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EDITORIAL

Neste volume 919 da Revista dos Tribunais, o Conselho Edi-
torial selecionou, para inaugurar a Secao Historica “RT — 100
Anos Renovados”, o artigo “A Constituicéo e 0 Codigo Civil”,
de Clovis Bevilaqua, sintese de uma conferéncia proferida pelo
Mestre no Ceara. Datado de setembro de 1935, trata-se de im-
portante contribuicao a andlise critica do Codigo Civil de 1916
em face da Constitui¢gao de 1934. Para comenta-lo, convidamos
o Dr. Gustavo Tepedino, Livre-docente em Direito pela UERJ e
Professortitular de Direito Civil na mesmainstituicdo. Profundo
conhecedorda obra de Bevilaqua, seu estudo, além de destacar
a envergadura do artigo historico, ressalta seu contetido como

sendo umaandlise surpreendente e inovadora para seu tempo,

trazendo contribuicées de relevo, comoa atividade criativa do

magistrado e a forca normativa dos principios constitucionais.
Some-sea isto o fato de o texto do Professor Tepedinoser, em si,

uma fundamental contribuicao ao Direito Civil brasileiro.

Em outro artigo, o Professor Roberto Rosaspresta justa ho-

menagem a Pedro Lessa, fundadordesta Revista. Ministro do

STF e um dos maiores juristas da historia do Brasil, Lessa foi,

nas palavras de Ruy Barbosa, “o mais completo dosjuizes bra-

sileiros”. Nao a toa, apelidou-o de “Marshall brasileiro”, em

alusdo a John Marshall, célebre ChiefJustice norte-americano e

magistrado do célebre caso Marbury vs. Madison.

Porfim, a Professora Maria Garcia, Livre-docente pela PUC-

-SP, faz bela homenagem 4 nossa Editora. Com a erudicao e a

cultura que lhe sao peculiares, escreve belas palavras sobre nos-

so centendrio e a importancia do livro para a humanidade.

Na Secao “Doutrina”, as paginas deste volume trazem estu-

dosinéditos assinados por nomesde peso, como osProfessores
Luis Roberto Barroso, Fausto Martin De Sanctis, Ives Gandra  
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da Silva Martins e Fernando Facury Scaff, com textos que en-

grandecem ainda mais as comemoracées do centendario desta

Editora.

Mais contribuigdes importantissimas devem ser enfatizadas,

comoas de Antonio Baptista Goncalves, Gustavo Filipe Barbo-

sa Garcia, Cassio Cavalli, Karen Alvarenga Windham-Bellord e

Juliana Lima Mafia, Roberto da Silva Oliveira, Michel Francois

Drizul Havrenne, Cleber Lucio de Almeida, Luciene Cristina de

Sene Bargas Guerra e Mariana Michelini de Souza Paixao, que

tratam com grande proficiéncia os temas que abordam, como

questéesrelativas aos titulos de crédito e tecnologia da infor-

macao, aquisicado de terras por estrangeiros no Brasil, economia

verde e flexibilizacdo do direito do trabalho. Enfim, temas fun-

damentais do Direito contemporaneo.

Ha, ainda, a secao de jurisprudéncia comentada porprofis-

sionais e advogados de renome, sobre temas relevantes e atuais

do Direito brasileiro.

Boaleitura!

Maio de 2012

Epitora REVISTA DOS TRIBUNAIS
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Resumo: Este estudo centra-se no regi-

me constitucional da exploragdo da agua

como potencial de energia hidraulica no

Brasil, especificamente sobre as receitas

patrimoniais geradas a partir da explo-

racgao deste recurso natural. Como afir-

mado na Constituicado Brasileira, todo e

qualquer potencial de energia hidraulica

€ considerado bem da Unido. Comotal, a

Constituigao estabelece a possibilidade de

cobrar compensagdes financeiras para o

uso dessesativos. A receita publica gerada

a partir do uso da agua para gerar eletri-
cidade € chamada CFURH - Compensacao
Financeira pela Utilizagao de Recursos Hi-
dricos. Apesar de ser considerado um ativo

da Unido (0 nicotitular das varias esferas

federativas de competéncia em relacdo a

Doutor em Direito pela USP. Professor da USP e da UFPA(licenciado). Advogado.

Area vo Direito: Financeiro e Econémico; Constitucional

Asstract: This study is centered on the

constitutional regime of the exploration

of water as a hydraulic energy potential

in Brazil, specifically gearing towards the

legal nature of the capital revenue that is
generated from the exploration of this natural
resource. As stated in Brazils' Constitution,

any and all hydraulic energy potentials are

considered assets of the Union - having an

inherent patrimonial destination. As such,

the Constitution establishes the possibility of

charging financial compensations for the use

of these assets. The revenue generated from

the use of water for generating electricity is

called CFURH - roughly translated to Financial

Compensation for the Use of Water Resources.

Although considered an asset of the Union

(the sole holder of the various spheres of  
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esses ativos), parte dessa receita repassa-

da aos Estados e Municipios.

