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RESUMO 

 

Esta dissertação examinou os contratos de cessão de direito de exploração mineral. Seu 

objetivo consistiu em analisar a realidade que circunda esses contratos, os temas correlatos e 

as principais cláusulas que eles podem ter. Para tanto, iniciamos com uma breve evolução 

histórica da atividade minerária e sinóptico estudo do direito minerário brasileiro. Haja vista a 

importância do direito ambiental nos dias atuais e sua estreita afinidade com a mineração, 

fizemos sumária relação entre eles. Estudas as questões de direito público que cerceiam o 

tema, passamos, então, para o direito privado, iniciando pela importância dos contratos, em 

geral. Aprofundando no tema, partimos para uma análise mais completa dos contratos de 

cessão de direito de exploração mineral. Quanto a estes, vimos o contexto fático em que estão 

inseridos, as principais roupagens contratuais que costumam ter (compra e venda, constituição 

de sociedade, joint venture, descoberta e contrato de opção de compra), as questões 

relacionadas à sua negociação, os possíveis pré-contratos que os antecedem, até chegarmos na 

análise de suas principais cláusulas. Feitos esses estudos, pesquisamos, resumidamente, os 

contratos de exploração sob a ótica da classificação geral do direito civil, as principais teorias 

civilísticas que auxiliam na sua compreensão e alguns temas correlatos (oneração, etc.). Por 

fim, fizemos breve esboço quanto à análise econômica desses contratos, abordando os efeitos 

econômicos desse negócio jurídico nesse importante setor para as nações.    

 

Palavras-chave: Contratos de cessão de direito de exploração mineral. Direito Minerário e 

contratos de pesquisa mineral. 

   



ABSTRACT 

 

This dissertation examined the contracts of assignment of rights to mineral exploration. Its 

goal is to analyze the reality that surrounds these contracts, the related issues and the main 

clauses that they may have. To this end, we begin with a brief historical evolution of mining 

activity and synoptic study of the mineral rights in Brazil. Given the importance of the 

environmental law nowadays and its close affinity with mining, a brief relationship between 

then were made. After studied the issues of public law which beset the subject, we underway 

those regarding the private law, starting with the importance of the contracts, in general. 

Deeping in the theme, we initiated a more complete analysis of the contracts for assignment 

of rights to mineral exploration. Regarding those, we showed the factual context in which 

they are insert, the main legal garb they used to have (purchase and sale, constitution of a 

partnership/knew organization, joint venture, finder`s fee and option agreement for the 

purchase of exploration rights), matters related to their negotiation, possible pre-contracts that 

can precede them, until we get the analysis of its key clauses. Completed these studies, we 

made a briefly consideration of the exploration contracts from the perspective of the general 

classification of the civil law, the main civil theories that could assist in their understanding 

and some related issues (encumber of the exploration rights, etc.).. Finally, we briefly outline 

the law and economics of this contract, addressing the economic effects of this legal 

instrument that is so important to the nations. 

 

Key-words: Contracts of assignment of exploration rights. Mining law and mineral research 

contracts. Exploration agreement.  
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1 Introdução 

 

 

A indústria da mineração, haja vista o crescente aumento na demanda pelas matérias-

primas que ela produz, tem avançado cada vez mais. As empresas investem pesadamente na 

busca por novos projetos. O sucesso na negociação dos contratos desse setor, assim como em 

todo contrato, é alcançado quando todas as partes envolvidas conseguem o máximo de 

benefícios, com a consequente valorização das organizações e entrega de bens úteis à 

sociedade.  

O setor mineral – que compreende as etapas de geologia, mineração e transformação 
mineral – é a base para diversas cadeias produtivas. Participa com 4,2% do PIB e 
20% do total das exportações brasileiras, gerando um milhão de empregos diretos, o 
equivalente a 8% dos empregos da indústria. O País destaca-se internacionalmente 
como produtor de nióbio, minério de ferro, bauxita, manganês e vários outros bens 
minerais. (PNM 2030; xiii) 
 

Apesar de o Brasil ser considerado um dos principais países produtores de 

commodities1 minerais, nosso direito minerário ainda é pouco estudado, sendo escassa a 

bibliografia sobre o tema.  

Por ser um setor com elevado índice de concentração de capitais, poucas empresas 

dominam o mercado. Consequentemente, raros profissionais militam na área. Limitado 

também é o número de companhias que controla quase toda a produção mineral no país. 

Outrossim, o risco envolvido, sobretudo na fase de pesquisa mineral, é muito alto, o que 

contribui para que poucos se aventurem.  

A mineração é um dos pilares da economia brasileira. E o que muitas vezes origina os 

empreendimentos minerários são os contratos de cessão de direito de exploração2 mineral. 

Estes, por terem como base atividade que requer elevados investimentos, além de fomentarem 

a produção da maioria das matérias primas utilizadas pelas indústrias, acabam tendo relevante 

importância econômico-social.  

                                                 
1 Segundo o dicionário Houaiss da língua portuguesa, commodity é (1) “qualquer bem em estado bruto, ger. de 
origem agropecuária ou de extração mineral ou vegetal, produzido em larga escala mundial e com características 
físicas homogêneas, seja qual for a sua origem, ger. destinado ao comércio externo – mais us. No pl. (1.1) cada 
um dos produtos primários (p. ex., café, açúcar, soja, trigo, petróleo, ouro, diversos minérios etc.) cujo preço é 
determinado pela oferta e procura internacional (1.2) qualquer produto produzido em massa. Gram.pl.: 
commodities”. Em linguagem menos técnica, podemos dizer que commodity é todo produto que, in natura, é 
comercializado internacionalmente. 

2 Exploração mineral é sinônimo de pesquisa mineral, não de lavra, extração, como pode parecer significar. Essa 
é a terminologia correta. 
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Doutrina específica sobre esses tipos contratuais não há em nosso país. O caráter 

confidencial a que normalmente estão submetidos contribui para a sua escassa divulgação ao 

conhecimento do público. Também, a manutenção do monopólio do know-how da redação 

desses instrumentos é fator que desestimula aqueles que militam nesse segmento em 

divulgarem muita doutrina sobre o tema. 

A maioria daqueles que celebram esse tipo de contrato são empresas multinacionais, 

listadas em bolsa de valores, aptas a contratar especialistas para seus variados campos de 

atuação. Seus advogados normalmente têm acesso ao que ocorre em outros países, tendo 

como inspiração vasta gama de possibilidade de negociação/cláusulas. Utilizam-se das 

melhores práticas internacionais de negociação e regulamentação dos acordos. 

Essa dissertação apresenta uma análise dos contratos de cessão de direitos de 

exploração mineral, comumente celebrados entre empresas de pesquisa mineral e mineração 

ou entre geólogos e aquelas. Tentará elucidar uma série de questões importantes nesse tipo de 

contrato, apontando as especificidades jurídicas e negociais desse tipo de relação.  

Esses contratos são bastante complexos e dinâmicos, além de estarem fortemente 

influenciados pelo direito e práticas internacionais, muitas das quais realizadas no âmbito 

interno das organizações, em segredos comerciais, quase sempre protegidos por cláusulas de 

confidencialidade e pela substituição da jurisdição estatal pelas câmaras arbitrais. Sua 

publicidade é controlada, o que dificulta o estudo sobre o tema. Nessa seara, impossível 

atribuir a esta dissertação pretensão exaustiva. 

Esta dissertação analisará os contratos de cessão de direito de exploração mineral 

(CCDEM), abordando suas questões e examinando suas principais cláusulas.  

Para analisarmos as regras de uma dada realidade, dela precisamos ter conhecimento. 

Por isso, estudaremos um pouco da evolução histórica da atividade minerária, compreendendo 

o contexto e objetivos sócio-econômicos visados pelas instituições/profissionais que atuam 

nesse segmento, que fazem surgir esse negócio jurídico. 

Passaremos a examinar os aspectos legais do direito minerário brasileiro, dando ênfase 

aos institutos que circundam a realidade dos CCDEM, para melhor compreendermos a 

redação das cláusulas desses instrumentos.  

Nunca se falou tanto em mudanças climáticas e regulamentação das questões 

ambientais. Por isso, fizemos uma breve relação entre essas questões e a mineração, buscando 

elucidar o papel do direito na condução do desenvolvimento sustentável. 
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Os CCDEM advém do direito contratual, por isso a importância em entendermos a 

função desse instituto jurídico na sociedade antes de analisarmos aquele contrato específico. 

Para regulamentar um determinada realidade,  precisamos conhecê-la. Por isso, ao 

iniciarmos o estudo dos CCDEM propriamente ditos, iniciamos com uma abordagem do 

contexto em que eles estão inseridos.  

Esses contratos podem receber diferentes roupagens. Compra e venda, opção de 

compra, joint venture, constituição de sociedade empresária e contrato de descoberta são as 

principais. Daremos enfoque àquela que é a base de todas: compra e venda ou simplesmente 

cessão de direitos. Mas, na medida do possível, todas abordaremos, discorrendo sobre as suas 

principais características. 

Mas a redação desses contratos é consequência de inúmeras outras questões, entre 

elas: a sua negociação (âmbito administrativo/negocial), eventuais acordos pré-contratuais, 

etc., questões também abordadas neste trabalho dissertativo. 

Após, analisaremos as cláusulas presentes nos CCDEM, identificando e analisando 

uma a uma. Elas terão por base uma relação de cessão de direitos. Sempre que oportuno, 

apontaremos as especificidades que as diferenciam entre esses tipos contratuais, indicando 

como seria o tratamento mais adequado nessas situações (joint venture, opção, contrato de 

descoberta, etc.).  

Percorreremos as principais ideias e temas envolvendo esses contratos. Revelaremos 

várias situações que podem ser usadas para a negociação e redação desses documentos. 

Assim, analisaremos uma lista de tópicos que devem ser levados em consideração ao se 

redigir um contrato de exploração dessa natureza. Os caminhos que o profissional do direito 

deverá seguir, avaliando cada ponto relevante na redação desses instrumentos, será uma 

questão constante a ser elucidada.  

Destaque-se que o roteiro a ser apresentado não é exaustivo. Provavelmente, nem 

todos os itens expostos valerão para todos os casos. Mesmo os analisados, certamente não 

englobarão todas as variáveis em que podem se transmudar as transações. Cada projeto 

minerário tem suas especificidades, devendo, pois, ser respeitadas e consideradas. Contudo, 

independentemente de virem a ser empregados (em uma situação real, não teórica) ou não, 

todos os tópicos aqui apresentados, se redigidos em algum contrato, o simples exame da 

necessidade deles auxiliará na compreensão e avaliação do empreendimento que lhe dá base. 

Embora esta dissertação seja de cunho jurídico, impossível, no debater das questões, 

não se considerar fatores gerenciais, administrativos, mercadológicos, econômicos, políticos, 
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etc.. Os contratos vêm para regular uma realidade. Todas essas questões fazem parte do 

substrato dos contratos de exploração mineral. É inevitável a menção delas. Por isso sua 

utilidade também para enriquecer o conhecimento de: 

a) advogados envolvidos no setor minerário; 

b) executivos e gerentes com funções técnicas, legais e comerciais, atuantes em 

empresas de exploração mineral e mineração; 

c) executivos e gerentes engajados na celebração de contratos, gerenciamento de 

contratos, e relação com investidores; 

d) negociadores contratuais e comerciais; 

e) bancos, empresas de seguro e gerenciamento de risco e fornecedores de crédito às 

empresas de exploração mineral; 

f) brokers3 atuantes no levantamento de capital para empreendimentos minerários 

na fase de exploração (pesquisa) mineral. 

Depois de estudados os CCDEM, analisá-los resumidamente sob a ótica da 

classificação geral do direito civil contribuirá para o entendimento do tema e possíveis 

comparações entre eles e outros tipos contratuais.  

Evitando delongar demais no tema, pontuamos algumas teorias civilísticas que podem 

auxiliar na compreensão do assunto, além de algumas matérias correlatas, como questões 

relacionadas a oneração e direito da concorrência.  

Depois de compreendido esse tipo contratual e sua importância na sociedade, fizemos 

estudo no âmbito da análise econômica do direito. Aqui se encontra a problematização do 

nosso tema. Examinaremos os CCDEM para ao final comprovar que os debates propostos são 

os que melhor trazem eficiência aos negócios de cessão de direito de exploração mineral. 

Neste capítulo, analisaremos porque, no que tange à eficiência econômica, os CCDEM são 

celebrados nos moldes até aqui analisados, para que os agentes melhor aloquem seus recursos 

e viabilizem o negócio ou minimizem suas perdas, entendendo o motivo pelo qual esse molde 

é o que melhor proporciona eficiência às negociações. 

                                                 
3 É chamado de broker o profissional que milita como agenciador e divulgador dos empreendimentos no 
mercado de capitais, oferecendo os projetos aos investidores, para que invistam e financiem os trabalhos. Esses 
investidores buscarão retornos lastreados em taxas de juros ou em valorização de ativos. Pelos serviços, os 
brokers normalmente recebem comissões. Esse conceito foi adaptado daquele disponível no (WIKIPEDIA, 
2010). No original: A broker is a party that arranges transactions between a buyer and a seller, and gets a 
commission when the deal is executed. A broker who also acts as a seller or as a buyer becomes a principal 
party to the deal. Distinguish agent: one who acts on behalf of a principal. 
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Como vimos, o problema econômico central dos CCDEM é a alocação dos seus 

enormes riscos, sobretudo do cessionário, em razão dos altos investimentos que precisam ser 

feitos para, depois e frente os números pouco promissores das estatísticas (quanto aos projetos 

de pesquisa mineral, no geral), poder concluir pela viabilidade ou não do empreendimento em 

particular. 

O objetivo desta dissertação também será proporcionar, no domínio dos contratos de 

exploração mineral: 

a) o entendimento da realidade em torno desse contrato, que lhe dá substrato;  

b) os principais institutos do direito contratual neles empregados;  

c) a estrutura jurídica desses contratos e suas principais cláusulas; 

d) as ferramentas jurídicas mais úteis nesses contratos, com destaque àquelas para 

melhor alocação dos riscos e garantias; 

e) suas implicações econômico-sociais; 

f) condições para entender, prever e gerenciar as possíveis desavenças. 
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2 Evolução histórica da atividade minerária4 

 

 

A atividade minerária acompanha e alimenta, pari passu, o desenvolvimento das 

civilizações. Desde os tempos mais remotos, paulatinamente, as sociedades vêm tentando 

aproveitar os recursos minerários, fazendo deles produtos que lhes tragam utilidade e 

comodidade. 

Há 300.000 anos, esse aproveitamento não passava do uso das pedras superficiais. Foi 

a 40.000 a.c. que se iniciou o aproveitamento das minas subterrâneas e deu-se início à 

evolução da extração e manuseio desses recursos. Nesse tempo, madeira, ossos, pedras e 

cerâmicas eram as matérias primas para a confecção de armas e utensílios.  

O avanço das técnicas de metalurgia, como a fundição, a criação de equipamentos, 

como os fornos, foram fundamentais para o despertar cada vez maior da atividade mineira. 

A descoberta do sal como importante elemento na dieta humana e na conservação dos 

alimentos deu a ele, em certo período histórico, a função de “moeda-mercadoria”. Conforme 

informa o texto disponível no site do Mineral Information Institute, em 

http://www.mii.org/Minerals/photosalt.html (acesso aos 26/07/2010), na sociedade romana, o 

sal era usado como moeda, e os soldados eram pagos em sal. Daí a origem  da palavra salário.   

Mas foi na Idade Média, com a criação dos explosivos, que a mineração comercial em 

larga escala começou sua jornada, influenciando a forma de vida da humanidade. 

 

Com a expanção da mineração subterrânea, os mineiros livres descobriram que 
pouco podiam fazer sozinhos, e então passaram a constituir parcerias. Como as 
operações cresceram, mais homens foram necessários e as associações auto-
reguladas nasceram, em que a propriedade e participações financeiras foram 
suportadas por contribuições de “investidores” que foram registradas no que se 
denominou “cost-book” - " livro-custo." A organização deste livro culminou na 
inspiração do modelo de sociedade empresária que depois veio a ser as anônimas.5 
(tradução nossa) 

 

                                                 
4 O presente tópico baseou-se no texto “History of Mining: The Miner's Contribution to Society” (DELTA 
MINE TRAINING CENTER, 2010). 

5 As mining extended underground, the free miners found they could do little by themselves, and thus formed 
partnerships.  As operations grew, more men were required and self-governing associations were born whose 
ownership and financial stake were supported by contributions recorded in a "cost-book."  The cost-book 
organization formed the model for company organization before the practice of issuing stocks. - Disponível em 
(HISTORY OF MINING, 2011). 
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Na Inglaterra de Edward II, sec. XII, o primeiro projeto Estatal de avanço das leis 

minerárias foi proposto, passando esse setor à condição de estratégico para as nações, a partir 

de então.  

Nesse cenário da Idade Média, os avanços da mineração, o contexto econômico-social 

(incremento da atividade comercial e surgimento de uma burguesia rica) e os progressos na 

metalurgia promoveram o evento que transformou a sociedade, até então predominantemente 

agrária e de classes. Veio a revolução industrial. A própria palavra “indústria” já nos remete à 

ideia de mineração e necessidade dos minerais.  

Alguns atribuem à mineração o papel de fomentador6 da criação das sociedades 

empresárias anônimas e o papel moeda. Os mineradores, com a utilização dos explosivos, 

precisaram de muita mão de obra para lavrar as áreas dinamitadas. A atividade passou a 

demandar vultosos investimentos para a contratação de todos esses funcionários. Os 

empreendedores tiveram de captar recursos com terceiros (sozinhos, não conseguiriam arcar 

com todas as despesas), surgindo assim as empresas precursoras das sociedades anônimas. 

Aos “acionistas”, a empresa minerária emitia títulos ao portador. Esses documentos 

representavam a quantidade de ouro que lhes estavam sendo armazenado, surgindo assim, na 

medida em que as pessoas comercializavam esses títulos, o precursor do papel moeda.  

O incremento da atividade comercial, com a intensificação das trocas entre os países, 

da mineração, além dos avanços tecnológicos e econômico (formação dos estados nacionais e 

do comércio e indústria) favoreceram a formação da sociedade mercantil e do capitalismo, 

sistema social produtivo que a história acabou provando ser o mais eficiente.  

Esse capitalismo, hoje, busca seu desenvolvimento sustentável, já que tem nos 

recursos naturais a base para todo o sistema produtivo. A mineração produz as principais 

matérias primas (ex. ferro e aço), insumos (ex. fertilizantes) e energia (petróleo) que 

sustentam o desenvolvimento humano em quase todas as áreas da vida. 

 

 

                                                 
6 Outros, como o professor Eduarto Tomassevicios (opinião que nos parece a mais acertada), atribuem à 
“Companhia inglesa das especiarias ocidentais”, que fazia a exploração desse comércio, o título de precursor das 
sociedades anônimas.  
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3 Do direito minerário brasileiro 

 

 

O presente capítulo muito auxilia no entendimento dos contratos objeto desta 

dissertação. Revela a história e evolução do direito minerário nacional. Explica o 

funcionamento desse direito na atualidade. Tudo quanto apresentado auxiliará na 

compreensão das cláusulas comumente presentes nos Contratos de Cessão de Direitos 

Minerários. No decorrer da análise das cláusulas contratuais, de acordo com cada assunto, 

outros conceitos e características do direito minerário serão elucidados (p. ex., mina, jazida, 

etc.). 

 

 

3.1 A história da mineração e do direito minerário no Brasil7 

 

 

A mineração sempre contribuiu para a expansão do Brasil. No princípio, quando as 

expedições das “entradas” e “bandeiras” colaboraram para a interiorização do território e 

alargamento de nossas fronteiras.  

No período colonial, a descoberta do ouro e diamante acabou trazendo forte fluxo 

populacional (imigrantes portugueses) que vinham tentar a sorte. Isso favoreceu a formação 

de pequenos centros urbanos, ambiente favorável ao comércio e vida social, fomentando a 

criação de gado para alimentar essa população garimpeira, e desenvolveu o setor terciário 

(serviços) para atender essa população. Até a capital da colônia, em 1763, foi transferida de 

Salvador para o Rio de Janeiro, buscando um maior controle administrativo da região Sudeste, 

onde se concentravam as descobertas minerais. 

Nossa primeira legislação, de imposição portuguesa, consistia no “Regimento dos 

Superintendentes e Guardadores-Mores” das terras mineiras, que fiscalizavam a extração e 

cobravam a parte consistente à participação da coroa portuguesa, conhecida como “quinto”, 

vez que era esse o percentual imposto.  

                                                 
7 A parte de história geral abordada neste tópico foi baseado no artigo “História da mineração no Brasil”, 
disponível no (WIKIPÉDIA, 2010). 



 

 

 

22

A descoberta do diamante fomentou legislação específica. Tratava-se do “Livro da 

Capa Verde”, no qual se registravam as descobertas e debitava-se a parte do governo 

português.  

Percebendo o enorme contrabando dos metais, a legislação passou a estabelecer tetos 

mínimos de contribuição, conhecidos como “derrama”, em que, não atingindo os pagamentos 

dos impostos a cota mínima, eram confiscadas as joias e bens pessoais dos contribuintes até a 

complementação do valor mínimo estipulado. 

No século XVIII, a excessiva oferta desses metais preciosos acarretou a queda dos 

preços, e Portugal partiu para o investimento estatal direto, com a criação da “Real Extração”.  

Juridicamente, quem nos ensina toda a parte relacionada à história do direito minerário 

no Brasil é Ribeiro (2006: 3-22). Ele explica que a evolução dos sistemas jurídico-minerários 

deram-se da seguinte forma:  

 

• RECURSOS DA COROA PORTUGUESA.

• MONARCA TINHA DE AUTORIZAR.

• JAZIDA, BEM DESCONHECIDO, PERTENCIA AO PRÍNCIPE, POR 
DESÍGNIO DIVINO.

REGALIANO

• CONSTITUIÇÃO 1824: DIREITO DE PROPRIEDADE EM SUA 
PLENITUDE, MAS CORRENTE CONTRÁRIA VENCEU E PASSOU A 
INTEGRAR PATRIMÔNIO DO ESTADO, DEPENDENDO DE 
CONCESSÃO IMPERIAL (PARECIDO COM O REGALIANO).

DOMINIAL 
IMPERIAL

• PRESSÃO DA BURGUESIA RURAL . CONSTITUIÇÃO DE 1891. 
PROPRIETÁRIO DO SOLO TAMBÉM É DA PROPRIEDADE 
MINERÁRIA.

ACESSÃO

DOMINIAL 
REPUBLICANO

EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS JURÍDICO-MINERÁRIOS

CONSTITUIÇAO DE 34. VIGORA ATÉ OS DIAS ATUAIS. NESSA 
ÉPOCA, PROPRIETÁRIO DO SOLO AINDA COM PRIVILÉGIOS.

 
Figura 1: Esquema da evolução dos sistemas jurídico-minerários 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

No Brasil colônia vigorava o sistema regaliano. Os recursos eram considerados da 

coroa portuguesa. O Monarca tinha de autorizar cada empreendimento mineiro. As jazidas 

pertenciam ao rei. A religião ratificava essa propriedade, justificando-a pertencer ao príncipe 

por desígnio divino. 
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A Constituição Outorgada de 1824, a princípio, estabeleceu um sistema de 

propriedade plena ao dono do imóvel. O fazendeiro era também detentor das riquezas 

minerais sob seus solos. Pouco tempo depois, esse cenário mudou e a propriedade minerária 

voltou a integrar o patrimônio  do Estado, distinguindo-a dos direitos do superficiário 

(fazendeiro). Novamente, a coroa portuguesa tinha de autorizar os empreendimentos mineiros 

(concessão imperial). 

Na Constituição de 1891, por pressão da burguesia rural brasileira, foi implementado o 

sistema de “acessão”, atribuindo novamente ao proprietário do solo a titularidade também dos 

recursos minerários.  

Finalmente, foi com a Constituição de 1934 que se instituiu o sistema que até hoje 

predomina, o “dominial republicano”. Desde então, a legislação minerária muito evoluiu e 

continua em processo de alteração. Resumidamente, esse sistema funciona com base no que 

se chama de “dupla propriedade”, havendo uma separação jurídica da propriedade minerária, 

pertencente à União; e a do solo, do proprietário do terreno. Isso porque a atividade minerária 

demanda elevados investimentos. O proprietário do solo seria incapaz de custeá-la.  

O que a doutrina {e também Ribeiro (2006)} comumente chama de “dupla 

propriedade”, na verdade, melhor seria dizer tripla. É que há a propriedade do superficiário 

(um fazendeiro, por exemplo), a da União, que consiste nos recursos minerários enquanto in 

natura, ainda incrustado ao solo, e a do minerador, titular do produto da lavra, após extração. 

A mina é da União, ao minerador pertence o produto da lavra extraída. 

Ribeiro (2006; 14) aponta a Constituição federal de 1967 como um grande marco do 

direito minerário brasileiro. Ela (i) atribuiu ao proprietário do solo participação nos resultados 

da lavra, (ii) instituiu o sistema de aproveitamento sob o regime de autorização e concessão 

federal, além de (iii) ter atribuído à União o monopólio Estatal do petróleo.  

Nossa Constituição Federal (CF) de 1988 manteve a filosofia então vigente. Explicitou 

o direito de propriedade da União aos recursos minerários e atribuiu ao concessionário 

(minerador) a propriedade do produto da lavra. 

A CF também incentivou o cooperativismo, através da instituição do regime de 

“permissão de lavra garimpeira”, para certos casos.  

Oportuno explicitar que a propriedade mineira sempre abrange o solo, mesmo quando 

os recursos estão sob o solo (Ribeiro, 2006; 17). Impossível chegar neles senão por cima, 

trabalhando pelo solo, superfície. Por isso se diz que a União é também superficiária, nos 

locais onde o solo possibilita o acesso às riquezas minerais.  
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Os direitos do proprietário do terreno não foram negligenciados. Além da previsão de 

indenizações, a ele é garantida participação nos resultados da lavra, quando não negociado 

diferentemente pelas partes (minerador e superficiário).  

Por ser atividade limitada, no sentido de sua extração apenas poder ocorrer nas poucas 

regiões onde presentes os minerais, característica também denominada de rigidez locacional 

(FREIRE, 2009) é o superficiário obrigado a permitir a lavra. A atividade agropecuária, por 

exemplo, pode ser exercida em quase todo o território. Já a minerária, somente nos locais 

onde as condições geológicas permitirem, sendo pouquíssimas, se comparado às outras 

atividades. Por isso a preferência atribuída à mineração. 

 Ribeiro (2006; 22) explica a relação entre a instituição da propriedade mineral à 

União pela CF e a propriedade do minerador fazendo uma didática comparação com o 

instituto do fideicomisso do direito civil, dizendo haver uma espécie de “fideicomisso 

minerário” no Brasil. 

Ele elucida que é como se a República Federativa do Brasil fizesse as vezes do 

testador, sendo a “fideicomitente”. Ao inserir a previsão constitucional, ela “testou” e 

“instituiu” o “fideicomisso minerário”. A União teria uma espécie de propriedade resolúvel 

dos direitos minerários, figurando como “fiduciária”. Sua propriedade seria gravada 

constitucionalmente com o “fideicomisso”, impondo-lhe a condição resolutiva de transmitir 

essa propriedade ao concessionário, após a extração.  

Com o do direito civil, o hipotético “fideicomisso minerário” se assemelha por 

também apresentar o surgimento sucessivo dos sujeitos de direito. Diferem-se, contudo, na 

medida em que, no civil, o implemento da condição resolutiva é total. Ocorrendo o evento 

(morte), toda a propriedade passa do fiduciário ao fideicomissário de uma só vez. No 

minerário, essa transmissão é gradativa, no decorrer da lavra, além de ser o “fideicomisso 

minerário” transmissível a terceiros (a União não mantém um vínculo absoluto com o 

minerador “fideicomissário”), diferentemente do que ocorre no outro ramo jurídico. Ainda 

aproveitando essa comparação: “É como se houvesse um ‘contrato’ entre a União e o 

Concessionário (minerador), representado pela ‘Concessão de Lavra’ (após as pesquisas 

minerais) que valida entre as partes essa espécie de ‘fideicomisso minerário’ (RIBEIRO, 

2006; 22). Este funciona como transmitente da posse direta da propriedade minerária ao 

concessionário (a titularidade continua sendo da União). E esse “contrato de fideicomisso 

minerário” transmite a propriedade do produto da lavra ao minerador. 



 

 

 

25

CONCESSÃO DE 
LAVRA

“CONTRATO” 
ENTRE UNIÃO E 

CONCESSIONÁRIO

“FIDEICOMISSO 
MINERÁRIO” 

VALIDA

REQUERENTE
SUJEITO DE DIREiTO -

PROPRIETÁRIO DO PRODUTO 
DA LAVRA (FIDEICOMISSÁRIO)

TRANSMITE POSSE DIRETA DA 
PROPRIEDADE MINERÁRIA AO 

CONCESSIONÁRIO. E O CONTRATO 
DE “FIDEIMOCISSO MINERÁRIO” 
TRANSMITIRIA A PROPRIEDADE 

DO PRODUTO DA LAVRA.

 
Figura 2: Esquema da relação entre o título de concessão de lavra, posse da mina e propriedade da lavra 

Fonte: Elaborado pelo autor  
 

 

3.2 A legislação minerária e seus princípios norteadores 

 

 

No Brasil, a legislação mineral, além de uma vasta gama de normas apartadas, conta 

com um código próprio – Código de Mineração de 1967 e seu regulamento – Decreto nº 

62.934 de 02/07/1968. Seu princípio basilar é o direito de prioridade, que atribui a titularidade 

da área a quem primeiro requerê-la junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), autarquia que regulamenta e coordena o setor, criada em 1934. Esse órgão é 

responsável pela gestão do patrimônio mineral, promovendo, planejando e fomentando a 

exploração e o aproveitamento das riquezas minerais, e também assegura, regulamenta (nos 

limites de sua competência), controla e fiscaliza a atividade no país.  

Além do princípio da prioridade, outros orientam esse ramo jurídico. Serra (2000; 29) 

realiza em sua dissertação um completo apanhado desses princípios, indicados pela doutrina. 

Os mais básicos são: direito de preferência, dupla propriedade e supremacia do interesse 

público brasileiro. Além desses, também são considerados princípios desse ramo jurídico: 

resultado global, recuperação da área degradada, da destinação do bem ao uso geral (função 

social do bem mineral). Vejamos um pouco de cada um deles: 

O empreendimento mineiro é atividade multidisciplinar. Geologia, engenharia, 

política, meio ambiente, economia, arqueologia, sociologia, etc. influenciam na viabilidade 
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dos projetos. Resulta disso o princípio do resultado global. Dever-se-á balancear todos os 

pontos negativos e positivos do empreendimento, nas mais diferentes situações, para se 

concluir pela sua autorização ou não (pelo Estado). 

Mineração não mais é atividade para amadores e menos ainda é garimpo. Exige 

responsabilização pelos atos do seu autor. E aqui se inclui o princípio da recuperação da área 

degradada (artigo 225, § 2º8, da CF). A possibilidade de posterior recuperação do meio 

ambiente é exigência para sua autorização. O minerador deve operar com técnicas eficazes, 

responsáveis e sustentáveis.  

De tão fundamentais para uma nação, pode-se dizer que os recursos minerais 

pertencem à coletividade, representada pela União. Seu aproveitamento econômico 

acompanha a utilidade  social do bem. O objetivo primeiro não é satisfazer a empresa 

mineradora que fará a exploração/extração, mas a sociedade brasileira. Surge o princípio da 

destinação do bem ao uso geral. É a função social do bem mineral. 

Para uma breve análise desse último tema (função social do bem mineral), vale 

observarmos o tratamento que o Código Civil (CC) atribui ao direito de propriedade:  

 

A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em 
altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a 
atividades que sejam realizadas por terceiros, a uma altura ou profundidades tais que 
não tenha interesse legítimo em impedi-las. (Artigo 1.229) 

 

Tal redação, apesar de, a princípio, parecer dizer que o subsolo pertence ao 

proprietário do imóvel, não lhe autoriza aproveitar, extrair os eventuais recursos minerais 

encontrados. 

O direito de propriedade do solo não inclui as riquezas minerais, como preconiza os 

artigos 20, IX9 e 17610 da CF e o art. 1.23011 do CC. Ribeiro (2006: 20) afirma  que a 

                                                 
8 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com 
solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

9 Art. 20. São bens da União: IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo. 

10 Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica 
constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, 
garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. 
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propriedade reflete-se para cima (espaço aéreo) e também para baixo (subsolo), mas sempre 

limitada à utilidade e interesse do proprietário, não ao direito de extrair os recursos minerais. 

Estes são, expressamente, pela CF, de propriedade da União, em nítida preferência ao 

interesse público e à ordem econômica.  

A propriedade há de respeitar sua função social (CF, art. 5º, XXII e XXIII; CC art. 

1.228, § 1º), sendo limitada pela esfera pública e privada, bem como pelo direito ambiental, 

urbanístico, vizinhança, administrativo, estatuto da cidade, etc.. Nogueira (2004; 13) bem 

explica a função social da propriedade relacionando a minerária com as demais. Elucida que 

não há, assim, um regime jurídico único para a função social. Esta deve ser examinada no 

âmbito em que estiver inserida. Aquela relacionada ao direito minerário terá um paradigma 

que lhe orientará (fornecimento das matérias primas que mais beneficiem a sociedade, 

trazendo-lhe proveito). A função social da propriedade, objeto de estudo do estatuto da cidade 

há de lhe oferecer diferente perspectiva de análise e preocupação (questões de circulação de 

ar, aglomerações populacionais, riscos de deslizamentos, inibição de especulação imobiliária, 

etc.). 

Os direitos minerários foram considerados atividade de utilidade pública, com 

preferência sobre a propriedade superficial (imobiliária). 

Desde o Decreto Lei 3.365/41 à resolução CONAMA 369/2006, a mineração foi 

regulamentada como atividade de utilidade pública, essencial para o funcionamento do estado 

e bem-estar social (FREIRE, 2009, p. 54-55).  

Ademais, Ribeiro (2006; 309-310) destaca que, requerida junto ao DNPM, a área 

passa a ser onerada por um direito de prioridade àquele que primeiro protocolizou essa 

requisição (de pesquisa), considerado uma espécie de “título de direito minerário inominado”, 

vez que resguarda ao requerente (do alvará de pesquisa) o direito de preferência mesmo antes 

da apreciação dessa solicitação pelo poder concedente, a cargo do DNPM. É esse direito que 

lastreará a existência de todos os títulos minerários (alvará de pesquisa, concessão de lavra, 

etc.), os quais se materializarão em um documento (alvará, portaria, etc.). 

Datados respectivamente de 1953 e 1996, foram previstos monopólios sobre as 

atividades de extração mineral do petróleo e dos minerais nucleares (dentre outros âmbitos, 

como o refino do petróleo, gás natural, etc.). Atualmente, apesar de tratar tais atividades como 

monopólio da União, na prática tal característica é relativizada. É possível que empresas 
                                                                                                                                                         

11 Art. 1.230. A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de 
energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. 
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privadas ou estatais sejam contratadas para a realização dessas atividades (artigo 177, § 1º12 

da CF), com exceção daquelas envolvendo minerais nucleares. 

 

 

3.3 Da relação entre o Direito Minerário e o Administrativo 

 

 

O direito minerário é ramo do direito público com características próprias. Ribeiro 

(2006; 23) também aborda essa questão, dizendo que, às vezes, lembra bastante o direito 

administrativo, mas com ele não se confunde:  

a) regra geral, os atos no direito minerário tem caráter mais vinculados. Preenchidos 

os requisitos legais, o DNPM é obrigado a autorizar. Já aqueles no âmbito do 

direito administrativo estão mais sujeitos a subjetivismos. Diferentemente de 

Ribeiro (2006), utilizamos aqui as expressões “mais vinculativo” e “mais sujeitos 

a subjetivismos”. Isso porque vários dos atos do DNPM estão sujeitos a certa 

margem de subjetivismo, sim, como a aprovação de um relatório final de 

pesquisa ou de um pedido de prorrogação do alvará de pesquisa, dentre outros; 

                                                 
12 Art. 177. Constituem monopólio da União: 

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; 

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos 
anteriores; 

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos 
no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer 
origem; 

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e 
minerais nucleares e seus derivados. 

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e 
minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização 
poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 
desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006) 

§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos 
incisos I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 9, de 1995) 
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b) os títulos minerários só podem ser revogados ou anulados por justo motivo. Os 

atos administrativos admitem a discricionariedade e a precariedade; 

c) os atos do direito minerário têm natureza de ato administrativo negocial, haja 

vista não dependerem de autorização e concorrência. Por necessitarem de 

processo licitatório/concurso, os administrativos tem natureza de ato 

administrativo típico. Mas salientemos a possibilidade de alguém vir a titular 

uma área de pesquisas participando do processo de “disponibilidade” (como à 

frente estudaremos), um tipo de processo licitatório àqueles que desejam fazer 

pesquisa em área ofertada pela DNPM; 

d) sendo transmissíveis, tendo imediata adesão à coisa e atribuindo ao seu titular 

direito de sequela e oponibilidade erga omnes, explica Ribeiro, os atos do direito 

minerário caracterizam-se por serem de direito real de uso. Outrossim, ao 

condicionar o acesso do minerador à autorização do poder concedente 

(corporificado no DNPM e ministério de minas e energia), confirmou a natureza 

jurídica da relação de concessão de direito real de uso, que o difere da simples 

concessão de uso, vez que esta possui natureza obrigacional. 

 

A opinião de Freire, contudo, diverge da de Ribeiro. Rechaçando as dúvidas sobre o 

pertencer ou não do direito minerário ao administrativo, Freire (2009; 2), com quem 

concordamos, completa que o minerário: 

 
Trata-se de ramo autônomo do Direito, que passou por considerável expansão. 
Liberou-se dos demais, não por meros fins didáticos, mas por encerrar princípios 
diferenciados e conteúdo que merece estudo por métodos próprios.  
 

Ainda, ao explicar a independência do direito minerário, Freire (2009; 3) acrescenta: 

 

O Direito Minerário não constitui, hoje, sequer parte do Direito Administrativo. Ao 
contrário, procura alijar do seu conteúdo resquícios dos conceitos peculiares a este 
ramo, apresentando novas figuras jurídicas que lhe são particulares. O Direito 
moderno não admite tentativas artificiais ou cômodas de enquadrar novas relações 
em classificações clássicas seculares.  
 

