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RESUMO

BAKI, Amália Pasetto. Receitas públicas decorrentes da exploração de
recursos minerais. A constituição de fundos financeiros como instrumento de
gestão de royalties. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
A presente dissertação trata das receitas públicas oriundas da exploração de
recursos minerais. O escopo do trabalho volta-se para o estudo dos fundos
financeiros, como instrumento de administração e gestão de royalties de recursos
naturais não renováveis, e suas principais vantagens para países ricos em bens
minerais. Para tanto, a pesquisa trata, inicialmente, das particularidades dos
recursos minerais e, por consequência, das armadilhas econômicas a que estão
sujeitos os titulares de tais bens (volatilidade dos preços da commodities,
comportamento rentista, doença holandesa, maldição dos recursos naturais e
corrupção). Após, é examinado o regime jurídico aplicável à mineração,
analisando-se a estrutura constitucional e legal da CFEM, sua natureza jurídica e
a relação dessas receitas públicas com o federalismo fiscal brasileiro, sobretudo
no que se refere à partilha de recursos. Uma vez delineadas tais considerações,
passa-se ao estudo do mecanismo de captação de rendas minerais, investigando
as possíveis estruturas para fundos de mineração (fundos de estabilização e
fundos de poupança). Esses instrumentos, além de permitirem o acúmulo de
recursos, contribuem para a proteção econômica e estabilização do orçamento.
Nesse ponto, são abordados alguns benefícios alcançados pelos fundos, que
podem ser sintetizados na preocupação com as futuras gerações (equidade
intergeracional) e na promoção de transparência. Por fim, são lançadas
considerações sobre a estruturas dos fundos à luz da realidade brasileira.
Palavras-chave: Direito financeiro; royalties; receitas públicas; recursos minerais;
recursos naturais não renováveis; fundos; equidade intergeracional;
transparência.

ABSTRACT

BAKI, Amália Pasetto. Public revenues from mineral resources. Constitution of
funds as an instrument for the management of royalties. Master – Faculty of Law,
University of São Paulo, São Paulo, 2016.
This dissertation analyzes the public revenue from mineral resources. The scope
of the research is the study of the funds, as an instrument of administration and
management of nonrenewable natural resources, and its main advantages for
countries rich in mineral resources. For this purpose, will be analyzes, initially, the
specifics of mineral resources and, consequently, the natural resource paradox
(fluctuation in commodity prices, rent seeking behavior, Dutch disease, resource
curse and corruption). After that, it will be studied the mining legal regime,
including the constitutional structure of CFEM and it legal nature, and the relation
between these public revenues and Brazilian fiscal federalism, especially as
regards the sharing of resources. Once these considerations were delineated, it
will also studied the mechanism of mineral revenue capture, investigating possible
structures for mining funds (stabilization and saving funds for nonrenewable
resources). These instruments, besides allowing the accumulation of resources,
contribute to the economic protection and budget stabilization. At this point, the
dissertation turns to some benefits achieved by the funds, which can be
synthesized in the concern for future generations (intergenerational equity) and in
promoting transparency. Finally, it will be it addressed some considerations about
funds in Brazilian context.
Key words: Public finance law; royalties; public revenues; mineral resources;
nonrenewable natural resources; funds; intergenerational equity; transparency.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 O TEMA

Um dos grandes romances do século XIX e obra prima de Émile Zola, o
clássico Germinal, retratou de maneira realista o grito de uma comunidade de
mineiros, sufocados pelo pó negro do carvão, bem como as entranhas das minas
que sustentaram a Revolução Industrial francesa, num contexto de miséria da
população local e de dependência do minério.
Em diversas passagens da obra1, Zola descreveu a fé obstinada no
sucesso da exploração do carvão, que sustentava toda uma sociedade,
enaltecendo, desde então, a preocupação com a variação cíclica dos preços
desses bens, e dando conta, já em 1885, da complexidade da atividade minerária,
absolutamente fundamental para o desenvolvimento humano.2
Não por menos, historicamente, o “ouro negro” e as riquezas minerais
sempre despertaram ambições de grandes potências. A possibilidade de riquezas
decorrentes da exploração dos recursos naturais, bem como dos investimentos
derivados dessa atividade em todas as cadeias produtivas, confere à mineração a
condição de preciosa fonte de crescimento econômico e de desenvolvimento
nacional.