Patavras-cHave: Agua - Compensacao fi-
nanceira pelo uso do potencial de energia hi-

competence regarding these assets), it will

be demonstrated that the revenue generated

from the exploration of wateris mainly passed

on to the States and Municipalities.

Keyworos: Water - Financial compensations
for the use of hydraulic energy potentials -

draulica - Receitas puiblicas ~ Patrimdnio da Public revenue - Assets of the union.
Unido- Federalismofiscal.

Sumario: 1. Delimitagao do tema - 2. Aspectosjuridicos sobre a agua enquanto recur-
so energético - 3. A CFURH: CompensacaoFinanceira pelo Uso de RecursosHidricos
- 4. Conclusées.

1. DetimiTacAo Do TEMA

O objeto deste trabalho é descrever o regime juridico constitucional da

exploracao da agua no Brasil comorecurso energético, bem comoasreceitas

patrimoniais que incidem sobre seu uso. Nao serao abordadosaspectosrefe-

rentes asreceitas tributarias, que decorrem do poder de império do Estado,

nem as correlagées patrimoniais decorrentes da exploracao da agua enquanto
recurso hidrico.

O Brasil é um pais muito peculiar para o estudo hidrografico, pois possui

12% de toda a agua doce do planeta, com 12 distintas regides hidrograficas.'

A regiao hidrografica da Amaz6nica é a mais extensa do globoterrestre,

ocupando uma area total de mais de 6 milhées de km’, desde suas nascentes

nos Andes peruanosaté sua foz no Oceano Atlantico, sendo 63%no territorio

brasileiro. Trata-se de uma regiao com grande abundancia aquifera.

A regiao hidrografica do Atlantico Sudeste, predominantemente formada

pelos rios Paraiba do Sul e rio Doce, enfrenta sérios problemas em razao da

escassez de agua. Tem 230 mil km’ e correspondea 2,7%do territorio nacional,

Nesta regiao vivem cerca de 30 milhdes de pessoas em areas predominante-

mente urbanizadas, correspondentesa cerca de 15% da populacaobrasileira.

A mais populosa regiao hidrografica é a do Parana, ondese localiza parte

dos Estados de Sao Paulo, Parana, Minas Gerais, dentre outros, com 900 km?

1. Os dados hidrograficos foram obtidos no site da Agéncia Nacional de Aguas:
[www.ana.gov.br].  
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de extensao e quase 60 milhoes de habitantes — aproximadamente 30% da

populacao do Brasil, — na area mais desenvolvida economicamentedopais.

O Brasil é um pais com muita agua, porém com distribuicao irregular em

face da populacao e de seus maiores centros urbanos e econémicos.

2. ASPECTOS JURIDICOS SOBRE A AGUA ENQUANTO RECURSO ENERGETICO

Para tratar deste aspecto é importanteserfeito, inicialmente, um levanta-

mento sobre as disposicées constitucionais atinentes 4 matéria.

Noaspecto patrimonial, a matriz constitucional estabelece serem os po-

tenciais de energia hidraulica bens da Uniao:

“Art. 20. Sao bens da Unido:

fos)

VIII — os potenciais de energia hidraulica.”

Tais bens possuem estrutura dominical, na forma do Codigo Civil, verbis:

“Art. 99. Sao bens publicos:

1—os de uso comum do povo, tais comorios, mares, estradas, ruas e pracas;

Il—os deuso especial, tais comoedificios ou terrenos destinadosa servico

ou estabelecimento da administracao federal, estadual, territorial ou munici-

pal, inclusive os de suas autarquias;

Il — os dominicais, que constituem o patriménio das pessoas juridicas de

direito ptiblico, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas

entidades.

Paragrafo tinico. Nao dispondoa lei em contrario, consideram-se domi-

nicais os bens pertencentes as pessoas juridicas de direito publico a que se

tenha dadoestrutura dedireito privado.”

Os potenciais de energia hidraulica nao possuem umaestrutura juridica

de propriedade tipica de bens comuns do povo(art. 99, I, CC/2002) ou de bens

de uso especial (art. 99, II, CC/2002), mas de bens dominicais, que sao aque-

les bens publicos aos quais a lei atribuiu estrutura juridica de direito privado

(art. 99, III, CC/2002).

O potencial de energia hidraulica é um bem dominical da Uniao, comotal
reconhecido pelo STF em decisao paradigmatica, quando tratou da explora-

¢ao dos recursospetroliferos no Brasil nos autos da ADIn 3.273.

2. Posicao contraria a classificacao do petréleo como bem dominical, defendendo-

-o como bem de uso especial em posi¢ao contraria a decisao do STF podeser   



248 Revista bos Trigunais » RT919 © Maio ve 2012
 

Segundo Celso Antonio Bandeira de Mello, os bens dominicais sao aque-

les “préprios do Estado, como objeto dedireito real, nado aplicados nem ao
uso comum, nem ao usoespecial, tais os terrenos ou terras em geral, sobre
os quais tem senhoria a moda de qualquer proprietario, ou que, do mesmo
modo,lhe assistam em conta de direito pessoal”.