Didática e elucidativa é a lista que Freire (2009; 4) apresenta como norteadora de toda 

a exegese do Direito Minerário, que não é a mesma daquela típica do ramo Administrativo: 

 
a) Interesse público na transformação da reserva mineral inerte em riqueza;  
b) Domínio originário da União sobre os recursos minerais; 
c) Separação jurídica do solo e subsolo; 
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d) Criação de Direitos Minerários em favor do minerador a partir da Constituição 
Federal; 
e) Reconhecimento de um Direito Minerário anterior à descoberta da reserva 
mineral, que se estabelece com o Requerimento prioritário não sujeito a 
Indeferimento de Plano; 
f) Utilidade pública da atividade mineral; 
g) Responsabilidade exclusiva do minerador pelos danos que possam decorrer de 
sua atividade; 
h) Predominância do interesse público sobre o particular na exploração mineral;  
i) Compatibilização da exploração mineral com os direitos do superficiário;  
j) Compatibilização da atividade mineral com a preservação do ambiente. 
 

O Direito Minerário, pois, apresenta várias características advindas do administrativo, 

mas deste, no geral, parece possuir autonomia. O melhor, pois, é classifica-lo como ramo 

autônomo de direito público, que, apesar de algumas vezes se assemelhar ao administrativo, 

com este não se confunde. 

 

 

3.4 Dos regimes de aproveitamento das substâncias minerais 

 

 

Os recursos minerários são bens do Estado. Mas aos particulares podem ser dados 

direitos em relação a eles. Basicamente, seriam (i) o direito a pesquisa-los, (ii) utilizando-se 

da superfície, respeitado o direito do superficiário (indenizando-o dos prejuízos 

eventualmente constatados, por exemplo). Frutíferos esses estudos, nasce o (iii) direito sobre a 

superfície necessária para se ter acesso às áreas sob as quais há o mineral (também 

respeitando o superficiário com indenizações, p. ex.) e (iv) o direito de se apropriar do 

produto da lavra. Todos esses direitos são negociáveis e a sua manutenção/obtenção requer o 

cumprimento de deveres pelo minerador (pagamento de taxas, autorizações de pesquisa para 

acesso às áreas, etc.). 

Como dito, os regimes básicos de aproveitamento (RIBEIRO, 2006)   que fazem 

nascer o direito de exploração pelos particulares, são o de autorização e concessão. Eles são 

válidos para todas as substâncias minerais (Código de Mineração – CM – artigo 2º13). Além 

                                                 
13 Art. 2º. Os regimes de aproveitamento das substâncias minerais, para efeito deste Código, são: (Redação dada 
pela Lei nº 9.314, de 1996) 

I - regime de concessão, quando depender de portaria de concessão do Ministro de Estado de Minas e Energia; 
(Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

II - regime de autorização, quando depender de expedição de alvará de autorização do Diretor-Geral do 
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM; (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 
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deles, há outros três: licenciamento, permissão de lavra garimpeira e registro de extração. 

“Contemplado” com um dos títulos minerários, nasce para o minerador um direito subjetivo 

público, oponível a todos, inclusive ao governo.  

Além desses regimes de aproveitamento, há ainda os de monopólio e aqueles 

denominados “especiais”. Para cada qual a legislação tem um processo administrativo próprio 

para a concessão do respectivo título minerário. 

A multiplicidade de regimes de aproveitamento varia conforme14: 

a) o tipo de substâncias mineral; 

b) o grau de dificuldade para o seu aproveitamento; 

c) o destino da produção obtida; 

d) aspectos de caráter social. 

 

 

3.4.1 Dos regimes de autorização de pesquisa e concessão de lavra 

 

 

Esses regimes são os principais. Servem para todas as substâncias minerais, exceto  

para aquelas com regime de monopólio (petróleo, gás natural e substâncias minerais 

radioativas). Caracterizam-se na divisão do empreendimento mineiro em duas etapas: 1) 

pesquisa (tecnicamente denominada de “exploração”) e 2) lavra. Uma sucede a outra e tem 

características bem diferentes.  

A pesquisa mineral é regulamenta pelo CM: 

 

Art. 14 Entende-se por pesquisa mineral a execução dos trabalhos necessários à 
definição da jazida, sua avaliação e a determinação da exeqüibilidade do seu 
aproveitamento econômico. 

                                                                                                                                                         

III - regime de licenciamento, quando depender de licença expedida em obediência a regulamentos 
administrativos locais e de registro da licença no Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM; 
(Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

IV - regime de permissão de lavra garimpeira, quando depender de portaria de permissão do Diretor-Geral do 
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM; (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

V - regime de monopolização, quando, em virtude de lei especial, depender de execução direta ou indireta do 
Governo Federal. (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996) 

14 Informação disponível em (BRASIL, 2010). 
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§ 1º A pesquisa mineral compreende, entre outros, os seguintes trabalhos de campo e 
de laboratório: levantamentos geológicos pormenorizados da área a pesquisar, em 
escala conveniente, estudos dos afloramentos e suas correlações, levantamentos 
geofísicos e geoquímicos; aberturas de escavações visitáveis e execução de 
sondagens no corpo mineral; amostragens sistemáticas; análises físicas e químicas 
das amostras e dos testemunhos de sondagens; e ensaios de beneficiamento dos 
minérios ou das substâncias minerais úteis, para obtenção de concentrados de acordo 
com as especificações do mercado ou aproveitamento industrial. 
§ 2º A definição da jazida resultará da coordenação, correlação e interpretação dos 
dados colhidos nos trabalhos executados, e conduzirá a uma medida das reservas e 
dos teores. 
§ 3º A exeqüibilidade do aproveitamento econômico resultará da análise preliminar 
dos custos da produção, dos fretes e do mercado. 

 

Na fase de pesquisa (exploração mineral) o governo emite ao interessado um alvará de 

pesquisa, autorizando-o a fazer os trabalhos de prospecção. Estes visam localizar alguma 

jazida15, fazendo estudos geológicos, análises químicas, sondagens, levantamentos 

topográficos, sensoreamento remoto, estudos morfológicos, etc., descobrindo, ao final, se há 

algum mineral útil para extração. Regra geral, nessa fase não há lavra (possível pelo instituto 

da “guia de utilização”16), mas as pesquisas para a conclusão da viabilidade ou não de 

implementá-la. Como bem explicou a Advocacia Geral da União: 

 

O alvará de pesquisa mineral autoriza a execução dos trabalhos de pesquisa 
necessários à definição da jazida, sua avaliação e a determinação da exeqüibilidade 
do seu aproveitamento econômico. Em decorrência, poderá concluir pela 
"exeqüibilidade técnico-econômica da lavra", "inexistência de jazida" ou 
"inexeqüibilidade técnico-econômica da lavra em face da presença de fatores 
conjunturais adversos" (incisos do art. 23 do Código de Mineração). Apenas na 
primeira hipótese, o alvará de pesquisa poderá gerar algum proveito econômico para 
o interessado, pois caso este requeira no prazo legal a concessão da lavra poderá 
extrair os recursos minerais existentes. Nos demais casos, a pesquisa não resultará 
em nenhum proveito econômico para o interessado.  

 

Apesar de dito em mesma expressão “autorização de pesquisa e concessão de lavra”, 

trata-se de dois regimes jurídicos com finalidades diferentes. A autorização de pesquisa busca 

                                                 
15 A jazida é a identificação do depósito de um determinado mineral. Vindo ela a ser lavrada, tem-se, então, uma 
mina. Esta é aquela em lavra.  

16 Saliente-se que é possível, em certos casos, começar a lavrar nessa fase. Trata-se dos casos permitidos pela 
“Guia de Utilização” (GU), regulamentada pela Portaria n° 144 do diretor geral do DNPM, de 03 de  maio  de  
2007. Seu artigo 2º, parágrafo único, explica as hipóteses em que é permitida a lavra nessa fase das pesquisas: 
“Para efeito de emissão da GU serão consideradas como excepcionais as seguintes situações: I) Aferição da 
viabilidade técnico-econômica da lavra da substância mineral no mercado nacional e/ou internacional; II) 
Extração de substâncias minerais para análise e ensaios industriais antes da outorga da Concessão de Lavra; e 
III) Comercialização de substâncias minerais face à necessidade de fornecimento continuado da substância 
visando garantia de mercado, bem como para custear a pesquisa.”  
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descobrir, avaliar e determinar uma jazida. Ela autoriza os trabalhos de exploração mineral17. 

Dá-se com a permissão de uso de bem público, segundo Ribeiro, em que o titular fica 

autorizado a pesquisar os minerais da União. A concessão de lavra, por sua vez, visa extrair o 

bem até então intrincado ao solo, aproveitando economicamente o mineral. Viabiliza-se por 

portaria de lavra, que funcionaria como uma espécie de contrato de concessão de exploração 

entre o particular e a União, conforme previsto no regulamento do código de mineração: 

 
Art. 33. O titular da autorização de pesquisa uma vez aprovado o Relatório, terá 1 
(um) ano para requerer a concessão de lavra e, dentro desse prazo, poderá negociar o 
respectivo direito. 
(...) 
Art. 48 - O requerimento de concessão de lavra será dirigido ao Ministro das Minas 
e Energia, pelo titular da autorização de pesquisa ou seu sucessor, devendo ser 
instruído com os seguintes elementos de informação e prova: (...) 
(...) 
Art. 53 - A concessão de lavra terá como título um Decreto do Poder Executivo, 
publicado no Diário Oficial da União e transcrito em livro próprio do D.N.P.M. 
 

Assim, se alguém deseja pesquisar determinada área, deve verificar no DNPM se ela 

está livre, ou seja, se alguém dela já não é titular. Ninguém sendo, o interessado protocoliza 

um requerimento de pesquisa (garantindo seu direito de prioridade), respeitando as exigências 

legais (área máxima, substância, etc.) e, estando em termos a documentação, ser-lhe-á emitido 

um alvará de pesquisa, legitimando-o aos trabalhos prospectivos. Das maneiras de se obter a 

titularidade de uma área para pesquisas, além dessa (requerimento direto de área livre), há 

outras, quais sejam: participação em “processo de disponibilidade” e aquisição de área via 

negociação com terceiros já proprietários desses direitos. A primeira, resumidamente, dá-se 

quando alguém perde a titularidade sobre certa área perante o DNPM, passando ela a estar 

“disponível”, consistindo em espécie de leilão onde os interessados têm 60 dias para 

apresentar propostas. Estas não são para comprar a área, mas para pesquisa-la. Vencerá, pois, 

quem apresentar o melhor plano de pesquisas, avaliação que será feita pelo DNPM. Se 

ninguém apresentar propostas, vencido esse prazo de 60 dias, a área passa a estar livre, 

podendo vir a ser titulada pelo primeiro que a requerer junto ao DNPM. A portaria nº 268 do 

diretor geral do DNPM, de 10/07/2008, regulamenta o procedimento de disponibilidade. 

Por fim, o outro meio de se tornar titular de uma área para pesquisa mineral é através 

da aquisição desse direito junto a alguém que já o detenha frente o governo. Faz-se um 

                                                 
17 Ressalte-se que exploração mineral é sinônimo de pesquisa mineral, e não lavra e extração. Os contratos de 
cessão de direito de exploração mineral são sinônimos de contrato de cessão de direito de pesquisa mineral. 
Referem-se à etapa que antecede a lavra e extração. Esta somente virá a ocorrer se as pesquisas (exploração) 
concluírem pela sua viabilidade. 
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contrato em que o titular do alvará cede seu direito de pesquisa a outrem. Um documento de 

cessão deve ser então protocolizado no DNPM, informando e requerendo ao órgão regulador 

sua ratificação quanto à transação. E os contratos mais utilizados para se alcançar esse mister 

são os de cessão de direito de exploração mineral, objeto dessa dissertação. O foco do 

presente trabalho é a análise desses contratos transferidores do direito de pesquisa mineral. 

Buscará negociar um CCDEM quem desejar obter os direitos de uma determinada área que já 

seja titulada por outrem junto ao DNPM. Esse interessado, então, deverá procurar o titular 

dessa área para com ele tentar negociá-la. Ou o inverso, situação em que alguém já titular de 

uma área junto ao DNPM, desejando transferi-la a terceiro, procura-o para negociação. 

Destaque-se que dentre as várias exigências as quais o titular de uma autorização de 

pesquisa está submetido, uma das principais para não se perder o título é o pagamento da 

Taxa Anual por Hectare (TAH), cuja cobrança se iniciou em 1997, onerando ainda mais as 

pesquisas e, pois, desestimulando os profissionais do setor, como constata o próprio governo: 

 
O aumento do número de requerimentos e alvarás de pesquisa (Figura 1.15) gera 
expectativa de expansão das reservas atuais e descoberta de novas jazidas. No 
período 1990-2008, a taxa média anual de crescimento dos requerimentos de 
pesquisa foi de 6%. Chama atenção a queda abrupta no número de requerimentos de 
pesquisas de 29.974, em 1996, para 6.468, em 1997, após o início da cobrança de 
Taxa Anual por Hectare (TAH). (Plano nacional de mineração - 2030, pg. 26) 
 

 
Figura 3: Evolução do número de requerimentos e alvarás de pesquisa (1990 – 2009) 

Fonte: DNPM, 2009.  
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Ocorrendo desrespeito às normas por parte do titular do direito minerário, as 

respectivas sanções podem vir a ser aplicadas, variando estas da simples advertência à 

caducidade do título. Ele também responderá por eventuais danos causados a terceiros em 

razão dos seus trabalhos. 

Feitas as pesquisas, cujo prazo para finalização é, regra geral18, de 3 anos (admissível 

prorrogação), deve o titular apresentar um relatório final ao DNPM. Encontrando minerais 

úteis, o documento será do tipo “positivo” e ao titular abre-se o prazo de 1 ano para (i) 

requerer a concessão de lavra ou (ii) negociar esse direito com outrem. Se o relatório final for 

do tipo “negativo”, essa área entrará em disponibilidade (tipo de licitação onde os 

interessados na área tem 60 dias para habilitar propostas, já explicado) e, transcorrendo in 

albis esse prazo, a área ficará livre. 

Assim, para cumprir a legislação minerária, o titular de um alvará de pesquisas deverá: 

a) cumprir seu plano de pesquisas, realizando os trabalhos/investimentos lá 

previstos, dentro dos respectivos prazos; 

b) obedecer todas as exigências legais durante as pesquisas: comunicar o início das 

pesquisas; anualmente, apresentar a Declaração de Investimento em Pesquisa 

Mineral – DIPEM e pagar a Taxa Anual por Hectare (TAH); comunicar 

interrupções das pesquisas (respeitados os limites legais), etc.; 

c) ao final dos trabalhos, apresentar o relatório final das pesquisas. Este pode (i) ser 

negativo, não constatando o minério (jazida) aproveitável; (ii) solicitar mais 

prazo para as pesquisas; ou (iii) ser positivo, caso constatada a existência da 

jazida, solicitando ao órgão governamental sua aprovação. O titular só deterá o 

direito de lavra, aproveitando economicamente os resultados da extração dos 

recursos, após a aprovação desse relatório final, confirmatório da viabilidade 

econômica do empreendimento. 

Concedida a lavra (pelo título “portaria de lavra”, emitida pelo Ministro das Minas e 

Energia), inicia-se então a extração propriamente dita. Prevê o artigo 36 do CM que a lavra é 

“o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, 

desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das 

mesmas”.  

 

                                                 
18 Esse prazo pode variar em função da substância pesquisada e do regime jurídico escolhido. 
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Figura 4: Esquema da relação entre a autorização de pesquisa e a concessão de lavra, em função de suas 

etapas e o risco 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme percebemos no esquema supra, o regime de autorização de pesquisa é o que 

origina a maioria das minas em operação no nosso país. Essa fase do empreendimento é 

extremamente arriscada, vez que são feitos investimentos sem saber se ele tornar-se-á 

frutífero. Na medida em que as pesquisas vão sendo feitas, mais conhecimento sobre o projeto 

vai tendo e, consequentemente, o risco vai diminuindo. Se, ao final das pesquisas, for 

comprovada uma jazida, o titular desse direito requererá uma concessão de lavra que o 

autorizará à extração, construindo-se uma mina19. 

 

 

3.4.2 Do regime de licenciamento 

 

 

Esse regime de licenciamento é, inclusive, mencionado no código civil e tem 

características bem diferentes daquelas dos principais e mais importantes dos regimes 

(autorização e concessão). Ele, diversamente dos demais, segue o sistema da acessão e 

funciona para as substâncias de emprego imediato na construção civil, argila vermelha e 

calcário para corretivo de solos (artigo 2º, III, do CM). Outra peculiaridade é ser esse regime 

uma faculdade exclusiva ao proprietário do solo ou a quem dele obtiver expressa autorização.  

                                                 
19 Destaque-se que a portaria de lavra, apenas, não é suficiente para que o titular desse direito já inicie a 
construção e operação de sua mina. Ele deverá, em paralelo, iniciar processo de licenciamento ambiental, com 
destaque para a obtenção das licenças prévia (LP), licença de instatação (LI) e licença de operação (LO). 
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Assim, especifica o artigo 1.230 do CC: “A propriedade do solo não abrange as 

jazidas, minas e demais recursos minerais, os potencias de energia hidráulica, os monumentos 

arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais.” E seu parágrafo único aduz que “O 

proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na 

construção civil, desde que não submetidos a transformação industrial, obedecido o disposto 

em lei especial”. Esses dispositivos legais são ratificados pelo artigo 176, parágrafo primeiro 

da CF. O titular pode extrair substância mineral de uso imediato na construção civil. Nele não 

há necessidade de prévias pesquisas. Todavia, a área pretendida ao licenciamento deve estar 

livre (não onerada por terceiro com base em nenhum outro regime de aproveitamento 

mineral). 

Caso nem o proprietário do imóvel nem o autorizado seu venham a obter concessão 

governamental por meio do regime de licenciamento e, desejando terceiro conduzir 

empreendimento dessa natureza, mas sem sucesso com as negociações com o “fazendeiro”, 

pode ele (terceiro), mesmo assim, vir a conseguir seu mister. Contudo, os regimes escolhidos 

devem necessariamente ser o de autorização de pesquisa seguido do de concessão de lavra, 

respeitando as fases e prazos típicos desses regimes. Outra forma de se tornar proprietário de 

um empreendimento sob a égide desse regime é através da aquisição, por contrato, desse 

direito já concedido a precedente minerador. Também nesse caso, a cessão deve ser 

protocolizada no DNPM para ratificação. Tais contratos seriam semelhantes aos CCDEM, 

mas em vez de transmitirem um alvará de pesquisa, transmitiriam a respectiva licença. 

Característica atípica desse regime, que o diferencia muito da política que orienta os 

demais, é o fato de ele ser uma faculdade exclusiva do proprietário do solo ou a quem ele 

expressamente autorizar. Disso resulta que ele é também o único regime que exige 

autorização do superficiário como condição para sua concessão.  

Outra peculiaridade desse regime é a participação municipal no processo de concessão 

da área. O município há de expedir uma licença específica, pautada na conveniência e 

oportunidade que o empreendimento possa trazer à cidade.  Mas o DNPM também há de 

ratificar, haja vista sua função de gestor dos bens minerais da União, a quem, de fato, 

pertencem os recursos minerários brasileiro.  

Na prática, esse regime de licenciamento é obtido mais rapidamente que os de 

Autorização e Concessão, vez que não exige a realização de trabalhos de pesquisa e todos os 

trâmites ocorrem localmente, nas prefeituras. Todavia, o ponto negativo é que o licenciamento 
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acaba dependendo das prefeituras e dos proprietários do solo, estando sujeito às discussões, 

negociações, “politicagem” e convencimento.  

 

 

3.4.3 Do regime de permissão de lavra garimpeira 

 

 

Esse regime é específico para as jazidas de minerais garimpáveis: ouro, diamante, 

quartzo, feldspato, mica, etc. (§ 1º do artigo 5º do Decreto no 98.812/90). Não requer prévia 

pesquisa. Somente brasileiro, pessoa física ou cooperativa de garimpeiros pode requerê-lo. 

Como em todos os outros regimes de aproveitamento, se a área já estiver onerada, sobre ela 

não poderá haver novo requerimento, independentemente do regime dessa prévia oneração. 

 

 

3.4.4 Do regime de registro de extração 

 

 

Somente os órgãos da administração direta e autarquia da União, Estados, Distrito 

Federal e Município podem se utilizar desse regime. Restringe-se a pedido de exploração de 

substância mineral de emprego direto na construção civil, para uso exclusivo em obra pública 

executada pelo respectivo ente requerente. O comércio do produto dessa lava é vedado. A 

área onde se busca lavrar deve, como em todos os demais regimes, estar livre. Se a área já 

estiver onerada, sobre ela não poderá haver novo requerimento, independentemente do regime 

dessa prévia oneração. 

Característica única desse regime é a proibição da cessão de sua titularidade a 

terceiros. Sequer a contratação de outrem para a execução das atividades é permitida. Tudo 

deve ser providenciado e aproveitado pelo respectivo órgão da administração direta e 

autarquia requerente. Ele se manifesta pela declaração de Registro de Extração, expedida pelo 

Diretor-Geral do DNPM (Artigo 7º do decreto no 3.358/00). 
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3.4.5 Do regime de monopólio 

 

 

Esse regime caracteriza-se pela necessidade de participação do Governo Federal na 

sua exploração, direta ou indiretamente. As atividades adstritas a ele estão enumeradas no 

artigo 177 da CF: 

 

                                             Constituem monopólio da União: 
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos 
fluidos; 
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das 
atividades previstas nos incisos anteriores; 
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados 
básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de 
conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem; 
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o 
comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos 
radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas 
sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 
21 desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 
2006) 
§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das 
atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as condições 
estabelecidas em lei.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995) 

 

Como a presente enumeração dos regimes em vigor na legislação brasileira tem o 

objetivo de contextualizar o leitor quanto à base jurídica em que repousa o tema desse 

trabalho, e não esgotar e discorrer pormenorizadamente sobre os regimes de exploração 

mineral, poucos comentários, menos ainda nos outros regimes, alhures, faremos sobre o 

regime tratado nesse tópico, mais específico e diferente dos demais.  

 

 

3.4.6 Dos regimes especiais 

 

 

Além dos regimes supra, que englobam a maneira jurídico-processual de se aproveitar 

a esmagadora maioria das substâncias minerais, há outros regidos por leis especiais. O artigo 

10 do CM lista as substâncias abrangidas por especificidades: 

 

 Reger-se-ão por Leis especiais: 
I - as jazidas de substâncias minerais que constituem monopólio estatal; 
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II - as substâncias minerais ou fósseis de interesse arqueológico; 
III - os espécimes minerais ou fósseis, destinados a Museus, Estabelecimentos de 
Ensino e outros fins científicos; 
IV - as águas minerais em fase de lavra; e 
V - as jazidas de águas subterrâneas. 

 

Esses regimes também se caracterizam pela necessidade de participação do Governo 

Federal na sua exploração, direta ou indiretamente. 

 

 

3.5 Da Natureza Jurídica dos Regimes Minerários 

 

 

Depois de visualizarmos os regimes do sistema jurídico-minerário, vejamos a natureza 

jurídica deles. Começaremos expondo a análise de Ribeiro (2006; 22-26). 

Em razão do já examinado direito de prioridade, o primeiro que se habilitar à pesquisa 

de determinada área dela passará a ser titular. A solicitação é do tipo “permissão de uso” para 

pesquisas. Autorizado, sujeita-se o requerente à fiscalização do Poder Público. Essa situação 

jurídica perdurará até a aprovação do relatório final de pesquisas pelo DNPM, ocasião em que 

nasce ao titular uma expectativa de direito à lavra. A partir de então, caso revogado o título 

por motivo que não tenha dado causa, passa o titular a ter direito de ser indenizado.  

O título é outorgado com base no interesse público. Isso porque os casos de revogação 

são os listados no artigo 42 do CM:  

 

A autorização será recusada, se a lavra for considerada prejudicial ao bem público 
ou comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial, a juízo 
do Governo. Neste último caso, o pesquisador terá direito de receber do Governo a 
indenização das despesas feitas com os trabalhos de pesquisa, uma vez que haja sido 
aprovado o Relatório. 

 

A etapa e regime da Concessão de lavra revela-se, então, como concessão de 

exploração de bem público, atribuído por contrato autorizativo da lavra e aproveitamento 

econômico, segundo Ribeiro. A concessão é do tipo de exploração20, haja vista a característica 

                                                 
20 O termo “exploração” utilizado pelo direito administrativo, nesse caso, diverge do sentido técnico da 
mineração. Exploração aqui (conforme consta em nossa legislação) é sinônimo de extração, sendo que seu 
significado ideal para a mineração, como já vimos, seria “pesquisa”, sentido que está sendo empregado nessa 
dissertação . 
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consumível e finita das riquezas minerais. Se fosse concessão de uso, pressuporia devolução 

do bem ao término do contrato.  

Essa concessão, conforme conclui Ribeiro, foge às tradicionais do direito 

administrativo, limitadas à (i) de serviço público, (ii) de obra pública e (iii) de uso de bem 

público. A minerária tem lógica semelhante à do direito Administrativo, mas com aquele não 

se confunde. A natureza de contrato administrativo não fica comprometida pelo fato de a 

concessão decorrer de ato administrativo unilateral próprio - a portaria de lavra. É, pois, como 

se fosse um contrato administrativo consensual, formal, sinalagmático, oneroso e intuito 

personae. A portaria de lavra é a concordância do poder público ao interesse já demonstrado 

pelo minerador. As  normas (“cláusulas”) dessa espécie de “contrato” são pré-determinadas, 

fazendo as disposições legais esse papel.   

O título minerário de concessão de lavra tem valor patrimonial e conteúdo econômico, 

vez que legitima seu titular a fruir dos resultados da lavra. É ele (título) que dá direito à 

indenização. A jazida não pertence ao mineiro. Ela em nenhum momento deixa de ser da 

União. O minerador tem direito ao produto da lavra, na medida da sua futura extração. 

Já o título autorizativo das pesquisas é o alvará de pesquisa. Ele advém, regra geral, do 

direito de prioridade do interessado que primeiro protocolizou seu pedido no DNPM, que o 

outorga nos moldes em que está vinculado por lei à parte interessada. Sua principal função é 

autorizar a pesquisa na área cuja poligonal delimita a atuação do interessado.   

Os regimes de licenciamento, permissão de lava garimpeira e registro de extração 

também tem natureza de concessão de exploração. Esses regimes e o de concessão de lavra: 

a) visam à lavra de bem da União para o interesse público; 

b) impõem direitos e obrigações à União e ao particular; 

c) têm regras pré-estabelecidas por lei; 

d) conferem certa discricionariedade à Administração para outorgar esses títulos; 

e) são fixados por prazo certo. 

Ribeiro tenta enquadrar a natureza jurídica dos regimes minerários naquelas típicas do  

Administrativo, adaptando a realidade minerária à administrativa, como se aquele ramo fosse 

derivado e dependente deste. A opinião mais acertada quanto a esse assunto, porém, nos 

parece ser a de Freire (2009; 1)21, que, por sua vez, explica: 

 
                                                 

21 O Regime jurídico dos recursos minerários no direito brasileiro; Willian Freire, disponível em (FREIRE, 
2010). 
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O regime constitucional da propriedade das jazidas minerais e o seu regime de 
aproveitamento criam uma relação jurídica especial destinada a permitir a 
transformação do recurso mineral inerte em riqueza, resguardar os direitos do 
minerador, que arriscou e investiu na descoberta da jazida, e conciliar a sua 
explotação com os direitos do Estado, do superficiário e com a preservação do 
ambiente. 

 

Quanto à terminologia correta da autorização, Freire (2009; 21) elucida que o melhor é 

denomina-los “consentimento para pesquisa” e “consentimento para lavra”: 

 

O termo concessão é inadequado para designar o consentimento da União ao 
particular para explotar jazidas minerais, porque confunde esse ato administrativo, 
de natureza especial, com as concessões clássicas de Direito Administrativo. Melhor 
seria ter o legislador adotado a expressão Consentimento para Lavra, criando 
terminologia própria para designar esse ato administrativo de natureza 
eminentemente minerária. 
(...) 
Não é acordo nem contrato administrativo. Também não é realizado intuito 
personae. É atividade econômica, industrial e extrativa. Não é serviço público, 
porque não deve ser executado pela Administração, mas por empresa brasileira, 
conforme preceitua a Constituição. Com a publicação da Portaria, a União não 
delega a execução da lavra, mas cria um direito de lavra em favor do minerador. 
É ato administrativo vinculado e definitivo. Uma vez obtido o Direito de Prioridade, 
e cumpridas as obrigações do Código, o minerador tem direito à obtenção do 
Consentimento para Lavra. 
(...) 
Forma-se um conjunto de atos administrativos sucessivos, relacionados e 
dependentes entre si, objetivando uma finalidade única, que é possibilitar a 
transformação do depósito mineral inerte em produto, trazendo para a sociedade 
todos os benefícios conseqüentes. Não há margem de opção ao DNPM, cuja atuação 
se resume no estrito cumprimento do Código de Mineração. 
 

E Freire (2009; 3) conclui: 

 
Por essa razão, utilizamos as expressões Consentimento para Pesquisa, 
Consentimento para Lavra, Consentimento para Lavra Garimpeira, em substituição 
aos vocábulos autorização, concessão ou permissão,  para se evitar confusão com os 
conceitos clássicos de Direito Administrativo, que não refletem a natureza jurídica 
dos Direitos Minerários brasileiros. 
 

 

3.6 Da compra e venda de títulos minerários 

 

 

Todos os títulos minerários, com exceção22 do registro de extração e do requerimento 

de pesquisa23, podem ser transacionados, total ou parcialmente. Sempre, porém, deve a 

                                                 
22 Apesar de a Portaria DNPM 199, artigo 2º, parágrafo único, também vedar a cessão de permissão de lavra 
garimpeira, essa mesma portaria, nos artigos 15 e 16, autoriza a cessão total e parcial desse título. 
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respectiva cessão ser averbada para anuência do DNPM, função essa de caráter meramente 

administrativo e registral. 

A compra e venda pode até ser feita sem o registro e ratificação do DNPM. Contudo, 

essa formalidade proporciona o exame da validade e o protocolo nesse órgão público seria a 

garantia da eficácia da transação frente terceiros. Se ele não é feito, o titular cedente 

permanecerá responsável por toda e qualquer irregularidade perante o DNPM e também frente 

terceiros. Comparativamente, o DNPM está para a propriedade minerária assim como os 

Cartórios de Registro Imobiliário para os imóveis. Garante propriedade e publicidade. Igual 

àquele que organiza a propriedade imobiliária, o DNPM examina apenas os elementos 

constitutivos: capacidade, forma e licitude do objeto dos contratos envolvendo direitos 

minerários. Ele não examina as cláusulas negociais. O interesse destas é exclusivo das partes. 

Tal cessão pode ser total, abrangendo toda a área do título, ou parcial, delimitando 

parte do tamanho dele. Pode também ser definitiva ou temporária. Esta é o que normalmente 

(e erroneamente) se chama por “arrendamento”. Quando em fase de lavra (não de pesquisa), o 

arrendamento minerário (nesta fase de lavra, sim, o emprego da nomenclatura arrendamento é 

correto – segundo o direito minerário, não ao civil) difere da figura com mesmo nome no 

direito civil, vez que a devolução do bem, ao final, constatará sua redução (referente à parte já 

lavrada, extraída). No do direito civil, o bem seria devolvido na mesma quantidade, não a 

menor, como no minerário. 

Pela cessão total, a titularidade plena dos direitos minerários é transferida. Os tipos de 

pagamento geralmente negociados pelas partes, nesses casos, são: dinheiro, participação 

societária, royalties, opção de compra de ações (stock options), etc. (abaixo discorreremos 

mais sobre esse assunto). 

A portaria nº 199 do DNPM, datada de 14 de julho de 2006, dispõe sobre a forma, os 

documentos e análise de pedido de concessão de anuência prévia e averbação de cessão e 

transferência, total ou parcial, dos direitos minerários. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
23 Por conferir ao interessado o direto de prioridade, o requerimento de pesquisa pode ser considerado uma 
espécie de “título/direito” minerário, apesar de, de fato, nenhum documento ser emitido com o simples protocolo 
do requerimento de pesquisa. 
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3.6.1 Da oneração dos direitos minerários 

 

 

A oneração dos direitos minerários também é permitida. Seu titular oferece-os em 

garantia para o cumprimento de obrigação, geralmente pagamento de empréstimo. 

Abordaremos mais sobre essa questão no capítulo “Temas Correlatos – Atuação 

indireta sobre as cláusulas contratuais”, subtítulo: “Da oneração dos títulos minerários”. 

 

 

3.6.2 Da legitimidade para ser adquirente 

 

 

O pretenso adquirente de direito de exploração mineral deverá ser brasileiro24 ou 

empresa constituída sob as leis brasileiras com sede e administração no Brasil.  

A regra de legitimidade para os casos de permissão de lavra garimpeira é diferente. O 

cessionário há de ser brasileiro ou cooperativa de garimpeiros legalmente habilitada, 

constituída segundo as leis nacionais com sede e administração no país.  

Para as cooperativas, também se exige a autorização expressa da assembleia geral para 

a transação. 

 

 

3.7 Da relação entre o minerador e o superficiário 

 

 

Como vimos, tão logo é emitido ao requerente o respectivo título, alvará de pesquisa, 

por exemplo, nasce para ele o direito de fazer as pesquisas.  

O bem mineral está incrustado à terra. O acesso se dá pelo solo subjacente. Este 

compõe a propriedade imobiliária de alguém, a qual deve ser respeitada. Para adentrar nessas 

terras (uma fazenda), o proprietário, superficiário, há de ser consultado e autorizar a 

passagem.  

                                                 
24 Enfatiza-se que aqui nos referimos a pessoas físicas.  
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Sobre esse tema, ler o capítulo “Temas Correlatos – Atuação indireta sobre as 

cláusulas contratuais”, subtítulo “Acesso às áreas do projeto”. 
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4 Direito Minerário e Direito Ambiental 

 

 

Vimos, resumidamente, as principais características do direito minerário brasileiro. É 

ramo do direito público. Busca orientar e fiscalizar a atividade mineral, etc..  

Irmã mais nova, a legislação ambiental acaba fazendo parte do pacote. Em todos os 

regimes de aproveitamento das substâncias minerais, o titular é obrigado a cumprir as 

exigências ambientais, providenciando os relatórios e licenças próprias.  

Inúmeros estudos ambientais são exigidos para se obter a concessão de lavra: 

a) AIA: Avaliação de Impacto Ambiental; 

b) EIA: Estudo de Impacto Ambiental; 

c) RIMA: Relatório de Impacto Ambiental; 

d) RCA: Relatório de Controle Ambiental; 

e) PCA: Plano de Controle Ambiental; 

f) PRAD: Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. 

 Além das devidas licenças: 

a) LP: Licença Prévia; 

b) LI: Licença de Instalação; 

c) LO: Licença de Operação. 

Durante as pesquisas, somente haverá a participação dos órgãos ambientais se elas 

precisarem suprimir vegetação ou trabalhar em área de proteção permanente. Exceção a essa 

regra para os trabalhos prospectivos refere-se a eventual requisição, pelo titular, da “Guia de 

Utilização”. Nesse caso, conforme determina o artigo primeiro da resolução Conama de nº 

009/1990: “A realização da pesquisa mineral quando envolver o emprego de guia de 

utilização fica sujeita ao licenciamento ambiental pelo órgão competente”. 

Os estudos ambientais para a futura concessão da lavra considerarão: 

a) todas as características sócio-ambientais do local onde se pretende montar a mina 

(biona, flaura, flora, água, etc.); 

b) identificação de todos os possíveis danos com a instalação da mina (supressão de 

vegetação, animais afetados, nascentes atingidas, nível de ruído, emissão de 

poeira, uso da água, rejeitos da mina, etc.); 

c) tecnologia disponível para a redução dos impactos ambientais; 

d) medidas mitigadoras dos danos ambientais; 
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e) medidas compensatórias aos prejuízos ambientais; 

f) possibilidade de se recuperar a área, finda as operações de lavra; 

g) outros fatores possíveis. 

O projeto é ambientalmente sustentável quando leva em consideração todos os pontos 

supra. Basicamente, a possibilidade de voltar o meio ambiente afetado ao status quo, 

finalizada a lavra, é que norteará a decisão de se autorizar o empreendimento na esfera 

ambiental. 

Na maioria dos regimes citados, para obtenção dos títulos minerários, há necessidade 

de apresentação pelo interessado de licenças ambientais, emitidas pelos órgãos estaduais de 

meio-ambiente, além de informações, sobre este aspecto, solicitadas pelo próprio DNPM, 

como o Plano de Controle de Impactos Ambientais na Mineração, por exemplo. 

Os procedimentos para a obtenção das Licenças Ambientais nos empreendimentos de 

aproveitamento dos recursos minerais estão explicitados em duas resoluções do CONAMA – 

Conselho Nacional de Meio-Ambiente. A Resolução CONAMA no 09/90 trata do 

licenciamento ambiental das áreas sob o Regime de Autorização e Concessão. Por sua vez, o 

Regime de Licenciamento é abordado na Resolução CONAMA no 10/90.  

Para os outros regimes de aproveitamento das substâncias minerárias não existem 

resoluções CONAMA específicas, sendo assunto tratado através de portarias e instruções 

normativas no âmbito do MME.  

O DNPM disponibiliza (http://www.dnpm-pe.gov.br/Legisla/Guia/Fluxo_02.htm) 

sintético e didático roteiro esquemático para a obtenção das licenças Ambientais e Portaria de 

Lavra, revelando essa relação entre o direito minerário e o ambiental: 
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Figura 5: Fluxograma para a obtenção das licenças ambientais e portaria de lavra 

Fonte: DNPM 
 

No fluxograma supra, CPRH é a “Agência Estadual de Meio Ambiente e recursos 

hídricos”. 

Apesar de mais relacionado à concessão de lavra, não à autorização de pesquisa, as 

questões ambientais, para a tomada de decisões nas empresas, devem estar sempre sendo 

consideradas.  

