PROJETO DE LEI N.º 5.043, DE 2019
(Do Sr. Reinhold Stephanes Junior)
Dispõe sobre a Política Nacional de Investimento em Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação dos Recursos Minerais e dá outras
providências.

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-5807/2013.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei estabelece a Política Nacional de Investimento em
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação dos Recursos Minerais.
Art. 2º Para os fins desta Lei e de sua regulamentação, ficam
estabelecidas as seguintes definições:
I - Projeto de PD&I - investigação cientif́ ica ou tecnológica, com inić io
e final definidos, fundamentada em objetivos especif́ icos e procedimentos adequados,
empregando recursos humanos, materiais e financeiros, com vistas à obtenção de
resultados de causa e efeito ou colocação de fatos novos em evidência;
II - Programa de PD&I - compreende o conjunto de ações e projetos
coordenados que têm como objetivo atingir, em um prazo determinado e com recursos
humanos, materiais e financeiros definidos, um ou mais resultados para solução de
problemas. O Programa deverá especificar o conjunto de ações e relacionar os
respectivos projetos vinculados;
III - Pesquisa e Desenvolvimento - é o trabalho criativo, desenvolvido
de forma sistemática, para aumentar o campo dos conhecimentos cientif́ icos e
tecnológicos ou a utilização desses conhecimentos para criar novas aplicações; e
IV - Inovação - introdução de novidade ou aperfeiçoamento no
ambiente produtivo ou social, que resulte em novo produto, processo ou serviço,
decorrente da realização de atividade de pesquisa e desenvolvimento.
Art. 3º As concessionárias e permissionárias que realizem a
exploração de recursos minerais ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante
de, no mínimo, 1% (um por cento) de sua receita operacional bruta em pesquisa,
desenvolvimento e inovação do setor mineral.
§ 1º Estão isentas da aplicação de que trata o caput deste artigo as
empresas que possuírem receita operacional bruta anual inferior a um milhão de reais.
§ 2º O valor limite da receita operacional bruta de que trata o § 1º será
corrigido, anualmente, de acordo com o índice oficial de inflação, mediante ato da
Agência Nacional de Mineração.
Art. 4º Os recursos para pesquisa, desenvolvimento e inovação de
que trata o art. 3º deverão ser aplicados em projetos e programas desenvolvidos pela
própria empresa ou por instituições de ensino superior e institutos de pesquisa e
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desenvolvimento nacionais previamente credenciados pela Agência Nacional de
Mineração.
Parágrafo único. A empresa deverá apresentar, anualmente, à
Agência Nacional de Mineração, a comprovação do cumprimento do disposto nesta
Lei, na forma do regulamento.
Art. 5º Ato da Agência Nacional de Mineração definirá, no prazo de 90
dias, contados a partir da data de publicação desta Lei, os procedimentos para
execução dos projetos de PD&I e as multas incidentes e penalidades aplicáveis, em
caso de descumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei propõe estabelecer um investimento mínimo em
pesquisa, desenvolvimento e inovação por parte das empresas que atuam no setor
mineral, da mesma forma como ocorre nos setores elétrico e de petróleo e gás,
propiciando, desta forma, agregação de valor na cadeia produtiva da mineração por
meio da busca de novas tecnologias e inovações de produtos, serviços, métodos e
técnicas.
O setor mineral brasileiro foi responsável, em 2018, por mais de 4% do PIB
brasileiro, cerca de 25% do saldo da balança comercial e aproximadamente 180 mil
empregos diretos e 2,3 milhões de empregos indiretos. Apesar dos números positivos,
com uma política de investimentos correta esses resultados podem ser maximizados
ainda mais, gerando emprego e desenvolvimento, de forma sustentável e
responsável.
Destaca-se, ainda, que se trata de um setor muito focado na exportação de
commodities com baixo valor agregado. Muitas substâncias minerais necessitam do
desenvolvimento de novos produtos e usos para que haja ampliação de seu mercado
e de suas aplicações econômicas. Casos emblemáticos são o do nióbio e o do
grafeno, que, apesar de o Brasil possuir as principais reservas mundiais, necessita
investimentos mais substanciais para o desenvolvimento tecnológico que amplie suas
aplicações na sociedade.
Outro ponto fundamental que uma política nacional de pesquisa,
desenvolvimento e inovação pode fomentar é a busca de soluções tecnológicas para
o gerenciamento sustentável de rejeitos e estéreis resultantes dos processos de
extração e beneficiamento mineral.
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Nesse sentido, o Projeto ora proposto vai ao encontro do que preceitua a
Magna Carta, consoante seus artigos 20 e 22, que assim dispõem:
“Art. 20. São bens da União:
...
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
...”.
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
...
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
...”.