Floriano Azevedo Marques Neto classifica tais bens de formaprecisa, ao
dizer que sao aqueles “que devem cumprirumafinalidadepatrimonial (gerar
rendas para a Administracao, receitas essas supostamente empregadas em

finalidades publicas) que, instrumentalmente, seja wtil a fun¢do ptiblica”.*

A fim de cumprir esta fun¢do patrimonial é que a Constituicdo, no mesmo

art. 20, em seu § L.° estabelece os parametros para a cobranca pelo uso da

agua enquanto recurso energético:

“8 1.° E assegurada, nos termosdalei, aos Estados, ao Distrito Federal e

aos Municipios, bem comoa orgaos da administracao direta da Unido, par-

ticipacao no resultado da exploracao de petréleo ou gas natural, de recursos

hidricos parafins de geracao de energiaelétrica e de outros recursos minerais
no respectivo territorio, plataforma continental, marterritorial ou zona eco-

nomica exclusiva, ou compensacao financeira por essa exploracao.”

O texto deste pardgrafo, de truncada redacao, estabelece a possibilidade

da cobranga de valores (“compensacoesfinanceiras”) decorrentes de varios

direitos patrimoniais sobre 0 patrimonio da Unido, bem comosua reparticao

federativa, que deveser explicitada porlei ordinaria federal.

A receita publica oriunda da cobranga sobre a exploracao de recursoshi-

dricos para fins de geracao de energia elétrica € a CFURH — CompensacioFi-

nanceira pelo Uso dos Recursos Hidricos, que adiante sera melhordetalhada.

No ambito da competéncialegislativa, estabelece ainda a Constituicao em

seu art. 22, IV, que € competéncia privativa da Unido legislar sobre energia, 0
que inclui energia hidraulica e seus potenciais.

A Constituicgao, em seu art. 176, reserva 4 Uniaoa possibilidade de autori-

zacao ou concessao (delegacdo, em sentido amplo) do direito de exploracao

do potencial energético hidraulico, garantindo ao delegatario a propriedade

da energia obtida. O art. 176 e seu 81.° sao claros nesse sentido:

 

podeser encontrada em:Bercovici, Gilberto. Direito econédmico do petroleo e dos

recursos minerais. Sao Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 293 e ss.

3. Cursode direito administrativo. 15. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2003. p. 780.

4. Bens publicos: funcdo social e exploracdo econdmica. Belo Horizonte: Forum,

2009. p. 221.  
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“Art. 176. As jazidas, em lavra ou nao, e demais recursos minerais e os

potenciais de energia hidrdulica constituem propriedade distinta da do solo,

para efeito de exploracao ou aproveitamento,e pertencem a Unido, garantida
ao concessionario a propriedade do produto dalavra.

§ 1.° A pesquisa e a lavra de recursos minerais e 0 aproveitamento dos poten-

ciais a queSe refere o caputdeste artigo somente poderaoser efetuados mediante

autorizacao ou concessao da Unido, nointeresse nacional, por brasileiros ou

empresa constituida sobasleis brasileiras e que tenha sua sede e administracao

no Pais, na forma dalei, que estabelecera as condicoes especificas quandoessas

atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indigenas.”

Assim, a exploracao dosrecursos hidricos decorre de delegacao (autoriza-

cao ou concessao)pela Unidoa terceiros interessados, que podem ser pessoas

fisicas brasileiras ou pessoas juridicas constituidas sob as leis brasileiras e
que tenhamsuasede e administracao no Brasil.

E certo que a Unido também pode explorar diretamente tais recursos,

articulando-se federativamente com os Estados onde situam os potenciais
hidroenergéticos(art. 21, XI, b, CF/1988).

A simplesleitura destes dispositivos — todos eles da CF/1988 — ja oferece
algumas conclusoes:

1. A Unido cabe privativamente “legislar sobre energia” — ou seja, sobre

energia hidraulica;

2. Os potenciais de energia hidraulica sao bens dominicais da Uniao;

3. Cabe a Unido delegar (conceder) 0 direito de explorar estes potenciais

de energia hidraulica a entes privados.

Convém recordar que o setor deenergia é estratégico ao desenvolvimento

nacional, assim expressamente reconhecido diversas vezes pela Constituicdo

e pelos 6rgaos politico-administrativos dopais.