Já no início das pesquisas, a análise quanto à dificuldade de se licenciar a área é 

raciocínio que influencia na decisão de se investir ou não em determinado projeto.  
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Avançadas as prospecções e prevendo com certo grau de certeza que o 

empreendimento se converterá em concessão de lavra, desde então, ainda na fase das 

pesquisas minerais, deverá ser iniciada a preparação dos relatórios ambientais. Essa medida 

economizará tempo e, consequentemente, recursos financeiros. Esses relatórios são 

demorados e complexos. O EIA-RIMA, por exemplo, exige trabalhos em dois períodos do 

ano (estações de seca e de chuva). Se o interessado deixar para iniciá-lo quando realmente for 

precisar dele para o protocolo junto aos órgãos competentes, ficará com o projeto estacionado 

por vários meses (quiçá anos) apenas pendendo da execução dos relatórios e obtenção dos 

licenciamentos ambientais. Por isso, fortes os indícios de o empreendimento se converter em 

uma mina, os relatórios ambientais e processos de licenciamentos devem ser iniciados, o 

quanto antes. 

Outra questão importante refere-se ao fato de o licenciamento ambiental ter forte 

caráter social, podendo mesmo dizer revelar-se em verdadeiro licenciamento social.  

Tão logo iniciados os trabalhos na região dos direitos minerários, a comunidade local 

deve ser respeitada e, na medida do possível, ajudada. Realização de obras urgentes (melhoria 

nas estradas, asfalto, construção de pequenas pontes, mata-burros, etc.), doações de cestas 

básicas às comunidades carentes, planejamento de programas assistenciais, doações aos 

festejos e culturas locais, etc. devem ser organizados. Isso porque, além da questão humanista 

de estarmos sempre visando fazer o bem ao próximo necessitado, a comunidade participará do 

processo de licenciamento e sua receptividade muito favorecerá na emissão das licenças. 

Inclusive, antes das respectivas emissões, audiências públicas serão realizadas exclusivamente 

para ouvir a comunidade local sobre o desejo de o empreendimento se instalar ou não na 

região. 

 

 

4.1 Meio Ambiente e responsabilidade social 

 

 

A autorização dos projetos minerários, hoje, tanto pelas empresas (no sentido de os 

aceitar e neles aplicarem seus recursos/capitais) quanto pelo governo/coletividade (no que se 

refere à aprovação e receptividade desses empreendimentos), está pautada no  respeito aos 

ecossistemas, gerenciando os impactos ambientais com vista à sua eliminação, redução ou 

mitigação dos seus efeitos em níveis aceitáveis, compensando eventual impacto inevitável. Os 
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mineradores/pesquisadores devem atuar evitando danos desnecessários aos ecossistemas e, 

conforme vimos no final do tópico anterior, às comunidades locais.  

Antes, as questões ambientais não eram relevantes quando se buscava o 

desenvolvimento dos empreendimentos. Hoje, são. Inclusive, acabou-se criando um conceito 

que chama atenção à necessidade de o desenvolvimento ser perseguido sem comprometermos 

o meio ambiente. A expressão “desenvolvimento sustentável” é a expressão de ordem e indica 

a necessidade de se conciliar os avanços do consumo humano com o respeito às questões 

ambientais.  

Certamente, agressiva é a atividade minerária. Ataca diretamente o solo. Mas o 

problema central não é esse, mas a possibilidade de recuperar ou não o solo e demais riquezas 

naturais como flora, fauna, enfim, o bioma que poderá ser prejudicado com a atividade. 

Os problemas que as sociedades enfrentam com as mudanças climáticas pressionaram 

o mercado em diversas frentes. Responsabilidade social e desenvolvimento sustentável hoje 

são preservação, garantia de idoneidade e também marketing (para as companhias).  

Para ratificar a atuação responsável das empresas, programas de certificação ambiental 

foram criados. Os orçamentos das companhias passaram a ter a necessária e dispendiosa etapa 

de recuperação de áreas degradadas e fechamento de minas. Até as instituições financeiras, 

para liberar um empréstimo, só o fazem para aqueles que cumprem a legislação ambiental. As 

portas se fecham ao “ecologicamente incorreto”. A sociedade passou a admirar (e exigir) o 

comportamento benéfico ao ecossistema. As bolsas de valores estrangeiras e nacionais tem 

seção que revela, como dado diferenciado, as empresas com atitudes positivas ao meio 

ambiente25. Acompanhando essa evolução social, as legislações se adaptaram, dando força 

coercitiva à realidade, fazendo nascer o direito subjetivo para se exigir do descumpridor tais 

comportamentos. 

As grandes empresas e aquelas especializadas tem seguido essa tendência. Mas junto a 

essa realidade ainda temos várias empresas familiares e cooperativas de garimpeiros que 

insistem em não respeitar a legislação. A atuação de muitos destes nem sempre persegue o 

importante e oneroso caminho do atendimento às normas ambientais. Temos assim, regra 

geral, de um lado, empresas multinacionais, listadas em bolsa, aptas a contratar especialistas 

para seus variados campos de atuação, investir em tecnologia e meio ambiente. De outro, 

garimpeiros com a visão imediatista de encontrar suas riquezas pessoais. O reflexo mais 
                                                 

25 A Bovespa tem o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Este objetiva revelar aos investidores as 
empresas com reconhecida atuação pautadas na responsabilidade social e sustentabilidade.  
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negativo dessas duas realidades é a errada percepção que a sociedade acaba tendo disso, 

confundindo garimpo ilegal (claro que há inúmeros garimpos legais e idôneos) com 

mineração.  

No dia 09 de novembro de 2010, por exemplo, uma operação conjunta do Ibama, 

Polícia Federal e Funai descobriu minas ilegais em terras indígenas.  Foram mais de 30 minas 

abertas pelos garimpeiros em uma área de 170 hectares. A devastação e contaminação 

ambiental, sobretudo com o mercúrio, foi enorme. Há alguns anos já funcionava esse garimpo 

ilegal dentro da terra indígena Kayapó, fato noticiado na mídia televisiva (jornal da globo):  

 
A polícia destruiu a pista clandestina, de 440 metros, aberta no meio da mata. E 
também geradores de energia e dragas usadas para garimpar o rio. 
O garimpo funcionava ilegalmente há muitos anos dentro da terra indígena Kayapó. 
Área de 3.284 hectares a 160 quilômetros de redenção, no sul do Pará. No local 
vivem quase três mil índios, em 14 aldeias. 
A operação do Ibama, Polícia Federal e Funai descobriu pelo menos 30 minas 
abertas pelos garimpeiros em 170 hectares de terra arrasada pela mineração ilegal. 
No lugar das árvores, terra exposta e grandes lagoas de água contaminada. Próximo 
às minas, a polícia encontrou cerca de 100 cabanas. Na pequena vila improvisada, 
tratores, caminhões e um sistema de captação de água. Tudo foi destruído. Cerca de 
400 pessoas - entre elas mulheres e crianças - foram retiradas com ajuda de um 
helicóptero militar e levadas para cidades da região. As casas do acampamento 
foram queimadas. 
A polícia também recolheu água dos rios da região e levou para análise. Índios de 14 
aldeias Kayapó - que ficam na reserva - têm reclamado do aumento de doenças 
relacionadas ao contato com mercúrio. Se a água estiver contaminada, os índios 
podem ter que deixar a reserva. 
“Após os resultados dos exames a Funai deverá em conjunto com o Ibama ver as 
providências que a ente vai tomar com relação a essa destruição que foi feita na área 
e essa ameaça a saúde dos índios”, diz o diretor de proteção ambiental do Ibama, 
Luciano Evaristo. 
A polícia estima que o garimpo pudesse faturar até R$ 3 milhões por mês. Noventa 
pessoas vão responder a processo por extração ilegal. 
“Há uma série de financiadores que nós estamos investigando. E essas pessoas, eu já 
falei, não pode ser descarta da possibilidade de uma eventual prisão no futuro”, 
explica o delegado da Polícia Federal, Carlos Moriel. 

 

Por causa de episódios como esse, a atividade minerária responsável acaba recebendo, 

sobretudo pela sociedade leiga, tratamento semelhante ao dos garimpos ilegais. Isso prejudica 

as empresas sérias que veem seus projetos sustentáveis examinados com negativo preconceito 

pela sociedade. Os garimpeiros clandestinos aproveitam a falta de recursos humanos do 

Governo para a fiscalização e agridem irresponsavelmente o meio ambiente.  
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4.2 Desenvolvimento sustentável e Direito 

 

 

A exploração em grande escala das riquezas do nosso planeta aconteceu com o 

surgimento da sociedade de consumo. As consequências disso nos fizeram sentir a 

necessidade de criar, recentemente, o conceito de desenvolvimento sustentável, cuja 

aplicabilidade esbarra no direito, marco orientador na condução das ações de política 

sustentável (BANDEIRA, 2010).   

Por causa do nosso valor-consumo, sobretudo quanto aos bens materiais (e mesmo os 

imateriais), somos obrigados a reconhecer que se mantivermos essa atitude consumista, 

contribuiremos para o esgotamento dos recursos naturais e colocaremos o planeta em risco. O 

conceito de desenvolvimento sustentável surge então nesse contexto revelador de uma 

urgência de equilíbrio entre duas realidades: a inquestionável continuidade do progresso e ao 

mesmo tempo a necessidade urgente de preservar os recursos naturais dos quais dependem 

esse progresso e que já se reconhece não serem inesgotáveis. 

A sociedade e os valores evoluíram a ponto de o consumo e a necessidade exagerada 

de utilização das matérias primas / energia atingirem hoje um estágio de difícil 

reversibilidade.  

Da mesma forma que foi peça fundamental para chegarmos a essa situação, o direito 

há de garantir que se implementem mudanças. Mas lembremos que o foco principal deve ser a 

mudança dos valores da sociedade. Primeiro precisamos fazer com que a preocupação com a 

preservação ambiental e manutenção das riquezas naturais às gerações futuras seja um valor 

perseguido. E isso já se despontou. Cada vez mais, percebe-se a consolidação desse tema 

como um valor perseguido por cidadãos engajados. Esse valor está sendo assimilado pela 

sociedade. E se esta passa a almejá-lo, as leis que ela demanda refletirão essa preocupação. E 

lá estará o direito para garantir seu caráter imperativo. Aos desobedientes às normas, o Estado 

exercerá seu poder-dever e coagirá. 

Analisemos a situação dos principais responsáveis pelo desenvolvimento, elaboração 

dos produtos e difusão da cultura do consumo: as empresas. Elas próprias passam por um 

processo de evolução. Comparando seu comportamento no decorrer dos anos, muitas 

mudanças conseguimos perceber. No âmbito trabalhista, por exemplo, no início, predominava 

a brutal exploração dos trabalhadores. A reação social foi a criação da legislação trabalhista 
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de proteção ao empregado. No que tange ao meio ambiente, o que percebemos hoje é essa 

conscientização e atitude voltada à preservação.  

O comportamento das empresas está em constante mudança. As atitudes eram sempre 

e apenas no sentido de produzirem e lucrarem mais. Quando da exploração desumana dos 

funcionários, inclusive crianças, pensava-se que assim se produziria mais e a um menor custo. 

Os fatos provaram o quanto esse raciocínio estava equivocado. O direito respondeu às 

revoltas e impôs às sociedades empresárias que se adaptassem às normas.  

Cada vez mais, pesquisa e desenvolvimento (P&D) passam a ser prioridade na 

condução das organizações. Hoje, elas também estão começando a se preocupar com os 

impactos de seus projetos na sociedade e no meio ambiente. A legislação ambiental, 

incentivadora disso, impõe e direciona para esse tipo de comportamento, conforme enfatiza 

Hélio Gomes de carvalho, professor e pesquisador em gestão da inovação da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná:  

 

As organizações se diferenciam entre as que valorizam apenas suas inovações de 
outras que analisam as novidades também sob uma ótica sistêmica. A “visão 
sistêmica” ou “pensamento sistêmico” dos empreendedores existe quando uma 
companhia não é considerada apenas como uma fonte de geração de dividendos, mas 
uma unidade que também se preocupa com aspectos relacionados à comunidade e ao 
meio ambiente. [...] 
As médias e grandes empresas brasileiras têm demonstrado uma preocupação 
crescente com a questão ambiental e social. Elas percebem que essas iniciativas 
contribuem não só com uma melhor imagem corporativa, mas que o lucro é uma 
conseqüência das suas atividades na sociedade”. E o consumidor está de olho nessas 
atitudes. (CARVALHO, 2008)  
 
 

            “Temas como filantropismo, voluntarismo empresarial, governança corporativa, 

responsabilidade social e desenvolvimento sustentável, ausentes no contexto empresarial em 

décadas anteriores, hoje são diariamente discutidos pelos gestores” (SANTOS, 2011). 

Com o desenvolvimento da sociedade em geral, em todos os aspectos, mormente 

economia, tecnologia e, sobretudo, acesso à informação, os indivíduos se tornaram mais 

exigentes e, como consumidores, passaram a cobrar uma postura social das empresas em um 

aspecto mais amplo, isto é, respeito aos trabalhadores, ao meio ambiente, e à sociedade.  

Um dos principais fatores que contribuíram para essas mudanças foi o 

amadurecimento do consumidor (destaque para o papel do Direito do Consumidor na 

formação dessa conscientização) e a evolução dos meios de comunicação.  

Percebe-se que a sociedade, aos poucos, passa a preferir as sociedades empresárias que 

adotam práticas pró-sociedade, que a todos acabam beneficiando. A cultura global da 
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informação traz mais visibilidade às empresas no mercado. Tais práticas de responsabilidade 

social fazem seus produtos serem mais bem aceitos. O consumidor consciente, com o valor-

princípio do desenvolvimento sustentável já assimilado, quer fazer crescer as companhias 

cujas práticas se pautam nessa linha. Daquelas cuja atividade desrespeita o planeta e a 

manutenção de suas condições às gerações futuras, o consumidor começa a recusar os 

produtos, a cobra-lhes reversão dos prejuízos já constatados. E o direito é quem persegue e 

impõe o dever de reparação. Ele motiva os honestos a agirem dentro de suas normas, 

assimilando os valores que ele busca perseguir (no caso, desenvolvimento sustentável), pune 

os infratores que não os respeita e intimida os de propensão às atitudes maléficas. 

   O direito atua sobre as questões relevantes da vida. Deve acompanhar a história das 

civilizações, estando adequado, por suas normas, à vontade social. Ele é elaborado nesse 

processo de adaptação social. É criado pela própria sociedade que sentirá seus efeitos, 

devendo esta respeitar seus ditames.  

Mas para que as normas tenham efetividade é necessário que o direito desempenhe seu 

papel, exercendo o poder que o distingue dos outros mecanismos de controle social: o da 

coercibilidade. Deve manter na sociedade seu caráter de propiciador do desenvolvimento 

humano, garantindo que cada qual persiga suas próprias aptidões, às gerações presentes e 

futuras. O direito entra como garantidor disso.  

O desenvolvimento sustentável é uma demanda social que tem dado origem a revisões  

jurídicas. Da mesma forma que induz essa transformação no direito, sobretudo ambiental, o 

poder coercitivo do direito provoca na sociedade mudanças no sentido de impor valorização e 

respeito a essas normas.  

O desenvolvimento sustentável é princípio que se pode concluir pela própria leitura de 

nossa Constituição Federal. A garantia às gerações futuras e o respeito ao meio ambiente deve 

nortear a criação legislativa e a interpretação de todo o ordenamento jurídico, não apenas as 

leis ambientais.  

O “dever ser” jurídico, com sua aptidão de coercibilidade, deve garantir as normas 

para o desenvolvimento sustentável, além de guiar nossas políticas públicas e orientar os 

cidadãos na busca da aplicação e efetividade do desenvolvimento que sempre almejamos, 

agora, mais que em qualquer outro momento histórico: um desenvolvimento sustentável. 

Se 

a) a sociedade continuar mudando seus valores, passando a considerar, sempre, a 

perpetuidade das condições planetário-climáticas às futuras gerações,  
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b) as empresas respeitarem e investirem em novas tecnologias para conquistar esse 

novo patamar evolutivo (energias renováveis, técnicas para recuperação de áreas 

degradadas/poluídas, reciclagem, produtos ambientalmente favoráveis, 

substituição de matérias primas com preferência àquelas menos poluentes, novas 

tecnologias para substituir processos produtivos poluentes por outros menos 

impactantes,  etc.), 

c) e o Estado, por meio do Direito, conduzir, inspirar e impor o valor-princípio do 

desenvolvimento sustentável, perseguindo os infratores às normas, trazendo 

efetividade às leis que, nessa linha, estão surgindo, 

conseguiremos, como em várias outras ocasiões da nossa história, vencer esse desafio e 

transformar em ações o novo valor-princípio do desenvolvimento sustentável. 
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5 Dos Contratos 

 

 

Aqueles que redigem os contratos devem orientar-se pelos rumos e objetivos que as 

partes desejam alcançar, e também pelos possíveis problemas que a relação entre elas pode 

gerar, atentando-se quanto aos potenciais desentendimentos, rescisões, etc.. Quando uma 

relação começa a apresentar problemas, é no contrato, primeiramente, que se devem perseguir 

as soluções.  

Por meio dos contratos, as partes preveem os procedimentos para se chegar aos seus 

objetivos, esclarecem o que fazer quando algum problema acontece, gerenciam os riscos 

(alocar e realocar os riscos), promovem sua resolução ou resolvem as eventuais disputas e 

diferenças que dele podem eclodir. 

 

 

5.1 Contrato e sistema produtivo 

 

 

Roppo (2008) explica que, cada vez mais, os contratos têm se mostrado um 

“instrumento” essencial ao nosso sistema produtivo e à circulação de riquezas. A globalização 

da economia, sobretudo após a revolução na área de informática e comunicação, muito 

contribuiu para consolidar o destaque desse instituto jurídico em nossa sociedade. 

“Contratos” é uma disciplina jurídica complexa. Sua atuação está diretamente 

relacionada à atividade econômica. Por isso a necessidade em conhecermos bem os mercados 

em que estão inseridos. 

Nosso sistema produtivo, lastreado na produção e circulação de riquezas, fez evoluir, 

para lhe dar respaldo, os contratos.  

O aparecimento das operações econômicas, sobretudo nos moldes como as 

conhecemos, começaram a se destacar no fim da Idade Média, tendo visto nos contratos um 

forte instrumento viabilizador dessa realidade de trocas e produção.  

O contrato foi o instituto que “vestiu” as operações econômicas, formalizando-as para 

que mais segurança tivesse (Roppo, 2008). Logo, impossível pensá-lo desatrelado a uma 

operação econômica, mas ele a ela também não se limita, tendo evoluído suas bases próprias. 
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No início de seu surgimento, seus requisitos formadores eram apenas objetivos. 

Visava, apenas, circular as riquezas.  

As operações existem há longa data. Recordemos os fenícios, povos historicamente 

lembrados pela mercancia. O contrato, porém, é criação bem mais recente. Sua evolução 

ocorreu progressivamente, na medida em que o direito “capturava” as operações econômicas.  

Nesse processo evolutivo, suas regras foram se especializando. A técnica foi se 

apurando. As discussões em torno de suas questões, aumentando. Decorreu disso uma 

necessidade natural em agrupá-las. Nascia o Direito Contratual. 

No processo evolutivo dos contratos, Roppo constata que a contratualização é uma 

tendência irreversível. A legislação sobre essa matéria encontra-se presente nos Códigos Civis 

e em inúmeras outras leis.  

O direito contratual, contudo, é mais que a “veste” das operações econômicas. Por 

meio dele, os governos buscam implementar políticas. É o direito sendo capaz de 

regulamentar e direcionar a atividade econômica, como bem destaca Roppo. 

 

 

5.2 Evolução histórica dos contratos26 

 

 

Na economia e no comércio, inúmeras alterações ocorreram no decorrer dos anos. O 

Contrato também foi mudando com o tempo, adaptando-se aos respectivos contextos 

históricos. 

Roppo (2008) explica que a base econômica das civilizações passou do status ao 

Contrato. Isso significa que, na sociedade antiga, a posição do indivíduo, regra geral, era 

determinada pelo seu nascimento, sua classe social. Na sociedade moderna, a posição de cada 

um passou a depender da sua iniciativa individual, dos rumos que ele daria à sua vida, 

usufruindo da sua vontade autônoma. Daí a importância dos contratos, símbolo e instrumento 

dessa ação individual, ferramenta capaz de alterar os destinos e propiciar a mudança de vida.  

Nesse contexto, os contratos adquirem relevante valor ideológico e político, servindo 

como bandeira de legitimação das revoluções burguesas. Inúmeras teorias sociais nasceram 

                                                 
26 O presente tópico baseou-se no primeiro capítulo da obra do jurista italiano Enzo Roppo, “O Contrato”, 
publicado pela editora Almedina. O tema será a função e a evolução histórica dos direitos dos contratos, 
analisando as questões a isso relacionadas. 
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inspiradas nesse instituto, com destaque para a do “Contrato social”, de Rousseau, como 

lembra Roppo.  

Nessa linha ideológica, a base principiológica dos contratos era a liberdade de 

contratar. Fortaleceram-se as questões relacionadas ao “valor”. Antes, o plano do juízo era o 

fático. Bastava saber as origens da pessoa para identificar que “tipo” ela era. Com o “valor” 

como base, as características pessoais passam a ganhar relevo. A reputação não mais tem 

bases familiares, no nascimento, mas na habilidade em “conquistar” os demais e gerar 

dividendos. Nesse sentido, também os legisladores e juízes mudaram a filosofia em seus 

misteres: absterem-se de interferir na livre escolha dos contratantes. 

Um dos objetivos da legislação contratual é a proteção das partes. Primeiramente, tal 

proteção vinha no sentido de proteger os com inferioridade biológica, com enunciados que 

protegiam, por exemplo, os menores ou os loucos. Após, também a inferioridade econômico-

social passou a ser objeto de proteção. Nesse sentido, as atrocidades das relações trabalhistas 

ajudaram a estampar a necessidade de proteção dessas pessoas.  

Então, antes, o rigor na prevalência do pacta sunt servanda, em que a igualdade entre 

as partes era apenas jurídica, não substancial, tinha como pilares a liberdade de contratar e a 

igualdade formal. Seus pressupostos diziam que isso favorecia não apenas as partes, mas o 

interesse geral da sociedade. As teorias econômicas do laissez-faire, laissez-passer tomavam 

corpo. 

Na sociedade capitalista, os contratos passam a ter nova função. A igualdade jurídica 

revelou-se falha. O conceito de igualdade substancial passa a predominar. As práticas 

monopolistas e os abusos aos trabalhadores revelam que há partes fortes e outras, nos dizeres 

de Roppo, débeis. A realidade mostra que os interesses salvaguardados pela “etapa” histórica 

fundada no laissez-faire, laissez-passer não se baseava no interesse geral, mas naquele 

particular da burguesia. 

A partir do século XIX a noção de contrato exerce forte influência nas codificações. 

Nessa ocasião, o pioneiro código napoleônico de 1.804 teve destaque e foi referência para 

inúmeras outras legislações. Além de ter sido um marco na colocação sistemática da matéria 

contratual.  

Até o século XIX, o contrato estava predominantemente subordinado à propriedade, 

apesar de a ele ter posição autônoma. Funcionava apenas como instrumento de circulação de 

riquezas, propriedade.  
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Após, utilizando-se dos contratos, a burguesia foi se apoderando dos recursos 

produtivos, antes nas mãos da nobreza.  

Roppo aduz que o próximo marco na teoria contratual ocorreu em 1.900, com a 

entrada em vigor do código civil alemão. Novos instrumentos normativos e categorias 

conceituais foram inseridos. Surge a teoria do negócio jurídico. O contrato passa a ser uma 

subespécie dessa categoria maior dos atos humanos. 

As normas referentes aos negócios jurídicos se aplicavam também, mas não apenas, 

aos contratos. Elas se originaram de um processo de generalização e abstração das 

características comuns a vários institutos jurídicos. Contratos, matrimônio, doação, 

reconhecimento de paternidade e testamento passaram a ser, todos, subespécie do que se 

chamou de “Negócio Jurídico”. Este representou a individualização dos caracteres comuns a 

esses institutos, uma categoria jurídica mais abstrata, como destaca Roppo. Em seu conceito, a 

base estava na declaração da vontade dirigida a produzir efeitos jurídicos. A vontade passa a 

ser o elemento chave. Ela era a força criadora, o motor da dinâmica jurídica.  

Nesse sentido, criaram-se inúmeras regras protetivas da liberdade e espontaneidade. A 

vontade viciada não tinha valor. Ela deveria ser livre e autônoma.  

Esse processo de generalização e abstração favorece o surgimento de práticos 

resultados. A simplificação e racionalização da linguagem auxiliam na compreensão do 

raciocínio jurídico.  

Os defensores dessa teoria (do negócio jurídico) a consideravam mais eficaz que a 

anterior, que colocava os contratos no centro. O principal motivo disso era que ela unificava e 

promovia mais igualdade entre os sujeitos jurídicos. Isso porque a base estava na vontade.  

Uma justificativa ideológica teve de ser dada à teoria. A escolhida foi a defensora da 

não intervenção dos poderes públicos na dinâmica espontânea das atividades dos particulares. 

O governo não podia violar a atividade negocial e a autonomia privada. 

Roppo (2008) explica que a vontade era a única fonte natural das relações. A 

interferência a viciaria, sendo uma fonte artificial, arbitrária. A vontade, no negócio jurídico, 

estaria ligada ao direito subjetivo, que, por sua vez, estaria atrelado à propriedade privada. 

Uma inovação trazida pelo código civil italiano de 194227 foi a unificação do direito 

das obrigações e o dos contratos, antes com tratamentos diferentes na legislação cível e 

                                                 
27 O professor Eduardo Tomassevicius explica que foi o brasileiro Teixeira de Freitas quem inovou, 
apresentando essa nova teoria, a qual foi exportada e incorporada a outros ordenamentos jurídicos, como o 
italiano. O Brasil, só depois, importou-a novamente, incorporando-a às leis nacionais. 
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comercial. O código civil e o comercial passaram a compor o mesmo trabalho e os contratos e 

obrigações cíveis a ter o mesmo tratamento para ambas as searas jurídicas. O comercial, antes 

destinado aos que praticavam os “atos de comércio”, foi unificado ao civil.  

O direito comercial, no fascismo italiano, não era considerado o dos comerciantes, 

mas o da economia nacional.  O civil, não o comum, mas, também, o da economia nacional. 

Se ambos tinham o mesmo fim, por que se manterem separados? Esse o objetivo da 

unificação, como bem explica Roppo. Se a ideologia da economia nacional abandonou os 

“atos de comércio” com sua distinção entre civis e comerciantes, e o novo sistema (fascista) 

foi reconstruído com base no sentido corporativo de empresa, isso criou as condições 

propícias para a unificação da disciplina geral das obrigações.  

De fato, tal acontecimento acabou representando uma resposta a esse estágio mais 

avançado do capitalismo. Havia uma necessidade de celeridade e segurança na circulação dos 

bens. Por isso se estenderam as normas dos contratos comerciais a todas as relações 

contratuais. Se todo o mercado se tornou mercado capitalista, logo, todo o direito privado teria 

se tornado o direito do capitalismo. 

Questão importante abordada por Roppo é a relação do contrato no sistema do direito 

privado. Nesse sentido, destaca a relação do contrato com a propriedade. Esta, antes base do 

processo econômico, sobretudo relacionada à terra, tinha no contrato seu instrumento para 

circulação. O papel deste era complementar àquela. Só fazia circular, não criava riqueza. 

O capitalismo gerou uma mobilização e desmaterialização da riqueza. Esta passou a se 

representar também nos bens imateriais, nas relações.  

O direito, antes, recaia sobre a propriedade, a coisa. No capitalismo, sobre o 

comportamento de outrem, no exigir de outrem determinada prestação. Os contratos passaram 

a criar riquezas, ser fonte de relações. As patentes e os títulos de créditos são exemplos de 

riquezas que se materializam documentalmente, pelo próprio contrato.  

Os contratos não se limitam a transferir a propriedade, mas eles também a criam 

(riqueza). Ele passa a ser o instrumento de gestão de recursos e de propulsão da economia, 

antes, papel exercido pela propriedade. 

O jurista italiano passa, então, a relacionar os contratos às empresas. Enquanto a 

economia era agrícola, os meios de gestão de recursos estavam baseados na propriedade. 

Passando a economia a se lastrear nas empresas, esta simbolizou a passagem do perfil estático 

(com base nos bens), para o dinâmico, com fulcro na atividade, como conclui Roppo.  
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Não mais a propriedade é que determina e impulsiona o processo econômico, mas as 

empresas. Estas buscam, de toda forma, maximizar as riquezas. Os gestores são profissionais 

cujo pensamento é voltado a produzir mais, com menos.  

Lado a lado com a ascensão empresarial, também os contratos se revolucionaram. 

Antes, eles eram o instrumento da propriedade. Nessa “etapa histórica” (capitalismo), 

passaram a ser o mecanismo funcional e instrumental da empresa. Haja vista serem essas 

empresas representadas por sociedades empresárias, e sendo a base legal destas os contratos, 

não os indivíduos, consolidaram-se os contratos como a estrutura típica da empresa 

capitalista, instrumento indispensável delas. É ele que define os aspectos na organização 

empresarial, tanto internamente, como na relação entre os empresários e os trabalhadores 

(contratos de trabalho), quanto externamente, na relação com as demais empresas, aquisição 

de matéria prima, leasing, contrato de transporte, etc. As empresas se tornaram a forma geral 

das atividades econômicas. 

Ante tal incremento na participação dos contratos no desenvolvimento econômico, 

natural foi o declínio do negócio jurídico. Paralelamente, tal substituição (negócio jurídico 

pelos contratos) representou uma continuidade no processo de objetivação dos negócios.  

Ora, os negócios jurídicos tinham por base a vontade. Ressaltar essa, no âmbito 

mercantil, corresponde à personificação das trocas, na valorização da opinião de cada um. 

Com a evolução do capitalismo, os contratos de massa passaram a ditar as relações. O negócio 

jurídico, com sua exaltação da vontade, atrapalha as relações de massa. Isso explica o 

processo de objetivação e de superação dos contratos frente à teoria do negócio jurídico. Com 

isso, a teoria da vontade foi substituída pela da declaração, em que prevalece o 

comportamento exterior, objetivo, impessoal. Sem o conteúdo da vontade, a teoria do negócio 

jurídico perde sua razão de ser. 

 

 

5.3 Os contratos na atualidade 

 

 

Os contratos, conforme bem descreveu Enzo Roppo, foram importantíssimos na 

evolução do capitalismo.  

A história já comprovou que o mercado é o ambiente mais propício à eficiência 

produtiva. É nele que a preferência das pessoas se “harmoniza” à escassez dos fatores 
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produtivos. Sua eficiência somente se dá quando está apoiado na propriedade privada e há um 

Estado que o regule, corrigindo seus exageros.  

Delfim Netto já lembrou que o progresso tecnológico e a organização produtiva, 

controladores do desenvolvimento,  

 

(...) só surgem quando o Estado garante e estimula que os resultados dessas novas 
iniciativas sejam apropriados pelos seus autores. Foi nessa linha que a seleção 
“quase natural” dos sistemas econômicos foi evoluindo para chegar à situação atual: 
razoável eficiência produtiva, ampla liberdade individual e apropriação dos seus 
resultados pelos agentes mais ativos e competitivos. (NETTO, 2009)  

 

O sucesso do capitalismo está atrelado à evolução dos contratos. 

Percebe-se, ultimamente, uma lamentável tendência no Brasil: um movimento 

favorável à intervenção nos contratos. Estes, para o bem do capitalismo, dos avanços 

tecnológicos, do desenvolvimento e, conseqüentemente, do bem estar das pessoas, devem ter 

a necessária segurança jurídica. O judiciário deve neles intervir o quanto menos.  

Em 2000, o Idesp realizou uma pesquisa como os magistrados. Armando Pinheiro , em 

seu artigo sobre os resultados desse estudo, concluiu: 

 

Para a economia, a justiça social deve ser buscada essencialmente através da 
redistribuição da receita de impostos, notadamente através das políticas públicas nas 
áreas de educação, saúde, habitação etc. Os magistrados brasileiros, porém, 
acreditam que a busca da justiça social justifica sacrificar a segurança jurídica, com 
uma larga maioria deles sendo de opinião que “O juiz tem um papel social a 
cumprir, e a busca da justiça social justifica decisões que violem os contratos.” Em 
proporção minoritária, mas também significativa, grande número de magistrados 
também acredita que a busca da justiça social justifica decisões que violem as leis. 
(PINHEIRO, 2003)  

 

A violação de um contrato compromete o futuro de todo esse sistema capitalista, o 

qual é o que melhores resultados trouxeram à humanidade. 

Em tempos de globalização, a concorrência que disputa a instalação de uma empresa 

não é mais entre as cidades, mas entre os países. Se um não garante a segurança dos contratos, 

e outro sim, o segundo conseguirá atraí-las para que neles se instalem. O fator segurança 

contratual é essencial ao progresso e desenvolvimento. O motor do progresso são as empresas, 

e o combustível dessas são os contratos.  

Os operadores do direito devem estar atentos à evolução dos contratos. Todo o sistema 

produtivo e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, em relevante medida, dependem 
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deles. Saber a sua história, transformações e atuações nos ajuda a guiar seu futuro, dele 

colhendo os melhores frutos para as atuais e futuras gerações. 
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6 Dos Contratos Minerários 

 

 

Os contratos de cessão de direitos minerários dividem-se em duas grandes áreas: 

contratos de exploração e de produção. Por isso, a importância terminológica dos termos 

“exploração” e “produção”. O primeiro refere-se à fase das pesquisas geológicas, não à de 

extração mineral, como comumente o interpretam. Ela se inicia com a identificação das 

ocorrências minerais (primeiros indícios) e culmina com os relatórios finais das pesquisas e 

estudos de viabilidade, compilando todos os trabalhos desenvolvidos na área e suas 

respectivas conclusões. Já a fase de produção engloba a construção da mina sob uma jazida e 

extração e comercialização do minério. 

Nosso trabalho tratará da cessão dos direitos minerários, sua compra e venda, apenas 

na fase de exploração mineral. Não abordaremos os contratos que emergem na fase de 

extração, produção. 
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7 Dos contratos de cessão de direito de exploração mineral 

 

 

Cada contrato levará em conta seus próprios fatos e questões importantes que possam 

vir a ser neles incluídas, terá suas nuanças próprias e focos peculiares, fazendo com que o uso 

de cláusulas padrões, sem uma análise crítica à situação a regulamentar, seja um problema.  

Os contratos permitem às pessoas flexibilidade em suas negociações, personalizando 

cada tratativa às suas circunstâncias particulares, sendo a melhor garantia das possíveis 

medidas para a solução das desavenças, sobretudo quando as partes não conseguem resolvê-

las consensualmente. Serve de base para o judiciário/arbitragem decidir eventual lide. 

Já vimos as formas como alguém consegue tornar-se titular de um alvará de pesquisa – 

ou a pessoa (i) requer uma determinada área livre (ainda não titulada) junto ao DNPM, (ii) 

vence um processo semelhante ao licitatório (disponibilidade) de uma área que alguém 

perdeu, tendo sido aberto um prazo de 60 dias para propostas de exploração, vencendo a que o 

DNPM julgar conter o melhor plano de pesquisas; ou ainda (iii) através da aquisição desse 

direito junto a outrem, normalmente por meio de um CCDEM. Neste caso, o titular de um 

alvará de pesquisas pensa em oferecer ao mercado a área, buscando a celebração de um 

CCDEM, quando: 

a) apesar de ter o título que autoriza as pesquisas, não tem recursos financeiros 

suficientes para guiar o projeto, seja porque a empresa não tem caixa para tanto 

(vez que é atividade bastante dispendiosa), ou por preferir investir em outro 

projeto e quer preservar seu caixa para este; 

b) considera a sua área muito boa (com grandes chances de se tornar uma mina), 

mas acredita que outra empresa seja mais preparada para explorar o minério alvo 

do projeto, por ser ela mais especializada no mineral alvo do empreendimento; 

c) não confia no projeto e o considera muito ruim. Quer celebrar o contrato apenas 

para receber o valor do pagamento inicial, por menor que este possa ser. Nesse 

caso, o cedente dificilmente concorda em negociar sem que haja um pagamento 

inicial, em vez de prever apenas pagamentos futuros, quando o projeto se 

mostraria viável. É um tipo de má-fé pelo vendedor que dificilmente conseguir-

se-á provar, depois, vez que baseada em expectativas negativas quanto ao 

empreendimento; 
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d) deseja apenas especular com a área. Há pessoas especializadas em deter a 

propriedade de projetos de exploração apenas para “revenda”. Elas ou requerem a 

área diretamente junto ao DNPM ou a adquirem de alguém com o objetivo de a 

“revender”. São espécies de corretores de áreas para pesquisa. 

 O pretenso comprador, por sua vez, normalmente é 

a) empresa especializada em pesquisa mineral com recursos e corpo técnico capaz 

de conduzir as pesquisas. A partir do ano 2000, muitas empresas abriram capital, 

sobretudo no Canadá, registrando-se no segmento empresarial que eles chamam 

de “venture capital”28, com o fim de captar recursos para investir em projetos de 

pesquisa mineral, sendo o Brasil um dos países preferidos para se conduzir essa 

atividade.  Essas sociedades empresárias de capital aberto (S.A), também 

chamadas de Junior Company, são bastante assediadas por quem deseja vender 

direitos de pesquisa mineral e também atuam junto àqueles que detêm a 

titularidade de bons projetos, fazendo ofertas de compra ou CCDEM,  

b) empresa de mineração, já com minas em operação, que desejam iniciar novo 

projeto, guiando-o desde a fase inicial das pesquisas até sua eventual extração. 

A estrutura dos contratos de exploração varia para cada etapa em que se encontra o 

empreendimento transacionado e o tipo de negócio. Seu resultado final sofrerá influência do 

grau de sofisticação de cada parte (conhecimento do funcionamento do mercado e das 

técnicas financeiro-jurídicas para a sua redação), e o conhecimento sobre a propriedade 

minerária transacionada.  

As cláusulas que serão analisadas nesta dissertação não devem ser entendidas como 

procedimentos rígidos que devem ser adotados sem que as partes as negociem e revisem. 

Funcionam mais como um guia para nortear as discussões.  