1

Além da descrição quase cruel da realidade e das condições sub-humanas do grupo de mineiros
franceses, o Germinal destaca-se por seu engajamento social, ao retratar o movimento de
violenta revolta dos operários contra a miséria e a doença. O relato do século XIX indicou que
“uma febre insana pela busca do carvão foi desencadeada de Lille a Valenciennes. O sucesso
das concessionárias, que deveriam mais tarde formar a Companhia de Anzin, havia deixado
todos excitados. Em todas as comunas sondavam o solo, sociedades eram criadas, gerando
mais concessões da noite para o dia”. Em inúmeros trechos, Zola aponta a variação do preço do
carvão, que amedrontava os acionistas das concessionárias: “Voltaria a subir [o preço], nem
Deus era assim tão sólido. Depois, misturava-se a essa crença religiosa uma profunda gratidão
por um valor que, havia um século, sustentava a família em seu ócio. Era como uma divindade
própria, que seu egoísmo envolvia com um culto, a benfeitora do lar, embalando-os na grande
cama de preguiça, engordando-os em sua mesa glutona”. O autor também abordou a crise do
carvão: “Estou sobrecarregado com os camaradas por causa dessa maldita crise... Ah! Estamos
pagando pelos anos de prosperidade! Construímos fábricas demais, estradas de ferro demais,
imobilizamos em demasia o capital, contando com uma boa produção. E hoje o dinheiro está
dormindo, não dispomos do bastante para fazer tudo isso funcionar”. (ZOLA, Émile. Germinal.
São Paulo: Estação Liberdade, 2012. p. 82/84/86)
2
ZOLA, Émile. Germinal. São Paulo: Estação Liberdade, 2012.
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Contudo, a exploração de recursos minerais não é associada apenas à
riqueza, ao progresso e à melhora de condições de vida, como desejava Étienne
Lantier, protagonista de Émile Zola. A história traz exemplos de países ricos em
recursos naturais que não tiveram êxito no aproveitamento das riquezas daí
oriundas, fracassando na promoção do desenvolvimento e do crescimento
econômico, diante da chamada maldição dos recursos naturais.
Historicamente, portanto, a administração de receitas públicas advindas
da atividade da mineração e, por consequência, a decisão sobre a alocação de
tais recursos representaram desafios aos países titulares de importantes jazidas
minerais.
Sob o ponto de vista da atividade financeira do Estado, este trabalho tem
como tema central a análise da arrecadação e da administração de receitas
públicas, mediante fundos, capazes de contribuir para a realização do
desenvolvimento econômico e social brasileiro – em especial das regiões que se
destacam pela extração mineral –, afastando os resquícios da lamentável
realidade apresentada por Zola.

1.2 RELEVÂNCIA E ATUALIDADE

O estudo de temas relacionados à mineração, no Brasil, costuma versar
sobre perspectivas do direito econômico3, do direito ambiental4 e até mesmo da
economia mineral5, restando carentes os trabalhos que relacionam os recursos
públicos advindos da mineração com a atividade financeira do Estado6. Essa
carência faz com que a tarefa dos estudiosos de direito financeiro seja, de um
lado, mais difícil (tendo em vista que pouco se escreve sobre as finanças públicas
e recursos minerais no Brasil – quando comparado com a produção em outros