Deve-se aindareferir a um debate federativo decorrente de outro artigo

constitucional que contempla hipéteses de competéncia concorrente. O texto
da norma€ o seguinte:

“Art. 23. E competéncia comum da Unido, dos Estados, do Distrito Fede-

ral e dos Municipios:

Ge)
XI — registrar, acompanhare fiscalizar as concessoesde direitos de pesqui-

sa e exploracao de recursos hidricos e minerais em seusterritorios;

Paragrafo unico. Leis complementaresfixaréo normas para a cooperacao

entre a Unidoe os Estados,o Distrito Federal e os Municipios, tendo emvista

0 equilibrio do desenvolvimento e do bem-estar em ambito nacional.”   
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Este aspecto é importante porque alguns Estados brasileiros, valendo-

-se do inciso acima mencionado, vém editandoleis visando cobrar taxas de

fiscalizagao sobre a exploracdo e recursos minerais, tais como o Estado do

Para (Lei 7.591/2011), de Minas Gerais (Lei 19.976/2011) e o do Amapa(Lei

1.613/2011).

Umavez que o inc. XI do art. 23, acima transcrito, trata da exploracao de

recursos minerais ao lado da exploracao de recursos hidricos, a eventual de-

claracao de constitucionalidade dessa taxa sobre a atividade mineraria podera

ensejar a cobran¢a de taxas semelhantes sobre a atividade de exploracaéo de

energia hidrelétrica.

Dois aspectos devem ser destacados no ambito desta matéria:

a) A inexisténcia da lei complementarexigida pelo paragrafo unicodoart.
23 da CF/1988;

b) Oslimites interpretativos do referido inciso que vem sendo efetuado

pelos Estados.

Entende-se que para plenaeficacia deste artigo é imprescindivel a edicao

da Lei Complementar exigida pelo seu paragrafo tnico, a fim de que possa

haver efetiva cooperacao entre os entes federativos visando 0 equilibrio do
desenvolvimento e do bem estar em ambito nacional.

Sem a edicao da necessdria Lei Complementar, torna-se impossivel a edi-

cao de leis ordinarias de qualquer dos entes federativos amparada no exer-

cicio desta competéncia comum porqueo constituinte nao deixouisso plena-

mente estabelecido,pois delegou seu detalhamento a uma Lei Complementar

que deveria surgir posteriormente (pardgrafo unico doart. 23 da CF/1988).

As leis complementaressdo leis nacionais, e nao umalei da esfera fede-

ral de competéncia, ou seja, vinculam a todos os entes subnacionais, e nao

apenas ao ente Unido. O melhor exemplode alcance nacional das Leis Com-

plementares é a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), que vincula

em suas disposicdes Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios. Ou seja,

a despeito de oriunda do Congresso Nacional, este, ao elaborar leis comple-

mentares (arts. 59, Il e 69, da CF/1988) cria leis que vinculam a todos os

entes federativos; quando elabora leis ordinarias (art. 59, Ill, da CF/1988)

cria leis que vinculam apenasao ente federativo Unido.

O art. 23, ao estabelecer em seu paragrafo tinico a necessidade de umaLei

Complementar para fixar normaspara o exercicio dessa competéncia comum,

nao laborou em vao. Previu nesse pardgrafo a necessidade de cooperacao

entre os entes federativos no atingimento de objetivos comuns a Republica

brasileira. Nas palavras de Fernanda Dias de Almeida,nele sao:
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“(...) previstas tarefas cujo cumprimento a todos deve incumbir, por isso

que voltadas a defesa de valores que, sem 0 concurso da Unido,dos Estados,

dos Municipiose doDistrito Federal 0 constituinte entendeu que nao pode-

riam ser adequadamente preservados.”?

O legislador constituinte afirmou a necessidade da Lei Complementar.
Logo, uma vez quetal Lei Complementaraindanaofoieditada, e sua existén-
cia é imprescindivel para delimitar o Ambito de competéncia comum entre 0s

entes federativos, nenhumdosincisos poderia servir de base para a edicdo de

leis ordinarias visando sua implementacao.

Afinal, comoestabelecer 0 que seria competéncia de cada ente federativo
e comoesta se daria em concreto? Fica claro que o referido paragrafo unico

prevé a criacao de uma Lei Complementar que dirima, com antecedéncia, o

que cabea cada entefederadofazer, quais suas atribuicdes e sobre quais areas

atuar, dentre as estabelecidas nos diversos incisos do artigo. Trata-se de uma

norma — ainda nao editada — que estabeleca o modus operandi da cooperacao

entre os Entes Federativos visando “o equilibrio do desenvolvimento e do
bem-estar em ambito nacional”.

Em outroartigo, o art. 241 da CF/1988,° este tipo de cooperacao se torna

patente, na possibilidade deos entes federados instituirem consorcios publi-

cos e convénios de cooperacao para autorizar a gestao associada de servicos

publicos.

Recentemente, em 08.12.2011, foi editada a LC 140/2011, que regula-

mentou osincsIII, VI e VII do art. 23 da CF/1988, na formade seu paragrafo

unico, estabelecendo os termos da cooperacao entre os trés niveis de entes

federativos, nas acdes administrativas relativas 4 protecao das paisagens natu-

rais notaveis, a protecao do meio ambiente, ao combate a poluicao e a preser-

vacao das florestas, da fauna e da flora. Nada foi regulamentado,poresta ou

qualquer outra Lei Complementar acerca doinc. XI do art. 23 da CF/1988.