 

 

7.1 Do contexto fático em que esses contratos estão inseridos 

 

 

Quanto à fase de exploração (nosso foco) pode-se dizer que ela se refere às pesquisas 

que buscam:  
                                                 

28 Sobre esse assunto, recomenda-se a leitura do artigo: What Do Economists Tell Us about Venture Capital 
Contracts? Tereza Tykvová; Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW); 2000. 
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a) identificar áreas/regiões teoricamente promissoras, que compatibiliza os fatores 

(i) existência do mineral e (ii) economicidade do empreendimento; 

b) assegurar-lhe os direitos para pesquisa; 

c) proceder às pesquisas, no sentido de confirmar (ou não) o potencial teórico29 

atribuído às áreas (mapeamentos geológicos, levantamentos aerogeofísicos, 

sondagens – do tipo rotativa, trado ou diamante; etc.); 

d) calcular recurso e avaliar reservas30; 

e) fazer a caracterização tecnológica e industrial do minério;  

f) elaborar o relatório de viabilidade técnica do projeto 31; 

g) confeccionar o estudo prévio de viabilidade (estudos de viabilidade32 e 

aproveitamento econômico)33; 

h) redigir o estudo final de viabilidade34. 

                                                 
29 O mencionado “potencial teórico” refere-se ao que, em teoria, alguém julgar, em termos potenciais, ser a 
viabilidade geológico-econômica de certa área. Pode ter origens em conjeturas geológicas, baseadas no processo 
evolutivo de nosso planeta, quanto à geologia; em indícios de que, no passado, outras sociedades já procederam 
a escavações/garimpagem na área (exemplo, garimpos do tempo dos bandeirantes, no período do Brasil colônia); 
novas tecnologias que tornem viáveis minerais que antes não tinham como ser economicamente aproveitável, 
tornando promissoras áreas sabidamente ricas em determinados minerais; etc.. 

30 Essa avaliação das reservas normalmente é feita nos moldes do regulamento do Canadian Securities 
Administrators (CSA), conhecido por  NI-43.101 (National Instrument 43-101). Esse regulamento apresenta os 
procedimentos técnicos necessários para uma correta avaliação mineral de recurso e/ou reserva, de acordo com 
as melhores práticas e técnicas relacionadas às pesquisas minerais, reconhecidas internacionalmente. 

31 Regra geral, o primeiro dos relatórios em um empreendimento de pesquisa mineral é o “relatório de cálculo de 
recursos”, depois o de “cálculo de reservas”, seguido do de viabilidade técnica, mais conhecido por “Scoping 
Study” ou Preliminary Economic Assessment (“PEA”). Este consiste no estudo preparado para fornecer uma 
avaliação preliminar dos custos de engenharia do Projeto. Normalmente é elaborado assim que a empresa tem os 
elementos/dados para tal avaliação. A precisão das conclusões geradas por esse estudo, em escala de certeza, 
apresenta margem de erro de 30 a 40%. Deve ser preparado por empresa de engenharia independente, a qual 
deve seguir as normas internacionais de controle de qualidade (QAQC - Quality Assurance/Quality Control). 

32 Sobre esse assunto, recomenda-se: Feasibility Study Does Not Mean Feasible. Disponível em (PINCOCK, 
2010). 

33 Estudo prévio de viabilidade ou “Pre Feasibility Study” é o estudo prévio de viabilidade econômica do 
Projeto, o estudo preparado para fornecer os primeiros indicadores de viabilidade econômica do mineral. É 
considerado um método eficaz de avaliação dos possíveis custos de produção. Também é utilizado para auxiliar 
na tomada de decisões sobre a viabilidade do Projeto, para justificar a execução de mais estudos, desistência, 
etc.. A precisão das conclusões geradas por esse estudo, em escala de certeza, apresenta margem de erro de 
aproximadamente 25%. Deve ser preparado por empresa de engenharia independente, a qual normalmente deve 
seguir as normas canadenses do regulamento NI-43.101 (National Instrument 43-101). Esse conceito é uma 
adaptação (modificada) do conceito disponível no texto “Essential elements and risks in bankable feasibility 
studies for mining transactions”, de R. Craig Johnson e Michael R. McCarthy, Salt Lake City, Utah, março de 
2001; páginas 6-7; disponível em (PDAC, 2009). 

34 O “estudo final de viabilidade” seria o que, na prática, denomina-se “Bank-Approved Feasibility Study” ou 
“Bankable Feasibility Study”, corresponde ao estudo a ser feito, profunda e detalhadamente, com semelhante 
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Superada a fase de exploração, passa-se à de produção cujos objetivos são: 

a) construção da mina, extrativa; 

b) operação da mina; 

c) construção e operação da unidade industrial destinada à fabricação de produtos 

cuja matéria prima é o mineral extraído (ex. produtos de calcário para a 

construção civil). 

Resumidamente, essas seriam as etapas que antecedem a extração de um mineral para 

o mercado. Os contratos de exploração geralmente são celebrados em algum momento entre 

as letras “a” e “e”, principalmente entre “a” e “c”. 

Esquematicamente, assim seriam as fases e etapas:  

 

                                                                                                                                                         

grau de exigência e requisitos que as instituições financeiras exigem quando nelas as empresas de mineração 
almejam pleitear financiamentos para seus projetos minerários. Corresponde ao relatório de viabilidade técnica e 
comercial de mineração e produção de commodities  minerais, em quantidades significativas, de extração 
economicamente viável. Deve ser elaborado por empresa independente, com reputação e experiência nesse tipo 
de trabalho. Esse estudo deve incluir, com detalhes, uma estimativa das reservas de minério; descrição dos 
métodos sugeridos de processo, transporte e extração; descrição das propostas de transformação e eliminação de 
resíduos; uma avaliação econômica, incluindo uma estimativa das despesas de capital necessárias e os custos 
operacionais; uma análise comparativa da incidência de outras variáveis, dos custos de financiamento, 
operacionais e dos impostos; de uma estimativa do funcionamento; dos custos ambientais, de encerramento e de 
recuperação da área; além de uma avaliação e estudo de mercado. É com base nesse estudo que, geralmente, as 
empresas captam recursos para construir seus empreendimentos, transformando-se numa empresa de mineração, 
extrativista. Esse conceito é uma adaptação (modificada) do conceito disponível no texto “Essential elements and 
risks inbankable feasibility studies for mining transactions”, de R. Craig Johnson e Michael R. McCarthy, Salt 
Lake City, Utah, março de 2001; páginas 8-9; disponível em 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2nUSRzdaar0J:www.pdac.ca/pdac/publications/papers/
2001/pdf/J. Acesso aos 10/06/2009. 
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Quadro 1: Elucidativo da relação entre as fases de exploração, produção e suas respectivas etapas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Os CCDEM abordados por essa dissertação enfatizarão aqueles contratos de 

exploração denominados pelo mercado de Greenfield, isto é, que estão nos estágios bem 

iniciais das pesquisas. Sabendo o funcionamento destes contratos, consequentemente, mais 

facilmente consegue-se compreender o dos demais (com razoável nível de informação sobre a 

área a ser transacionada, com dados não tão iniciais). 

A nomenclatura que se “opõe” a greenfield para a classificação dos projetos de 

exploração mineral é Brownfield. Esta, porém, visa aumentar os recursos de uma mina já 

existente, quando se faz pesquisa para aumentar uma área de uma mina já em operação. 

No mercado, diz-se que, para os projetos greenfields, a estatística de sua viabilidade é 

de 1 para cada 100. Ou seja, um por cento tornam-se mina em operação. As empresas mais 

eficientes argumentam ter percentual de sucesso de 1 para 80. Para as com menor sorte, a 

média seria de 1 para 120, segundo informação não catalogada oficialmente pelo mercado.  

Freire (2009: 52) apresenta que em cada cem requerimentos de pesquisa, cerca de três 

se transformam em mina. Por isso diz-se que os CCDEM sujeitam o cessionário a uma 

situação de altíssimo risco. Ele fará investimentos e terá elevados gastos em um 
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empreendimento cujas “estatísticas” indicam que apenas 1% (um por cento) deles não 

resultará em prejuízo. 

 

 

7.1.1 Dos riscos inerentes à atividade de exploração mineral 

 

 

Os riscos que permeiam a atividade são consideráveis e podem estar relacionadas às 

mais diversas circunstâncias, conforme dados constantes no Annual Information Form da 

sociedade Amazon Mining Holding PLC: 

a) negócios diversos, economia, concorrentes, incertezas políticas e sociais; 

b) os resultados das atividades de exploração; 

c) conclusões quanto à avaliação econômica do empreendimento35; 

d) aumentos inesperados nos custos de capital ou de operação; 

e) mudanças nos mercados acionários; 

f) inflação e mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira; 

g) alterações nos parâmetros dos projetos, com os planejamentos constantemente 

em atualizações/refinamento; 

h) mudanças nos custos do trabalho e os preços futuros das commodities; 

i) possíveis variações no grau dos minerais ou nas taxas de recuperação; 

j) acidentes, disputas trabalhistas e outros possíveis riscos da indústria de 

exploração; 

k) riscos políticos em se operar em determinado país (respeito à segurança jurídica, 

etc.); 

l) atrasos na obtenção de autorizações governamentais, alvarás, autorizações, 

licenças e registros, averbações ou financiamentos. 

Saliente-se que a lista supra não é taxativa. É provável que haja outros fatores que 

possam influenciar na viabilidade de um projeto, fora do rol apresentado.   

Também o MME divulgou, em seu Plano Nacional de Mineração 2030, as variáveis da 

geologia, mineração e transformação mineral no Brasil: 

 

                                                 
35 Sobre esse assunto, recomenda-se Economic Evaluation of Mining Projects (PINCOCK, 2010). 
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Variáveis da geologia, mineração e transformação mineral no Brasil  
1. Comportamento da economia mundial  
2. Comportamento da economia nacional e regional  
3. Crescimento demográfico (renda per capita e grau de concentração da renda)  
4. Papel da atividade mineral na estratégia nacional prevalecente  
5. Mudanças nos costumes e valores, incluindo novos perfis de consumo  
6. Evolução da importância, uso e demanda de tipos de minerais  
7. A interface da geologia, da mineração e da transformação mineral com as 
mudanças climáticas  
8. Mudanças nos meios e veículos de transporte  
9. Evolução da demanda nos mercados nacional e internacional  
10. Mudanças tecnológicas na cadeia produtiva e na gestão  
11. Mudanças na produção mineral (novas jazidas, reciclagem, manejo etc.)  
12. Surgimento de novos concorrentes (países, minas, empresas)  
13. Internacionalização dos agentes produtivos e de mercado  
14. Mudanças e evolução na matriz energética nacional (oferta e preço)  
15. Impactos da evolução da matriz energética internacional sobre a demanda de 
minerais  
16. Barreiras alfandegárias e não-alfandegárias (de natureza ambiental, social e 
outras)  
17. Linhas de crédito (nacional e internacional)  
18. Escala do conhecimento geológico  
19. Evolução da infraestrutura de transporte e logística  
20. Restrições advindas da oferta de mão-de-obra  
21. Volatilidade dos preços dos bens minerais  
22. Competitividade dos produtos brasileiros  
23. Evolução da percepção do setor mineral por parte da sociedade  
24. Relação entre os setores público e privado nas atividades minerárias  
25. Marco institucional e regulatório da atividade mineral  
26. Marco regulatório do acesso e uso da terra, incluindo áreas protegidas  
27. Configuração da consciência ambiental e suas repercussões sobre a atividade 
mineral  
28. Importância relativa da mineração na economia nacional, regional e local  
29. Configuração e dinâmica dos conflitos sindicais e socioambientais  
30. Situação locacional do minério  
31. Mineração no ordenamento territorial dos Municípios (Planos Diretores 
Municipais) e das regiões (ZEE). (PNM 2030; 70) 

 

E conclui que as:  

(...) grandes incertezas críticas quanto ao futuro da geologia, da mineração e da 
transformação mineral no Brasil são as seguintes:  
 
Grandes incertezas críticas para a construção dos cenários  
1. Comportamento da demanda nacional e internacional;  
2. Volatilidade do preço e natureza da concorrência;  
3. Incertezas geológicas, com relação à descoberta de novas e importantes reservas;  
4. Capacidade do Brasil em superar seus gargalos e restrições atuais;  
5. Possibilidade de criação, no País, de um ambiente favorável aos negócios de 
geologia, mineração e transformação mineral. 
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7.2 Dos principais tipos de contrato de exploração mineral 

 

 

Nosso estudo enfocará o mais típico dos contratos de exploração mineral: o contrato 

de cessão de direitos minerários. Suas especificidades são muitas, a começar por ser um 

contrato de longo prazo. 

As formas de negociá-lo são várias. Cada qual, por apresentar peculiaridades distintas, 

pode acabar originando diferentes tipos de contratos. No âmbito da exploração mineral, os 

contratos, regra geral, podem adotar as seguintes formas: 

a) compra e venda de direitos minerários à vista; 

b) constituição de sociedade em conta de participação; 

c) constituição de sociedade empresária com acordo de quotistas; 

d) joint venture; 

e) contrato de descoberta (finder`s fee); 

f) contrato de opção de compra de direitos minerários; 

g) contrato de cessão de direito de exploração mineral stricto senso. 

Chamamos de Contratos de cessão de direito de exploração mineral a categorial 

genérica que engloba todos esses tipos contratuais listados de “a” a “g”. Por isso, o último 

deles foi denominado por stricto senso.  

Resumidamente, vamos descrever cada um desses tipos de contratos. 

 

 

7.2.1 Contrato de compra e venda à vista 

 

 

Iremos chamar de “contrato de compra e venda à vista36” aquele que  costuma ser 

simples e direto. O vendedor transfere seu título ao comprador. Este, a partir de então, não 

mais terá qualquer vínculo com o vendedor e guiará o projeto da forma que melhor lhe 

aprouver.  

                                                 
36 Tecnicamente, o melhor seria chamarmos de “cessão de direitos à vista”, vez que o termo “compra e venda” 
ou “alienação” é próprio para os bens materiais, corpóreos. Os direitos minerários são bens imateriais, 
incorpóreos.  Juridicamente, deveríamos falar em cessão, pois. Preferimos, contudo, “compra e venda” para 
melhor diferenciá-lo das outras categorias indicadas neste trabalho dissertativo. 
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É o mais usado quando o vendedor não tem muita experiência ou necessita de recursos 

e, por uma soma em dinheiro, entrega os direitos, desvinculando-se completamente do 

projeto.  

Esses contratos costumam ser bastante resumidos. Qualificam-se as partes, 

identificam-se os direitos transacionados, prevê-se a quantia negociada e alguma cláusula de 

confidencialidade, impedindo o vendedor de repassar a terceiros informações sobre o projeto, 

as quais ele acaba de transferir.  

A venda da propriedade minerária geralmente não inclui os royalties, haja vista a 

empresa de mineração estar adquirindo todo o ativo da outra parte, que se desvincula de vez 

do empreendimento. 

Posteriormente, caso o comprador desista do empreendimento, ele não terá de 

devolvê-lo ao vendedor.  

 

 

7.2.2 Constituição de sociedade em conta de participação 

 

 

Nesse tipo de tratativa, as partes celebram um contrato para a constituição de uma 

sociedade em Conta de Participação. Uma ficará na condição de sócia ostensiva, em nome de 

quem serão realizadas as atividades, outra como sócia participante. O percentual de cada qual 

é estipulado no contrato. 

Negociada a constituição dessa sociedade em conta de participação e a definição da 

participação de cada sócio (ostensivo, oculto e respectivos percentuais), as demais cláusulas 

assemelham-se às do contrato de joint venture, caracterizando-se, porém, por serem mais 

simples que estes. 

A constituição de sociedade em conta de participação normalmente acontece quando 

ambas as partes são economicamente mais frágeis, tendo por base empreendimentos 

minerários de menor envergadura. As partes se associam em um contrato simples e preveem 

trabalhos e investimentos segundo a capacidade e disponibilidade de cada qual.  
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7.2.3 Constituição de nova empresa com acordo de quotistas 

 

 

A constituição de sociedade empresária seguida da celebração de acordo entre os 

quotistas dá-se quando as partes almejam constituir uma sociedade empresária, cada qual com 

participação e poderes de gerência, com o objeto social de conduzir o empreendimento que 

antes pertencia apenas ao cedente do título, o qual o transferirá à nova empresa a ser 

constituída.  

No geral, esse tipo contratual é mais aconselhável às partes que já se conhecem e 

trabalham juntas no mercado. Quando empresas diferentes, com culturas e práticas diversas se 

unem apenas para conduzir um empreendimento, nem sempre seu resultado se mostra 

positivo. Isso porque falta à sociedade a affectio societatis. Não é o objeto social a base para a 

formação de uma sociedade empresária, mas a confiança e capacidade de relacionamento 

entre os sócios. Constituir uma sociedade sem que, além do projeto (direito minerário que será 

pesquisado), haja também a afeição entre os sócios, é aumentar seus riscos de insucesso.  

Assim, para os que escolhem esse tipo de tratativa, o contrato social normalmente se 

revela insuficiente para prever todas as questões negociadas pelas partes, por isso ele é 

complementado por acordos de cotistas, funcionando estes como um contrato de exploração 

mineral, e o contrato social como o que dá origem à organização, unindo os sócios pelo 

vínculo jurídico que o contrato social faz nascer. 

Um exemplo de cláusula definindo o objeto em um acordo de cotistas seria: 

 
• O presente Acordo Inicial de Quotistas tem por objeto regular os direitos e obrigações das 

PARTES, na qualidade de sócias-quotistas da Sociedade, especialmente no que se refere: (i) 

ao aporte de investimentos na Sociedade; (ii) à eleição dos membros da Administração da 

Sociedade; (iii) à responsabilidade técnica pelas operações da Sociedade; (iv) às disposições 

transitórias, em relação aos direitos e deveres decorrentes do cumprimento das disposições 

dos Contrato de Opção; e (v) à opção do direito de compra de participação na sociedade, 

pela X, das quotas de emissão da Sociedade detidas pela empresa Y. 

� Parágrafo Único – São submetidas ao presente Acordo Inicial de Quotistas a 

totalidade das quotas de emissão da Sociedade atualmente detidas pelas 

PARTES, assim como aquelas quotas que venham a ser futuramente emitidas 

pela Sociedade e detidas pelas PARTES, seja em função das mesmas ou de 

qualquer direito de preferência delas decorrentes. 
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Essa estratégia negocial para a condução dos empreendimentos também é 

denominada, confome aduz Tschabrun, 2005, de “joint venture incorporada”. Isso porque as 

partes se tornam sócias de uma empresa que detém os direitos de mineração e a relação entre 

elas é regida por um acordo unânime dos acionistas ou quotistas. 

Por sua vez, se uma das partes possui os direitos de mineração e sua relação com a 

outra é regida por um acordo de co-investimento, temos o que se denomina “joint venture não 

incorporada”. No tópico abaixo, breve explanação sobre esta. 

 

 

7.2.4 Joint venture 

 

 

Os contratos de joint venture tem sido uma melhor estratégia àqueles que querem 

conduzir, juntos, um empreendimento, sem que, necessariamente, tenham, entre si, a affectio 

societatis.  

As partes mantém sua autonomia técnica, financeira e gerencial e utilizam suas 

habilidades para, juntas, trabalharem no empreendimento. 

Outro importante incentivador às joint ventures é a diluição dos grandes riscos 

inerentes à atividade de pesquisa mineral. Diminui tanto os riscos do projeto pesquisado em 

conjunto, quanto o da carteira de projetos de cada uma das partes, vez que propicia uma maior 

diversificação, pelas empresas, de seu capital, por essa forma de gestão de riscos que se revela 

pela constituição da joint venture.   

Nesse tipo contratual, há uma mútua colaboração entre as partes. Não necessariamente 

na mesma proporção, continuam a investir no projeto por toda a vida dele (ou parte dele, se 

assim negociado).  

Ambos os sócios investem no projeto, em parceria. Em contrapartida, recebem parte 

dos eventuais lucros, nos moldes negociados.  As empresas envolvidas compartilham os 

riscos, custos, conhecimentos e recompensas. Estas, normalmente por negociações na 

distribuição dos royalties.  

Informações atinentes à formação/responsabilidades/obrigações sobre o gerenciamento 

do projeto e o seu comitê consultivo são, às vezes, incluídas nos contratos, inclusive com um 

cronograma planejando os trabalhos a serem feitos no projeto. A importância dessa previsão é 
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ainda mais recomendada quando há várias partes envolvidas no contrato. O contrato, nesse 

sentido, pode: 

a) incluir um compromisso de as partes promoverem e manterem um 

relacionamento positivo; 

b) especificar os prazos (datas/eventos) dos trabalhos e programas exploratórios; 

c) especificar a composição dos membros do comitê diretor, incluindo os membros 

a ser nominados pelas partes;  

d) especificar os prazos das reuniões com um cronograma, previsões quanto a sua 

frequência, local, se haverá quórum mínimo, a eleição do presidente das sessões, 

como se darão as alterações dos membros, etc.; 

e) especificar como se darão as decisões (p. ex., se por consenso, maioria), etc.; 

f) prever se haverão e como serão os pagamentos para esses profissionais, membros 

do conselho (diárias, fixo mensal, etc.); 

g) prever as funções e responsabilidades dos membros, e o peso de cada voto;  

h) estabelecer se haverá hipóteses para reuniões extraordinárias do conselho 

(discutir assuntos relevantes imprevistos – p. ex. invasão da área pelo movimento 

dos sem terra (MST) ou garimpeiros clandestinos; analisar os relatórios 

periódicos sobre o projeto, consolidando as informações de certo período, a cada 

seis meses, por exemplo; questões ambientais urgentes; aconselhamento do corpo 

gestor quanto a questões relevantes como acesso aos imóveis; estabelecimento 

das estratégias e cronograma dos próximos passos a serem seguidos; prever a 

elaboração/proposta de códigos de conduta pelos que no projeto vierem a 

trabalhar; analisar qualquer questão que pode eclodir e que não esteja prevista 

pelo contrato;    

i) prever a criação de subcomissões, quando necessário;  

j) rever e monitorar o cumprimento do contrato; 

k) indicar quem arcará com os custos do comitê, por exemplo, quais serão as 

despesas reembolsáveis (viagens, hotéis,...) suporte administrativo e secretariado, 

etc.; 

l) prever a elaboração das atas das reuniões e como/quando a sociedade responsável 

pela condução do projeto apresentará seus relatórios sobre os trabalhos 

desenvolvidos; 
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m) prever quando as partes devem recorrer a conselhos/pareceres jurídicos 

independentes. Nesse caso, deve-se prever qual parte arcará com esses custos. 

n) previsões quanto aos custos: especificar quem paga os custos, por exemplo, cada 

parte pagará a suas próprias despesas jurídicas, contábeis e outras; 

o) indenização, responsabilidade e seguro: pode estabelecer o tipo de seguro 

aplicável, por exemplo, subsídios mútuos, seguros de riscos públicos, demais 

seguros; 

p) ausência de relação empregatícia entre as partes: especificar que o acordo não 

cria relações entre as partes. 

 

 

7.2.5 Contrato de descoberta (finder`s fee) 

 

 

Os Contratos de descoberta (finder`s fee) assemelham-se ao CCDEMSS, mas com 

algumas características que o distinguem.  

Normalmente o “descobridor” é geólogo que identificou área com potencial geológico 

(ocorrências) e a ofereceu a empresa de pesquisa mineral e mineração. Ele geralmente sequer 

tem os direitos de pesquisa sobre a área e nenhum trabalho (ou poucos) foi feito.  

A função do geólogo será similar à de um corretor de imóvel, vez que receberá por ter 

encontrado possível “bom negócio” ao comprador. Sua forma de remuneração, regra geral, 

consiste em um pequeno pagamento inicial e outros na eventual consolidação de cada etapa 

do projeto (scoping study, pre-feasebility estudy, etc. – para o significado desses conceitos, 

ver nota de rodapé no capítulo “Do contexto fático em que esses contratos estão inseridos”)37.  

Se o projeto avança e a empresa compradora vai divulgando que ele tem superado suas 

fases, eliminando as incertezas,  o geólogo descobridor vai, na medida dessas publicações 

positivas, recebendo os valores previstos no contrato. Quanto mais avançado o 

empreendimento (mais incertezas já eliminadas), maior o valor dos pagamentos.  

Em termos de estrutura geral, ressalvada a parte da titularidade dos direitos minerários, 

os contratos de descoberta assemelham-se aos de CCDEMSS, abaixo estudado. 

 

                                                 
37 Recomenda-se a leitura do artigo Minimum Report Contents for Engineering Studies, (PINCOCK, 2010). 
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7.2.6 Contrato de opção de compra de direitos minerários 

 

 

7.2.6.1  Dos contratos de opção, em geral 

 

 

Nós já utilizamos o contrato de opção em outros setores. É tipo contratual que já existe 

há tempos, mas ainda não muito difundido na sociedade, como os demais (compra-e-venda à 

vista e a termo). 

Resumidamente, tomando-se como paradigma o texto de Neto (2008: 181-182), as 

operações de compra e venda podem se efetivar ou ter o potencial de se concretizar de três 

formas: a vista, a termo e por opções. O primeiro é o que comumente acontece. Paga-se o 

preço convencionado e, simultaneamente opera-se a tradição do bem objeto da transação. É o 

que, no âmbito do nosso tema, chamamos de “Compra e venda de direitos minerários à vista”. 

Nas operações a termo, as partes podem negociar: (i) entrega imediata do bem e respectivo 

pagamento em data futura; (ii) pagamento imediato e entrega do bem em data ulterior, e (iii) 

transações presentes estipulando pagamento e tradição posterior. No presente trabalho, essas 

características estariam mais presentes no “contrato de descoberta” e no “contrato de cessão 

de direito de exploração mineral”. Este, nessa dissertação, está sendo considerado como a 

“compra e venda a termo” por excelência. 

O comprador, como explica Neto, ao celebrar um  contrato a termo está buscando: 

a) prevenir-se das prováveis altas do bem no mercado. O preço de compra é 

definido no contrato. Mesmo ele se valorizando, depois, ao comprador já estará 

assegurado o preço convencionado;  

b) ter de imediato bem que só pode pagar no futuro; 

c) garantir a propriedade de bem escasso no mercado, pagando de imediato pelo 

bem que somente lhe será entregue em data futura (um caminhão novo, por 

exemplo, em que a oferta não está suportando a demanda); 

d) se financiar. O comprador vende seus bens à vista e recompra-os a prazo, fazendo 

caixa para o seu negócio. É comum supermercados comprarem um produto, 

refrigerantes, por exemplo, a prazo (p. ex. 60 dias) e revendê-lo pelo mesmo 

preço que o comprou, só que à vista. Outro exemplo é o mercado acionário. O 
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investidor vende sua ações no mercado a vista e já as adquiri, simultaneamente, 

no a termo. Ele garante as suas ações e, rapidamente, gera caixa para as 

necessidades imediatas. 

Normalmente, o preço a termo é formado pelo valor do bem no mercado à vista, 

adicionado dos juros decorrentes do período da operação. 

Também destaca Neto que, no caso do vendedor, sua intenção com a celebração de um 

contrato a termo é: 

a) prevenir-se das prováveis baixas do bem no mercado. O preço de compra é 

definido no contrato. Mesmo ele se desvalorizando, depois, ao vendedor já estará 

assegurado o preço convencionado (compra de bois, por exemplo).  

b) vender mais, abarcando a clientela que, apesar de desejar a posse imediata do 

bem, não teria condições de pagar por ele à vista.  

c) reservar e garantir a venda, remanejando sua linha produtiva para atender àqueles 

que já pagaram (o vendedor do caminhão, já citado alhures). 

O contrato de opção, por sua vez, não tem fim imediato na compra e venda. O objeto 

da avença é uma faculdade conferida ao potencial comprador de, em certa data, poder 

comprar o bem por determinado preço. Ele compra e paga é pelo direito de poder fazer essa 

escolha futura.  

A opção envolve a negociação do direito de compra e venda do bem, a certo prazo e 

preço estabelecido. Saber suas características e finalidades nos ajudará no entendimento desse 

tipo contratual quando utilizado para regulamentar tratativa no âmbito das pesquisas minerais.  

Assim, na opção, no prazo convencionado, se o comprador optar por comprar o bem, 

pagará o preço de exercício. Desistindo do negócio, perderá o(s) valor(es) pago(s), 

comumente chamado de prêmio.  

Para a compra e venda, os contratos de opção devem ter: 

a) o comprador pagando um prêmio para a aquisição de um futuro direito de 

compra; 

b) a pré-determinação de um preço para o exercício do direito de opção; 

c) a opção de, ao tempo, o titular da opção escolher pelo exercício; 

d) sendo a opção positiva, o outorgante deve vender o bem conforme pactuado. Se 

negativa, permanecerá com o bem e desvincular-se-á do potencial comprador, 

voltando a poder transacionar sua propriedade com terceiros.  
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A base de um contrato de opção é a gestão do risco pelas partes. O comprador tem 

fixado o preço para futuro exercício da opção. Com isso ele se protege do risco de valorização 

futura, e o vendedor do de desvalorização do bem. No caso dos direitos minerários no âmbito 

dos CCDEM, além desse motivo, temos também que o comprador se protege do risco de ficar 

sem uma possível mina em operação sob sua titularidade, e o cedente do direito de ter o título 

autorizativo das pesquisas minerárias mas não os recursos financeiros e/ou expertises para 

neles investir. 

O Regulamento para “Operacionalização da Venda de Contrato de Opção de Compra 

de Produtos Agropecurários” nº 005/04 da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB 

conceitua o contrato de opção de compra como uma “modalidade de seguro de preços que dá 

ao arrematante do contrato o direito – mas não a obrigação – de adquirir produto dos estoques 

públicos, numa data futura, a um preço previamente fixado”. Assim, é como se o pretenso 

comprador comprasse a opção. Ele paga certo valor para garantir o preço do bem no futuro. 

Se no futuro os motivos da compra subsistirem e o preço garantido mostrar-se lucrativo, ele 

exerce sua opção e adquire o bem. Do contrário, deixa-a perder. 

Igualmente elucidativa é a análise do ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, 

sobre os contratos de opções negociados no mercado de capitais: 

 

(...) Pode-se legitimamente indagar por que os agentes econômicos fazem contratos 
para a execução futura, sob a forma de opções em particular, sabendo que “o preço 
de mercado”, no momento da execução do contrato e entrega da contraprestação será 
inevitavelmente diferente ao que vigora no momento da contratação?” 
A teoria econômica não encontra dificuldade com esta pergunta, pois ai reside a 
motivação para a existência de contratos futuros, opções, ‘swaps’ e outros 
instrumentos conhecidos como “derivativos”, e também para a indústria do seguro. 
Deve haver clareza em que os derivativos tiveram desenvolvimento absolutamente 
explosivo em tempos recentes, pois têm enorme e indiscutível utilidade para a 
melhor alocação de riscos em uma economia global repleta de incertezas. (...) 
É uma só a teoria (mas não fosse assim não teríamos uma teoria) que explica o 
processo de formação dos preços das opções, conhecida pelos seus autores Fischer 
black e Myron Scholes, este último agraciado com um Nobel em Economia em 
1997. E o princípio básico para o cálculo do preço, ou do “prêmio” de opção, é o de 
que o seu valor reside justamente em mitigar riscos, de modo que o valor de uma 
opção deve ser tomado como diretamente proporcional à volatilidade do preço do 
ativo objeto da opção. Ou seja, temos aqui o que parece ser um truísmo: tanto mais 
incerto o futuro, mais valioso o preço da opção. FRANCO, 2010: 11-12) 

 

 
7.2.6.2 Da estrutura jurídica dos contratos de opção 

 

Não existe norma regulamentando os contratos de opção no âmbito do direito 

minerário. Para a mineração, ele há de obedecer à regra geral, advinda do direito civil 
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contratual. As principais diferenças recaem sobre o objeto e lógica da atividade de pesquisa 

mineral. 

Nesse contexto de interesses, conforme supra listado, desenvolveu-se no mercado o 

“contrato de opção de compra dos direitos minerários”, o qual objetivou conciliar os 

interesses das partes e diluir seus riscos, aumentando a eficiência.  

No caso do contrato de opção de compra de direitos minerários, ele se diferencia dos 

contratos de opção em geral. Nestes, como já dissemos, o comprador compra é o direito de 

poder fazer essa escolha futura. A opção envolve a negociação do direito de compra e venda 

de bem, a certo prazo e preço estabelecido. No do setor minerário tem mais um fator. O 

comprador também se assegura de conduzir as pesquisas minerárias da forma que considerar 

ser a melhor, obedecidos os limites mínimos (de investimento, por exemplo) e prazos, quando 

nesses contratos houver estipulações nesse sentido, o que nem sempre acontece. 

Alguns dizem que os contratos de opção são espécie de arrendamento que garante ao 

arrendatário direito de comprar o bem, o que não se mostra a melhor nomenclatura. Na fase 

de exploração, enquanto o potencial comprador não decide se exercerá a opção, o contrato 

não tem características de locação: ele faz uso de um direito sem o consumir; a propriedade, 

regra geral, permanece com o vendedor; mas o objeto do contrato não é a cessão do gozo 

(afinal, ele só terá trabalho e gastos financeiros, sem nada auferir nesse período), como na 

locação. Ele usufrui não do gozo da área, mas do direito de prioridade em, vindo o projeto a 

se mostrar promissor, dele tornar-se titular, exercendo a opção assegurada pelo contrato. O 

objeto é o direito de vir a ser proprietário de um mineral em potencial. E a aquisição desse 

direito, regra geral, tem dois custos: os gastos para remunerar aquele que é titular desse direito 

de poder vir a ser dono do produto da lavra38 e que a está cedendo, acrescido dos dispêndios 

para se pesquisar a área. Ou, o que também acorre com frequência, de não serem previstos 

pagamentos ao cedente enquanto relatórios indicativos de viabilidade não forem emitidos pelo 

autor dos trabalhos de exploração, arcando o potencial comprador apenas com as pesquisas 

(sem prévio pagamento ao cedente). 

                                                 
38 Não podemos, em vez de dizer “de poder vir a ser dono do produto da lavra”, afirmar no sentido “de poder vir 
a ser dono da jazida”. Esta em momento algum deixa de ser da União. Só comporá o patrimônio do potencial 
comprador o minério efetivamente extraído, não toda a reserva mineral. Ele somente passará a usufruir dela à 
medida que se extrai o bem, cuja natureza é de bem móvel.  
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Com a celebração do contrato, o potencial comprador, de fato (às vezes também de 

direito, quando as partes pactuam em ceder esse direito junto ao DNPM), passa a ser o 

responsável pelas pesquisas, por um certo período de tempo.  

Periodicamente, regra geral semestral ou anualmente, o comprador paga ao titular 

certa quantia, normalmente de valor crescente, que lhe assegura manter em aberto a opção, 

postergando-a. A qualquer tempo, entre a celebração do contrato e o termo final da opção 

(último dia para se decidir), ou com o não adimplemento de uma das parcelas postergatórias 

da opção, se assim as partes houverem estipulado, o comprador poderá estar exercendo a 

opção, configurada essa por um pagamento mais robusto que os pagos até então e com a 

cessão da autorização de pesquisa junto ao DNPM, apesar de essa, às vezes, já ser transferida 

ao comprador logo após a celebração do contrato de opção.  

A qualquer momento o comprador poderá desistir do contrato, manifestando seu 

desejo de não continuar com a opção em aberto. Nesse caso, apenas perderá os valores já 

pagos pelos períodos em que optou por continuar pagando para manter em aberto a opção. 

Nenhum ressarcimento, penalidade ou perdas e danos a ele será devido.  

O preço do bônus inicial varia conforme a (i) expectativa das partes pela área (de ela 

vir a se tornar uma mina em operação), (ii) o grau de “aquecimento” no mercado de 

mineração (euforia no setor mineral) e (iii) as informações “concretas” já catalogadas sobre a 

área (nível de conhecimento sobre a área). Os dois primeiros são conceitos auto-explicativos, 

o último requer breve comentário. Se alguém é titular de uma área que simplesmente tem 

indícios (observações geológicas superficiais) de ocorrências minerais, sem que nenhum 

trabalho tenha sido realizado no local, o preço de mercado dessa área será um. Se, porém, 

nessa área já tiver sido feito mapeamento, amostragens, análises químicas e alguns furos de 

sonda, por exemplo, significa que o titular da área já realizou investimentos nela. Não mais 

predomina o seu total desconhecimento. As conclusões sobre o potencial da área não mais se 

baseiam apenas em suspeitas. Já há dados concretos para suportar as teorias geológicas. 

Quanto mais dados houver, maior o preço dos pagamentos no contrato de opção. Assim, 

normalmente paga-se uma soma inicial que dá direito ao potencial comprador de pesquisar 

por certo período, 12 meses, por exemplo. Ao final desse período, ele pode: a) desistir da área, 

b) pagar outro bônus, em valor superior ao primeiro, vez que, nesse momento, ele deterá mais 

informações sobre a área, afinal, nela trabalhou por 12 meses, por exemplo. No avançar das 

pesquisas, mais dados o comprador terá, diminuindo seu risco sobre a área, podendo, por isso, 

pagar maiores quantias para manter a opção em aberto, que lhe dará a faculdade de, 
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posteriormente, adquirir os direitos minerários em definitivo, exercendo a opção. E, por fim, 

também poderá (c) pagar pelo exercício da opção, manifestando sua intenção de adquirir os 

direitos minerários.  

O contrato costuma convencionar, assim, duas espécies de pagamento. O referente aos 

bônus para a manutenção da opção em aberto (preço da opção). E aquele atrelado à aquisição 

definitiva da autorização de pesquisa (preço pela cessão definitiva dos direitos minerários), 

além de possíveis investimentos mínimos nas pesquisas. 

Relembremos, porém, que, muitas vezes, no ato da celebração do contrato ou em 

algum momento posterior, mas antes da decisão que exerce ou não a opção, o cedente já 

transfere o título minerário provisoriamente ao cessionário (junto ao DNPM). Na data da 

decisão de exercício ou não da opção, caso essa seja positiva, o cessionário consolida-se na 

propriedade, se negativa, optando por desistir do negócio, o direito minerário é devolvido ao 

cedente. 