3

Destaque-se BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São
Paulo: Quartier Latin, 2011.
4
Destaque-se SCAFF, Fernando Facury; ATHIAS, Jorge Alex (Coords.). Direito tributário e
econômico aplicado ao meio ambiente e à mineração. São Paulo: Quater Latin, 2009. Ainda,
SOUZA, Marcelo Gomes de. Direito minerário e meio ambiente. Belo Horizonte: Del Rey, 1995.
5
ENRIQUEZ, Maria Amélia. Mineração: Maldição ou Dádiva. São Paulo: Signus, 2013.
6
Destaque-se SCAFF, Fernando Facury. Royalties do petróleo, minério e energia. Aspectos
constitucionais, financeiros e tributários. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
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campos do direito) e, de outro, mais sedutora (uma vez que instiga o pesquisador
a investigar temas que ainda oferecem intenso campo de debate).
É exatamente nesse encadeamento que se coloca este estudo: num
contexto em que se reconhece a relevância da exploração mineral para a
economia brasileira, alavancando seu desenvolvimento, em meio às amarras da
dominação.
De fato, do ponto de vista financeiro, a adequada administração das
receitas de exploração de recursos minerais é fundamental às estratégias
econômica e social brasileiras, eis que o país destaca-se pela abundância de
recursos naturais – sendo reconhecido internacionalmente como produtor de
diversos bens minerais, especialmente minério de ferro7 –, os quais, se bem
explorados, podem elevar o Brasil à condição de protagonista do cenário
geopolítico das próximas décadas.8
Diante das riquezas naturais brasileiras e de seu potencial de exploração,
o exame da atividade minerária sob a ótica das finanças públicas é absolutamente
fulcral para o alcance de benefícios econômicos e sociais para a sociedade pátria,
especialmente no que diz respeito à forma de gestão das receitas advindas da
mineração. Governo e população têm a expectativa de que a exploração de
recursos naturais não renováveis contribua para a inauguração de um novo
paradigma econômico e político no país, impulsionando o desenvolvimento
nacional, mediante o fortalecimento da indústria, ocasionando um acréscimo de
arrecadação de receitas públicas e, por consequência, fortalecendo as instituições
democráticas pátrias.
O caminho parece bastante promissor: a exploração de riquezas naturais
não

renováveis

e

as

receitas

públicas

daí

oriundas

irão

permitir

o

desenvolvimento, que, por sua vez, aperfeiçoará a democracia brasileira. A
despeito do otimismo desse cenário, as realidades econômica, política e social de
países ricos em recursos naturais renováveis indicam uma aparente contradição.

7
8

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação
Mineral. Plano Nacional da Mineração 2030. Brasília: MME, 2010. Sumário executivo, p. XIII.
BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação
Mineral. Plano Nacional da Mineração 2030. Brasília: MME, 2010. p. 5.
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É por isso que a arrecadação e, em especial, a gestão e a alocação das
receitas advindas da mineração merecem extrema cautela, justamente por se
tratarem de receitas oriundas da exploração de recursos não renováveis, ou seja,
esgotáveis. Essa característica, por mais óbvia que possa parecer, é
determinante para os países titulares de tais riquezas.
As receitas públicas decorrentes da exploração de recursos naturais não
renováveis podem possibilitar a construção de uma trajetória de prosperidade
econômica e social para aqueles países que sabem aplicá-las.
Ademais, é inegável que o tema proposto, apesar de já estar sendo
maturado pela doutrina brasileira, ainda está sujeito a diversas discussões.9
O exame das receitas públicas oriundas da exploração de recursos
minerais, portanto, é um tema bastante atual e sobre o qual muito ainda será
discutido nos próximos anos, tanto em face de eventual nova regulação de lege
ferenda no Brasil quanto em face do paulatino e inevitável esgotamento das
jazidas minerais a nível mundial, e da função estratégica desempenhada por tais
riquezas.

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DO TRABALHO

O tema proposto pode englobar uma gama muito ampla de questões,
abordadas por diversos ângulos e de forma interdisciplinar. É necessário, por
isso, delimitar as questões que nos parecem relevantes e adequadas para o
âmbito deste estudo, bem como a forma como serão tratadas.
O objetivo do presente trabalho pode ser traduzido pelas seguintes
problematizações:
(i) Considerando o caráter não renovável dos recursos minerais, quais
critérios devem nortear a aplicação das receitas públicas advindas da
exploração de recursos naturais?