Portanto, a norma ainda ausente em nosso ordenamentojuridico, imposta

pelo paragrafo unico doart. 23, impede que haja o efetivo exercicio da com-

peténcia comum estabelecida pela Constituigao da Republica.

5. Competéncias na Constituicdo de 1988. 5. ed. Sao Paulo: Atlas, 2010. p. 59.

6. “Art. 241. A Unido, os Estados, 0 Distrito Federal e os Municipiosdisciplinarao

por meiode lei os consorcios publicos e os convénios de cooperacao entre os
entes federados, autorizandoa gestao associadade servicos publicos, bem como

a transferéncia total ou parcial de encargos, servicos, pessoal e bensessenciais

a continuidade dosservicos transferidos.”  
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Ocorre que mesmo advindo esta Lei Complementar,a possibilidade de os

Estados virema fiscalizar diretamente a exploracdo de recursos hidricos para

fins energéticos.

E isso por que, conforme acimaja referido:

a) A Constituigao Federal em seu art. 22, IV, estabelece que € de compe-

téncia privativa da Unido legislar sobre potenciais de energia hidrelétrica.

b) Os potenciais de energia hidrdulica sao propriedade dominical da
Unido, na forma doart. 20, VIII, da CF/1988.

c) A exploracao dos potenciais de energia hidraulica é regulada através

do sistema de delegacao da Uniao, na forma doart. 176, 8 1.°, da CF/1988.

Ouseja, a competéncia privativa da Uniao paralegislar (art. 22, IV, da

CF/1988) nao pode vir a ser deslocada em favor da competéncia comum

repartida entre os entes federativos (art. 23, XI, da CF/1988). Haveria neste

caso invasdo de competéncia.

Caberegistrar a estranheza de Raul Machado Horta,ao analisareste inciso:

“A competéncia comum condensapreceitos e recomendacoesdirigidas a

Unido, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, traduzindo inten-

cdes programaticas do constituinte, reunidas em conjunto de normas nao

uniformes, muitas com as caracteristicas de fragmentos que foram reunidos

na regra geralporfalta de outra localizagao mais adequada.

Sao regras nao exclusivas, nao dotadas de privatividade e que deverao

constituir objeto da preocupacao comum dosquatro niveis de Governo,den-
tro dos recursose das peculiaridades de cada um.

Discrepa desse conjunto de preceitos e intencdes, a normafiscalizatoria

de concess6es, que introduzira em matéria de competéncia federal privativa

(art. 22, XII, da CF/1988),a participacdo administrativa dos Estados, Distrito

Federal e Municipios, sem oferecer-Ihes os meios para o exercicio da ativida-

de de registro, acompanhamentoe fiscalizacao.”’

O autorafirma que, nada obstante as competéncias comuns configurarem

“objeto da preocupacao comum dos quatro niveis de Governo”, este dispo-

sitivo especifico (0 inc. XI) discrepa do rol (foge a “preocupagaéo comum”),

justamente porque, sobre a matéria, ha competéncia privativa da Unido.

Dai ser impossivel a Estados e Municipios, diante da delimitac&o cons-

titucional de competéncias federativas, invadirem a esfera da Unido. A eles

7. Horta, Raul Machado.Direito constitucional, 2. ed. rev., atual. e ampl. Belo Ho-

rizonte: Del Rey, 1999. p. 365.
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cabera exercer a sua competéncia comum naquilo que nao invada a esfera

juridica da Uniao e que, por outro lado, se adeque as suas proprias delimita-

coes de funcoes.

Fernanda Dias Menezes de Almeida, por suavez,afirma:

“Referimo-nos, em particular, as regras de competéncia legislativa pelas

quais se havera de pautar a regulamentacao normativa, que é pressuposto

para o exercicio das competéncias materiais comuns. Ora, essas regras sinali-

zam, no caso, para a preponderancia da Unido.

De fato, como sepercebepelo cotejo dos arts. 23 e 24,as leis que servirao

de embasamento para a execucdo das tarefas comuns serao, em sua maior

parte, fruto de competéncia legislativa concorrente, em que cabera a Uniao

editar normasgerais e as demaisesferas a legislacao suplementar. Assim, por

exemplo, tarefas como cuidar da satide e da protecao dosdeficientes; pro-

teger o patrimonio cultural; proporcionar o acesso a cultura e a educacao;

proteger o meio ambiente; preservarflorestas, a fauna e a flora, pressupoem

a observancia de normasgerais da Unido, com base nodisposto nosines. VI,

VII, VII, IX, XII, e XIV doart. 24 (...).”

Isto quando a competéncia material comum naosetiver de exercer de

acordo com lei federal editada no uso de competéncia legislativa privativa,

hipotese em que a Unidoestabelecera normasgerais e especificas, legislando
integralmente sobre a matéria”.®

“E este o caso, por exemplo, da competéncia prevista no incs. XI do

art. 23. Com efeito, sendo da Uniaéo a competéncia de legislar com ex-

clusividade sobre aguas, recursos hidricos enquanto potenciais energéticos
e também sobre jazidas e recursos minerais, os Estados e Municipios ao

exercerem fiscalizacao das atividades dos concessionarios credenciados a

explorar recursos hidricos e minerais haverao de observar necessariamente
a legislacdo federal”.?