 

 
Figura 6: Estrutura dos contratos de opção de compra de direitos minerários. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Resumidamente, na opção de compra de direitos minerários, se o adquirente almeja 

adquirir o título para nele pesquisar, normalmente pagará uma quantia prévia e outra 

periodicamente, a qual vai aumentando de valor com o tempo, na medida em que as pesquisas 

avançam, ocasião em que o adquirente vai avaliando a viabilidade do empreendimento, 

descobrindo seu potencial. O interessado vai adquirindo o direito de pesquisar a área pelos 

períodos previstos no contrato. Gradativamente, os valores dos pagamentos vão aumentando e 

a certeza de o empreendimento ser bom ou ruim também. Até que, após prazo razoável para 

se fazer certa quantidade de pesquisa, ou quando assim o potencial comprador desejar, chega 

o momento, previsto no contrato, de o adquirente decidir pela aquisição ou não (exercício da 

opção). Desistindo, perde o valor até então pago. Desejando exercer a opção, paga um 

determinado valor, geralmente bem superior aos demais já quitados, consolidando sua 

propriedade. 

 

 

7.2.6.3 Dos tipos de contrato de opção: americano e europeu 

 

 

Quanto ao momento para se exercer a opção, dois são os tipos de contrato de opção 

descritos pela doutrina, o americano e o europeu. Diz-se européia quando a opção somente 

pode ser exercida em uma data determinada, um dia fixo, único. A americana, por sua vez, 

compreende um determinado período, até que chegue determinada data certa. Assim, nesta, a 

qualquer momento a parte poderá exercer a opção, desde que não ultrapasse a data limite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.6.4 Comparativo entre os Contratos de Opção e outros institutos jurídicos semelhantes, 

presentes em nossa legislação 
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Os Contratos de Opção de Compra de direitos minerários não possuem norma 

específica39. Guiam-se pela vontade (não vedada em lei) das partes e pelas normas da teoria 

geral das obrigações e dos contratos. 

Vários dispositivos normativos, mesmo não se amoldando perfeitamente aos contratos 

de opção, servem lhe de referência e base. Ele se parece com vários institutos civis.  

Os contratos aleatórios estão previstos no artigo 45840 do CC. O de opção diz respeito 

a fatos futuros. O comprador assume o risco de pagar o prêmio sem saber da viabilidade do 

projeto. Essas características se encaixam naquele previsto no CC. Mas o artigo 459, 

parágrafo único41, os fazem diferenciar. Na opção, não há a devolução dos valores até então 

pagos a título de prêmio, caso o comprador não a exerça.  

Também podemos comparar o contrato de opção com o preliminar. Diferenciam-se, 

contudo, pelo fato de a cláusula de arrependimento (artigo 462 do CC) sempre existir no 

contrato de opção e ser uma faculdade apenas do comprador/cessionário. No preliminar, ela é 

facultativa e, quando existente, é faculdade de arrependimento para ambas as partes.  

No âmbito do contrato preliminar, o contrato de opção lembra bastante a promessa 

preliminar unilateral, prevista apenas no artigo 466 do CC: 

 

Se a promessa de contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem 
efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto, ou, inexistindo este, no que lhe 
for razoavelmente assinado pelo devedor. 

 

O artigo 483 do CC dita que: 
 

A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Neste caso, ficará sem 
efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de 
concluir contrato aleatório. 
 

                                                 
39 Não há norma que regule o contrato de opção de compra de direitos minerários, mas há outras relacionadas ao 
mercado acionário (p. ex. contrato de opção de venda sobre futuro de boi gordo) e alguns setores específicos 
(Companhia Nacional de Abastecimento; incentivos governamentais ao setor agrícola, como os contratos de 
opção de milho, café, etc.),  

40 Art. 458. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a 
existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde 
que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avençado venha a existir. 

41 Parágrafo único. Mas, se da coisa nada vier a existir, alienação não haverá, e o alienante restituirá o preço 
recebido. 
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O contrato de opção é tipo de compra futura, apesar de ele não ter seu fim primeiro 

nesta. Mesmo que esta não venha a existir, é permitida, pois é contrato aleatório, como 

excepciona esse artigo. 

Lobo (2008) define os contratos de opção como sendo os negócios mediante os quais 

uma das partes desde logo se obriga a celebrar um contrato, cabendo à outra o direito 

potestativo de, dentro de um prazo determinado, também obrigar-se.  

Essa opção pode ser: 

a) uma promessa unilateral de contratar – com previsão na Seção VIII do CC, que 

trata do contrato preliminar, artigo 466: 

 

Se a promessa de contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem 
efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto, ou, inexistindo este, no que lhe 
for razoavelmente assinado pelo devedor. 

 

b) uma proposta, com base na seção II do CC, que trata da formação dos contratos, 

mais especificamente no artigo 427, que aduz que a opção pode ser por um ato do 

procedimento de formação dos contratos: 

 

A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos 
dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso. 

 

No código civil, assim está regulamentada a promessa de compra e venda imobiliária:  

 

TÍTULO IX 
Do Direito do Promitente Comprador 
Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou 
arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no 
Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à 
aquisição do imóvel. 
Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do 
promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a 
outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no 
instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do 
imóvel. 

 

Os contratos de opção seriam espécie de contrato de promessa de compra e venda 

imobiliária, em que se facultasse ao promitente comprador o direito ao arrependimento. Os 

contratos de opção assemelham-se também ao contrato de promessa unilateral, prevista na 

seção do contrato preliminar (VIII do CC), artigo 466:  
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Se a promessa de contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem 
efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto, ou, inexistindo este, no que lhe 
for razoavelmente assinado pelo devedor. 

 

Resumidamente, a promessa no setor imobiliário: 

a) tem natureza de direito real;  

b) devem ser registradas no Cartório de Imóveis; 

c) possibilita a adjudicação compulsória, caso não outorgada a escritura definitiva 

de compra e venda;  

d) seu registro no cartório de imóveis é obrigatório, para produzir um direito real, 

sob pena de produzir apenas um direito pessoal, de cunho obrigacional entre os 

contratantes;  

e) é negócio jurídico cuja finalidade é o compromisso irrevogável e irretratável, ou 

que permite o arrependimento da realização de uma compra e venda futura, de 

um imóvel. 

Essa promessa de compra e venda imobiliária não se transforma, automaticamente, em 

uma compra e venda, mesmo havendo o pagamento integral do preço e mesmo que esteja 

registrada no Cartório de Imóveis. É indispensável a realização da escritura definitiva de 

compra e venda. 

Feitas essas considerações, o quadro infra compara a opção/promessa no âmbito 

imobiliário, mobiliário e dos direitos de exploração mineral: 

 

Contrato 

de 

Opção 

Necessidade de 

registro 

Quantidade de 

direito conferido 

ao comprador. 

Qual(ais)? 

Quantos e 

quais os 

dispêndios do 

comprador? 

Possibilita 

adjudicação 

compulsória? 

Tipo de jurisdição 

Quando se 

transforma em 

compra e venda 

definitiva 

Natureza 

jurídica do 

direito gerado 

Dos bens 

imóveis 
Cartório de imóveis 

1 (um direito), 

comprar bem 

imóvel por certo 

preço. 

1 (um 

dispêndio), 

prêmio pela 

promessa. 

Sim, Justiça 

comum. 

Com o registro da 

escritura 

definitiva de 

compra e venda. 

De direito real. 

Dos bens 

móveis 

Regra geral, não. 

Alguns casos, sim 

(ações – valores 

mobiliários, na bolsa 

de valores). 

1, comprar bem 

móvel por certo 

preço. 

1, prêmio 

pela 

opção/promes

sa. 

Não. Eventual 

litígio deve ser 

resolvido por 

processo judicial 

ordinário, na 

justiça comum. 

Com a tradição do 

bem. 

De direito 

obrigacional. 

Dos 

direitos 

de 

exploraç

Não. Mas as partes 

podem acordar de já 

transferir o título 

(propriedade 

2, comprar título 

minerário por 

certo preço e 

gerenciar as 

2, prêmio 

pela opção e 

gastos com as 

pesquisas 

Não. Eventual 

litígio deve ser 

resolvido por 

processo judicial 

Com o exercício 

da opção e 

registro da cessão 

no DNPM e a 

De direito 

obrigacional. 
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ão 

mineral 

resolúvel), ocasião 

que cabe registro da 

cessão junto ao 

DNPM. 

pesquisas na área.  (trabalho 

técnico e  

gerencial ). 

ou arbitragem, se 

assim estipulado. 

respectiva 

ratificação pelo 

órgão 

governamental. 

Quadro 2: Comparativo do funcionamento do contratos de opção/promessa em relação a seus diferente 
objetos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Também lembra a venda a contento, prevista no artigo 509 do CC42. Desta 

diferenciando-se porque o artigo 511 dita que “as obrigações do comprador, que recebeu, sob 

condição suspensiva, a coisa comprada, são as de mero comodatário, enquanto não manifeste 

aceitá-la”. Na opção, não exercendo, ao final, seu direito, o comprador terá tido com o 

vendedor uma relação semelhante ao mútuo (oneroso) ou seguro.  

O contrato de opção também tem alguma relação com o direito de preferência. Pelo 

artigo 51343 do CC, podemos concluir que a preempção é de o comprador, se optar vender o 

bem no futuro, ter de dar preempção ao vendedor originário. No contrato de opção é o 

vendedor quem oferece preferência, por preço certo, de vender ao comprador um direito no 

futuro.  

O contrato de opção é um tipo de seguro de preço. Não se confunde com o seguro 

previsto no artigo 75744 do CC.  Este é seguro contra pessoa ou coisa, contra riscos 

predeterminados. Aquele é seguro de preço, por riscos avaliados unilateralmente (pelo 

comprador) e facultativo à sua vontade. No contrato de seguro o segurador também deve ser 

instituição legalizada nesse sentido. No de opção, qualquer pessoa capaz e legítima a esse tipo 

de transação. 

Com os contratos de arrendamento mercantil ou leasing os de opção também se 

parecem. Pode-se dizer que os pagamentos do prêmio fazem as vezes do arrendamento e, na 

                                                 
42 Art. 509 A venda feita a contento do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a 
coisa lhe tenha sido entregue; e não se reputará perfeita, enquanto o adquirente não manifestar seu agrado. 

43 Art. 513. A preempção, ou preferência, impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que 
aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra, tanto por tanto. 

44 Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir 
interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. 

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim 
legalmente autorizada. 
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data prevista, a opção de compra deve ser exercida pelo arrendatário/comprador. A lógica é 

bem semelhante, mas as normas, situações e objeto se diferenciam bastante. 

 

 
7.2.6.5 Dos contratos de arrendamento 

 

 

No que, grosso modo, chamam de arrendamento no âmbito dos contratos de pesquisa 

mineral, caracteriza-se, na verdade, pelo vínculo do vendedor com o comprador por longo 

período, normalmente durante toda a vida do projeto e, com a desistência do comprador, se 

assim lhe for salvaguardado em contrato, o direito transacionado voltará à titularidade do 

cedente. Nesses casos, o uso do termo arrendamento estará incorreto. Na verdade, acabam 

chamando de arrendamento o CCDEM ou o de opção. 

Talvez, durante o período em que as pesquisas são feitas, apesar de não se enquadrar 

perfeitamente no conceito de mútuo, podem os CCDEM ou o de opção até se assemelhar ao 

arrendamento. O cessionário paga para ter a titularidade temporária da área, como se a tivesse 

arrendando. Seria, como supra mencionamos, a mesma lógica dos contratos de arrendamento 

mercantil. Inclusive, também tem o direito de optar em comprar o “bem” arrendado.  

Na legislação minerária, a portaria 269 e 270 do DNPM regulamentou a questão do 

arrendamento. Pelas características fáticas, esse tipo contratual, na mineração, somente pode 

existir na concessão de lavra e manifesto de mina, e não nos contratos de exploração mineral 

(também por isso no parágrafo anterior dissemos que o uso dessa nomenclatura para se referir 

aos CCDEM é equivocado), objeto dessa dissertação, o qual tem por base uma autorização de 

pesquisa. O próprio artigo segundo, parágrafo primeiro, da portaria 269 veda:  

 

Art. 2º Os contratos de arrendamento total e parcial de concessão de lavra e de 
manifesto de mina deverão ser submetidos à anuência prévia e averbação do DNPM. 
§ 1º Não são admitidos contratos de arrendamento total ou parcial nos demais 
regimes de aproveitamento de recursos minerais e contratos que versem sobre 
subarrendamento. 

 

 

7.2.7 Contrato de compra e venda ou cessão de direito de exploração mineral stricto 

senso 
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Atribuiremos o nome de contrato de cessão de direito de exploração mineral stricto 

senso (CCDEMSS) à compra e venda em que forem negociadas complexas cláusulas pelas 

partes, as quais englobam situações diversas. Seus termos, de certo modo, abrangem os de 

todos os tipos de contrato de exploração mineral supra comentados (descoberta, joint venture, 

etc.), por isso atribuímos seu nome, de forma geral (sem o indicativo “stricto senso”) para nos 

referirmos a todos esses tipos contratuais. De cada um desses outros tipos contratuais, o que 

denominamos de cessão de direitos de exploração mineral stricto senso mais se assemelha 

com o:  

a) de compra e venda à vista: pela imediata cessão dos direitos minerários, mas o 

CCDEMSS prevê a possibilidade de pagamentos parcelados, em datas certas ou 

atrelados a eventos positivos; 

b) de sociedade em conta de participação, por possibilitar cláusulas em que ambas 

as partes trabalhem em conjunto, mas não aparecendo uma delas (normalmente o 

cedente) perante terceiros; 

c) de constituição de nova empresa com acordo de quotistas e o de joint venture, por 

facultar cláusulas que prevê o desenvolvimento dos trabalhos por ambas as 

partes, em conjunto, com sofisticado grau de relacionamento entre elas, com a 

atuação de ambas no gerenciamento do projeto e compartilhamento de seus 

riscos;  

d) de descoberta (finder`s fee): pela possibilidade de atrelar os pagamentos a 

eventos positivos na vida dos projetos (cálculo de reservas, estudos de 

viabilidade, etc.); 

e) Finalmente, com os contratos de opção, o CCDEMSS mais se assemelha porque 

normalmente a cessão dos direitos minerários feita quando da celebração do 

instrumento é provisória, só se concretizando posteriormente, segundo o que as 

partes convencionarem. Vindo a cessionária a desistir do negócio, terá que 

devolver ao cedente os direitos. Há uma espécie de opção de compra embutido 

nos CCDEMSS, explicita ou implicitamente (normalmente implícita, indireta). A 

estrutura do pagamento pela manutenção do projeto e a faculdade de desistir do 

empreendimento é, nos CCDEMSS, uma espécie de prêmio pela manutenção da 

opção e faculdade de não exercício da opção (respectivamente), desistindo dos 

pagamentos futuros, que seriam o preço de exercício. 



 

 

 

91

Assim, a compradora, por meio de complexa estrutura de pagamentos e cláusulas que 

fundem características de todos os tipos de contrato de cessão de direitos (comentados 

alhures), torna-se titular dos direitos minerários.  

Ante a complexidade desses contratos, com muitas cláusulas que tentam prever 

inúmeras situações, eles  exigem alto grau de sofisticação pelas partes. 

É contrato que  confere enorme liberdade à negociação das partes, possibilitando 

melhor alocação dos riscos e busca da eficiência.  

 

 

7.2.8 Resumo da classificação dos tipos de contratos transferidores dos direitos 

minerários na exploração mineral  

 

 

O esquema abaixo demonstra breve explicação e as vantagens e desvantagens 

presentes em cada um desses tipos contratuais. 

1) Contrato de compra e venda à vista: A compradora, de imediato, torna-se titular dos 

direitos minerários, paga o cedente e dele se desvincula completamente. Ela realiza 

todos os trabalhos por sua conta e risco. Se desistir do empreendimento, perderá os 

direitos (segundo as normas do DNPM) ou tentará vendê-los a terceiro (ela não terá de 

devolvê-los ao comprador). 

Vantagens: É simples e direto. Exige pouco grau de sofisticação pelas partes.  

Desvantagens: O cedente corre o risco de o projeto vir a ser realmente promissor e 

não poder usufruir dos ganhos com a descoberta (royalties); além de, desistido o projeto pelo 

cessionário, não reaver os direitos, não podendo renegociá-los com terceiros. O cessionário 

corre o risco de pagar preço alto demais por ativo que ainda não apresenta dados conclusivos 

sobre a sua viabilidade.  

2) Sociedade em conta de participação: As partes celebram contrato de constituição de 

sociedade em conta de participação, com as características típicas desse tipo 

societário.  

Vantagens: para empreendimentos menores ou projetos em fase bem inicial, pode ser 

a melhor opção, por ser mais simples e não constituir pessoa jurídica nova, com a burocracia 

que isso demandaria.  
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Desvantagens: é parceria extremamente simples que em nome de apenas um dos 

sócios fica o negócio registrado, o ostensivo. Não é indicado para os empreendimentos 

minerários maiores ou os projetos que estão se mostrando viáveis e aumento seus valores. 

3) Constituição de nova empresa com acordo de quotistas: Ambas as partes participam 

do desenvolvimento do projeto, gerenciando, juntas, na medida da participação de 

cada qual, o empreendimento, através de uma empresa constituída especialmente para 

esse fim.  

Vantagens: As partes compartilham os riscos do negócio e constituem um centro 

administrativo e financeiro próprio para o projeto, não vinculando diretamente as pessoas 

contratantes. Eventual revenda do projeto a terceiro, depois, pode ser feita pela venda da 

própria sociedade empresária constituída para esse fim de conduzir o empreendimento.   

Desvantagens: Essa nova sociedade a ser constituída demandará convívio entre as 

partes que, não havendo a affectio societatis, pode tornar o ambiente desagradável e 

conflituoso.  

4) Joint venture: Ambas as partes participam do desenvolvimento do projeto, 

gerenciando, juntas, na medida da participação de cada qual, o empreendimento, sem 

perder, todavia, a unidade administrativa de cada  uma. Não há a constituição de uma 

sociedade empresária em nome da qual ficarão os direitos minerários e contabilizar-se-

ão os fatos do empreendimento. 

Vantagens: As partes mantêm-se, cada qual, com suas administrações e compartilham 

apenas as expertises e riscos.   

Desvantagens: Os direitos minerários serão titulados por apenas uma das partes. A 

coordenação dos trabalhos exigirá um bom relacionamento e entrosamento entre elas. 

5) Contrato de descoberta (finder`s fee): Um profissional (geralmente geólogo) 

identifica e oferece área com ocorrências minerais a empresa de pesquisa de pesquisa 

mineral e mineração.  

Vantagens: A empresa de pesquisa mineral recebe áreas com potencial geológico e os 

profissionais vêem a realização das pesquisas que, caso positivo os resultados, render-lhes-ão 

dividendos. 

Desvantagens: Os riscos do empreendimento geralmente são suportados por apenas 

uma das partes, a empresa de pesquisa mineral, cessionária. 

6) Contrato de opção de compra de direitos minerários: A compradora “gerencia” o 

contrato nos limites desse instrumento. É uma espécie de contrato de gestão às 
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avessas, em que o gestor paga para trabalhar, compensando-se por manter o potencial 

vendedor vinculado à uma compra e venda futura, a critério exclusivo do gestor. 

Vantagens: é interessante meio de a empresa de pesquisa mineral angariar novos 

projetos. Se o projeto se mostrar viável, pode render bons ganhos financeiros ao seu 

"primeiro" descobridor (com o pagamento pelo exercício da opção e eventuais royalties 

convencionados). 

Desvantagens: Os riscos do empreendimento geralmente são suportados por apenas 

uma das partes, a empresa de pesquisa mineral, compradora do direito de opção. 

7) Contrato de compra e venda ou cessão de direitos de exploração mineral stricto 

senso: A compradora, por meio de complexa estrutura de pagamentos e cláusulas que 

fundem características de todos os tipos de contrato de cessão de direitos (supra 

listados), torna-se titular dos direitos minerários. O cedente fica vinculado na forma 

que o contrato pactuar, segundo as escolhas das partes. Se a cessionária desistir do 

empreendimento, terá de devolvê-lo ao cedente. 

Vantagens: Atribui ampla liberdade para as partes negociarem. Utiliza características 

jurídicas complexas. Possibilita melhor alocação dos riscos e busca de eficiência. 

Desvantagens: Somente o cessionário se responsabiliza pela condução e custos com 

as pesquisas. Exige alto grau de sofisticação pelas partes. 

  

Todos os tipos contratuais listados de 1 a 6, supra, são, de certa forma, variantes dos 

contratos de cessão de direitos minerários stricto senso  (item 7). Para todos eles, as 

discussões apresentadas na presente dissertação muito podem contribuir. Por isso, em seu 

conjunto, chamamos todos de CCDEM.  

Para outros setores, mesmo aqueles muito diferentes do minerários, a sistemática 

contratual apresentada e o raciocínio jurídico proposto pode auxiliar, sobretudo naqueles 

segmentos que (i) apresentam acordos de longo prazo, (ii) envolvam partes e conceitos 

técnicos oriundos de diferentes países, (iii) possuem estrutura negocial semelhante a do setor 

minerário (indústria, mineração, fornecimento, etc.). 

O CCDEMSS é o que será abordado em sua plenitude (sem a pretensão de esgotar 

todos os assuntos que do tema podem advir). Passar-se-á por todo o seu ciclo: da negociação, 

redação, execução, implementação do contrato, faltas, disputas e diferenças. No explicar dos 

assuntos, na medida do possível, não apenas os conceitos e teorias jurídicas sobre os temas 
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serão abordados. Também suas repercussões na seara empresarial, de âmbito administrativo-

gerencial serão indicadas.  

A redação orientará pela explicação de forma a se evitar tensões entre as partes, que 

geralmente culminam em rescisão das tratativas ou de modo a, ocorrendo elas, possam ser 

remediadas; e na preservação dos contratos presentes e futuros, no sentido de preservarem-se 

os contratos já celebrados e abrirem-se as portas para que mais negócios/contratos sejam 

celebrados pelas próprias partes ou por quem estas recomendarem. 

Como os contratos listados tratam de realidade semelhante, quando da análise das 

cláusulas dos CCDEMSS, na medida em que os outros tipos contratuais se diferenciam deste, 

mencionaremos que tipo de adaptação ter-se-á que proceder na redação deles, para que se 

adaptem a essas diferenças. 

 

 

7.2.9 Qual o tipo de contrato de exploração mineral mais indicado 

 

 

Não há como fazermos um levantamento estatístico que revele a participação 

percentual de cada qual no mercado, haja vista o caráter sempre confidencial dessas tratativas.  

Quanto ao melhor deles, digamos que a situação é que irá recomendar a utilização de 

um ou de outro. Necessária, pois, a análise de cada caso. Não há melhor ou pior. Para cada 

situação, um será mais indicado que o outro. 

No geral, o que podemos concluir é que o CCDEMSS parece conseguir abarcar o 

maior número possível de situações e possibilitar às partes maior variedade de cláusulas para 

alocarem seus riscos e compartilharem os ganhos. 

 

 

 

 

7.3 Da negociação dos contratos de exploração mineral 
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Como em toda transação, a etapa da negociação, pré-contratual, é de extrema 

importância aos negócios, sobretudo os de mineração, cujas somas monetárias envolvidas 

geralmente são altas e seus dados/informações trocadas entre as partes, confidenciais.  

Outro fator é o grande risco envolvido, sobretudo na fase de pesquisas minerais, pois 

ainda não se tem informações concretas sobre a área. Segundo Freire, 2009,  a incerteza do 

resultado e o volume de trabalho faz com que esses empreendimentos requeiram longos 

períodos para maturação. Consequentemente, as grandes companhias acabam detendo a 

titularidade desses ativos, possuindo uma maior resistência ao risco. Mas como a atividade 

mineral acaba se dividindo em duas etapas bem distintas, exploração e extração, passou a 

surgir no mercado empresa especializadas na primeira etapa, também cara, porém 

infinitamente menos onerosa que a segunda. São essas quem, cada vez mais, ocupam esse 

nicho, arriscando-se nessa longa fase das pesquisas minerais. Se vierem a confirmar uma 

jazida, normalmente repassam-na à empresa mineradora para extração. A partir de então, os 

desafios para viabilizar o empreendimento têm caráter mais econômico e mercadológico. A 

geologia já não mais será um mistério. Em algumas ocasiões, em vez de repassar a jazida à 

mineradora, a empresa de pesquisa emite novas ações no mercado, se já for listada em bolsa 

(como as juniores canadenses), tornando-se, elas próprias, uma empresa de mineração.  

 

As atividades de pesquisa mineral são realizadas por empresas privadas de grande 
porte (majors), de pequeno porte (juniors) e empresas estatais. Em termos globais, 
desde 1990, as majors vêm reduzindo os investimentos nessa etapa que é de mais 
alto risco, sendo substituídas pelas juniors, cujos recursos financeiros são captados 
predominantemente em bolsas de valores. (Plano Nacional de Mineração – 2030; p. 
25-26) 

 

Quando as partes iniciam os contatos para negociação, checar o histórico e reputação 

daquele com quem vai contratar é medida que pode evitar problemas futuros. Como nos 

outros setores da economia, buscar referências, pesquisar a existência de processos judiciais, 

analisar a idoneidade documental daquele com quem se pretende celebrar um contrato de 

maior valor financeiro são sempre medidas aconselháveis. Nas negociações, valem as regras 

de todo negócio: se o vendedor clama por muitos pagamentos e obrigações, o comprador pode 

decidir não fazer o negócio45.  

                                                 
45 Outrossim, como esses contratos selam verdadeiras parcerias entre as partes, revelando que elas, por longa 
data, terão de se contatarem, a dificuldade de relacionamento pode determinar muitas das estipulações 
contratuais. O caráter e ética daqueles com quem se contrata também são considerados quando das previsões 
contratuais.  
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As partes devem estar comprometidas com a negociação. O mesmo grau de 

envolvimento é importante para que uma parte não se sinta desprestigiada, ignorada, e/ou a 

outra, sufocada.  

O relacionamento entre as partes requer estratégias de comunicação, incluindo: 

reuniões pessoais, outros tipos de comunicação (e-mail, telefone, cartas, etc.), respeito e boa-

fé mútua. 

Caso uma empresa não confie naquele com quem negocia, deve evitar as 

comunicações escritas. Dê preferência aos telefonemas e encontros pessoais. Não são raras as 

vezes em que uma parte envia à outra uma proposta por email ou fax e esta, de posse desse 

documento, mostra a outras empresas também interessadas na área, fazendo uma espécie de 

propaganda do projeto, e insinuando que a área será vendida para outrem e os que não fizeram 

proposta estarão perdendo uma oportunidade, pressionando outras empresas a fazer uma 

oferta superior à daquela que já está em processo de negociação. Vira uma espécie de leilão 

“em segredo”.  

Feitos os primeiros contatos, o próximo passo é o potencial comprador assinar um 

acordo de confidencialidade. Após, ele fará na área o que prevaleceu chamar pela expressão 

inglesa due dilligence. Esta consiste em uma fiscalização da regularidade documental do 

vendedor (ações judiciais contra ele, regularidade de inscrição nos órgãos governamentais, 

etc.), dos direitos minerários (verificar se ele realmente é o proprietário da área, se cumpriu 

todas as exigências legais (pagamento dos impostos, comunicação do início das pesquisas, 

não descumpriu a legislação ambiental, ausência de ônus sobre a área, etc.), e da área (visitar 

in loco a região do projeto, verificando a existência de eventuais ocorrências e ou problemas 

como a presença de garimpos ilegais, etc.).  

Quanto mais bem informadas as partes, melhor para a negociação. Saber dos direitos 

que podem ser negociados e, principalmente, da forma como podem estar transacionando-os 

aumenta o leque de possibilidades de harmonização dos interesses e solução das desavenças, 

escolhendo, dentre as mais variadas opções, a que melhor satisfaça os interesses das partes.  

Os termos, processos legais e cronogramas estipulados no contrato hão de ser 

compreendidos pelas partes. Isso é importante para que uma das partes não exija da outra 

obrigação em descompasso com o caminho natural dos trabalhos programados. Nessas 

previsões, também devem levar em consideração a morosidade dos órgãos governamentais 

(regulador dos direitos minerários, ambientais, etc.), sobretudo quanto aos prazos.  
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Os CCDEM são de longo prazo46. De certa forma, em maior ou menor grau, pode-se 

dizer que acaba se constituindo uma parceria entre as partes. Quanto mais lucrativo o projeto 

se mostrar para o comprador, melhor será para o vendedor. Isso porque, normalmente, várias 

parcelas estão atreladas ao sucesso do empreendimento. As partes devem ser informadas dos 

avanços no projeto, marcos e suas alternativas. O vendedor deve clamar por alguma forma de 

controle do comprador, sobretudo no cumprimento dos trabalhos de pesquisa mineral, dentro 

dos respectivos prazos. Assim não fazendo, corre o cedente o risco de ver o projeto negociado 

desprestigiado pelo cessionário, por escolha deste que, considerando sua carteira de projetos 

(o comprador compara seus ativos e opta em focar em alguns, deixando deficitário o 

investimento nos demais).  A parte cedente desse projeto com precária destinação de 

investimentos pelo cessionário, ou não verá seu projeto pesquisado ou assim o verá 

tardiamente, deixando de receber pagamentos em razão de prêmios e royalties, por exemplo.  

Se contratarem advogado não especializado no setor para redigir os contratos, como 

esses não conhecem a realidade a ser regulada, corre-se o risco de deixar in albis a estipulação 

dos meios mais eficientes de se assegurar o máximo possível que o projeto se viabilize, 

traçando, inclusive, os passos e prazos a serem seguidos.  

Um plano de implementação deve ser feito, especificando claramente em que 

consistem as obrigações de cada uma das partes. Esse plano também deve incluir previsões 

que assegurem o cumprimento do contrato, suporte imediato pós-contrato e previsões que 

busquem estabilidade ao contrato, mesmo no longo prazo. Assim, também as provisões sobre 

monitoramento, revisões e gerenciamento devem ser acordadas, quando apropriados para os 

casos. Tais previsões são especialmente importantes nos contratos de joint venture ou nos de 

constituição de sociedade para conduzir o empreendimento. 

Contratos saudáveis, de longo prazo, baseiam-se num relacionamento amistoso entre 

as partes. Essa relação e as intenções das partes devem ser positivas e assim refletir no 

cumprimento de suas obrigações contratuais. As partes precisam conhecer bem suas 

obrigações, ter capacidade para cumpri-las e saber exercer seus direitos nos termos pactuados. 

                                                 

46 Sobre esse assunto, recomenda-se: Center for Law and Economic Studies Working Paper No. 282 Risk 
Management in Long-Term Contracts Victor P. Goldberg September, 2005; An index to the working papers in 
the Columbia Law School Working Paper Series is located at: (COLUMBIA, 2010) 
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A redação dos contratos deve ser o mais claro e direta possível47. Esses contratos não 

podem dar margem a ambiguidades e devem prever os procedimentos que sejam entendidos 

pelas partes e com os quais elas tenham aceitado. Deve-se evitar ao máximo aqueles casos em 

que uma parte, apesar de não concordando com uma das previsões, aceita, mesmo assim, 

assinar o instrumento. O longo tempo de duração desses contratos é suficiente para esse 

“ranço” maturar no psicológico do contratante, vindo a tornar-se um futuro problema. 

 

 

7.3.1 Peculiaridades na negociação dos contratos de exploração mineral 

 

 

A complexidade do tema faz emergir outro ponto importante. Essa área é de suma 

especificidade. Ademais, seus custos são sempre elevados, com números muito acima dos 

padrões usualmente transacionados pelas sociedades empresárias brasileiras. Isso faz com que 

poucas pessoas, proporcionalmente (em relação aos outros setores), trabalhem nesse 

segmento. Por isso, grandes são as chances de as partes conhecerem aqueles que no ramo 

trabalham.  

Somos seres humanos, comunicadores por excelência. Facilmente, uma das partes 

consegue informações sobre a outra antes mesmo das tratativas. Por isso, além dos contratos, 

a maneira de conduzir das partes revela-se importante para o sucesso das empresas. Poucas 

empresas vivem em função de apenas um contrato. Pelo contrário, é a multiplicidade deles 

que costuma culminar no sucesso de uma companhia. 

Assim, como (i) no setor trabalham pequeno (em termos proporcionais) número de 

empresas, (ii) grandes são as chances de elas já se conhecerem ou, por terceiros, terem ouvido 

falar uma da outra; tem-se que, além dos contratos, a conduta das partes é relevante para o 

sucesso dessas organizações.  

As partes devem evitar o conflito. O contrato é apenas um dos instrumentos para isso. 

Terminar uma relação de forma não amistosa pode significar dificuldades futuras em 

                                                 
47 Recomenda-se a leitura do texto de M. H. Sam Jacobson: A Checklist for Drafting Good Contracts, disponível 
em (ALWD, 2010). 
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conseguir empreendimentos e parcerias. O respeito mútuo deve orientar o tom do 

relacionamento entre as partes. 
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8  Possíveis acordos pré-contratuais  

 

 

Antes da celebração do contrato principal, é possível que as partes, por cautela ou 

mesmo seguindo o percurso natural das negociações, venham a celebrar acordos pré-

contratuais. Eles costumam ser:  

a) Acordo de confidencialidade 

b) Autorização para due dilligence 

c) Memorando de entendimentos/Protocolo de intenções/Acordo de cavalheiros 

 

 

8.1 Acordo de Confidencialidade 

 

 

As partes, para negociarem o CCDEM, compartilharão informações. Dados, números, 

relatórios, estratégias, etc. serão compartilhados. Em maior ou menor grau, as partes passam a 

ter mais informações uma da outra e do objeto da negociação. O titular do projeto, por sua 

vez, terá de compartilhar informações sobre este, segredos comerciais que, se a outra parte 

desistir de celebrar a avença, pode significar ver inadequadamente utilizados pela parte 

desistente. 

Por isso é aconselhável, logo no início das tratativas entre as partes, que elas celebrem 

um acordo de confidencialidade48, por meio do qual prevejam que as informações trocadas 

entre elas são consideradas confidenciais, não podendo ser divulgada pela parte que as 

receber, para qualquer outra pessoa.  

Celebrado esse acordo, as partes ficarão mais à vontade para trocarem informações 

sobre si próprias e sobre o objeto do contrato, no caso, o projeto e os respectivos direitos 

minerários, assegurando-se que há um vínculo obrigacional que impõe uma obrigação de não 

repassar qualquer dos dados a terceiros. 

Na redação do acordo de confidencialidade, especial atenção deve ser dada à descrição 

do projeto, em particular à área abrangida pelos direitos minerários. Esta deve ser descrita o 

mais detalhadamente possível. Como os CCDEM geralmente são celebrados antes de 
                                                 

48 Recomenda-se a leitura do artigo On the Drafting of Confidentiality Agreements; Merete Drewsen, Henrik 
Lando and Tim Cummins; disponível (SSRN, 2010). 
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qualquer pesquisa ter sido feita na área, baseando-se, em sua maioria, na visualização de 

ocorrências e teorias geológicas de especialistas, não se sabendo, exatamente, qual a possível 

extensão do projeto, as partes, então, preveem que se o corpo mineralizado for maior que o 

inicialmente previsto, este acréscimo também fará parte do contrato principal e, 

consequentemente, também do acordo de confidencialidade. Por isso, é comum, no contrato 

de confidencialidade, ao descrever a área, inserir exceção que resguarde o que se chama de 

“área de influência”. Esta consiste na extensão territorial, considerada a partir da fronteira da 

área original do projeto ofertado, em que, conseguindo o pretenso cessionário (por 

requerimento direto junto ao DNPM - em caso de áreas livres) ou negociação com terceiros 

(se as áreas já pertencerem a terceiros), a titularidade dessas áreas, passarão elas a fazer parte 

do projeto negociado e, consequentemente, se o contrato não vier a ser celebrado, deverão ser 

repassadas à titularidade do cedente.  

Na redação do contrato principal (CCDEM), cláusula semelhante também é 

recomendada, mas vinculando ao contrato eventuais áreas situadas a uma certa distância 

daquela originalmente contratada. Sobre esta cláusula nos CCDEM, ver tópico “Da 

possibilidade de ampliação da área do projeto”. 

 
Figura 7: Esquema elucidativo do conceito de área de influência 

                                Fonte: Elaborado pelo autor 
 

A razão de ser da área de influência está no fato de o cessionário somente conseguir 

concluir pelo seu potencial geológico-econômico após pesquisada a área original, a qual foi 
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indicada e, muitas vezes, inclusive, com a apresentação de dados, pelo cedente. Por isso este 

também acaba se vinculando a eventual ampliação original do projeto para abranger também 

as áreas de seus arredores.  

 

 

8.2 Due Dilligence  

 

 

Junto ao acordo de confidencialidade ou por documento apartado (específico para 

tratar da due dilligence), é previsto a realização das due dilligences e conferências, as quais 

permitirão ao comprador interessado (empresa de exploração): 

a) proceder à uma legal due dilligence, série de conferências jurídicas quanto à 

regularidade dos direitos minerários49; 

b) realizar uma environmental dilligence, estudo das exigências no âmbito da 

legislação ambiental, analisando sua viabilidade (áreas indígenas, de fronteira, 

margem dos rios, etc.) e os recursos necessários para exploração e recuperação 

das áreas, além de verificar se há algum dano ambiental na área;  

c) constatar, in loco, as eventuais ocorrências50; 

d) aprender sobre a geologia da região, com explicações atinentes à formação 

geológica que traçam a cronologia das formações rochosas que justifiquem as 

pesquisas exploratórias, a suspeita do potencial da área, enfim, os motivos 

geológicos (formação mineralógica) ou históricos (ciência de garimpos nessa 

região em tempos remotos, como em épocas de colonização brasileira) que 

fizeram despertar o interesse de estudos exploratórios na região. 

Não é comum o vendedor exigir algum pagamento nessa fase. Afinal, ela funciona 

mais para ratificar que ele está dizendo a verdade quanto a existência e regularidade dos 

direitos que ele diz deter.  

                                                 
49 Comparativamente, a due dilligence minerária seriam as cautelas jurídicas, no âmbito imobiliário, tomadas 
pelo comprador de um imóvel que, antes da celebração dessa compra e venda, examina os registros do bem nos 
cartórios de registro de imóvel e conferem quanto à titularidade e existência de ônus sobre a propriedade.  

