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A legislação mineral deve: 

• Estar alinhada com a Política Mineral e a Constituição do país 

• Conter uma clara definição da propriedade dos recursos naturais: (a) propriedade dos recursos minerais distinta da 
propriedade do solo, e (b) a quem pertencem os recursos minerais (Federação, Estados, Municípios, particulares)? 

• Conter referências a outras leis aplicáveis ao setor (fiscal, trabalho, ambiente, terra, água, florestas...) 

• Conter referências a Acordos Internacionais que possam afetar o setor (Tratados, Acordos de Comércio Internacionais 
(ITAs) 

• Definir mandatos e responsabilidades institucionais incluindo considerações relativas a mandatos das autoridades 
descentralizadas (Federação, Estados e Municípios) 

• Promover igualdade de tratamento perante a lei: 

 Não discricionária: critérios e princípios claramente definidos na legislação. 

 Não discriminatória: mesmo tratamento para todas as empresas: públicas, privadas, nacionais e estrangeiras. 

• Conter princípios, procedimentos, e prazos claramente definidos na legislação (ou nos documentos de licitação), 

reduzindo possibilidade de conflitos e minimizando a necessidade de negociações futuras  

• Garantir direito de descoberta com transferência automática da fase de exploração para lavra 
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• Balancear o que figura na lei e nos regulamentos 

• Definir claramente as restrições à atividade mineral:  

 Definir as regras para a participação estatal e o papel do Serviço Geológico Nacional;  

 Definir eventuais minerais estratégicos, zonas reservadas às atividades do Estado, zonas reservadas ao 

garimpo, zonas onde a mineração não é permitida (“no go zones”); 

 Comercialização de produtos minerais. 

• Conter medidas facilitadoras do financiamento de projetos (hipoteca, colateral, transferência automática de 

propriedade) 

• Proteger contra anulação de direitos e expropriação de forma discrecionária 

• Conter medidas de resolução de conflitos: mediação; arbitragem internacional etc.  

• Promover transparência e participação cidadã: Conformidade com a Lei de Acesso à Informação; informação 

não comercial deve ser de fácil acesso ao público (licenciamento, contratos, propriedade última, pagamentos 

fiscais); medidas de controle à corrupção (conflito de interesses, antecedentes criminais, falência...) 
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Os processos e critérios para a alocação de direitos minerários devem ser claramente definidos na legislação (lei e 

regulamentos), nas licitações e/ou nos contratos. 

Esta é a mais importante etapa no processo de desenvolvimento de recursos minerais: 

 Define as condições que motivam o interesse de investidores privados pelo potencial mineral do país; 

 Permite escolher os investidores mais qualificados e eliminar especuladores e investidores “picaretas”; 

 Permite definir os termos e condições da participação do país (Estado, governos subnacionais, 

comunidades e eventualmente o setor privado) no investimento e na distribuição das receitas tributárias 

e não tributárias; 

 Facilita a realização de outros objetivos de política econômica, social e ambiental (criação de emprego, 

treinamento de recursos humanos, definição das obrigações de caráter social e ambiental, contribuição 

para o desenvolvimento econômico nacional e regional etc.) 

Erros cometidos durante o processo de licenciamento dificilmente serão corrigidos no futuro 

Segurança da propriedade mineira (etapa crítica de passagem da exploração a explotação mineira) é essencial 

para proteger os direitos dos investidores 



Licenciamento (2) 
Modalidades de licenciamento: Direito de prioridade, negociação direta ou licitações? 

• Negociação Direta: Governo e empresa negociam os termos da concessão/contrato sem concorrência aberta e muitas vezes 

sem clara definição dos objetivos da Política do Governo e das regras do jogo. Pode levar a desvios importantes em relação às 

regras estabelecidas na legislação. 

• Licitação Pública: O Governo inicia uma concorrência aberta para a obtenção de títulos mineiros, definindo na licitação os 

critérios que os concorrentes devem observar para terem suas propostas analisadas. Critérios de eficiência: 

 Definição dos critérios de elegibilidade e termos e condições de participação em linha com os objetivos de política 

governamental e dos objetivos da licitação (pagamento em dinheiro, volume de investimentos, criação de empregos etc.); 

 Claridade e transparência das regras da licitação; 

 Qualidade da informação geológica; 

 Divulgação pública dos concorrentes e da proposta vencedora; 

 Minimizar a necessidade de negociações após a seleção da proposta vencedora. 

• Direito de Prioridade: Sistema fácil de desenhar e de implementar; princípios fundamentais:  

 As licenças são atribuídas segundo a ordem em que os pedidos foram recebidos;  

 Critérios de elegibilidade e processos e prazos de atribuição claramente definidos na legislação;  

 Toda a aplicação para receber o título mineral correspondendo aos critérios de elegibilidade é automaticamente aceita. 