9

A tramitação de um projeto de lei para a instituição de um novo marco regulatório para a
mineração, por exemplo, bem ilustra a preocupação do Estado brasileiro com o setor e seus
impactos na economia nacional.
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(ii) A aplicação dessas receitas públicas pelos entes federados e os
instrumentos de direito financeiro são coerentes com esses critérios?
(iii) Como os fundos financeiros podem contribuir para a melhor aplicação
e gestão dessas receitas?
São esses questionamentos nucleares que permeiam o desenvolvimento
da presente dissertação.
Desde logo, é importante pontuar a primeira premissa de que o escopo do
trabalho envolve unicamente os recursos minerais, excluindo-se o exame das
receitas públicas petrolíferas. Embora sejam utilizadas fontes de pesquisa que
eventualmente tratem mais especificamente do petróleo, o trabalho voltará a
atenção para os royalties da mineração. É claro que não se desconsidera que
diversos elementos e raciocínios expostos são aplicáveis tanto aos minérios
quanto ao petróleo e, por essa razão, mostram-se relevantes para este trabalho.
A abordagem aqui proposta envolve a revisão crítica de questões que já
foram objetos de exame pela doutrina. O trabalho funda-se sobre uma leitura
interdisciplinar que considera tanto aspectos extrajurídicos quanto elementos
econômicos, inerentes ao estudo do tema, e financeiros, enquanto escopo do
trabalho.
Ademais, ao analisar a estrutura dos fundos de receitas de recursos
naturais, é utilizada literatura estrangeira específica sobre o assunto, bem como
estudos elaborados por órgãos internacionais multilaterais, como a OCDE, o
Banco Mundial e o FMI.

1.4 PLANO DE TRABALHO

Para que se possa enfrentar esse árduo tema do direito financeiro, que
está ainda longe de alcançar um enquadramento definitivo, o presente estudo
está estruturalmente disposto em cinco capítulos, observando-se o seguinte
encadeamento:
No segundo capítulo, busca-se estabelecer premissas de estudo que vão
além da dogmática jurídica, enfrentando a problematização de qual seria o papel
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do direito financeiro na promoção do desenvolvimento, mas também da
dominação perpetrada pelo Estado. Nesse ponto, serão evidenciados a
complexidade da atividade da mineração e os elementos não jurídicos aí
envolvidos.
Na sequência, o terceiro capítulo procura traçar breves considerações
teóricas sobre os royalties da mineração, partindo do pressuposto que norteia o
tema das receitas públicas de recursos naturais não renováveis: a finitude. Essa
premissa é baliza inarredável para o estudo da questão e está intimamente
relacionada ao direito econômico, sobretudo no que se refere à análise das
armadilhas a que podem incorrer os países dependentes de recursos naturais não
renováveis.
O quarto capítulo do trabalho destina-se a tratar do regime jurídico
brasileiro da mineração. Nesse ponto, o objetivo é contribuir para a
sistematização de informações sobre o tratamento constitucional e legal do tema,
por meio da análise da estrutura jurídica da CFEM e de sua relação com o
federalismo fiscal brasileiro. Ainda, são traçadas breves considerações sobre a
utilização de instrumentos de planejamento da ação governamental em relação
aos royalties.
O quinto capítulo trata da vinculação de receitas da CFEM, afetadas a
fundos financeiros, como mecanismos para tornar a gestão e a alocação de
receitas

qualitativamente

mais

adequadas.

Para

tanto,

são

traçadas

considerações sobre os fundos no direito financeiro brasileiro e, em especial,
sobre os modelos de fundos mais pertinentes para a administração de receitas de
recursos naturais não renováveis. Examinam-se, ainda, a experiência brasileira
de criação do Fundo Social do Petróleo e o exemplo chileno do Fundo de Cobre.
Por fim, o sexto capítulo aborda as principais vantagens concretizadas
pela instituição de fundos financeiros. Não obstante a técnica de vinculação de
recursos mereça diversas ressalvas, também abordadas ao longo dos quinto e
sexto capítulos, esse instrumento do direito financeiro, se bem utilizado, pode
permitir a execução de práticas intergeracionais, respeitando-se a preocupação
com as futuras gerações, mediante a formação de uma poupança pública, e
possibilitando a mitigação do impacto da arrecadação de royalties no orçamento,
estabilizando receitas, além de incrementar os níveis de transparência fiscal.
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Ao final, apresentam-se as considerações finais acerca do propósito de
investigação deste estudo.
Convidando o leitor para o exame das próximas páginas, buscamos
oferecer

ao

debate

uma

pequena

contribuição

ao

direito

financeiro,

sistematizando alguns pontos teóricos sobre o tema, revelando algumas
particularidades da matéria e, ao menos, sugerindo cautela em sua observação.