Por sua vez, o artigo 174 define o papel do Estado como agente normativo
e regulador da atividade econômica, exercendo as funções de fiscalização, incentivo
e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor
privado.
Assim, sendo a mineração uma atividade essencial para sociedade, mas
que possui significativo impacto ambiental, compete ao Poder Público a defesa e a
preservação do meio ambiente, agindo como agente regulador na exploração da
atividade econômica e também na recuperação do meio ambiente degradado.
Por conseguinte, considerando que os recursos minerais são limitados e
que o tipo de técnica e tecnologia utilizadas podem garantir um maior aproveitamento
desses recursos com um menor impacto ambiental, consideramos de fundamental
importância a criação de uma Política Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do
Setor Mineral, garantindo os recursos econômicos necessários ao incentivo do
desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas ao setor.
Com base em todo o exposto e, tendo em vista a enorme relevância social,
ambiental e econômica da proposta, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2019.
Deputado REINHOLD STEPHANES JÚNIOR
PSD/PR

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6599

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 5043/2019

5

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da
República Federativa do Brasil.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA UNIÃO
Art. 20. São bens da União:
I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e
construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas
em lei;
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que
banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território
estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;
IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias
marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de
Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e
as referidas no art. 26, II; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 46, de
2005)
V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;
VI - o mar territorial;
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;
VIII - os potenciais de energia hidráulica;
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
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§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia
elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar
territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.
§ 2º A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras
terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do
território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei.
Art. 21. Compete à União:
I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações
internacionais;
II - declarar a guerra e celebrar a paz;
III - assegurar a defesa nacional;
IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras
transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;
VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;
VII - emitir moeda;
VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza
financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de
previdência privada;
IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social;
X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os
serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços,
a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 8, de 1995)
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens; (Alínea com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 1995)
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos
cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e
fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito
Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios; (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 69, de 2012, publicada no DOU de 30/3/2012, produzindo efeitos
120 dias após a publicação)
XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros
militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para
execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e
cartografia de âmbito nacional;
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XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de
programas de rádio e televisão;
XVII - conceder anistia;
XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas,
especialmente as secas e as inundações;
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir
critérios de outorga de direitos de seu uso;
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação,
saneamento básico e transportes urbanos;
XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;
XXII - executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer
monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a
industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes
princípios e condições:
a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins
pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;
b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de
radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas e industriais; (Alínea com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e
utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas; (Alínea acrescida pela
Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa;
(Primitiva alínea c renomeada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;
XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de
garimpagem, em forma associativa.
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo,
aeronáutico, espacial e do trabalho;
II - desapropriação;
III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
V - serviço postal;
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;
VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;
VIII - comércio exterior e interestadual;
IX - diretrizes da política nacional de transportes;
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI - trânsito e transporte;
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV - populações indígenas;
XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de
profissões;
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XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos
Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa
destes; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012, publicada no
DOU de 30/3/2012, produzindo efeitos 120 dias após a publicação)
XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;
XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;
XX - sistemas de consórcios e sorteios;
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias,
convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;
XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária
federais;
XXIII - seguridade social;
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;
XXV - registros públicos;
XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades
de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III; (Inciso com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e
mobilização nacional;
XXIX - propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre
questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e
conservar o patrimônio público;
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência;
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA
.......................................................................................................................................................
Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este
determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.
§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento
nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de
desenvolvimento.
§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.
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§ 3º O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas,
levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos
garimpeiros.
§ 4º As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na
autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis,
nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da
lei.
Art. 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos,
o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade,
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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