Eis que surge uma conclusao inarredavel: a competéncia outorgada no

art. 23, XI, da CF/1988 esta limitada pela competéncia da Unidodelegislar

sobre a atividade mineral, podendoagir apenas sob seu comando; ou em seu

contorno. Mas nuncase sobrepondoa ela, nem contrariando-a—e sem poder,

jamais, exercer poderde policia sobretais atividades.

8. Atmetpa, Fernanda Dias Menezes de. Competéncias na Constituicdo de 1988. 4.

ed. Sao Paulo: Atlas, 2007. p. 116.

9. Idem, p. 116-117.  
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O STFja declarou a inconstitucionalidade de Lei Estadual em situacées
semelhantes por usurpacdo de competéncia privativa.'°

Logo, 0 hipotético argumento de que o art. 23, XI, da CF/1988 ampara

as Leis estaduais acima mencionadasé inconsistente, ocorrendo verdadeira

invaséo de competéncia legislativa privativa da Unido, consoante o entendi-
mento do STF acima esposado.

Todavia, o art. 23, XI, CF/1988, possui contetido juridico, nao sendo um

fantasmaa vagar pelo texto constitucional. Seu contetido é 0 de permitir aos

Estados e Municipios ter melhor conhecimento das atividades e das atribui-

¢des que a Unido delegou para a exploracgao dos recursos hidricos e minera-
rios em seu territério.

Dai que nao seria improvavel ser construido, a partir do cadastro fe-

deral, um cadastro estadual ou municipal, para que os governos locais

tenham maior conhecimento e controle sobre 0 que acontece emseuter-

rit6rio — mas dai nao advém nenhum poderde policia sobre tais atividades.

Seria tao somente uma funcdo administrativa interna de Estados e Munici-

pios, que a exerceria como umaforma de conhecere estabelecer politicas

publicas conjuntas — vide o paragrafo unico do art. 23 da CF/1988 — de

modoa alcangar a “equilibrio do desenvolvimento e do bem estar em am-

bito nacional”.

Ouseja, a interpretacdo possivel do art. 23, XI, CF/1988é correlaciona-

-lo ao paragrafo unico do mesmoartigo, permitindo que desta cooperacao

entre entes federativos surja um desenvolvimento nacional mais equilibra-

do em prol do bem estar nacional. Dele nao ha comofazer surgir poder de

policia sobre umaatividade que envolve bens dominicais da Uniao, cuja

exploracao € por ela concedida e acerca da qual tem exclusividade na ema-
nacao legislativa.

3. A CFURH: Compensacdo FinaNceiRA PELO Uso pe Recursos
Hipricos

Feitas as observacoes acima, de indole constitucional, passemosa analisar

o custo da exploracao desses potenciais de energia hidraulica.

10. ADIn 2.606/SC, Pleno, j. 21.11.2002, vu., rel. Min. Mauricio Correa; ADIn

3.679/DE, Plenario, j. 18.06.2007, rel. Min. Septilveda Pertence; ADIn 2.656/

SP, Pleno, j. 08.05.2003, rel. Min. Mauricio Corréa; ADIn 3.645/PR, Pleno, j.

31.05.2006, rel. Min. Ellen Gracie.
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Comoacimavisto, o art. 20, § 1.°, da CF/1988 prevé a possibilidade de a

Unido cobrar compensacao financeira pela exploracao de seus recursoshidri-

cos. Debrucemo-nossobre sua natureza juridica, que é irma gémea univiteli- |

na da compensacao financeira que é arrecadada pela Unido sobre a explora-
cao dos recursos minerais, a CFEM. |

Houve quem lhe atribuisse caracteristica de tributo, da espécie imposto,

como Alberto Xavier!! e Adriano Daleffe.'*

E houve quem lhe atribuisse a caracteristica de umareceita patrimonial do
Estado, tal como Aurélio Pitanga Seixas Filho,!? Heleno Taveira Torres,'* Rey-

naldo AndradedaSilveira,'? Ricardo Lobo Torres’® e Luiz Emygdio RosaJr.”

Para um bom entendimentodasduasteses vale relembrar algumaslicdes de

direito financeiro, tomandoporbasea Teoria dos Ingressos, exposta por Aliomar

Baleeiro, em sua excepcional obra UmaIntroducdo a Ciéncia das Financas.'®

OsIngressos Puiblicos dividem-se em Movimentos de Fundos e em Receitas.

Sao singelos Movimentos de Fundos aqueles Ingressos que geram uma con-

trapartida de devolucao dos valores arrecadados. Dai que os empréstimos ao

 

11. Natureza juridica e ambito de incidéncia da compensacaofinanceira por explo-
racao de recursos minerais. Revista Dialética de Direito Tributdrio 29/10-25. Sao

Paulo: Dialética, fev. 1998.