50 Em mineração, “ocorrência” é o indício de existência, a suspeita de existência de determinado recurso 
minerário, carecedor de pesquisas para comprovar sua viabilidade.  
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As respostas dos itens anteriores (letras “a” a “d”) influenciam na estrutura e variação 

dos contratos que a seguirem. 

 

                                                                                                                                                                                

8.3 Memorando de Entendimentos. 

 

 

O memorando de entendimentos, no geral, não tem força jurídica. É mais usado nos 

contratos em que as partes estão ainda conversando quanto à celebração de um acordo futuro.  

Sem adentrar nos debates jurídicos sobre a força jurídico-executiva desses 

documentos, grosso modo, apontamos apenas para sua ausência de efeitos jurídicos. Sua 

maior finalidade é econômica, em termos de mercado. Se, por exemplo, o mercado de 

mineração não está bem (crise), e duas empresas revelam ao mercado que estão conversando 

para se unirem em um determinado projeto, isso pode refletir num aumento no valor de suas 

ações (se listadas em bolsa de valores), ou favorecer na captação de recursos.  

Esses acordos funcionam mais para revelar a intenção das companhias ao mercado. 

Seu efeito maior, então, é psicológico, tanto para o mercado, possivelmente vendo como 

positiva a estratégia da empresa, depositando nela mais confiança, e também para as partes, na 

medida em que, divulgado ao mercado essa intenção, caso esta não se concretize por meio de 

um futuro contrato, isso resultará num sentimento de frustação do mercado, sobretudo 

daqueles que, inclusive, adquiriram ações da empresa, esperançosos de o negócio, então 

intencionado pelas partes, se concretizar. Assim, as partes acabam empenhando mais esforços 

para que não frustem as expectativas do mercado, comprometendo-as, psicológica e 

moralmente, ao protocolo de intenções.  

Seu caráter é identificado pela doutrina tanto como um pré-contrato, com efeitos 

jurídicos, tanto como uma simples cartas de intenções, sem qualquer vinculação aos seus 

autores. 

No geral, ele estabelece uma convergência de desejos, um compromisso unilateral das 

partes de envidar esforços no sentido que estipularam no documento.  Não é considerado um 

comprometimento legal, exigível. É uma das vestes dos antigos acordos de cavalheiros. 

Inclusive, costuma prever a seguinte cláusula: 

• As partes signatárias estão de acordo de que este PROTOCOLO não se constitui em contrato 

para efeito do art. 463 do Código Civil Brasileiro.  
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Para algumas situações mais sérias, a natureza não jurídica dos memorandos é 

questionável. Uma atenção especial deve ser dada à redação desses documentos. Apesar de 

levar o nome de “memorando de entendimentos”, se a redação desses instrumentos contiver 

compromissos “exigíveis” das partes, mesmo se a titulação do documento indicar 

“memorando”, a redação de suas cláusulas revelará seu caráter obrigacional e, portanto, 

exigível.  

O caráter de vinculação jurídica do documento, então, está relacionado à intenção das 

partes. Por isso a análise da redação do documento é mais determinante que a simples 

titulação dele, quanto à determinação de sua natureza jurídica. Memorando de entendimentos, 

carta de intenções e protocolo de intenções costumam ser titulações sinônimas que preveem 

essa realidade.  
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9 Do contrato de cessão de direitos de exploração mineral – Análise de suas 

potenciais cláusulas 

 

 

No presente capítulo, analisaremos as principais potenciais cláusulas dos CCDEM. A 

redação das cláusulas propostas foi inspirada em nossos arquivos pessoais, haja vista 

trabalharmos a mais de seis anos à frente de sociedade empresária especializada em pesquisa 

mineral, período em que aprendemos e desenvolvemos as nuanças desse tipo contratual, 

embora reconheçamos a necessidade de contínuo estudo sobre o tema. 

Dos contratos utilizados como modelo (cujas cláusulas podem ter sido empregadas 

para as análises que faremos nos próximos tópicos), em quase todos tivemos também a 

participação do advogado Christian Sahb Batista Lopes, sócio do escritório Silva Martins, 

Vilas Boas, Lopes e Frattari Advogados, baseado em Belo Horizonte; que nos assessora na 

empresa de pesquisa mineral e mineração onde trabalho. Em um dos contratos cujas cláusulas 

podem ter sido utilizadas na presente dissertação, tivemos a contribuição do escritório de 

advocacia “Veirano Advogados”, com sede na cidade do Rio de Janeiro, vez que para um de 

nossos negócios esse escritório nos assessorou na redação do respectivo contrato.  

 

 

9.1 Das Partes 

 

 

As partes são o cedente e o cessionário. Devem ser qualificadas com o maior número 

de informações possível. 

Podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Na maioria das vezes, mesmo quando 

negociado com pessoa física, é usual esta contratar através de pessoa jurídica da qual seja 

sócia, em razão das questões tributárias, para pagar menos impostos.  

É comum, geólogos, pessoa física, ser parte nestes contratos. Isso geralmente acontece 

quando eles “descobrem” uma área com aparente potencial geológico e oferecem-na a uma 

empresa para que esta proceda aos trabalhos necessários para a confirmação dessa 

expectativa. Nesse caso, o contrato costuma se chamar “contrato de descoberta” ou finder`s 

fee (já mencionado, supra), apresentando característica um pouco diferentes, embora, no 
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geral, segue a mesma filosofia do CCDEM. Seu substrato e prováveis previsões, pois, muito 

se assemelham às deste.  

Outra figura possível de ser vista nos CCDEM são os “intervenientes anuentes”. A 

presença destes costuma acontecer quando uma empresa internacional assina juntamente com 

sua subsidiária nacional (principalmente quando o capital social desta ainda é baixo). Além da 

sociedade empresária brasileira, sua sócia majoritária, estrangeira, com ela assina na condição 

de interveniente anuente, na maioria das vezes para garantir a negociação. 

Também pode haver alguém na qualidade de “ciente-anuente”, constatados sobretudo 

quando os direitos minerários que lastreiam o projeto não serão transferidos ao comprador de 

imediato, no ato da celebração do contrato. Nesse caso, as partes indicam, para essa relação, 

um terceiro, geralmente um escritório de advocacia, quem reterá toda a documentação que 

legitima a transferência dos direitos minerários do cedente ao cessionário, assumindo a 

obrigação de, no momento oportuno, cuja previsão estará no contrato (normalmente após a 

due dilligence, quando não assinado, antes, um acordo de confidencialidade; ou quando do 

exercício da opção, nos casos de contrato de opção de compra de direitos minerários), 

protocolizar a transferência dos direitos minerários junto aos órgãos regulamentares, que no 

Brasil é o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Ou, caso a transferência dos 

direitos seja feita de imediato, o ciente-anuente, depositário, ocorrendo a desistências do 

projeto pelo cessionário, já terá consigo, depositado em seu poder, o documento de cessão, 

devolvendo os direitos minerários ao cedente.  

O ciente-anuente normalmente figura como depositário e retém consigo, já assinados, 

o documento de cessão dos direitos para protocolo junto ao DNPM do cedente para o 

cessionário, e também deste àquele. 

 

 

9.1.1 Exemplo de cláusula qualificando as partes 

 

 

• CEDENTE: Empresa 1., com sede na Avenida  xxxx, número xxxx, Bairro yyyyyy, na cidade 

de wwww, no Estado de xxx, CEP zzzz, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxx, e inscrição estadual 

nº xxxxx, representada nos termos de seu contrato social por José 1, brasileiro, solteiro, 

maior, profissão, portadora da Carteria de Identidade nº xxxx SSP/MG, CPF/MF nº xxxx 

residente e domiciliado na Rua xxxx, nº xxx, Bairro xxx, cidade, estado; 
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• CESSIONÁRIA: Empresa 2, com sede na Avenida xxx, xxx, sala xxx, Bairro xxx, em Belo 

Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP xxx, inscrita no CNPJ sob o nº xxxx, neste ato 

representada pelo seu Administrador nomeado no Contrato Social, xxx, brasileiro, estado 

civil, profissão, Carteira de Identidade nº xxxxx SSP/MG, CPF nº xxxx, residente e 

domiciliado na Rua xxxxxxxx, número, Bairro xxxx, na cidade de xxxx, Estado. 

• Com a ciência e anuência de: Escritório de advocacia ltda., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n° xxxx, com sede na Av. xxx, nº xx, xxx andar, na cidade e 

estado do xxxx, neste representado por seu procurador xxx, brasileiro, solteiro, advogado 

inscrito na OAB/MG sob o nº xxx, com endereço profissional na av. xx, nº xx, xxxº andar, 

Bairro, em cidade e Estado, CEP xxxx, doravante designado DEPOSITÁRIO; 

 

 

9.2 Dos considerandos 

 

 

Redigir a situação e motivos das partes contratarem também auxilia no esclarecimento 

da vontade e intenção das partes. Pela cedente, que ela reconhece que a área precisa de 

trabalhos de pesquisa mineral, sendo esse o motivo pela qual deseja transmitir a área à 

cessionária.  

O porquê a cessionária almeja celebrar o instrumento também é medida aconselhável. 

Na maioria das vezes, ela está em busca de um empreendimento mineral promissor, para 

transformá-lo em uma mina produtora de bem mineral socialmente valorizado.  

Os considerandos não são da essência dos contratos. Contudo eles contextualizam o 

acordo antes de prever suas cláusulas obrigacionais propriamente ditas. Elucidam o pano de 

fundo e resumem o assunto a ser tratado em detalhe por suas cláusulas. Tem função 

semelhante à das “exposições de motivos” das leis. Porém, haja vista ser princípio contratual 

saber o que queriam as partes no momento das transações, eles acabam tendo força normativa 

(entre as partes) muito superior ao simples caráter “sugestivo” que a doutrina geralmente 

atribui às exposições de motivos das leis. Nestas, a vontade do legislador nem sempre deve 

ser a perseguida. Publicada, a legislação passa a ter vida própria. Nos contratos é diferente. A 

base da interpretação e cumprimento dos contratos é a vontade das partes. Redigido o 

instrumento, a vontade das partes é o principal elemento que orientará o contrato. Ele, como 

as leis, não ganha vida totalmente própria. A vontade das partes os acompanha e direciona sua 

correta hermenêutica.   
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O considerando pode: 

a) descrever o estado das coisas existentes; 

b) descrever as razões que levou as partes ao acordo pactuado; 

c) promover uma explanação sobre a intenção das partes com o contrato; 

d) descrever quem são as partes dos contratos; suas atividades, etc.; 

e) descrever a área coberta pelo contrato, apontando suas características básicas; 

f) descrever o tipo de contrato e as circunstâncias em que ele está sendo celebrado; 

g) revelar toda e qualquer questão que dá embasamento à redação das cláusulas 

contratuais e os princípios/filosofia que guia a relação das partes.  

 

 

9.2.1 Exemplo 1 de redação do considerando 

 

 

• Considerando que: 

� A CEDENTE é detentora dos Direitos Minerários representados pelo Alvará de 

pesquisa constante do Processo no DNPM sob o número xxxx, o qual passa a 

ser aqui denominado como “Direitos Minerários”, sendo a área de pesquisa 

mineral dos referidos Direitos Minerários definida por meio das coordenadas 

constantes do Anexo B (com a descrição da área dos direitos minerários);  

� A CEDENTE, reconhecendo que a área coberta pelos Direitos Minerários 

(alvará de pesquisa) necessita de trabalhos especializados de pesquisa mineral 

com o objetivo de melhor aproveitamento econômico, e não dispondo dos 

recursos e da experiência para tal, deseja transferir à CESSIONÁRIA os 

Direitos Minerários.  

� A CESSIONÁRIA, dispondo dos recursos para a pesquisa mineral e posterior 

exploração econômica, ou possuindo meios para captar tais recursos 

financeiros e técnicos, deseja adquirir os Direitos Minerários ora pertencentes 

à  CEDENTE.  

� Através do presente instrumento contratual (o “Contrato”), a CEDENTE cede à 

CESSIONÁRIA os Direitos Minerários definidos nesse considerando e no Anexo 

B, regendo-se o presente Contrato pelos seguintes termos e condições. 
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9.2.2 Exemplo 2 de redação do considerando – contrato de descoberta (finder`s fee) 

 

 

• Considerando que: 

� O cedente identificou uma área com potencial para exploração mineral de 

(nome da substância, p. ex. fosfato) e a ofereceu à cessionária; 

� Que o cedente realizou levantamentos e estudos geológicos preliminares sobre a 

área, tendo apresentado “parecer sugestivo” à cessionária, sob a denominação 

de “Projeto xxxx” (doravante denominado apenas “Projeto”);  

� A cessionária, então, requereu o direito de prioridade sobre as áreas do 

Projeto, junto ao DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), por 

meio de requerimentos de pesquisa, visando à obtenção dos regulares Alvarás 

de Pesquisa; 

• As Partes acharam justo negociar o presente Contrato, por meio do qual o cedente, Geólogo 

experiente e sócio-diretor de empresa de consultoria em geologia mineral, fará jus a prêmios 

pela identificação e apresentação do Projeto à cessionária, empresa de pesquisa mineral. 

 

 

9.2.3 Importância dos considerandos – Estudo de casos 

 

 

Supondo que uma empresa celebrou um contrato de descoberta com um geólogo, no 

qual havia previsão de royalties de 1% sobre o lucro do empreendimento. No decorrer do 

projeto, além de constatar a viabilidade dos recursos minerais, a empresa acabou também 

investindo no desenvolvimento de uma tecnologia que utilizasse o mineral como matéria 

prima de determinado produto novo (por exemplo, transformava esse mineral, que tem seu 

valor como mineral, in natura, num fertilizante, que tem outro valor quando nesse estado, 

manufaturado). O geólogo argumentou que o contrato não fazia distinção e, então, os royalties 

deveriam recair sobre o produto final, fertilizante manufaturado, e não apenas sobre o valor 

do mineral. Ocorre que nos considerandos havia um item que identificava: “a sociedade 

empresária cessionária é uma empresa de pesquisa mineral”. Então, argumentando que o 

contrato previu a sociedade empresária contratante enquanto de pesquisa mineral (e suas 

cláusulas indicavam isso), não como empresa beneficiadora ou de P&D (pesquisa e 
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desenvolvimento), ficou claro tratarem os royalties apenas do mineral enquanto extraído, in 

natura, não aquele beneficiado51. 

 

 

9.3 Vigência do contrato 

 

 

A grande maioria dos contratos tem início na data da sua assinatura. Os CCDEM, 

quando celebrados com geólogos que identificam ocorrências potencialmente viáveis 

(contrato de descoberta), podem prever seu início em data anterior à da assinatura. Isso ocorre 

porque a negociação das cláusulas contratuais, em detalhe, demora para ser concluída, além 

de, depois de prontas, geralmente necessitar do consentimento do conselho de administração 

(“board of directions”– haja vista serem muitas dessas empresas filiais de sociedades lista em 

bolsa de valores). Nesses casos, o geólogo identifica a área, mas dela não tem a titularidade, 

estando-as livre52 junto ao DNPM. Certos que os direitos serão daquele que primeiro solicitar 

o respectivo alvará de pesquisa, a primeira medida a ser adotada pelas partes é a preparação e 

protocolo dos requerimentos de pesquisa junto ao DNPM. Feito isso, resguardar-se-á a 

titularidade dos direitos que darão lastro a todo o CCDEM. Se alguém fizer isso antes das 

partes, o CCDEM não poderá existir, vez que, nesse caso, tratar-se-ia de direitos de terceiros 

(daqueles que primeiro solicitaram os alvarás, obtendo o que no direito minerário se chama de 

“direito de prioridade”). 

9.3.1 Exemplo de previsão retroativa do contrato 

 

 

A previsão dos efeitos retroativos do contrato são geralmente previstos no próprio 

título do contrato: 

• Contrato que entre si fazem XXX e YYYY sobre o Projeto ZZZZ, em 01 de dezembro de 2010, 

mas com vigência retroativa a 01 de outubro de 2010. 

                                                 
51 Em cada caso pode haver uma especificidade. Nesse exemplo, o beneficiamento era nitidamente atípico para 
aquele tipo de minério. Em outros casos, como o minério de ferro, seu beneficiamento costuma fazer partes dos 
royalties, independentemente de a empresa ser “apenas” de mineração. 

52 O conceito de “Área Livre” já foi estudado alhures (tópico “Dos regimes de autorização de pesquisa e 
concessão de lavra”). 
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É conveniente, outrossim, que o motivo dessa previsão de vigência retroativa seja 

depois explicada em uma das cláusulas do contrato, evitando-se futuras discussões para anulá-

la e revelando a boa-fé porque as partes assim pactuaram. Essa cláusula geralmente é prevista 

ao final do contrato, nas disposições gerais: 

• As tratativas e acertos constantes nesse Contrato, negociado entre as PARTES, foram feitos 

em 1 de outubro de 2010. Todavia, como havia urgente necessidade de se fazer os 

requerimentos das áreas do Projeto junto ao DNPM, evitando que terceiros requeressem 

essas áreas antes (o que acarretaria na perda do direito de preferência/prioridade sobre as 

áreas do Projeto), as partes viram-se obrigadas a postergar a redação e assinatura do 

respectivo instrumento. Por isso, as partes assinam, na presente data, o Contrato, mas lhe 

dão vigência retroativa ao dia 01 de outubro de 2010. 

Além da definição do início da vigência do contrato, também os momentos em que os 

direitos e obrigações previstos no contrato começam ou terminam devem ser identificados. 

Deve-se estabelecer qual o prazo de duração do contrato (normalmente indeterminado e, nos 

de opção, até a data final para o seu exercício) e os eventos que funcionarão como gatilho, 

iniciando ou expirando todo o contrato ou apenas parte dele. 

Também é possível a previsão de quais cláusulas (caso as partes assim optem) 

permanecerão válidas, e por quanto tempo, mesmo depois da expiração das demais cláusulas 

contratuais. Tecnicamente, aqui não se pode dizer depois do término do contrato, haja vista, 

de fato, o contrato continuar vigorando, mas apenas para aquela cláusula que, quando da 

celebração, as partes assim excepcionaram.  

Alguns cometem o erro jurídico de estabelecer algumas cláusulas com validade ad 

eternum. Nossos princípios gerais do direito proíbe isso. Há de ser previsto um prazo 

razoável, considerando o caráter da cláusula que não usurpe o exercício do direito de uma das 

partes e não impeça a outra de, algum dia, passados o tempo razoável de a outra parte poder 

exercer seu direito, de voltar a trabalhar naquela questão. As principais cláusulas nesse 

sentido são as relacionadas a confidencialidade, não concorrência (por si ou prestando 

serviços/assessoria a terceiros) e  “área de influência” (conceito já trabalhado supra, no tópico 

“Acordo de Confidencialidade”). 

 

 

9.4 Interpretação 
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Esses contratos regulamentam área técnica do conhecimento humano – pesquisa 

mineral e mineração. Como em toda ciência, ela tem seus conceitos próprios. Grande é a sua 

complexidade. Tais definições, embora de semelhante uso internacionalmente, possui 

variações entre os países ou, mesmo internamente, podem ser entendidas/conceituadas de 

diferentes maneiras nos contratos.  

Se em uma região, certo termo tem um significado, em outra, pode ser diferente. Pior, 

as partes, no contrato, podem atribuir interpretação e entendimento único a determinado termo 

técnico. E isso pode trazer ambiguidade aos contratos, alterando a interpretação e execução de 

suas cláusulas. O entendimento desses termos, geralmente expressões (formados por mais de 

uma palavra), dispostos no contrato, é tão ou mais importante que a redação das demais 

cláusulas. Mais relevantes no sentido de os termos poderem nortear o significado de várias 

cláusulas, englobando toda a realidade que dá lastro ao negócio. 

Essa seção do instrumento (interpretação), pois, define os termos utilizados no 

contrato. Não pode ser negligenciada pelos advogados e partes. É importantíssima para todo o 

instrumento, sobretudo nos de exploração mineral, onde a presença de termos técnicos, 

internacionais e não uniformes pode mudar completamente o desejo das partes.  

Especial atenção deve ser dada aos termos que explicam as situações que geram 

alguma obrigação. A definição deles no contrato é muito importante para o seu entendimento 

e efeitos. 

 

 

 

 

9.4.1 Exemplo 1 das definições em um contrato 

 

 

• Definições: Quando utilizados neste Contrato ou em qualquer de seus Anexos, salvo se o 

contexto exigir interpretação diversa, os seguintes termos deverão ter o significado 

estabelecido nesta cláusula: 

� “Afiliada” significa, no caso de qualquer das partes, qualquer empresa ou 

entidade que controle direta ou indiretamente, seja controlada, ou esteja sob 

controle comum da parte e, adicionalmente, no caso da CESSIONÁRIA, 

qualquer sociedade membro do grupo da CESSIONÁRIA ou de seus acionistas. 
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Para esse propósito, “controle” significa a posse direta ou indireta do poder de 

dirigir ou influir no gerenciamento e nas políticas das empresas através de 

capital votante, contratos ou qualquer outra forma. 

� “Anexo” significa qualquer documento referido no presente Contrato e apenso 

a este, com identificação própria, e do qual fará parte integrante, prevalecendo, 

entretanto este Contrato em caso de qualquer divergência entre um Anexo e este 

Contrato. 

� “Contrato” significa este Contrato de Cessão de Direitos Minerários e outras 

avenças, e seus Anexos. 

� “Danos” significa qualquer prejuízo, sofrido por qualquer das Partes, em que 

houve ação ou omissão da outra Parte, decorrente do descumprimento de 

cláusula do presente Contrato ou má-fé. 

� “DEPOSITÁRIO” é o escritório de advocacia xxxx., o qual ficou encarregado 

do depósito de cópias dos Documentos de Transferência previstos no presente 

contrato, depósito esse regido pelo Contrato de Depósito firmado entre as 

Partes e o DEPOSITÁRIO nesta data, que assina o presente Contrato como 

“ciente e anuente”.  

� “Dia Útil” significa qualquer dia em que bancos estejam abertos ao público na 

cidade de xxx. 

� “Direitos Minerários” tem seu significado e extensão atribuídos no 

“considerando A” e no Anexo B deste contrato. 

� “DNPM” significa o Departamento Nacional de Produção Mineral. 

� “Documentos de Transferência” são, conjuntamente, o Termo de Cessão e 

ofício a ser eventualmente protocolado no DNPM (Anexo C). 

� “Força Maior” é qualquer evento da natureza, ou ação governamental, não 

governamental, de qualquer esfera de Poder, nacional ou internacional, fora do 

controle da CESSIONÁRIA, que a impeça de continuar exercendo os direitos 

transmitidos neste Contrato.  

� “Informações Confidenciais” têm seu significado atribuído na cláusula xxx 

deste Contrato. 

� “Leis Ambientais” significam quaisquer leis, regulações, instrução normativa, 

portarias, ordens, ou qualquer manifestação normativa, oriunda de ato do 
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Poder/Governo/órgão competente, de quaisquer esferas: federal, estadual ou 

municipal; ou ainda que incida sobre os Direitos Minerários. 

� “Notificação de Resilição Unilateral” é a notificação facultada à 

CESSIONÁRIA, nos termos da cláusula x, por meio da qual notifica a 

CEDENTE da sua intenção de resilir o presente contrato. 

� “Ônus” significa qualquer hipoteca, penhor, anticrese, enfiteuse, usufruto, 

gravame, caução, encargos, servidão, opção, direito de passagem, direito real 

de garantia, direito de preferência, direito de prioridade ou qualquer outra 

obrigação contratual, direito ou reivindicações de qualquer outra natureza, que 

tenham substancialmente o mesmo efeito que o exposto, por mais privilegiado 

ou especial que possa ser. 

� “Partes” são a CEDENTE e a CESSIONÁRIA. 

� “Parte Inadimplente” tem seu significado atribuído na cláusula y deste 

Contrato. 

� “Reserva Provada” é a parte ou porção economicamente minerável dos 

recursos minerais medidos, demonstrados por ao menos um estudo de 

viabilidade preliminar. Esse estudo deve incluir informação adequada em 

mineração, processamento, metalurgia, economia e outros fatores relevantes 

que demonstrem que quando o relatório foi escrito a extração econômica era 

justificável. A Reserva Provada é considerada válida (momento em que se 

legitima como existente para este Contrato) tão somente quando da aprovação, 

pelo DNPM, do PAE (Plano de Aproveitamento Econômico), ou, 

subsequentemente, das comunicações formais ao DNPM através de Relatório 

Anual de Lavra ou qualquer outro documento oficial, e após sua aprovação se 

necessária for, não se constituindo o anúncio ou divulgação por parte da 

CESSIONÁRIA para a imprensa ou seus acionistas no Brasil ou no exterior fato 

suficiente para constituir Reserva Provada para efeito do presente contrato.  

� “Resultado Líquido da Produção” é o “net smelter return” ou NSR. Essa 

participação será constituída da venda efetiva de ouro no período indicado, 

após a dedução dos tributos, impostos, contribuições legais, taxas, despesas 

com transporte e de seguro.  
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� “Termo Particular de Cessão e Transferência de Direitos Minerários” significa 

o instrumento estipulado no Anexo C.1, pelo qual a CEDENTE transmite para a 

CESSIONÁRIA a titularidade dos Direitos Minerários. 

� Prazos: Caso qualquer prazo estabelecido neste Contrato termine em um dia 

que não seja um Dia Útil, o referido prazo deverá ser estendido até o fim do 

primeiro Dia Útil subseqüente. 

 

 

9.4.2 Exemplo 2 das definições em um contrato 

 

 

• Definições: Quando utilizados no Contrato, salvo se o contexto exigir interpretação diversa, 

os seguintes termos deverão ter o significado estabelecido nesta cláusula: 

� “Bank-Approved Feasibility Study”53 corresponde ao estudo a ser feito, 

profunda e detalhadamente, com semelhante grau de exigência e requisitos que 

as instituições financeiras exigem quando nelas as empresas de mineração 

almejam pleitear financiamentos para seus projetos minerários. Corresponde ao 

relatório de viabilidade técnica e comercial de mineração e produção de 

commodities  minerais, em quantidades significativas, de extração 

economicamente viável. Deve ser elaborado por empresa independente, com 

reputação e experiência nesse tipo de trabalho. Esse estudo deve incluir, com 

detalhes, uma estimativa das reservas de minério; descrição dos métodos 

sugeridos de processo, transporte e extração; descrição das propostas de 

transformação e eliminação de resíduos; uma avaliação econômica, incluindo 

uma estimativa das despesas de capital necessárias e os custos operacionais; 

uma análise comparativa da incidência de outras variáveis, dos custos de 

financiamento, operacionais e dos impostos; de uma estimativa do 

funcionamento; dos custos ambientais, de encerramento e de recuperação da 

área; além de uma avaliação e estudo de mercado. 

� “P2O5” é o Pentóxido de Fósforo, contendo, em média, 43,64% de P. É o 

principal componente da rocha de Minério de fósforo, comumente denominado 

                                                 
53 Recomenda-se a leitura do texto: Bankable Information for Lenders’ Evaluation; disponível em (PINCOCK, 
2010). 
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apenas Fosfato, cuja economicidade está relacionada ao teor de P2O5 em sua 

composição. O Pentóxido do fósforo (P2O5) é o elemento relevante dessa 

estrutura mineral (Fosfato) e o que baseará os termos desse Contrato. 

� “Pre Feasibility Study” é estudo prévio de viabilidade econômica do Projeto, o 

estudo preparado para fornecer os primeiros indicadores de viabilidade 

econômica do Projeto. É considerado um método eficaz de avaliação dos 

possíveis custos de produção no Projeto. Também é utilizado para auxiliar na 

tomada de decisões sobre a viabilidade do Projeto, para justificar a execução 

de mais estudos, desistência, etc.. A precisão das conclusões geradas por esse 

estudo, em escala de certeza, gira em torno de 75%. Deve ser preparado por 

empresa de engenharia independente, a qual deve seguir as normas canadenses 

do regulamento NI-43.101 (National Instrument 43-101). 

� “Press Release” é a divulgação feita pela Cessionária, por meio da qual se 

comunicam os fatos relevantes para o público em geral. São os comunicados 

que informam, anunciam, esclarecem, etc. sobre acontecimentos relevantes da 

organização. É uma declaração pública, oficial e documentada da cessionária 

ao mercado. 

� “Projeto” é o Projeto objeto desse contrato. 

� “QP” é o profissional qualificado como “Qualified Person”. É alguém com 

reconhecido grau de conhecimento técnico sobre assuntos geológicos, 

certificado pela Bolsa de Valores do Canadá e por ela autorizado a assinar os 

relatórios que as empresas de exploração mineral devem apresentar sobre seus 

projetos. É o profissional que, por  seus vastos conhecimentos, treinamento e 

experiência, tem reconhecida, pelo mercado, sua elevada capacidade técnica. 

� “Resultado Líquido da Produção” é o “net smelter return” ou “NSR”. Esse 

cálculo será feito com base nos valores brutos recebidos pela mina menos as 

despesas com  concentração, que inclui despesas com fundição, refino, 

comercialização, transporte e seguro.  

� “Scoping Study” é o relatório de viabilidade técnica do Projeto, o estudo 

preparado para fornecer uma avaliação peliminar dos custos de engenharia 

dele. Deve ser elaborado o quanto antes, assim que o CESSIONÁRIO tiver os 

elementos/dados para tal avaliação. A precisão das conclusões geradas por esse 

estudo, em escala de certeza, gira entre 60 e 70%. Deve ser preparado por 
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empresa de engenharia independente, a qual deve seguir as normas canadenses 

do regulamento 43-101 (National Instrument 43-101). 

� “Stock Options54” (opção de compra de ações) é a opção a ser eventualmente 

concedida para o  cedente, segundo o plano de opção de compra de ações (stock 

option plan) da sociedade empresária listada na bolsa de valores de Toronto, 

xxxxx (doravante identificada apenas por “Holding”). O cedente celebrará um 

contrato de Opção (Option Agreement) com essa companhia, o qual constará 

todos os detalhes e regras dessa opção. Por meio do Option Agreement, o 

cedente terá o direito de adquirir ações da Holding, pelo valor, quantidade e 

prazos lá previstos.  

 

 

9.4.3 Importância da previsão das definições – Estudo de casos 

 

 

Supondo que em dado contrato haja um pagamento cujo lastro é o fato de a cessionária 

conseguir uma “reserva provada” na área, com diferentes valores de pagamentos, escalonados 

com base na quantidade auferida, a forma de se definir essa “reserva provada” pode alterar 

significativamente o modo como se dará o respectivo pagamento. A definição pode ser as 

mais variadas:  

a) “Reserva Provada” é considerada válida para os efeitos do contrato, após o 

DNPM aprovar o PAE (Plano de Aproveitamento Econômio) ou, 

subsequentemente, com as comunicações formais ao DNPM através de Relatório 

Anual de Lavra ou qualquer outro documento oficial, e após sua aprovação por 

esse órgão, se necessário for, não se constituindo o anúncio ou divulgação por 

parte da CESSIONÁRIA para a imprensa ou seus acionistas, no Brasil ou no 

exterior, fato suficiente para constituir Reserva Provada para efeito do presente 

contrato.  

                                                 
54 Sobre stock options, recomenda-se a leitura do artigo: Special dividends and stock option contract 
adjustments; Disponível em (SSRN, 2010). 
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b) “Reserva Provada” é considerada válida para os efeitos do contrato, após a 

CESSIONÁRIA elaborar relatório que constate a existência desse tipo de reserva, 

independentemente da aprovação do DNPM ou da divulgação dessas reservas ao 

mercado. 

A escolha dos conceitos (a) ou (b) – há inúmeras outras possibilidades de se definir 

“Reserva Provada” em um contrato – alterará consideravelmente os efeitos da negociação.  

Caso a cessionária consiga medir reserva provada e, por estratégia de mercado (ou 

mesmo para evitar o pagamento do contrato, de imediato), desejar postergar o anúncio dessas 

reservas ao DNPM, optando por comunicá-la por partes a esse órgão, os efeitos de se escolher 

os itens “i” ou “ii” serão muito díspares. Em “i”, o primeiro pagamento em função da 

“Reserva Provada” poderá demorar a acontecer, e seus acréscimos, posteriormente, em função 

da quantidade das reservas (tamanho da Reserva Provada), também serão postergados, na 

medida em que a cessionária escolher em anunciar isso ao DNPM, gradativamente. Em “ii” a 

situação é bem diferente. Quando a cessionária descobrir a Reserva Provada, o pagamento já 

será todo devido. O que pode significar em adiantar, comparando com o “i”, para 

imediatamente, os pagamentos que segundo o outro conceito poderiam se tornar exigível no 

decorrer de anos.  

 

 

9.5 Do Objeto 

 

 

O objeto desse tipo contratual é a cessão dos direitos minerários. Além desses, prever-

se-ão (i) os eventos e as condições por meio das quais a cessionária deverá pagar prêmios ao 

cedente pela identificação e apresentação do Projeto e (ii) revelar-se-ão as demais questões 

negociadas pelas Partes. 

Os direitos minerários deverão ser identificados. Isso normalmente é feito através da 

menção do respectivo processo no DNPM e número do respectivo alvará de pesquisa. Acostar 

um mapa, anexo ao contrato, mostrando as coordenadas geográficas da área também auxiliam 

na completa identificação da área.  

A descrição mais detalhada do objeto às vezes vem inserida na redação dos 

considerandos. Depois, insere-se uma cláusula explicando, genericamente, qual o objeto do 

contrato: 
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• O objeto desse contrato é a transferência pela cedente, neste ato, em caráter irrevogável e 

irretratável, à CESSIONÁRIA dos Direitos Minerários, nos termos e na forma do presente 

Contrato. 

 

 

9.5.1 Da possibilidade de ampliação da área do projeto 

 

 

Certos que o objeto principal é a cessão dos direitos minerários e que estes recaem em 

determinada área, tem-se que, depois de celebrado o contrato, é possível que o cessionário, 

por passar a deter mais conhecimento sobre a região (vez que passará a trabalha-la), deseje 

ampliar a área originalmente transacionada.  

O cedente poderá vincular essa área não abrangida diretamente no contrato celebrado, 

por meio de cláusula que preveja a extensão dos efeitos do contrato em caso de ampliação do 

projeto. O caráter de parceria que normalmente adquire esse contrato, pelo seu longo prazo e 

obrigações periódicas vinculadas ao sucesso do empreendimento, acaba dando margem à 

plausibilidade desse tipo de previsão. 

Um exemplo desse tipo de cláusula seria: 

• Requerido o Projeto junto ao DNPM, sua área de abrangência, posteriormente, poderá vir a 

ser ampliada por meio de novo(s) requerimento(s) de pesquisa que englobe(m) área(s) que 

esteja(m) a, no máximo, 30 (trinta) quilômetros da fronteira da dimensão originalmente 

requerida. Assim, se a cedente requerer qualquer área que esteja a menos de 30 km de 

distância da do Projeto, a este aquela(s) deverá fazer parte. 

O enunciado, supra, tem sua razão de ser. O projeto é novo. Dele pouco se sabe. As 

partes negociam com base no potencial até então inferido. Elas estimam a área inicial do 

projeto, mas dela não tem certeza. Se uma jazida vier a se mostrar menor que o limite 

estipulado, estará englobada pelo contrato. Caso se revele maior que o previsto, por ele não 

estaria abrangida, vindo a ser de propriedade exclusiva do cessionário (quem provavelmente 

descobriria isso e, então, requereria tais direitos junto ao DNPM). Por isso a importância da 

previsão da área de abrangência. Ela já estipula que tudo que vier a ser descoberto a um 

determinado raio de distância do projeto, a ele fará parte, resguardando o direito de ambas as 

partes, sobretudo do cedente. 

Para mais comentários sobre essa questão, veja explicação sobre “área de influência 

no tópico “Acordo de Confidencialidade”, Figura 7).  
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9.6 Dos pagamentos 

 

 

Na negociação dos contratos de exploração, o interesse do vendedor é receber pelos 

direitos minerários o maior valor possível, além de diminuir sua exposição ao risco. Assim, 

ele buscará inserir cláusulas (i) imputando pagamentos ao comprador, (ii) que comprometam 

este a certas obrigações (investimento mínimo por período – a maioria dos pagamentos 

normalmente acontecem caso o projeto se viabilize, o que requer investimentos) ou a seguir 

algumas etapas para garantir que a execução das pesquisas e, sendo estas frutíferas, a 

extração, aconteçam no menor tempo possível (o quanto antes a parte exercer seu direito de 

opção - para os contratos de opção - e operar a mina, melhor para o vendedor, vez que tais 

eventos costumam ser a base para a maioria dos pagamentos).  

A empresa de exploração, por sua vez, geralmente está mais interessada em gerenciar 

sua carteira de projetos e investir neles que ter gastos com o vendedor e permitir que ele tenha 

ingerência sobre as decisões atinentes ao empreendimento55. Ela deseja gastar o menos 

possível para avaliar o potencial geológico da área e torna-la produtiva. As estatísticas a 

preocupam. Diz-se no mercado que, em média, apenas um por cento dos projetos 

transformam-se em um empreendimento viável56.  

Importante ressaltar (sobretudo quanto ao cedente) que os contratos de exploração não 

devem ser negociados com foco nos pagamentos. Eles devem buscar, em primeiro lugar, o 

desenvolvimento do projeto, o que, ao final, compensará todos os investimentos e riscos, de 

todos os envolvidos. Se o projeto avançar até a produção, ambas as partes colherão seus 

                                                 
55 Se o vendedor tiver ingerência sobre as decisões no empreendimento, isso pode acabar prejudicando o 
comprador. Este geralmente tem vários projetos. Se ele for obrigado a investir em algum que não seja dos mais 
promissores, tal fato pode influenciar no desempenho dos outros projetos, vez que é possível que seus recursos 
sejam limitados e ele tenha de direcioná-los ao projeto menos promissor, mas de contratual previsão de 
investimentos.  

56 A parte introdutória desse tópico “Dos pagamentos” e esse parágrafo foi inspirado em um capítulo do texto 
“Mining Agreements and Royalties”, já citado em nossa bibliografia. No original: The mining company is 
interested in putting money in the property’s exploration effort rather than making the lessor wealthy. The 
mining company wants to spend the least amount of money possible to evaluate the property’s mineral potential, 
knowing that the chances against developing a mineral property are quite large; estimates indicate that about 1 
in 1,000 exploration deposits lead to a viable operation. 
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benefícios. Essa é a fase ideal para se compensarem os trabalhos e riscos das partes, quando o 

empreendimento passa a ter retorno para elas. 