Licenciamento (3) 
Definições na legislação: 

• Tipos de títulos (reconhecimento, prospecção, exploração, lavra, retenção, garimpo, etc.); 

• Tipos de minerais cobertos (exclusividade ou superposição); 

• Áreas: formato, superfícies máximas e períodos máximos de exploração/explotação autorizados por título; 

• Medidas de controle a especulação (obrigações dos titulares): capacitação técnica e financeira dos operadores, 

programas de trabalho e relatórios obrigatórios, obrigação de começar os trabalhos num prazo determinado de 

tempo, despesas mínimas por km2, limitação do número de licenças e áreas máximas por titular e empresas 

afiliadas, redução automática de áreas, taxas superficiais por km2; 

• Relatórios: conteúdo e periocidade, incluindo informações transparentes e verificáveis sobre os acionistas das 

empresas titulares (beneficial ownership); 

• Critérios para a suspensão e anulação de títulos mineiros; 

• Recurso. 

Racionalidade: 

• O setor privado é o principal motor na descoberta de novas jazidas minerais;  

• O potencial mineiro de novas áreas é difícil de avaliar a priori sem prévia informação geológica; 

• A exploração mineral é uma atividade de alto risco e relativamente baixo sucesso. 
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Considerações: 

• Necessidade de uma legislação específica; 

• Licenciamento:  

 Títulos específicos e/ou condições especiais;  

 Garantia de propriedade dos recursos minerais (segurança do título); 

 Superposição com titulares de grande mineração; 

 Liberdade de comercialização. 

• Fiscalidade específica; 

• Formalização e fomento da atividade; 

• Comercialização e acesso ao financiamento. 
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Objetivos:  

• Otimizar as receitas fiscais e atrair investimentos; 

• Sustentabilidade das receitas do Estado; 

• Transparência sobre a coleta, repartição e uso das receitas fiscais para assegurar contribuição para os objetivos 

de política econômica e social.  

A determinação de cada elemento do regime fiscal e alfandegário deve corresponder a um objetivo específico; mas 

a competitividade e a sustentabilidade do regime fiscal dependem de uma avaliação da carga tributária total que 

incide sobre um projeto (“total tax take”). 

Princípios Fundamentais: 

• Regime autônomo ou Integração no Código Geral dos Impostos? 

• Flexibilidade e Estabilidade do regime fiscal (e de cláusulas não fiscais?); 

• Participação obrigatória (Estado ou privados); condições, procedimentos, prazos, instrumentos e custo; 

• Distribuição das receitas tributárias a Estados e Municípios; 

• Incentivos fiscais (exploração, infraestrutura, beneficiamento...); 

• Tratamento dado a subcontratantes; 

• Autonomia financeira e sustentabilidade das instituições do Estado. 
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Elementos-base do Regime Fiscal: 

• Imposto de renda; Cálculo: dedução dos custos; princípios de amortização (Depreciação acelerada). 

• Cálculo das Royalties, ou equivalente (CFEM): base e alíquotas definidas na lei; Modalidades: Gross ou net 

royalties (net smelter return); sliding scale; profit-based; baseadas em quantidades (materiais de construção); 

dedução do imposto de renda. 

 

Temas atuais: 

• Imposto sobre ganhos de capital 

• Resource Rent Tax 

• Preços de transferência, subcapitalização, overheads e propriedade intelectual 

• Provisão financeira para encerramento da mina 
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Regulamentação da gestão ambiental: 

• Responsabilidade institucional (relações com o Ministério do Meio Ambiente); 

• Obrigações da gestão ambiental: estudos de impacto e planos de gestão ambiental; 

• Saúde, higiene e segurança do trabalho; 

• Manuseamento de materiais tóxicos; 

• Exploração de outros recursos naturais na área de concessão; 

• Barragens de rejeitos; 

• Transferência de passivos ambientais simultânea à transferência de títulos; 

• Encerramento de mina. 

  

Participação das comunidades: 

• Consulta prévia; 

• Partilha de benefícios com as comunidades; 

• FPIC (Free Prior Informed Consent). 
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• Direitos Humanos, justiça social e proteção das comunidades; reassentamento de populações locais; forças 

de segurança privadas; emprego de menores, gênero; 

• Acesso ao uso da terra e da água; conservação da biodiversidade e “offsets”; 

• Acordos de desenvolvimento comunitário e infraestrutura social; 

• Conteúdo local; 

• Formação de recursos humanos; 

• Responsabilidade Social da Empresa e contribuição ao desenvolvimento estadual e local; 

• Agregação de valor; 

• P&D, inovação. 