12. Ilegalidade da compensacao financeira pela exploracdo de recursos minerais.
Revista Dialética de Direito Tributdrio 33/7-15. Sao Paulo: Dialética, jun. 1998.

13. Natureza juridica da compensagao financeira por exploracao de recursos mi-

nerais. In: Rocua, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questées atuais do direito

tributdrio. Sao Paulo: Dialética, 1998. p. 29-37.

14. A compensacao financeira devida pela utilizacao de recursos hidricos, explo-

racao de recursos minerais ou producao de petrdleo, xisto betuminoso e gas

natural(art. 20, § 1.°, CF) — sua natureza juridica. In: Rocua, Valdir de Olivei- |

ra (coord.). Grandes questées atuais do direito tributdrio. Sao Paulo: Dialética, |

1998. p. 119-146. |

15. A compensagao financeira: receita tributaria ou patrimonial? Algumas ques-
toes. In: Scarr, Fernando Facury (org.). Ordem econdmica e social. Sao Paulo: |

Ed. LTr, 1999. p. 331-336. |

16. Cursode direito financeiro e tributdrio. 12. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p.
191-192. |

17. Manualde direito financeiro & direito tributdrio. 14. ed. Rio de Janeiro: Renovar,

2000. p. 59-60.

 
18. 16. ed. rev. e atual. por Dejalma de Campos.Rio de Janeiro: Forense, 2004. p.

130 ess.

 



  

256 Revista pos Trisunais * RT919 © Maio pe 2012
 

Tesouro ¢ sua restituicdo, bem comoas caucées, fiancas e depositos se caracte-
rizam por ser uma Movimentacdo de Fundo, nao havendo umacréscimo de
valor aos cofres publicos, em face de serem restituiveis.

Por outro lado, a Receita Publica caracteriza-se por ser um acréscimo de
valor carreado aos cofres publicos, nao sendo de sua esséncia a restituicdo.
Divide-se em dois grandes grupos: as Receitas Origindrias e as Receitas De-
rivadas.

As Receitas Origindrias, como o proprio nomeja indica, possuemsua gé-
nese na exploracao do proprio patriménio do Estado. Sao as que decorrem
da exploracao de terras, dos recursos hidricos, dos recursos minerais, das
instalacoes industriais e comerciais do Estadoe poraf assim. Ou seja, a for-
macao dos precos decorre de umarelacdo quase que “de mercado”, ou diria
melhor, “de mercado regulado”. Sao transacdes contratuais do Estado fruto
da exploracao de seu proprio patriménio.

Ja as Receitas Derivadas, como o nomeindica, derivam do poder de im-
pério do Estado. Dai surgem ostributos e as multas. Nao decorrem de uma
exploracao de bens ptblicos, mas do exercicio de poder; dai decorrerem de
poderde império, e nao de umarelacdo contratual.

A discussao acima, sobre a natureza juridica da CFURH,parte daclassifi-
cacao acimaefetuada, pois, segundo alguns autores,ela teria caracteristicas
de receita derivada (tributo), enquanto para outros sua configuracao é de
receita originaria (patrimonial).

Expostos os limites do debate, filio-me a corrente que entende ser a
CFURH,tal como a CFEM,umareceita originaria da Unido, pois ambas de-
correm da exploracao de seu patrimOnio minerario e hidraulico. Sua impo-
sicao nao decorre do poder de império da Uniao, mas da permissao para a
exploracao de umaparcela de seu patrimonio.

Sua natureza juridica é semelhante, mas nao idéntica, a da taxa de ocupa-
¢ao, também chamadade laudémio ou aforamento, que a Unido cobrapelo uso
de terrenos de marinha. Em ambososcasos 0 que é cobrado € um valor pela
exploracao de umaparcela do patriménio ptblico.

Nasreceitas derivadas nao se ha de falar em exploracao do patriménio
publico. O que existe € uma imposicao de arrecadacdo de valores em de-
corréncia do poder de império do Estado. Qual exploracao do patriménio
publico existe na cobranca de Imposto sobre a Renda, Cofins ou IPTU?
Nenhuma.

Desta forma, entendo que a CFURHndopossui caracteristicas de receita
derivada, mas de receita origindria, segundo a classificacdéo acima exposta,
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pois sua exigibilidade decorre da exploragao dospotenciais de recursos hi-

dricos que sao de propriedade da Unido, conforme determina a Constituicao

Federalnoart. 20, VII.'°

A jurisprudénciapatria adota hoje este posicionamento deformapacifica-

da, como podeservisto pelo acérdao do STF abaixotranscrito, dentre outros:

Min. Septilveda Pertence:

“Bens da Uniao:(recursos minerais e potenciais hidricos de energia elétri-

ca): participacao dos entes federados no produto ou compensacaofinanceira

por sua exploracao (art. 20, e § 1.°, da CF/1988): natureza juridica: consti-

tucionalidade dalegislacdo de regéncia (Lei 7.990/1989, arts. 1.° e 6.° e Lei

8.001/1990).