Os pagamentos podem ser estruturados de várias formas, no que orientar a 

“imaginação” das partes. No geral, eles são estruturados da seguinte forma: 

a) um pagamento inicial, no ato da assinatura do instrumento;  

b) pagamentos anuais, até que se inicie a lavra (ou que se elabore um relatório de 

viabilidade, que se consiga a concessão de lavra, etc.), também denominado 

“pagamento pela manutenção do projeto”; 

c) pagamento pela revenda do projeto a terceiros; 

d) pagamentos atrelados ao acontecimento de determinados eventos, geralmente 

relatórios que concluem a superação de certas fases do empreendimento e 

indiquem ser ele promissor. Os pagamentos podem ser calculados por uma 

variedade de métodos: de acordo com o valor do mineral produzido, por uma 

taxa fixa ou uma escala com diferentes patamares. O acordo deve especificar 

quando ocorrerão os pagamentos, por quem, como, e para quem; 

e) pagamentos com base na produção, os royalties; 

f) pagamentos atrelados ao tamanho das reservas encontradas, normalmente 

conhecidos por prêmios. 

Quanto à forma de pagamento, eles normalmente são adimplidos em dinheiro, ações 

da/participação na sociedade empresária cessionária, ou stock options. Os dois primeiros são 

notoriamente conhecidos por nós. O último, que em tradução livre seria “opção de compra de 

ações”, consiste na celebração de um contrato que atribui direito a uma parte a comprar ações 

de uma determinada empresa, dentro de um certo prazo, por um preço pré-estabelecido. 

Assim, supondo que o cedente recebeu o direito de adquirir 1.000 ações da empresa 

controladora da cessionária a um preço estabelecido de US$ 1,00. A partir de 1 ano da data da 

celebração do instrumento (período normalmente previsto para que esse direito possa ser 

exercido), suponhamos que, nesta data futura, as ações da cessionária passem a valer US$ 

3,00 cada, significa dizer que o cedente terá direito de comprar essas mil ações pelo preço de 

um dólar cada, mesmo no mercado elas estando valendo US$ 3,00, tendo um lucro imediato 

de dois dólares por ação.  
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Durante as negociações dos contratos de exploração, a compradora precisa estimar 

quais os limites econômicos do projeto57 para que avalie os valores que nortearão as 

negociações. A empresa de exploração precisa estimar o potencial de retorno com o projeto 

antes mesmo de ele se comprovar ou não rentável. O grau de incerteza, então, será avaliado 

com o número de informações que já se tem sobre a área. Se nenhum dado concreto ainda for 

conhecido, costuma-se pagar valor simbólico pela assinatura do contrato que cede o projeto, 

prever stock options ao cessionario, ou ainda estipular a obrigação de o cessionário ter de 

fazer investimentos mínimos no projeto por um ano e, depois, decidindo continuar com ele, 

fazer um pagamento inicial ou receber stock options (se o projeto perdurar por mais de um 

ano). Os demais pagamentos costumam ser atrelados a algum relatório técnico indicativo de 

viabilidade (scopyng study, pre-feasebeality study, feasebeality estudy, construção da mina, 

royalties, etc.). 

Se o vendedor do projeto, por sua vez, já tiver trabalhado na área, tendo dados para 

apresentar ao comprador, os valores iniciais são menos rasos, e será precificado com base no 

valor dos trabalhos já realizados e o potencial que tais dados indicarem.  

Destaque-se que os valores são quase sempre atrelados ao dólar. Os recursos minerais 

são importante commoditie. É proibido o contrato em moeda internacional, apesar de a 

jurisprudência recente estar flexibilizando esse entendimento. Assim, o ideal é dizer que os 

valores dos pagamentos consistem naqueles equivalentes, em reais, calculados utilizando as 

taxas médias PTAX58 de venda do dia imediatamente anterior à data de cada pagamento, 

divulgada pelo Banco Central do Brasil. Os pagamentos são determinados em moeda nacional 

e a correlação entre o Dólar, moeda em que as commodities são precificadas, e o Real existe 

apenas para efeito de cálculo do valor devido. Um contrato não pode engessar um setor da 

                                                 
57 O parâmetro dos “limites econômicos do projeto” é ditado pelo mercado. São considerados inúmeros fatores 
para sua análise. É um estudo multidisciplinar. Dados  passados e futuros são analisados. Por exemplo: uma 
empresa de fertilizante levará em conta, ao analisar as tendências do mercado: formação geológica do país, no 
sentido de saber da probabilidade de se encontrarem outros projetos (concorrentes) como os dela; logística 
(transporte do minério de onde ele está aos seus consumidores - estradas, ferrovias, hidrovias – e seus custos de 
frete); tendência da demanda por alimentos no mundo (aumento ou diminuição populacional, países pobres se 
inserindo como melhores consumidores – p. ex. população chinesa, antes consumidoras de alimentos básicos e 
de produção local, passando a ingerir alimentos mais nutritivos e proteicos), tendência de aumento ou redução do 
preço da commoditie perseguida (avanço das fronteiras agrícolas para terrenos mais ácidos, demandando 
corretivos básicos), tipo de fertilizante com valor comercial (fertilizantes farelados costumam apresentar melhor 
efeito agronômico, mas seu manejo sobretudo na adubação acaba recomendando aqueles granulados), etc..  

58 “PTAX é uma taxa de câmbio calculada ao final de cada dia pelo Banco Central do Brasil. Consiste na taxa 

média de todos os negócios com dólares realizados naquela data no mercado interbancário de câmbio com 

liquidação em D2 (dia útil mais dois dias úteis). Normalmente, os contratos de derivativos de câmbio são 

liquidados com base na PTAX divulgada para o dia útil anterior”. Conceito disponível em (WIKIPEDIA, 2011). 
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economia tipicamente internacionalizado, devendo respeitar seus parâmetros mercadológicos, 

por isso o necessário e justo uso do dólar como referência.  

 

 

9.6.1 Pagamento inicial 

 

 

No geral, pode-se prever um pagamento inicial no dia da assinatura do contrato (e seus 

anexos), incluindo aqui a cessão do direito do cedente ao cessionário (que será protocolizado 

no DNPM, para ratificação) e a devolução desse àquele, caso futuramente o comprador 

desista do negócio (que ficará arquivada junto a um depositário, geralmente um escritório de 

advocacia – a figura desse depositário pode ser dispensada pelas partes) e precise averbar no 

DNPM a devolução dos direitos. 

Esse pagamento inicial também pode ter um caráter de arras, as quais, conforme 

explica Rocha (2010), com o Código Civil de 2002, deixaram de ser um compromisso quanto 

à formação de um futuro negócio jurídico, passando a ser um compromisso de cumprimento 

do contrato, sendo dadas quando da realização do negócio, como primeiro pagamento (e não 

antes da formalização do instrumento). Elas fazem parte do pagamento dos direitos 

minerários. São devolvidas se o contrato se desfizer por culpa que não seja do cessionário e 

perdidas se por culpa deste. Esse pagamento inicial tem caráter de arras confirmatórias, sendo 

a garantia indenizatória mínima caso, logo após a celebração do contrato, o cessionário dele 

venha a desistir do seu direito de continuar com as pesquisas (ou do direito de opção, nos 

contratos de opção). Exemplo: 

• Dos valores devidos: Pela cessão dos Direitos Minerários serão devidos à CEDENTE pela 

CESSIONÁRIA os valores equivalentes, em reais, calculados utilizando as taxas médias 

PTAX de Venda do dia imediatamente anterior à data de cada pagamento, divulgada pelo 

Banco Central do Brasil, e que serão pagos mediante transferência bancária à(s) conta(s) da 

CEDENTE conforme previsto no item  xxx abaixo, exceto pelo primeiro pagamento previsto 

na letra (a) abaixo, a ser pago mediante cheque: 

� O equivalente em reais a US$ x.000,00 (x mil dólares dos Estados Unidos da 

América), a serem pagos pela CESSIONÁRIA no ato da assinatura deste 

Contrato e seus anexos.  
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� O equivalente em reais a US$ x.000,00 (x mil dólares dos Estados Unidos da 

América), a serem pagos pela CESSIONÁRIA seis meses após a assinatura 

deste Contrato.  

� O equivalente em reais a US$ x.000,00 (x mil dólares dos Estados Unidos da 

América), a serem pagos pela CESSIONÁRIA um ano após a assinatura deste 

Contrato. 

 

 

9.6.2 Pagamento pela manutenção do projeto.  

 

 

Também é possível que se prevejam pagamentos anuais (ou em qualquer outra 

periodicidade, semestrais, por exemplo), os quais aumentam todos os anos, pela manutenção 

do projeto, enquanto não entra esse em produção. Esse valor varia para cada caso, mas seu 

aumento médio, pode-se dizer que é em torno de 50% ao ano.  Esses pagamentos anuais, nos 

contratos de opção, também podem consistir na prorrogação do prazo da opção, caso essa 

esteja em aberto, ficando facultada ao cessionário, quando ele optar em fazer o pagamento 

"robusto" de exercício das opções, neste tipo contratual: 

• O equivalente em reais a US$ X.000,00 (X mil dólares dos Estados Unidos da América), a 

serem pagos 1 (um) ano contado do primeiro pagamento; 

• O equivalente em reais a US$ X.000,00 (X mil dólares dos Estados Unidos da América), a 

serem pagos 1 (um) ano contado do segundo pagamento (letra anterior); (...) 

Esses pagamentos anuais podem ser previstos até que a mina entre em produção ou até 

que determinado evento aconteça: 

• O Prêmio pago em contrapartida ao direito de a CESSIONÁRIO ter o Projeto sob sua 

titularidade (manter o projeto), enquanto não realizado o Estudo de Viabilidade, será o 

equivalente em reais a xxx (xxx mil dólares americanos), que será devido a cada ano inteiro 

que se completar a partir da data de vencimento da parcela inicial, até que um dos eventos 

seguintes ocorra: (i) transferência do Projeto a terceiros antes do Estudo de Viabilidade 

(Bankable feasibility study), conforme definido na Cláusula xxx; (ii) aprovação do Estudo de 

Viabilidade (Bankable feasibility study), conforme definido na Cláusula xxx; (iii) resolução do 

Contrato, a qualquer título, conforme Cláusula xxx. 
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Se a compradora for sociedade listada em bolsa de valores, ela pode prever Stock 

Options59 ao vendedor logo no início do contrato, ou devidas, por exemplo, um ano após a 

celebração do instrumento. Ou mesmo converter os pagamentos anuais pela manutenção do 

projeto em emissões de certas quantidades de opção de compra de ações. Exemplo:  

• O Prêmio pago em contrapartida ao direito de o CESSIONÁRIO ter o Projeto sob sua 

titularidade (manter o projeto), enquanto não realizado o Estudo de Viabilidade, será a 

transferência ao Cedente do direito a xxx (xxx mil) Stock Options da sociedade controladora 

da CESSIONÁRIO, qual seja, a companhia xxx, listada na Bolsa de Valores de xxxx, no País. 

 

 

9.6.3 Do pagamento pela revenda do projeto a terceiros 

 

 

Outro tipo de pagamento comum de ser pactuado é um percentual ao cedente, caso o 

comprador (cessionário) revenda o projeto a terceiros. O ideal, nesses casos, é estabelecer um 

percentual sobre o lucro que o cessionário obtiver com a negociação com terceiro. Assim, 

computar-se-á o valor recebido subtraído dos gastos realizados com o projeto, até então. 

Inclusive, esse pagamento pela transferência do projeto a terceiros pode ser limitado em 

função das fases do projeto. Exemplo de cláusulas nesse sentido: 

• Pagamento de prêmio pela transferência do Projeto a terceiro, antes do Pre Feasibility Study: 

Prêmio de x% (x por cento) calculado sobre o lucro líquido advindo de eventual transferência 

do Projeto a terceiros, caso isso aconteça antes da conclusão do Pre Feasibility Study. 

� Considera-se lucro líquido o valor da venda do Projeto deduzido de toda e 

qualquer despesa alocada ao Projeto, contado do início do Projeto à data da 

venda dele a terceiro(s). 

� Considera-se a data da conclusão do Pre Feasibility Study a da entrega, pela 

empresa contratada para a execução desse serviço, do regular relatório final ao 

CESSIONÁRIO. 

� O CEDENTE não fará jus ao “prêmio pela transferência do Projeto antes do 

Pre Feasibility Study” se o CESSIONÁRIO transferir os direitos minerários 

relativos ao Projeto a sociedade controladora, controlada ou coligada do 

CESSIONÁRIO ou que tenha com ela controle comum. 

                                                 

59 Ver conceito de Stock Options no subtítulo “Dos pagamentos”, desta dissertação. 
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� Esse prêmio será pago pelo CESSIONÁRIO para o CEDENTE no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias do efetivo recebimento, pela CESSIONÁRIO, junto ao 

terceiro, do valor devido pela transferência do Projeto. Caso o recebimento seja 

em parcelas, a CESSIONÁRIO pagará o CEDENTE também em parcelas, que 

se vencerão 15 (quinze) dias depois do efetivo recebimento da cada parcela 

junto ao terceiro. 

� Esse prêmio não será devido se o CESSIONÁRIO transferir o Projeto após a 

conclusão, pela empresa independente contratada para esse mister, do Pre 

Feasibility Study. 

• O valor da venda do Projeto já envolve todo o valor do empreendimento (Projeto) no 

mercado. Esse item prevê que o CEDENTE receberá percentual do valor total do Projeto no 

mercado. Por isso, não persistirão os demais pagamentos previstos nesse Contrato. Ademais, 

aqueles prêmios eventualmente já pagos ao Cedente com ele permanecerão, não havendo de 

se falar em devolução. 

• No caso de o Projeto ser vendido a terceiro após a elaboração do Pre Feasibility Study, o 

Cedente não terá direito ao prêmio previsto nesta cláusula. Todavia, o eventual adquirente do 

Projeto, nesse caso, terá que dar continuidade ao presente Contrato, passando, pois, a ocupar 

o lugar do CESSIONÁRIO quanto à responsabilidade pelos pagamentos dos eventuais 

prêmios configurados, substituindo o CESSIONÁRIO no Contrato, em todos os seus termos. 

 

 

9.6.4 Dos pagamentos frente os eventos positivos na vida do projeto 

 

 

Os projetos de exploração mineral, como vimos, podem ser divididos em várias fases. 

Cada qual termina com um relatório conclusivo, positivo (projeto promissor) ou negativo 

(projeto inviável). No primeiro caso, o projeto avança. No segundo, é interrompido. Atrelar 

pagamentos a esses relatórios positivos é a forma mais usual de se negociar, estratégia que 

compatibiliza os interesses do vendedor e comprador. Se o empreendimento se tornar viável, 

ambas as partes ganham. Do contrário, o comprador perde apenas o valor investido, sem 

precisar também ter tido gastos a título de pagamento ao vendedor. Por isso é comum 

cláusulas prevendo pagamentos (em dinheiro ou em forma de stock options, ou uma fusão de 

ambas essas formas), por exemplo,  após a elaboração do Scopyng Study, Pre-feasibility study, 

Bankable feasilbility study, construção da mina, etc.: 
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• O cessionário transferirá ao cedente X opções de compra de ação (valor mobiliário) da 

Holding, ou o equivalente em reais a US$ x (x dólares americanos), caso o relatório de 

recursos feito nos moldes do regulamento da norma Canadense NI-43.101 constate recursos 

inferidos superiores a X de toneladas de Fosfato  com uma média de teor não inferior a X% 

de P2O5. 

� A faculdade prevista nessa cláusula – opções ou pagamento – é um direito 

conferido ao CEDENTE, cabendo a escolha a ele. 

� Caso configurado, esse prêmio será pago 45 (quarenta e cinco) dias contados 

do Press Release informando a realização do relatório NI-43.101 e sua 

comprovação quanto às circunstâncias exigidas nessa cláusula. 

� O valor das X opções, caso essa seja a escolha do CEDENTE, será fixado com 

base no valor das ações no dia em que o conselho de direção da Holding 

aprovar a emissão dessas ações, data equivalente à do dia da publicação do 

Press Release60 informando a realização do relatório NI-43.101 comprovando 

as circunstâncias exigidas nessa cláusula. 

• Aprovação do Scoping Study e início do Pre Feasibility Study, se reservas superiores a X 

toneladas e teores superiores a X: Y opções de compra de ação da Holding, ou o equivalente 

em reais a US$ x (x dólares americanos), se o conselho de direção da Holding aprovar o 

Scoping Study e a CESSIONÁRIO contratar empresa para a execução do Pre Feasibility 

Study, sendo os recursos inferidos superiores a x de toneladas de Fosfato com uma média de 

teor superior a x% de P2O5. 

� A faculdade prevista nessa cláusula – opções ou pagamento – é um direito 

conferido ao CEDENTE, cabendo a escolha a ele. 

� Caso configurado, esse prêmio será pago 45 (trinta) dias contados da 

celebração do contrato do CESSIONÁRIO com a empresa especializada na 

execução do Pre Feasibility Study. 

� O valor das x opções, caso essa seja a escolha do CEDENTE, será fixado com 

base no valor das ações no dia em que o conselho de direção da Holding 

aprovar a emissão dessas ações, data equivalente à do dia da aprovação do 

Scoping Study. 

                                                 
60 Conforme já consta no tópico 9.4.2, “Exemplo 2 das definições em um contrato”, o conceito de press release é: 
a divulgação feita pela cessionária, por meio da qual comunicam os se fatos relevantes para o público em geral. 
São os comunicados que informam, anunciam, esclarecem, etc. sobre acontecimentos relevantes da organização. 
É uma declaração pública, oficial e documentada da cessionária ao mercado. 
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• Prêmio pela aprovação do Bank-Approved Feasibility Study e captação dos recursos para a 

mina: Depois de o conselho de administração da Holding aprovar o Bank-Approved 

Feasibility Study e a CESSIONÁRIO conseguir levantar os recursos financeiros necessários 

para a construção da mina, a CESSIONÁRIO pagará ao Cedente a quantia equivalente em 

reais a US$ X (X dólares americanos). 

� Caso configurado, esse prêmio será pago 45 (trinta) dias contados da 

divulgação do Press Release da Holding informando que irá construir a mina, 

já tendo, inclusive, os recursos financeiros necessários para esse 

empreendimento. 

 

 

 

 

 

9.6.5 Dos Royalties61 

 

 

Os royalties, palavra que recentemente passou a ser de conhecimento de todos com a 

discussão em torno do petróleo no pré-sal, descoberto pela Petrobras, tem duplo significado. 

Um no sentido de imposto cobrado pelo governo, como é o caso da Petrobrás, nos debates 

gerados em torno do seu percentual e “compartilhamento” dos valores arrecadados junto aos 

demais Estados e Municípios não detentores dessas significativas reservas de petróleo em 

seus territórios. E outro, do setor privado, indicador da participação percentual de uma parte 

(cedente de um projeto, por exemplo) nos dividendos de outra, cessionária, os quais 

costumam incidir sobre o resultado líquido da produção.  

Nos contratos de exploração mineral a previsão de royalties é desse tipo, privado. 

Lembremo-nos que também ao superficiário podem ser pagos royalties, como já mencionado 

no tópico “Da relação entre o minerador e o superficiário”, dessa dissertação.  

Baldwin (2004) e também Tschabrun (2005) explicam que os royalties podem ser 

calculados sob diversas bases, as principais são:  

a) resultado líquido de produção ou Net smelter return (NSR); 

                                                 
61 A parte técnica do presente tópico (explicação técnica dos royalties) foi baseada no artigo do Tschabrun 
(2005): “Mining Agreements and Royalties, da companhia Pincock, disponível em (PINCOCK, 2010). 
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b) receitas líquidas após o resultado das vendas ou net proceeds; 

c) receitas líquidas depois do retorno do capital investido ou net profits interest. 

Vejamos cada um deles:  

 

 

9.6.5.1 Royalty sobre o resultado líquido de produção 

 

 

Também denominado de Net Smelter Return (NSR), esses royalties baseiam-se nas 

receitas brutas auferidas pela mina, subtraídos os custos subseqüentes à concentração dos 

minérios, aqui compreendidos, grosso modo, a fundição, refino, comercialização, transporte e 

seguro. Geralmente não abrangem os custos diretos de operação da mina (Tschabrun - 2005; 

3) 

O NSR é a maneira mais simples (menos elaborada) e direta de se prever a base de 

cálculo para os Royalties. Por isso, os vendedores, na maioria das vezes, preferem-no nas 

tratativas, evitando-se os detalhes e complexidade dos outros sistemas de cálculo dos 

royalties.  

Contudo, se por um lado é um sistema simples de administrar, por outro, é uma forma 

de cálculo em que os pagamentos ao vendedor tornam-se devidos independentemente de a 

mina estiver apresentando ou não lucros, o que acaba onerando o fluxo de caixa de quem a 

opera, vez que independentemente de ela estar ou não apresentando resultados, o cessionário 

terá essa despesa. 

Tschabrun (2005) ressalta que outra questão que merece esclarecimento é que, quando 

a commoditie objeto do contrato tem alto valor unitário, como ouro e diamante, esses custos 

são relativamente insignificantes. O produto da mina já está acabado e é comercializado puro. 

Mas quando o produto a ser vendido é impuro, os royalties recebidos segundo cálculo 

baseado no Resultado líquido de produção ou Net smelter return (NSR) são nitidamente 

oriundos do valor líquido, fruto da subtração de dois números significativos (venda menos 

produção). O custo do valor unitário do produto final é alto, comparado ao preço do próprio 

produto.  

Quando o metal é vendido conforme sua concentração, comenta Baldwin (2004), os 

custos com a fusão, refino, taxas, transporte e quaisquer lucros obtidos ao longo deste 

processo são proporcionalmente mais consideráveis e devem ser computados. A concentração 
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do minério a ser vendido influenciará no preço do bem. O percentual de concentração 

estabelecerá quanto do metal está contido em cada tonelada do produto vendido. Assim, os 

fatores determinantes do valor do NSR referem-se à unidade da proporção do metal 

(Exemplo, paga-se tantos dólares por grama de ouro; paga-se tantos dólares por x% de cobre 

no concentrado). Esse pagamento representaria a base NSR ou da receita líquida de fundição 

para o cálculo do pagamento dos royalties. Nenhum dos custos diretos de capital ou 

operacionais da mina são deduzidas no cálculo da base desse tipo de  royalty, como explica 

Baldwin (2004). Na maioria das situações, porém, a base para a determinação do pagamento 

de royalties é a receita líquida de fundição.  

A estrutura estipulada pelas partes para orientar o cálculo dos royalties pode ser mais 

ou menos complicada, dependendo se as partes optarem por incorporar taxas com base nos 

níveis de produção mineral (diferentes percentuais de royalties de acordo com a quantidade 

que vier a ser produzida), a possibilidade ou não de adiantamento de pagamentos, previsão de 

patamares mínimos e máximos para o seu pagamento, e assim por diante.  

Também é comum ser facultado ao cessionário um direito de converter os royalties em 

um pagamento único. Esse direito também pode ser facultado para um único momento (antes 

da produção, por exemplo), a qualquer momento (a critério do cessionário, por exemplo), ou 

segundo a conveniência das partes. Essa previsão visa proteger o grande risco a que se 

submete o cessionário. Assim, a ele será facultado comprar do vendedor o direito aos 

royalties, valor que costuma ser bem superior aos demais previstos no contrato. Isso equivale 

dizer que a venda da participação nos royalties, pelo cedente titular dos royalties, ao 

cessionário é estipulação que teria os mesmos efeitos da descrita no início desse parágrafo - 

facultar direito ao cedente de converter os royalties em um pagamento único.  Normalmente é 

esse direito oferecido com um desconto ao valor presente dos pagamentos de royalties 

antecipados sobre a vida da mina ou por um preço pré-definido no momento da celebração do 

contrato. 

 Exemplo dessas cláusulas seriam: 

• Faculta-se ao CESSIONÁRIO, a qualquer momento, em vez de pagar os Royalties previstos, 

proceder a um pagamento único no valor do equivalente em reais a US$ X (dólares 

americanos). Caso essa escolha seja feita, os royalties não mais serão devidos. Esse direito 

de escolha é do CESSIONÁRIO. 

• Faculta-se à cessionária o direito de adquirir os royalties devidos ao cedente. Para tanto, a 

cessionária terá de pagar US$ x (x dólares) para cada 0,5% (meio por cento) do direito de 

royalty salvaguardado ao cedente.  
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9.6.5.2 Receitas líquidas após o resultado das vendas 

 

 

Advindo do inglês Net Proceeds (NP), nesse tipo de royalty, os pagamentos 

estruturam-se de forma que o operador primeiro consiga recuperar todo o seu capital investido 

para, só depois, começar a pagar ao vendedor do projeto os royalties.  

Esse capital inclui, em geral, desenvolvimento da mina, custos com a construção da 

mina/usina e seus equipamentos, capital de giro e capital para estoque e reposição. Isso 

permite à mina um ganho em seu fluxo de caixa, pagando-se os royalties somente quando os 

lucros realmente mostram-se percebidos. Além disso, melhor é a provisão que pode ser feita 

para se ter um menor custo operacional para compensar os pagamentos dos royalties com base 

nas receitas líquidas após o resultado, no futuro. Essa provisão reduz o valor total dos 

royalties que o vendedor, por outros meios, poderia receber - Tschabrun (2005).  

Embora os royalties sobre o resultado das vendas sejam uma maneira flexível e 

passível de enquadramento em qualquer tipo de empreendimento, elas são complicadas de 

negociar, conforme conclui Tschabrun (2005; 4). Sua complexidade é grande. Várias disputas 

dela podem emergir. Assim, esse tipo de acordo dependerá mais dos conhecimentos e 

tolerabilidade aos riscos pelo vendedor, podendo, todavia, em alguns casos, ser o mais 

benéfico para as partes. 

 

 

9.6.5.3 Receitas líquidas depois do retorno do capital investido 

 

 

Nesse último tipo de royalty, deduzir-se-ão os custos operacionais da mina. Eles são 

menos comuns por causa das diferenças nas legislações tributário-contábeis entre os países. 

Advém da expressão inglesa Net Profits Interest (NPI).  
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Cláusulas de pagamento com base nesses royalties podem dificultar a compreensão e 

execução dos contratos, terminando, muitas vezes, em litígios judiciais62. 

O NPI é pago com base no lucro da mina, em vez de receita de vendas da mina. Todas 

as despesas (de capital, custos operacionais, os pagamentos de juros) e quaisquer outros 

custos associados à produção, venda e movimentação do produto da mina são deduzidos da 

receita na determinação da base para os royalties. 

O resultado direto é que o cedente dos direitos não participa dos lucros da mina até 

que cessionário da mina recupere todas as suas despesas. O percentual do royalty calculado 

segundo o NPI, por isso, tende a ser bem superior ao percentual normalmente visto para os 

demais casos (outras bases de cálculo). 

Os acordos com base no NPI costumam ser bem menos comuns do que os acordos 

NSR, porque eles são difíceis de monitorar e são menos transparentes. Os proprietários desse 

tipo de direito a receber estão, em certa medida, à mercê das práticas contábeis do operador de 

mina. Como resultado, o NPI é muitas vezes visto como a base de calculo sugerida por 

aqueles que querem se furtar ao pagamento dos royalties. É o que diz Baldwin (2004; 2), 

citando Craig Haase and Peter Babin, menciona: Cynical observers have suggested that the 

“NPI royalty” should be more accurately described as the “no payment intended” royalty63.  

Estudo realizados por especialistas64 equacionaram que, com base numa análise sobre 

a estimativa de lucros depois de computados os impostos, sobre o valor presente líquido, 

Tschabrun (2005: 4) prevê que cada ponto percentual de NSR equivale a 3.5 pontos 

percentuais de NPI, números que funcionam como parâmetro geral, independentemente do 

tipo de mina e do minério.  

 

 

9.6.5.4 Conclusões sobre os royalties 

 

                                                 
62 É o que nos ensina Pincock, em Mining Agreements and Royalties, página 3. No original: Inclusion of these 
items adds to the complexity of the agreement, often requiring litigation to be resolved. Net profits interest 
royalties are not considered in this paper. 

63 Os observadores mais críticos sugerem que o royalty NPI é melhor descrito como o "royalty para quem não 
está com intenção de pagar". (tradução nossa) 

64 Pincock, Allen & Holt, uma empresa de consultoria e engenharia, prestadora de serviços para as empresas de 
pesquisa mineral e mineração, com sede nos EUA, Austrália, Brasil, Chile, África do Sul, Malásia, Indonésia; 
em seu artigo Mining Agreements and Royalties; pg. 4. 
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Embora os royalties do tipo “Receitas líquidas após o resultado das vendas ou net 

proceeds” pareça ser o melhor para o comprador, porque a lucratividade do empreendimento é 

levada em conta, a maioria acaba preferindo os royalties com base no NSR, por ser mais 

simples e transparente de se administrar, mesmo sendo os royalties pagos independentemente 

de o projeto dar ou não lucro. É o que conclui Tschabrun (2005; 4).  

Os royalties, não importa de que tipo, representam um custo direto na operação dos 

projetos, e devem ser bem negociados, vez que podem acabar impactando a economicidade 

dos empreendimentos. Royalties muito altos tornam os projetos não econômicos, forçando as 

empresas a abandoná-los, o que representa um prejuízo para todas as partes. Por isso 

aconselha-se sensatez e racionalidade quando de sua negociação. A previsão dos royalties 

representa um custo operacional e pode influenciar substancialmente a economicidade de um 

projeto. Seu percentual elevado pode se mostrar ineficiente e contra-produtivo, como destaca 

Tschabrun (2005; 4). 

Relembremos que os Royalties relatados aqui não são os mesmos anunciados em 

nossos telejornais, quando argumentam dos Royalties do petróleo, por exemplo. Este é usado 

como sinônimo de imposto que o Minerador paga ao governo. Aquele, como forma de 

remunerar o vendedor de um empreendimento que se mostrou viável. Os royalties do governo 

são imposições do poder soberano do estado. O das partes, fruto da negociação. O comprador, 

geralmente empresa especializada em exploração, muitas vezes, após descobrir um depósito, 

negocia a área com uma empresa especializada em mineração, também negociando, como 

remuneração, royalties.  

Assim como nossa legislação facultou às partes o pagamento de Royalties ao 

superficiário65 com base no imposto devido pela mineradora ao governo, CFEM66, também as 

                                                 
65 Serão respeitados o direito à participação do proprietário do solo nos resultados da lavra. A participação será 
de cinqüenta por cento do valor total devido com o pagamento da CFEM. O pagamento da participação do 
proprietário do solo nos resultados da lavra de recursos minerais será efetuada mensalmente, até o último dia útil 
do mês subsequente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela taxa de juros de referência, ou outro 
parâmetro que venha a substituí-la. 

66 A CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) foi estabelecida pela CF, art. 20, 
§1º, sendo devida aos Estados, Distrito Federal, Municípios e aos órgãos da administração da União como 
contraprestação pela utilização econômica dos recursos minerais em seus respectivos territórios. Seu fato gerador 
é a saída por venda do produto mineral das áreas da jazida, mina, salina ou depósitos, em razão da extração dele, 
além da possível transformação industrial do produto mineral ou mesmo o seu consumo pelo minerador. Ela é 
calculada sobre o valor do faturamento líquido, obtido com a venda do produto mineral. Tal faturamento, para o 
cálculo desse imposto, é o valor da venda do produto mineral, deduzidos os tributos que incidem na 
comercialização e as despesas com transporte e seguro. Se o mineral for todo consumido, transformado ou 
utilizado pelo próprio minerado, a CEFEM é calculada pela soma das despesas diretas e indiretas ocorridas até o 
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partes, no contrato privado entre elas, podem utilizar esses royalties governamentais também 

como base/parâmetro para os cálculos dos seus.  

Exemplo de previsões de royalties nos contratos: 

• Royalties ou pagamento único: Entrando a mina em operação, pagamento de Royalties de X% 

(X por cento) sobre o Resultado Líquido da Produção. 

� O valor em reais equivalente ao Royalty apurado será calculado, 

semestralmente, a partir das informações de produção e venda de X da mina. 

Esses dados poderão ser verificados pelo CEDENTE mediante notificação por 

escrito à CESSIONÁRIO para que esta disponibilize os livros contábeis 

respectivos, para fins de verificação pelo CEDENTE.  

� O pagamento respectivo poderá ser adimplido até o último dia útil do mês 

subseqüente ao da apuração, com base na aplicação do percentual do “royalty” 

sobre o valor em reais do Resultado Líquido da Produção decorrente das 

vendas de X extraídos da área objeto do Projeto. 

Se for preciso fazer alguma ressalva quanto ao pagamento dos royalties, este deverá 

ser feito. O contrato deve ser o mais claro possível: 

• Caso o próprio CESSIONÁRIO utilize o mineral proveniente do Projeto como matéria prima 

para a elaboração de um produto final, funcionando, além de mineradora, também como 

empresa beneficiadora/misturadora, os Royalties previstos nessa cláusula serão devidos 

considerando-se o valor do Resultado Líquido da Produção quanto à extração da matéria 

prima Fosfato, exclusivamente. Os royalties serão pagos sobre o Resultado Líquido de 

Produção da CESSIONÁRIO enquanto empresa mineradora, apenas. Se a CESSIONÁRIO 

vier a se tornar também uma beneficiadora, misturadora e/ou empresa de P&D (pesquisa e 

desenvolvimento), a parte dos Resultados Líquidos de Produção referentes a essas eventuais 

atividades do CESSIONÁRIO não será computada nos Royalties devidos ao Cedente. O 

cálculo dos Royalties não será feito com base no Resultado Líquido de Produção de eventual 

produto que a CESSIONÁRIO vier a desenvolver/produzir, utilizando o Fosfato como matéria 

ou como uma das várias matérias primas que esse eventual produto possa ter.  

O momento desse pagamento é que pode variar de acordo com o que as partes 

preverem. Seu percentual pode variar quanto à substância, mercado, etc. Sua base de calculo 

também confere liberdade à escolha das partes, com prevalência é sobre os resultados líquidos 

da produção. 
                                                                                                                                                         

momento da utilização do produto mineral. Sua alíquota varia de acordo com o mineral, indo de 0,2 (pedras 
preciosas, etc.) a 3% (alumínio, etc.). Informação disponível em (DNPM, 2010). 
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Para as previsões de como se darão o calculo dos royalties, o auxilio de um 

contabilista especializado em mineração para se estipular a forma desses cálculos é 

aconselhável.  

Lembremo-nos que para efeito das negociações, o que não for vetado em lei é 

possível. Dependendo da tolerância ao risco do vendedor e do teor do depósito mineral, a 

viabilidade da mina pode ser mais facilmente alcançada com a elaboração do contrato apenas 

em torno dos pagamentos dos royalties de produção, por exemplo. 

O percentual dos royalties também pode variam de acordo com as reservas provadas 

que o empreendimento eventualmente tiver: 

• Royalty (contrato de ouro): Caso a CESSIONÁRIA informe ao DNPM Reservas Provadas em 

quantidade inferior ou igual a 4.000.000 (quatro milhões) de onças “troy”, fica acordado que 

a CEDENTE terá direito a um royalty de x% (x por cento), apurado sobre o Resultado 

Líquido da Produção, conforme calculado abaixo.  

� Cálculo do Royalty: O valor em reais equivalente ao “royalty” apurado será 

calculado, trimestralmente, a partir das informações de produção e venda de 

ouro da mina. Esses dados poderão ser verificados pela CEDENTE mediante 

notificação por escrito à CESSIONÁRIA para que esta disponibilize os livros 

contábeis respectivos para fins de verificação pela CEDENTE. O pagamento 

respectivo poderá ser adimplido até o último dia útil do mês subseqüente ao da 

apuração, com base na aplicação do percentual do “royalty” sobre o valor em 

reais das vendas de ouro extraído da área objeto dos Direitos Minerários. 

 

 

9.6.6 Do pagamento de prêmios 

 

 

Outra forma de se programar os pagamentos é com base nos prêmios. Os valores 

desses variam de acordo com o tamanho das reservas encontradas. Quanto maior a reserva, 

maior o pagamento. Menor a reserva,  mais brando ele é. 

O momento de se pagar o prêmio também é relevante. Ele pode se tornar exigível com 

a descoberta, pela cessionária, (I) constatada em seus relatórios internos, (II) com a 

comunicação formal da cessionária ao DNPM, (III) comunicação da Cessionária ao mercado 

(press release), etc.. A escolha de um ou outro momento influenciará nos efeitos, podendo a 
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variação da sua ocasião ser de anos entre um e outro pagamento (ver tópico “Importância da 

previsão das definições – Estudo de casos”): 

• Se, nas áreas do projeto XX, o teor de YY for de, no mínimo, 5%: Prêmio do equivalente em 

reais a US$ZZ (ZZ dólares americanos) se confirmado por (i) ao  menos um furo de sonda 

(sondas do tipo diamante ou rotativa), (ii) análise química das amostras e (iii) mapeamento 

geológico, que, nas Áreas do projeto XX há um potencial geológico mínimo de recursos 

superior a HH toneladas com não menos de 5% de teor.  

� Caso configurado, esse prêmio será pago 30 (trinta) dias contados do relatório 

final enviado pela empresa independente contratada para certificar essa 

circunstancia. 

• Se, nas áreas do Projeto, o teor de X for de, no mínimo, Y%: Prêmio do equivalente em reais 

a US$ W (W dólares americanos) após a liberação dos alvarás de pesquisa pelo DNPM e 

posterior confirmação, por (i) ao  menos um furo de sonda (sondas do tipo diamante, rotativa 

ou trado), (ii) análise química das amostras e (iii) mapeamento geológico, que o Projeto tem 

um potencial geológico mínimo de recursos superior a FF toneladas com não menos de Y% 

de X. 

� Caso configurado, esse prêmio será pago 30 (trinta) dias contados do relatório 

final enviado pela empresa mencionada no item anterior, informando as 

circunstâncias exigidas nessa cláusula. 

• Os prêmios acima serão pagos pela CESSIONÁRIO apenas se ocorrerem os eventos previstos 

no item que regular o respectivo prêmio, de maneira que CEDENTE poderá não fazer jus a 

todos os prêmios previstos. 

