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EMENTA

O tratamento jurídico  da mineração.  Princípios  constitucionais  do Direito  Minerário.  Política
econômica  para  a  atividade  minerária.  Contratos  minerários.  Direitos  reais  e  mineração.
Procedimentos administrativos para outorga de Títulos Minerários. Direito Ambiental aplicado à
mineração. Tributação da atividade minerária. Responsabilidade civil decorrente da atividade
minerária. Crimes. 

JUSTIFICATIVA: o intenso desenvolvimento da atividade minerária em Minas Gerais, que propulsiona
grandes  cadeias  produtivas,  com repercussão  ambiental  e  tributária,  revela  a  aplicação  da  legislação
minerária e suscita problemas de sua aplicação. A inclusão de uma disciplina sobre Direito Minerário na
grade curricular do curso de graduação em Direito, ainda que seja ofertada como disciplina optativa, visa
formar  alunos  com  senso  crítico  a  respeito  da  matéria,  debatendo  e  criando  proposições  jurídicas
relacionadas a uma matéria  que,  apesar de relevante,  possui  escassa  doutrina e jurisprudência.  Além
disso, a inserção da disciplina na grade curricular amplia a possibilidade de criação de um mercado de
trabalho que atue especificamente nos problemas relacionados à mineração.

OBJETIVO GERAL: promover a formação em Direito Minerário.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: apresentar os fundamentos constitucionais do Direito Minerário; discutir
as políticas econômicas relacionadas à exploração dos recursos minerais; analisar os contratos minerários
e  as  disposições  reais  sobre  a  atividade  minerária;  conhecer  os  procedimentos  administrativos  e
ambientais  relativos  à  mineração;  avaliar  a  tributação  sobre  a  atividade  minerária;  discutir  a
responsabilidade civil e penal inerente à mineração.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPERADAS QUE O ALUNO ADQUIRA AO FINAL DO
SEMESTRE:

– Analisar e elaborar textos com fundamentação jurídica, demonstrando domínio de conceitos e utilização
adequada da terminologia e estimulando a capacidade de produção de trabalhos científicos com padrões
satisfatórios de correção formal e qualidade substantiva;
– Utilizar o raciocínio jurídico na argumentação, persuasão, julgamento e tomada de decisões;
– Expressão adequada em linguagem escrita e oral;

 Trabalho em equipe, incentivando a capacidade de comunicação, e com limitação de tempo.
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UNIDADES DE ENSINO

UNIDADE I – MINERAÇÃO E DIREITO
Conceitos fundamentais. A cadeia produtiva da mineração. A regulação da atividade minerária. História
do Direito Minerário no Brasil. A mineração no Direito Comparado. O regime jurídico da mineração.

UNIDADE II – FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO MINERÁRIO
O  direito  à  exploração  dos  recursos  minerais.  A  política  econômica  para  a  atividade  mineraria.  A
repartição de competências legislativas e materiais em Direito Minerário. A tributação sobre a produção
mineral e a distribuição de receitas fiscais.

UNIDADE III – A POLÍTICA ECONÔMICA DA MINERAÇÃO
Princípios  econômicos  que regem a atividade mineradora.  A empresa  de mineração.  A regulação da
indústria minerária. Mecanismos de defesa da iniciativa empresarial minerária brasileira. A abertura do
mercado ao capital estrangeiro.

UNIDADE IV – CONTRATOS MINERÁRIOS
Conceito. Evolução no direito brasileiro. Características da relação contratual minerária. Formação dos
contratos minerários e acordos pré-contratuais (acordo de confidencialidade, due diligence, memorandos
de  entendimentos).  Cláusulas  essenciais.  A  gestão  do  contrato  minerário.  Contratos  em  espécie  na
mineração. O desfazimento do contrato minerário. A arbitragem no Direito Minerário.

UNIDADE V – DIREITOS REAIS E ATIVIDADE MINERÁRIA
Os conflitos fundiários na mineração. A mineração e a propriedade do solo. O direito de superfície. A
servidão minerária. Direitos reais de garantia em atividade minerária. 

UNIDADE VI – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA MINERAÇÃO
Regimes  de  aproveitamento  das  substâncias  minerais.  A  estrutura  administrativa  do  Departamento
Nacional de Produção Mineral.  A autorização de pesquisa. A concessão de lavra.  Outros regimes de
aproveitamento mineral. A fiscalização da atividade minerária.

UNIDADE VII – DIREITO AMBIENTAL APLICADO À MINERAÇÃO
Impactos ambientais da mineração.  Princípios ambientais aplicáveis à mineração.  Sustentabilidade da
atividade mineradora. Poder de polícia ambiental na atividade mineradora. O licenciamento ambiental da
atividade mineradora. 

UNIDADE VIII – DIREITO TRIBUTÁRIO APLICADO À MINERAÇÃO
A tributação da atividade mineradora. Planejamento tributário na mineração. Espécies tributárias: CFEM,
TAH, ITR, IRPJ, ICMS, PIS, COFINS, CIDE. Incentivos fiscais à mineração. Repartição das receitas
tributárias oriundas da mineração.

UNIDADE  IX  –  RESPONSABILIDADE  CIVIL  POR  DANO  DECORRENTE  DA  ATIVIDADE
MINERÁRIA
Conceito. Elementos. Efeitos. Entendimentos jurisprudenciais.

UNIDADE X – CRIMES RELATIVOS À MINERAÇÃO
Conceito. Espécies. Punibilidade. 
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MATERIAL NECESSÁRIO: livros da bibliografia básica; livros/capítulos da bibliografia complementar;
textos e vídeos disponíveis na internet.

METODOLOGIA:  aulas expositivas  dialogadas;  seminários;  apresentações de trabalhos em
grupo; estudos dirigidos; leitura de textos com sua concomitante e posterior análise expositiva
e dialogada.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: provas e trabalhos. 
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