217

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais deste trabalho podem ser sintetizadas nos
seguintes enunciados conclusivos.
1. O setor mineral é base para diversas cadeias produtivas, sendo
inquestionável sua relevância para a economia brasileira. Embora o panorama
internacional atual sinalize o fim do megaciclo das commodities minerais, e, como
consequência, a queda na arrecadação da CFEM, essas receitas públicas,
quando bem geridas, representam relevante função estratégica e contribuem para
o

desenvolvimento

econômico

e

social,

inclusive

para

a

redução

de

desigualdades entre regiões.
Contudo, não se pode negar que a promoção do desenvolvimento pela
mineração é fortemente atingida pelas amarras da dominação, perpetradas por
toda atividade financeira do Estado, como se refletiu no segundo capítulo. Num
cenário de conflito e de posições antagônicas entre os agentes envolvidos no
setor, é inevitável que os interesses, as paixões e as interferências políticas e
ideológicas influenciem a tomada de decisões sobre a forma de arrecadação e de
administração das receitas públicas da CFEM. A mineração e a atividade
financeira são sensíveis a esses fatores, que vão além da dogmática jurídica.
2. Os ativos minerais são caracterizados pela finitude e pela rigidez
locacional, que se apresentam como balizas inarredáveis para o exame da
administração dos royalties. O esgotamento natural desses bens e a distribuição
assimétrica de jazidas são fatores determinantes para que a administração
pública e a sociedade determinem a forma de gestão dos recursos. Neste
trabalho, foi demonstrado que os fundos financeiros podem assumir importante
função na gestão das rendas minerais.
3. Restou claro que a abundância de recursos minerais, com a
consequente elevada arrecadação de receitas públicas, pode ser analisada como
uma benção ou um risco, cujos efeitos podem ser nefastos. Daí decorrem
armadilhas econômicas a que estão sujeitos os titulares de tais bens, as quais
foram analisadas no terceiro capítulo.
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Contudo, essa maldição pode – e deve – ser evitada, mediante a adoção
de instrumentos eficazes de planejamento, dentre os quais se destacam os
fundos. Os fundos, então, contribuem significativamente para que os malefícios
desse paradoxo sejam mitigados.
4. A Constituição Federal, importante vetor legislativo para o setor mineral,
instituiu como royalty, em favor da União, Estados e Municípios, a Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), que é definida, pela
doutrina majoritária, como receita pública originária, proveniente da exploração do
patrimônio da União, a despeito das divergências doutrinarias acerca da natureza
jurídica da exação.
Verificou-se que os argumentos de ordem ambiental, social e indenizatório
invocados para justificar a incidência de royalties são insuficientes. Assim,
entende-se que a cobrança de royalties de recursos naturais não renováveis
fundamenta-se, justamente, na finitude de tais bens. De fato, diante da não
renovabilidade dos estoques naturais, as jazidas deixarão de compor o patrimônio
do Estado, que deverá ser compensado pela exploração.
Conforme demonstrado, por força da ordem constitucional, aos entes
subnacionais é garantida a participação do produto da arrecadação da CFEM,
realizada de forma centralizada pela União (DNPM). Assim, Estados e Municípios
recebem parcela dos recursos por meio de transferências intergovernamentais,
nos moldes do federalismo fiscal cooperativo. Como se viu, o rateio federativa
dos recursos oriundos da exploração de bens não renováveis é complexa e
acarreta conflitos entre os entes da federação.
5. Diante das características dos recursos minerais e da volatilidade das
receitas daí decorrentes, a administração da CFEM exige um planejamento
eficiente. Daí decorre a importância dos instrumentos de planejamento
orçamentário: PPA, LDO e LOA, que orientarão a arrecadação e os gastos dos
royalties em médio prazo.
No sensível campo da mineração, ganha especial destaque o PNM 2030,
enquanto instrumento de planejamento da ação governamental em longo prazo,
mediante a instituição de diretrizes e objetivos mais duradouros.
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Pelo que foi examinado, é de se observar que a legislação da CFEM e os
instrumentos de planejamento são deficientes na fixação de parâmetros
adequados acerca da poupança, governança e aplicação dos royalties. Não há
regras que reconheçam a necessária diferenciação de tratamento das receitas