1. O tratar-se de prestacdo pecuniaria compulsoria instituida por lei nao

faz necessariamente um tributo da participacao nos resultados ou da com-

pensacaofinanceira previstas no art. 20, § 1.°, CF/1988, que configuram re-

ceita patrimonial.

2. A obrigacao instituida na Lei 7.990/1989, sob o titulo de “compensac¢ao

financeira pela exploracdo de recursos minerais” (CFEM) nao corresponde

ao modelo constitucional respectivo, que néo comportaria, comotal, a sua
incidéncia sobre o faturamento da empresa; nao obstante, é constitucional,

por amoldar-se a alternativa de “participacdo no produto da exploracao” dos

aludidos recursos minerais, igualmente prevista no art. 20, § 1.°, da Consti-

tuicéo” (RE 228.800/DE DJ 16.11.2001, p. 21).

Asleis que regem a CFURHsao as seguintes:

a) Lei 7.990/1989 — determina suaincidéncia;

b) Lei 9.649/1998 — estabelece a aliquota; e

c) Lei 8.001/1990 — partilha a arrecadacao entreos entes federativos.

Conforme art. 17 da Lei 9.648/1998, a aliquota da CFURH é€ de 6,75%
sobre o valor da energia elétrica produzida,a ser paga por titular de conces-

sao ou autorizacao para exploracao de potencial hidraulico aos Estados, ao

Distrito Federal e aos Municipios em cujosterritorios se localizarem, insta-

lacoes destinadas a producao de energia elétrica, ou que tenham areas inva-

didas por aguas dos respectivos reservatorios, e a Orgaos da administracao

direta da Unido.

19. “Art. 20. Sao bens da Uniao:

(Cs)
VIII — os potenciais de energia hidraulica.”  
 



 

258 Revista Dos Tripunals » RT 919 ¢ Maio pe 2012
 

A base de calculo é estabelecida pelo art. 3.° da Lei 7.990/1989, sendo,

grosso modo,o valor da energia constante da fatura, excluidos ostributos e

empréstimos compulsérios.

Compete a Unidofixartarifa atualizada de referéncia, para efeito de apli-

cacao das compensacoesfinanceiras, de maneira uniforme e equalizada, so-

bre toda a hidreletricidade produzida no Pais.

Napratica a base de calculo é 0 valor de toda a energia produzida pelas

hidrelétricas.”°

Existe uma previsao de iseng¢ao (art. 4.° da Lei 7.990/1989), que ocorre

quandoa energia elétrica for produzidapelas instalagées geradoras com capa-

cidade nominal igual ou inferior a 10.000 kW (dez mil quilowatts); gerada e

consumida para usoprivativo de produtor (autoprodutor), no montante cor-

respondente ao seu consumoproprio no processo de transformacao industrial.

Considerando quese trata de umareceita originaria da Unido, os recursos

arrecadados sao rateados com Estados e Municipios, sendo, para estes, uma

receita transferida, que é aquela arrecadada por um entefederativo e por este

repassada para outro ente federativo por forcadelei.

Assim, o fato de a CFURHserarrecadada pela Unido nao a faz titular de

toda a arrecadacao havida. A partilha se da da seguinte forma: 45% para os

Municipios ondese localizam as barragens; 45% para os Estados onde estao

estes Municipios; e apenas 10% receita da Unido. Ouseja, a despeito de ser

titular do patrim6onio dominical, e de arrecadar os valores, apenas 10% rema-

nescem noscofres da Unido, sendo os principais beneficiados os Estados e

Municipios ondese localizam as barragens.

Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar 315 que

propoe a redistribuicao desta verba, passando a ser: 25% para os Estados;

65% para os Municipios e mantendo os 10% da Uniao.Este projeto encontra-

-se em discussao no SenadoFederal.

Foi arrecadado de CFURH valorestotais, sem rateio federativo:!

a) em 2009 — R$ 1.338 bilhao;

b) em 2010 — R$ 1,514 bilhao; e

c) em 2011 — R$ 1,635 bilhao.

20. Para o ano de 2011, a TAR — Tarifa Atualizada de Referéncia era de R$ 68,34/
MWhe para 2012 é de R$ 72,87 o MHh.

21. Disponivel em: [www.aneel.gov.br/aplicacoes/cmp//gerencial].
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4. CONCLUSOES
| . . ~ Z |Feitas estas considerac6es, pode-se afirmar que o uso da agua enquanto |

patrimonio publico energético gera receitas consideraveis para o Brasil, pre- |
| dominantemente para Estados e Municipios, e que a CFURH€ um instru-
| mento de atuacao da Unido nessa area — embora a maior parte da arrecadacao

naoseja carreadaparaseuscofres.A legislacao é exclusivamentefederal, po-

rém os maiores beneficidrios do valor arrecadado sao os entes subnacionais.
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