº 13.540, de 2017; e 

II - CompensaçãoDuto = (TKUDm/TKUDt) X(5%TotalCFEMAfetados)     (2), onde: 

TKUDm - tonelada média da substância mineral transportada multiplicada pela 
extensão do duto que corta o Município, em km; 

TKUDt - tonelada média da substância transportada por dutos no País multiplicada 
pelo total de quilômetros de malha dutoviária no País que transporta a substância mineral; 
e 

TotalCFEMAfetados  13% da CFEM + eventuais recursos adicionais oriundos dos 
Municípios gravemente afetados pela edição da Lei nº 13.540, de 2017. 

ANEXO II 

CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO DOS MUNICÍPIOS AFETADOS POR 
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE MINÉRIOS 

Compensaçãoporto = (TPm/TPt) X (15%TotalCFEMAfetados)    (3), onde: 

TPm - tonelada média da substância mineral movimentada no porto do Município; 

TPt - tonelada média da substância mineral movimentada nos portos do País; e 

TotalCFEMAfetados = 13% da CFEM + eventuais recursos adicionais oriundos dos 
Municípios gravemente afetados pela edição da Lei nº 13.540, de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13540.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13540.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13540.htm
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ANEXO III 

CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS 
AFETADOS PELA EXISTÊNCIA DE ESTRUTURAS DE MINERAÇÃO QUE VIABILIZEM 

O APROVEITAMENTO INDUSTRIAL DA JAZIDA 

Compensação/área imobilizada = (AIM/ AIT) X (30%TotalCFEMAfetados), (4) onde: 

AIM - área imobilizada no Município afetado pela outorga mineral e/ou pela área de 
servidão (ha); 

AIT - total de áreas imobilizadas no país por outorgas minerais em municípios não 
produtores (ha); e 

TotalCFEMAfetados = 13% da CFEM + eventuais recursos adicionais oriundos dos 
Municípios gravemente afetados pela edição da Lei nº 13.540, de 2017. 
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