públicas de recursos naturais não renováveis, eis que finitas. Ainda, não há
elementos do arcabouço jurídico da CFEM que revelem a preocupação com as
futuras gerações. Mesmo o projeto de novo Código de Mineração, e as demais
propostas legislativas que tramitam perante o Congresso, não trouxeram tais
considerações ao debate. Verifica-se que a preocupação do legislador brasileiro
ainda está restrita à arrecadação de recursos, e não à forma de gestão e de
aplicação dos royalties, como deveria ser.
6. Nesse cenário, além da tríade orçamentária, a qual se une o PNM
2030, afirmou-se que os fundos financeiros podem se apresentar como
ferramenta estratégia para gestão e planejamento das receitas públicas da CFEM.
Os fundos de mineração são formas específicas de captura das rendas
minerais, que, por meio da afetação de receitas, destinadas a determinada
finalidade específica, retiram esses recursos do caixa único do orçamento,
permitindo que sua transformação em benefícios para a sociedade seja mais
rápida e eficiente.
Sua estrutura, relativamente independente dos canais tradicionais
disponíveis ao Estado, torna mais eficiente o processo de redistribuição de
benefícios econômicos diretos e indiretos entre a presente a as futuras gerações.
Assim, parece possível que países experimentem mais rapidamente os
benefícios da mineração, quando as respectivas rendas são administradas por
fundos. Embora os fundos também mereçam cautela, o uso da via orçamentária
pode apresentar limitações, mais profundas, de fatores políticos, da corrupção e
da ineficiência de gestão da administração pública.
Tradicionalmente, analisou-se os fundos de recursos naturais não
renováveis assumem as formas (i) de poupança, acumulando recursos para
futuras gerações, e (ii) de estabilização, que protegem a economia e o orçamento
público, mediante a suavização do impacto dos ciclos de alta e queda dos preços
das commodities, que interfere diretamente na arrecadação de receitas.
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7. Embora não possam ser definidos como soluções incontestes,
examinou-se que os fundos, enquanto segregação de receitas destinadas à
determinados fins, apresentam aspectos positivos na administração de recursos
públicos. Os benefícios alcançados pelos fundos, que foram objeto de estudo
dessa pesquisa, dizem respeito à promoção da (i) equidade intergeracional – mais
facilmente concretizada por meio de fundos de poupança –, por meio do acumulo
de capital para as futuras gerações, que serão agraciadas com um reduzido
estoque de ativos minerais, e, ainda, da (ii) transparência fiscal, que contribui para
o uso eficiente dos recursos, para o controle social e, ademais, para a
consolidação da política mineral do país.
8. À luz da realidade brasileira, concluiu-se que, num cenário de
desenvolvimento, os fundos podem perseguir objetivos de acumulação, de
estabilização e também estratégicos, para atender as demandas internas da
sociedade, de acordo com as particularidades econômicas e sociais de cada país.
Assim, além do foco no retorno dos investimentos financeiros, que
pouparão seu montante principal, os fundos podem transferir parte de seus
recursos para o financiamento de políticas públicas e de programas de governo.
Assim, não só os interesses das gerações futuras estarão preservados, como
também as condições de vida da geração atual, sobretudo nas regiões
diretamente impactadas pela atividade da mineração. Esse arranjo de
funcionamento do fundo, a nosso ver, poderá contribuir para o desenvolvimento
econômico do país.
9. Como se afirmou, apesar da segregação de recursos públicos, o
sucesso dos fundos depende, também, da integração com a política orçamentária
e fiscal do país, sob pena de restar prejudicado o planejamento macroeconômico
do governo.
10. Embora a instituição dos fundos mereça cautela, como demonstrado
pelas ponderações e reflexões lançadas no quarto e no quinto capítulo deste
trabalho, concluiu-se que esse instrumento apresenta significativos benefícios
para a gestão de royalties.
11. Por fim, vale ressalvar que este trabalho não teve a pretensão de
resolver em definitivo o problema que analisa. O que com ele se buscou foi
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chamar a atenção para a problemática da administração das receitas públicas
advindas da exploração de recursos minerais, sobretudo por meio do emprego de
fundos financeiros, cujo estudo permite que a aplicação e a gestão dos royalties
da mineração sejam repensadas.
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