Exemplo 2: 

• Prêmio: Caso a CESSIONÁRIA comunique formalmente ao DNPM Reservas Provadas 

adicionais, fica acordado que ela se compromete a pagar à CEDENTE prêmio de acordo com 

os critérios previstos abaixo: 

• Caso as Reservas Provadas comunicadas formalmente ao DNPM sejam superiores a 

4.000.000 (quatro milhões) de onças “troy” e inferiores ou iguais a 10.000.000 (dez milhões) 

de onças “troy”, será devido um prêmio calculado sobre o equivalente em reais a US$ x,00 (x 

dólar) convertido pela taxa média PTAX de Venda do dia imediatamente anterior à data de 

pagamento desse prêmio, divulgada pelo Banco Central do Brasil, multiplicado pelo número 

de onças “troy” das Reservas Provadas adicionais superiores a 4.000.000 (quatro milhões) e 

inferiores ou iguais a 10.000.000 (dez milhões) de onças “troy”, tudo de acordo com o 

disposto nos itens abaixo: 
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�  O prêmio estipulado na cláusula supra somente será devido após o prazo de 3 

(três) anos contados da data da aprovação pelo DNPM da Reserva Provada 

superior a 4.000.000 (quatro milhões) de onças “troy”; 

� A base de cálculo desse prêmio levará em consideração apenas o número de 

onças “troy” das Reservas Provadas adicionais superiores a  4.000.000 (quatro 

milhões) e inferiores ou iguais a 10.000.000 (dez milhões) metalurgicamente 

recuperáveis, de acordo com o percentual de recuperação metalúrgica das 

Reservas Provadas obtido pela CESSIONÁRIA no ano imediatamente anterior 

ao pagamento deste prêmio;  

• Caso as Reservas Provadas comunicadas formalmente ao DNPM sejam superiores a 

10.000.000 (dez milhões) de onças “troy”: será devido um prêmio calculado sobre US$ x,00 

(x dólares) convertidos pela taxa média PTAX de Venda do dia imediatamente anterior à data 

do pagamento desse prêmio, divulgada pelo Banco Central do Brasil, multiplicado pelo 

número de onças “troy” das Reservas Provadas adicionais superiores a 10.000.000 (dez 

milhões) de onças “troy”, tudo de acordo com o disposto com as os itens  abaixo; 

� O prêmio estipulado nessa cláusula somente será devido após o prazo de 3 

(três) anos contados da data da aprovação pelo DNPM da Reserva Provada 

superior a 10.000.000 (dez milhões) de onças “troy”; 

� A base de cálculo do prêmio estipulado nessa cláusula levará em consideração 

apenas o número de onças “troy” das Reservas Provadas adicionais superiores 

a 10.000.000 (dez milhões) metalurgicamente recuperáveis, de acordo com o 

percentual de recuperação metalúrgica das Reservas Provadas obtido pela 

CESSIONÁRIA no ano imediatamente anterior ao pagamento deste prêmio.  

 

 

9.6.7 Antecipação de Pagamentos  

 

 

Para a cessionária, também é interessante que se negocie a possibilidade de, querendo, 

ela poder antecipar pagamentos, facultando-a, a qualquer momento, antecipar qualquer das 

parcelas estabelecidas.  

Essa cláusula aparenta ser simples, mas pode significar muita economia de recursos ao 

comprador. Se para o pagamento de uma das parcelas faltarem, por exemplo, 2 meses, e 
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percebendo a cessionária um movimento de alta do dólar frente o real, pode ela optar em já 

pagar essa parcela, evitando-se esse incremento pela possível variação no câmbio. 

Nesses casos (adiantamento de parcela) também é importante que se preveja, evitando-

se interpretações no sentido de todo o contrato dever ser adiantado também nas datas das 

demais parcelas não pagas, que a antecipação de qualquer pagamento não alterará as datas das 

parcelas não vencidas (não adiantadas). Além de estabelecer, já que se está adiantando um 

pagamento, um desconto nos juros que estariam embutidos no prazo do pagamento, 

permitindo, também, um abatimento a título de juros. 

O cedente também deve ficar atento a alguma intenção mais “ousada” da cessionária, 

no sentido de ela tentar se proteger de eventual tendência de diminuição de longo prazo na 

taxa de câmbio, de valorização do Dólar, em que ela pode vir a desejar acordar no sentido de 

as antecipações de pagamento poderem utilizar, a critério dela, cessionária, a taxa de câmbio 

vigente no dia imediatamente anterior à data da assinatura do contrato. Subindo o preço do 

dólar frente o real, ela garante o pagamento pelo valor dessa moeda na data da celebração do 

contrato. Esse tipo de previsão costuma ser considerada “maliciosa”, mas é expressa e 

licitamente acrescida aos contratos. Se a parte cedente não se atentar para os possíveis efeitos 

dela, e por ser ela estipulação clara no contrato, dificilmente conseguirá anulá-la, alegando 

não ter sido essa sua intenção, o que poderá lhe acarretar perdas financeiras. Exemplo: 

• É facultado à CESSIONÁRIA, a qualquer momento, antecipar qualquer das parcelas 

estabelecidas nas previsões de pagamento desse contrato. Essa antecipação pode ser feita de 

quantas parcelas desejar, e da forma que intentar, sem ordem estabelecida, a critério da 

CESSIONÁRIA, que notificará a CEDENTE, no momento do pagamento, qual parcela 

contratual estará sendo objeto de antecipação.  

� A antecipação de qualquer pagamento não alterará as datas das parcelas não 

vencidas (não adiantadas).   

� Na antecipação, as partes concordam que os valores antecipados serão 

descontados ao valor presente, utilizando a taxa de juros internacional LIBOR67 

para 6 meses do dia imediatamente anterior ao do pagamento da antecipação. 

 

 

                                                 
67 “A London Interbank Offered Rate (ou LIBOR) é uma taxa de referência diária com base nas taxas de juros 
que é oferecida para grandes empréstimos entre os bancos internacionais que operam no mercado londrino. Essa 
taxa de juros é muito utilizada nas transações internacionais como taxa referencial.” Disponível em 
(WIKIPEDIA, 2011). 
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9.6.8 Possibilidade de cotejar os requisitos e fazer esquemas elucidativos 

 

 

O uso de esquemas e todo e qualquer recurso (tabelas, mapas, por exemplo) que ajude 

na elucidação dos termos do contrato são sempre aconselháveis. O que dá origem aos 

desentendimentos, muitas vezes, é a obscuridade de determinada cláusula, aproveitando-se as 

partes disso para, cada qual, clamar pela interpretação que lhe for mais favorável. Exemplo: 

• Individualidade dos prêmios para cada patamar: Os prêmios estipulados nas nesse contrato 

não são alternativos, não são cumulativos, e nem se substituem. Assim, para as unidades de 

onças “troy”: 

� Até 4 milhões, incidirão somente os royalties da Cláusula x;  

� Superiores a 4.000.000 (quatro milhões) e inferiores ou iguais a 10.000.000 

(dez milhões), não haverá incidência de royalty e somente será devido o prêmio 

de US$ x,00 (x dólar) para cada onça dentro deste patamar;  

� Superiores a 10.000.000 milhões, somente será devido o prêmio de US$ x,00 

(cinco dólares) para cada unidade acima desse patamar, não havendo 

incidência de royalty e tampouco acumulação com o prêmio de US$ x,00 para 

as unidades entre 4.000.000 (quatro milhões) e 10.000.000 (dez milhões) de 

onças “troy”.  

• Esquematicamente, o royalty e os prêmios previstos nesse contrato seriam devidos 

considerados os seguintes limites de Reservas Provadas: 

 

Para as unidades de onças 

“troy” 
Royalty Prêmio 

Igual ou abaixo de 4.000.000 
x% sobre o Resultado Líquido da 

Produção 
Não devido 

Acima de quatro milhões e 

igual ou abaixo de 10.000.000 
Não devido US$ x,00 

Acima de 10.000.000  Não devido US$ y,00 

Quadro 3: Exemplo de esquema para elucidar forma de pagamento em um contrato 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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9.6.9 Outras possíveis cláusulas relacionadas aos pagamentos 

 

 

9.6.9.1 Método de prova para a quantificação da reserva 

 

 

Conforme vimos, o método de quantificação das reservas é uma das possíveis formas 

de se embasar os pagamentos. A ela, pois, deve ser dada especial atenção. Nesse sentido, 

remetemos novamente o leitor à leitura do tópico “Importância da previsão das definições – 

Estudo de casos” dessa dissertação. Ela elucida a importância de uma previsão clara da 

conceituação dos termos que servem de gatilho para pagamentos. Exemplo de cláusula nesse 

sentido seria; 

• Servirá de prova para a quantificação da reserva a comunicação formal ao DNPM de 

Reservas Provadas.  

 

 

9.6.9.2 Reavaliações de reservas 

 

 

Dependendo da forma como se conceitua os termos, outras cláusulas podem ser 

necessárias para esclarecer os possíveis eventos futuros que dessas conceituações pode advir. 

As reservas provadas, por exemplo, se, para os efeitos do contrato, forem consideradas 

quando anunciadas ao DNPM, pode ser necessário explicar o que acontece se outras 

comunicações, informando aumento em sua quantidade, forem anunciadas em data posterior. 

Para os eventos e/ou cláusulas que trouxerem consequências que sejam relevantes à execução 

do contrato, a elas não podem ser dispensados esclarecimentos. Exemplo, quanto às reservas 

provadas, se seu conceito a atrelar ao anúncio junto ao DNPM, seria: 

• Em caso de subseqüentes reavaliações de Reservas Provadas, os Royalties e os Prêmios serão 

complementados tantas vezes quantos sejam comunicados formalmente ao DNPM essas 
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reavaliações, de acordo com os critérios previstos nas cláusulas relacionadas aos Royalties e 

aos prêmios. 

 

9.6.9.3 Impostos 

 

 

É importante considerar os efeitos dos impostos na avaliação dos projetos. Tanto os 

gastos exploratórios quanto os extrativos, em caso de viabilidade do empreendimento, devem 

considerar o fator impostos na sua estimativa. Isso ajuda a classificar o projeto em termos de 

seu retorno líquido.  

Embora haja inúmeras razões que justifiquem a análise tributária nos projetos, na 

prática, a mais importante é assegurar dados mais confiáveis, quando da comparação entre 

diferentes projetos68, principalmente quando situados em países diferentes. Analisar os 

projetos depois das despesas impostas pelas leis tributárias evita ambigüidades geradas pela 

simples comparações técnicas do empreendimento. Tschabrun (2005; 1-2) recomenda: 

 

It is common to include the effects of  taxes in project evaluations. This allows one 
to rank projects in terms of their net after-tax return on investment. While there are 
several reasons to include the effects of taxes in project evaluations, the most 
important is to ensure comparability between projects. As more companies perform 
exploration in various parts of the world, the mix of foreign and domestic projects 
will be subject to different tax rules and rates. Analyzing these projects on an after 
tax rate-of-return basis avoids ambiguity by comparing projects on an equal basis.69 
 

Em relação aos contratos de exploração, regra geral, não há termos que tenha, 

particularmente, vantagens fiscais para as partes. Para as empresas, os pagamentos não são 

mais do que desembolsos e, para o vendedor, receita comum.  

Os pagamentos feitos na fase de exploração serão compensados depois, caso o projeto 

mostre-se viável, ou contabilizados como prejuízo, caso infrutífero. 

                                                 
68 Sempre há projetos sendo comercializados no mercado. As companhias, contudo, não tem recursos para em 
todos dispender. Antes de se celebrar um contrato, havendo várias opções, a empresa analisará todos os projetos 
ofertados, e não apenas um deles, comparando-se as possibilidades. Atualmente, haja vista serem as empresas de 
exploração muito internacionalizadas, essa análise deve considerar o direito tributário de vários países.  

69 Tradução nossa: É comum a inclusão dos efeitos dos impostos na avaliação dos projetos. Isso permite 
classificar os projetos em termos do retorno líquido de seus investimentos após os impostos. Embora existam 
várias razões para incluir os efeitos dos impostos nas avaliações do projeto, o mais importante é garantir a 
comparabilidade entre os projetos. Cada vez mais, as empresas estão fazendo exploração em várias partes do 
mundo. Assim, a mistura de projetos nacionais e estrangeiros indica que eles estarão sujeitos a regras fiscais e 
impostos diferentes. Analisar o retorno desses projetos em uma base que leve em consideração os impostos evita 
ambiguidades, comparando-se os projetos em condições de igualdade. 
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Nos contratos, o comum é deixar claro a questão dos pagamentos dos impostos, 

estipulando que os valores pagos são brutos e que cada parte adimplirá sua obrigação 

tributária. Tal previsão, apesar de não ser essencial, auxilia a evitar alterações e interpretações 

maliciosas por qualquer das partes. Exemplo: 

• Todos os pagamentos referidos nesta cláusula e neste contrato serão valores brutos, ficando a 

CESSIONÁRIA expressamente autorizada a efetuar a retenção de quaisquer tributos 

aplicáveis se assim for requerida por lei ou por regulamentos, decretos, e pareceres 

tributários, ou similares. 

Saliente-se que nos contratos de joint venture a questão dos impostos pode demandar 

maiores análises. A discussão quanto aos impostos nesse tipo de contrato tende a ser mais 

complexa.  

 

 

9.6.9.4 Atraso no pagamento  

 

 

Ao cessionário é previsto a obrigação de pagar. Prever as consequências do 

descumprimento dessa obrigação é medida para não se deixar o contrato lacunoso. 

Notificações, juros, e rescisão contratual são as prováveis consequências desse 

descumprimento. Exemplo: 

• Ocorrendo atraso em quaisquer dos pagamentos previstos, por um período superior a 5 

(cinco) dias, deve a CEDENTE notificar a CESSIONÁRIA dessa situação.  

• A CESSIONÁRIA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento dessa notificação 

de inadimplemento da CEDENTE, deve providenciar o respectivo pagamento, sob pena de 

rescisão do contrato pela CEDENTE. A parte inadimplente pagará à outra uma multa de 5% 

(cinco por cento), a incidir sobre o valor em atraso, contados de cinco dias pós a notificação. 

Ultrapassados 15 dias dessa notificação sem o respectivo pagamento, tal multa passará a ser 

de 10% em substituição aos 5% (cinco por cento) referidos.  

 

 

 

 

 

9.6.9.5 Extinção de obrigações  
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Como já dissemos, a complexidade e possibilidades futuras quanto à vida do projeto 

são inúmeras. Nos contratos de exploração, quando as partes o celebram,  pouco sabem do 

destino do empreendimento. Este é muito incerto. Várias são as maneiras como pode se 

desenrolar. As partes devem tentar prever o maior número possível dessas situações. Todas as 

demais cláusulas devem ser adaptadas a cada possível realidade. Tudo deve ser previsto, para 

que o contrato não se mostre lacunoso e gere futuras incertezas nas partes. Exemplo: 

• Se, por qualquer motivo, as Reservas Provadas não atingirem 3.000.000 milhões de onças 

“troy”até o momento em que seria devido o cumprimento do terceiro pagamento devido à 

CEDENTE, a CESSIONÁRIA será dispensada do cumprimento das obrigações previstas nas 

referidas letras.  

• Fica desde já estabelecido, entretanto, que se em momento posterior as Reservas Provadas 

atingirem  3.000.000 milhões de onças “troy”, os demais pagamentos serão restabelecidos. 

Nessa hipótese, o prazo de pagamento passará a contar da data da notificação de Reservas 

Provadas ao DNPM mencionada, e os pagamentos subseqüentes passam a ser devidos em 

periodicidade proporcional à originalmente prevista (de 6 em seis meses). 

 

 

9.7 Obrigações a que normalmente se compromete o cedente 

 

 

Ao cedente podem ser previstas inúmeros tipos de obrigações. A ele podem ser 

confiados, inclusive, trabalhos nos programas exploratórios do projeto. Suas obrigações 

variarão bastante segundo o tipo de contrato que as partes celebrarem. Nos de joint venture, 

por exemplo, a parte que cede os direitos minerários pode vir a ter inúmeras obrigações no 

programa exploratório que virá a ser desenvolvido.  

Algumas vezes, acontece de algum documento colocar em risco a viabilidade de toda 

uma transação. Em um contrato, quanto mais explícito isso estiver, melhor. Por isso essa 

seção também auxilia para que as partes façam suas declarações, expondo os motivos e se 

responsabilizando pelos erros/omissões.  

Primeiro uma declaração quanto aos poderes para assinar e realizar todos os atos 

necessários ao cumprimento da avença, além da declaração de ausência de impedimentos e a 

pendência de conflitos pelas partes. Nessa mesma linha, o encargo de eventual desoneração a 
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restrição de direito que vier a surgir também é medida a adotar. Também é possível facultar às 

partes a suspenção de pagamentos, cobranças de multas, rescisão do contrato, etc. 

Ante as inúmeras possibilidades, descreveremos apenas as consideradas básicas em 

todos os tipos de contrato de cessão de direitos de exploração mineral. Os subtítulos abaixo as 

descreverão: 

 

 

9.7.1 Identificação dos títulos e legitimidade para transacionar 

 

 

A parte detentora do título deve descrever os direitos e demais títulos que negocia, a 

identificação jurídico-burocrática, ou seja, o documento/processos no DNPM comprobatórios 

e objetos da transferência.  

Nessa parte, o vendedor mostra que tem legitimidade para negociar esses direitos e se 

responsabiliza por suas declarações nesse sentido.  

 

 

9.7.2 Direitos minerários livres 

 

 

Para serem transacionados, o cedente deve informar que os Direitos Minerários são 

livres e desembaraçados de quaisquer ônus.  

Se os direitos não forem transferidos de imediato ao cessionário (destaque para os 

contratos de opção, nesse caso) o cedente deve se comprometer a mantê-los livres e 

desembaraçados de quaisquer ônus e a abster-se de negociar com terceiros a alienação, 

cessão, venda, arrendamento dos Direitos Minerários, ou qualquer tipo de transação que possa 

implicar em transferência ou ônus dos direitos minerários, ou que, de qualquer forma, 

dificulte a satisfatória execução do Contrato.  

Por precaução ao eventual descumprimento dessas cláusulas pelo cedente, o 

cessionário ainda deve buscar uma cláusula informando que quaisquer atos que importem 

qualquer ônus ou gravames aos Direitos Minerários serão nulos de pleno direito. 
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9.7.3 Ausência de pendências 

 

 

Nem sempre, de imediato, o cessionário tem, facilmente, acesso a uma pendência que 

esteja recaindo ou possa vir a recair sobre os direitos. Por isso é importante que o cedente se 

comprometa com previsões como as seguintes:  

• A CEDENTE compromete que não existem ações, processos ou procedimentos 

governamentais, judiciais, administrativos, ambientais, regulatórios ou de arbitragem em 

curso ou ameaçados contra a CEDENTE, seus sócios, ou os Direitos Minerários. Nem há 

obrigações ou questões de natureza cível, ambiental, comercial, trabalhista, previdenciária, 

fiscal ou de qualquer natureza, que tenham relação com os Direitos Minerários. Ademais, 

afirmam que não conhecem quaisquer circunstâncias que possam dar origem a ações, 

processos, ou procedimentos governamentais, judiciais, administrativos, que envolvam os 

Direitos Minerários. De qualquer forma, a CEDENTE se responsabiliza única e 

exclusivamente, e obriga-se a manter a CESSIONÁRIA a salvo e indene de toda e qualquer 

obrigação, reclamação, questão ou pendência de natureza cível, ambiental, comercial, 

trabalhista, previdenciária, fiscal ou de qualquer natureza, que tenham relação com os 

Direitos Minerários até a data da celebração do presente, ainda que tal obrigação, 

reclamação, questão ou pendência só venha a ser descoberta ou reclamada em data posterior 

à celebração do presente.   

 

 

 

 

 

 

9.7.4 Ausência de ações/omissões comprometedoras 

 

 

Os contratos são redigidos com base no que as partes argumentam e apresentam. 

Ambas as partes, pela boa-fé objetiva, prevista no código civil, devem se pautar pela 

transparência e lealdade. Mesmo assim, não se dispensam as cláusulas que ressaltem isso: 

• A CEDENTE compromete que não existe nenhuma ação ou omissão, por parte da cedente, 

que possa resultar na perda dos Direitos Minerários, ou que de qualquer forma possa 

restrinja-lhe o uso, gozo, fruição ou qualquer outra forma de direito. 
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9.7.5 Desconhecimento de impedimentos 

 

 

Com base nos mesmos argumentos do ponto anterior, que tratou das ações e omissões, 

também o presente, agora quanto às informações, com foco em possíveis impedimentos, é 

importante: 

• O cedente assegura que não tem conhecimento de quaisquer fatos ou circunstâncias que não 

tenham sido comunicadas à CESSIONÁRIA por escrito, através de carta com aviso de 

recebimento ou com recibo dado pela CESSIONÁRIA (no caso de entrega pessoal), cuja 

divulgação seja necessária para que a CESSIONÁRIA avalie a cessão onerosa dos Direitos 

Minerários. 

 

 

9.7.6 Ausência de danos ou contaminação ambiental 

 

 

As questões ambientais são importante fator condicionante na atividade de exploração 

mineral. Hoje, suas normas são extensas e complexas. O respeito a elas é fundamental para o 

avanço dos trabalhos de pesquisa e, depois, lavra. Se o cedente já houver descumprido essas 

normas, todo o curso normal das pesquisas, que com o contrato de cessão de direitos de 

exploração mineral, regra geral, passarão a ser a cargo do cessionário, ficarão comprometidas. 

Por isso a importância de cláusulas como essas: 

• O cedente afirma que não tem conhecimento de quaisquer danos ou contaminação ambiental 

no projeto, responsabilizando-se única e exclusivamente, e obrigando-se a manter a 

CESSIONÁRIA a salvo e indene de toda e qualquer responsabilidade por qualquer dano ou 

contaminação que possa existir até a data de assinatura do presente, ainda que tal dano ou 

contaminação só venha a ser descoberta ou reclamada em data posterior à assinatura do 

presente. 

 

 

9.7.7 Disponibilização de Informações  
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As partes, regra geral, negociarão o contrato com base nos trabalhos até então 

desenvolvidos pelo cedente. Nesse estágio costumam ter poucos dados sobre a propriedade, o 

que torna cada um daqueles possivelmente existentes especialmente relevante.  

O projeto, com o contrato, passará a ser desenvolvido predominantemente pelo 

cessionário. Os riscos e incertezas desse já são grandes, se o cedente não lhe repassar as 

poucas informações disponíveis sobre a área, mais difícil será a prosperidade das pesquisas e 

maiores serão os gastos do cessionário. Para evitar tais omissões, algumas previsões se 

mostram importantes: 

• Na presente data, a CEDENTE deverá disponibilizar à CESSIONÁRIA toda e qualquer 

informação que a CEDENTE possua em relação aos Direitos Minerários, a respeito da Área, 

ou qualquer outro dado que possa influenciar no presente Contrato. 

 

 

9.8 Comprometimentos a que normalmente se submete o cessionário  

 

 

O contrato de cessão de direitos de exploração mineral estabelece obrigações para 

ambas as partes. Regra geral, o cessionário acaba se obrigando pela maioria delas. Ele, afinal, 

quem deverá pagar pelos direitos minerários então adquiridos e arcar com os trabalhos de 

pesquisa e desenvolvimento de todo o eventual empreendimento minerário. Várias são as 

possíveis cláusulas nesse sentido. Em potencial, as previstas nos subitens abaixo.  

 

 

 

 

9.8.1 Cumprir o cronograma das pesquisas e suportar seus custos 

 

 

Os CCDEM podem ou não já conter um cronograma das pesquisas. Somente a 

situação em concreto indicará ou não pela dispensabilidade de um cronograma logo quando 

da assinatura do contrato.  

Os cronogramas, sobretudo nos contratos de joint venture ou de constituição de 

sociedade entre as partes para a condução do projeto, podem estabelecer os processos de 

tomada de decisão e o cronograma básico da exploração mineral. 
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Toda a estratégia e programa exploratório, regra geral, será conduzido e custeado pelo 

cessionário, pelas próprias características do contrato, conforme alhures ressaltado. É 

indispensável a seguinte previsão: 

• O cessionário deverá arcar com todo e qualquer custo relacionado aos trabalhos de pesquisa 

desenvolvidos durante a vigência deste Contrato, assim como custos relacionados à 

manutenção dos Direitos Minerários, e assumir todos os riscos decorrentes de tais trabalhos, 

os quais deverão ser executados de acordo com as normas e procedimentos exigidos pelas leis 

vigentes. 

• O cessionário se compromete a investir recursos financeiros e materiais para realizar, no 

mínimo, o programa detalhado no Anexo E. 

 

 

9.8.2 Entrega de relatórios 

 

 

Caso a cedente não venha a participar, em nenhum momento, ou em poucos deles, da 

condução dos trabalhos de pesquisa mineral, é aconselhável, no mínimo, que ela se mantenha 

periodicamente informada dos avanços nas pesquisas. E a forma mais fácil de se fazer isso é 

através do dever de entrega, pela cessionária, de relatórios.  

A maioria dos pagamentos à cedente está atrelado aos resultados das pesquisas. Caso a 

cessionária não esteja trabalhando segundo as melhores práticas e profissionalismo 

recomendado para a atividade, estando periodicamente informada, a cedente logo poderá 

tomar as providências devidas.  

Se a cessionária tiver um cronograma a cumprir, dele a cedente deverá tomar 

conhecimento, o que acontecerá pelos relatórios periódicas. Assim pode ser este tipo de 

previsão:   

• A cedente deverá entregar à cessionária, a cada 6 (seis) meses, um relatório contendo 

informações detalhadas das suas atividades no projeto. Além de informações detalhadas 

referentes aos trabalhos desenvolvidos na área, esses relatórios conterão informações 

referentes aos resultados, investimentos, assim como outros assuntos relacionados a medidas 

sociais, ambientais e de segurança.  

• Será resguardado à cedente o direito de auditar os relatórios com o acompanhamento da 

cessionária, inclusive com a revisão dos documentos utilizados como base de dados para a 

confecção desses relatórios. 

 



 

 

 

149

 

9.8.3 Permitir vistoria na área 

 

 

Uma extensão do direito de ter acesso aos relatórios previstos no item anterior é o 

direito de vistoriar a área.  

O relatório é confeccionado com base nos trabalhos desenvolvidos. Este deverá ser 

fidedigno ao que de fato está acontecendo na localidade dos direitos minerários. A 

confirmação da veracidade do que estiver neles escrito pode ser julgada pela vistoria, in loco, 

da área dos direitos. Cláusula nesse sentido seria: 

• A cessionária deve permitir que a cedente vistorie a área referente aos Direitos Minerários a 

qualquer tempo, desde que notificada formalmente com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência. 

 

 

 

 

 

9.8.4 Assunção das responsabilidades do projeto 

 

 

Apesar de poder vir a continuar vinculada ao projeto por toda a sua vida (com os 

royalties, etc.), a cedente, dele, regra geral, não mais terá ingerência direta.  

Antes do contrato, os direitos estavam titulados pelo cedente. Depois, se previsto que a 

transmissão deles ocorrerá com a celebração, a titularidade passará a ser do cessionário. 

Inúmeros são os órgãos onde tal informação pode estar contida (DNPM, órgãos ambientais, 

etc.). Quem conduzirá os trabalhos, dele zelando diretamente pelo cumprimento das normas 

governamentais, é o cessionário. Para evitar de eventualmente vir a ser responsabilizado por 

desobediências a essas normas pelo cessionário, é importante ao cedente a seguinte previsão: 

• Após a transferência dos Direitos Minerários, o cessionário deve assumir, perante os órgãos 

públicos e terceiros, toda e qualquer responsabilidade relacionada ao projeto outrora em 

favor do cessionário.  

Se até a assinatura do contrato, a responsabilidade pelos direitos minerários é do 

cedente, depois, passa o cessionário a ser o titular e responsável, por isso as cláusulas: 
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• Desde a data da assinatura do Contrato deve a CESSIONÁRIA assumir, perante os órgãos 

públicos e terceiros, toda e qualquer responsabilidade relacionada aos Direitos Minerários.  

• Quanto às responsabilidades decorrentes de fatos ou eventos anteriores à data de assinatura 

deste Contrato, a CEDENTE será única e exclusivamente responsável, mantendo a 

CESSIONÁRIA a salvo e indene de quaisquer demandas.  

• A CEDENTE autoriza a CESSIONÁRIA, desde já, a tomar quaisquer medidas para 

resguardar os Direitos Minerários, inclusive descontando dos pagamentos previstos nesse 

instrumento quaisquer montantes despendidos com defesas administrativas ou judiciais ou 

indenizações ou penalidades eventualmente aplicadas.  

 

 

9.8.5 Manter ativo os direitos minerários 

 

 

Independentemente de o projeto se tornar viável para o cessionário, ao cedente é 

fundamental a existência desses direitos perante os órgãos regulamentares.  

Se para o cessionário o projeto não mais passar a interessar, dele ele desistirá e os 

direitos retornarão à titularidade do cedente, o qual, posteriormente, pode encontrar 

comprador interessado no empreendimento70, vindo a com ele celebrar um outro CCDEM.  

Ocorre que a manutenção dos direitos minerários requer o cumprimento de obrigações 

pelos que o titularizam (pagamento de taxas, etc.). Estando o cessionário nessa titularidade, se 

ele der causa, por desleixo, à perda dos direitos, impossibilitará o cedente de fazer o projeto se 

tornar viável pelos trabalhos de terceiros, por meio de futuros CCDEM com outrem. Por isso 

é importante a redação: 

• O cessionário deve manter todos os pagamentos previstos neste Contrato, em caso de perda e 

caducidade dos Direitos Minerários, caso venha a dar causa à perda dos mesmos, não agindo 

com o zelo recomendado. 

                                                 
70 Vários projetos, por alguns considerados inviáveis, podem se tornar viáveis quando conduzidos por outros. Os 
motivos disso são inúmeros, apenas para citar alguns: (a) o cessionário 1 (que considerou o projeto infrutífero) 
não realizou os trabalhos segundo a correta interpretação geológica da área; (b) os prestadores de serviço do 
cessionário 1 cometeram erros que o levaram à falsa decisão de inviabilidade do projeto; (c) o preço do minério 
sob análise, ao tempo do cessionário 1, não recomendava a continuidade dos trabalhos, mas quando dos 
trabalhos pelo cessionário 2 (que o considerou promissor), a commoditie estava valorizada o bastante para 
justificar os investimentos; (d) as tecnologias (de extração, transformação, industrialização, etc.) disponíveis no 
mercado quando das pesquisas desenvolvidas pelo cessionário 1 impossibilitavam-no de prosseguir, mas ao 
tempo do desenvolvimento pelo cessionário 2, o que antes era impossível passou a ser realidade; etc.. 
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• O cessionário deve fazer de tudo o necessário para preservar e manter os direitos vigentes no 

DNPM, cumprindo suas obrigações e requerendo prorrogações no prazo do alvará, se 

necessário.  

 

 

9.8.6 Entregar ao cedente o valor a que se comprometeu com as pesquisas, caso nelas 

os investimentos programados não sejam feitos 

 

 

Conforme já informado, percebe-se um caráter de parceria nesse tipo de contrato, 

sobretudo pelo fato de haver vários pagamentos, de longo prazo, vinculados ao sucesso do 

empreendimento. Tanto que muitas vezes todos os pagamentos ao cedente ficam 

condicionados aos resultados positivos que o projeto for apresentando. Isso torna a execução 

das pesquisas especialmente relevantes também para o cedente.  

Se o cessionário celebrar o contrato e, por questões de política interna dessa 

organização (ter em sua carteira outros projetos mais promissores ou não ter capital para 

investir em todos os seus projetos), não executar os trabalhos de pesquisa, o cedente nada 

receberá quanto aos pagamentos atrelados aos eventos positivos do projeto, vez que estará 

paralisado o empreendimento. Por isso a previsão de investimentos mínimos e periódicos é 

importante, obrigando o cessionário a conduzir os trabalhos que concluirão ou não pela 

viabilidade do empreendimento. Redação como esta passa a ser aconselhável:  

• O cessionário irá pagar à cedente a diferença entre o valor ajustado no Anexo G (programa 

de pesquisas) e o valor efetivamente gasto nas pesquisas, caso a cedente não tenha gasto todo 

o valor previsto naquele anexo. Essa diferença se tornará exigível na data do desfazimento 

deste contrato. 

 

 

9.8.7 Adimplir os pagamentos pactuados 

 

 

Como em todo o contrato de compra e venda, também no de direitos minerários, uma 

das principais obrigações do cessionário é adimplir os pagamentos pactuados, os quais devem 

ser efetuados nos moldes previstos no contrato. 
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9.9 Indenização 

 

 

As obrigações das partes foram previstas e comentadas, mas caso alguma delas não 

cumpra o convencionado, a respectiva previsão de indenização orientará os acertos, evitando-

se deixar que juízes ou árbitros (câmaras arbitrais) decidam as repercuções desses eventuais 

descumprimentos. Por isso a importância de cláusula ditando que:  

• No caso de qualquer insuficiência, imprecisão, incorreção ou descumprimento das 

declarações, garantias e obrigações assumidas neste Contrato, a Parte inadimplente (“Parte 

Inadimplente”) se obriga a indenizar a Parte inocente (“Parte Prejudicada”). Ademais, 

pagará pelo valor integral de quaisquer perdas, danos, ou obrigações pecuniárias de 

qualquer espécie, juros, multas, taxas judiciárias, honorários advocatícios e outras despesas 

conexas (em conjunto “Danos”), direta ou indiretamente resultantes do inadimplemento.  

 

 

9.10 Declarações das Partes 

 

 

Como vimos, há as declarações típicas da cedente, aquelas inerentes à cessionária e, 

por fim, as comuns a ambas, que podem ser resumidas nos subitens abaixo, prevendo-se que 

resultam de declarações da cedente, cessionária e seus representantes e procuradores, estando 

eles declarando e garantindo o que se segue:  

 

 

9.10.1 Poderes para transacionar 

 

 

A regularidade dos poderes detidos pelas partes para transacionar é pré-requisito que 

valida sua legitimidade. Recomenda-se a seguinte cláusula: 

• As partes declaram que detêm poderes para celebrar e cumprir este Contrato, assim como 

para realizar todos os atos necessários à celebração e cumprimento do mesmo. 
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9.10.2 Sociedades e procurações válidas 

 

 

Na mesma linha de raciocínio que recomenda a cláusula apontada no item anterior, as 

presentes: 

• As partes declaram e garantes que as sociedades foram devidamente constituídas e são 

validamente existentes sob as leis de seus países tendo competência para celebrar o presente 

Contrato.  

• As procurações e respectivos poderes outorgados estão plenamente vigentes e em 

consonância com a legislação pátria, e os procuradores constituídos têm plenos poderes para 

firmar este Contrato e os demais documentos a ele relacionados.  

• Não há qualquer impedimento legal, contratual ou judicial que impeça a celebração desse 

contrato, ou dificulte a sua execução.  

 

9.10.3 Celebração autorizada 

 

 

Completando a regularidade da legitimidade das partes: 

• As partes declaram e garantem que praticaram todos os atos necessários para autorizar a 

celebração e execução do presente Contrato, e este representa um compromisso válido, 

vinculante e exigível. 

 

 

9.10.4 Ausência de impedimentos 

 

 

Algum contrato anteriormente assinado, ou disposição normativa pode impossibilitar a 

tratativa, por isso: 

• As partes asseguram que nenhuma disposição de contratos dos quais as partes sejam partes 

impede a celebração e/ou o cumprimento do presente instrumento. 

 

 

9.10.5 Ausência de pendências/conflitos  
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Algo que pode postergar o projeto ou mesmo vir a anular a tratativa, causando enorme 

prejuízo às partes, é a existência de pendências ou conflitos: 

• As partes declaram que a celebração do Contrato não conflitará, resultará em infração ou 

constituirá infração a qualquer lei, regra governamental, regulamento, julgamento, decreto 

ou ordem a que esteja submetida, ou a qualquer disposição de hipoteca, penhora, 

arrendamento, contrato ou outro instrumento do qual algum dos contratantes seja parte. 

 

 

 

 

9.10.6 Desonerar eventual restrição aos direitos 

 

 

Se, depois, as partes descobrirem (especialmente o cessionário) que alguma restrição 

pendia sobre os direitos minerários, é bem provável que a anulação do contrato e 

restabelecimento do status quo lhe traga mais prejuízos que a solução dessas pendências.  

A filosofia do contrato deve pautar na manutenção da validade da tratativa. Sua 

anulação por motivo não desejado pela cessionária (que é quem arca com enormes custos) é 

medida última. Para evitar rescisões indesejadas pela cessionária, mesmo se por elas ela fosse 

indenizada, aconselha-se redigir cláusula que deixe para a cessionária a escolha da solução 

desses problemas:  

• Caso exista, na ocasião dos registros da transferência dos Direitos Minerários e da Fazenda 

(caso também o imóvel seja negociado, coincidindo de o cedente ser também superficiário), 

alguma pendência/irregularidade que impeça ou protele a transferência desses direitos 

(títulos), à CESSIONÁRIA facultar-se-á (i) suspender os próximos pagamentos até a devida 

regularização; (ii) rescindir o contrato, ocasião em que a CEDENTE deve devolver as 

parcelas já pagas acrescidas de multa de 30% (trinta por cento); ou (iii) pagar, em 

substituição à CEDENTE, quaisquer montantes devidos para resolver as possíveis 

pendências, descontando-se tais despesas nas parcelas dos pagamentos previstos neste 

contrato. Assim, p. ex., poderá a CESSIONÁRIA descontar dos pagamentos à CEDENTE 

valores suficientes à garantia de órgão administrativo ou judicial que eventualmente tenha 

ordenado alguma restrição, no intuito de desonerar os Direitos Minerários e a Fazenda 

(depósito monetário funcionará como garantia judicial ou administrativa em substituição aos 

mencionados direitos), bem como descontar valores despendidos com honorários 

advocatícios, peritos, multas ou outras penalidades. São exemplos de restrição: 
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penhoras/arrestos/seqüestros em razão de dívidas da CEDENTE ou de suas sócias ou 

procuradores, ou qualquer espécie de bloqueio que restrinja o uso, gozo ou fruição desses 

direitos. 

 

 

 

9.11 Transferência dos Direitos Minerários 

 

 

Esse tópico aduz sobre a cessão dos direitos minerários. Nele, informar-se-á se a 

cessão dos direitos ocorrerá de imediato ou em momento futuro.  

Cada vez mais, as partes tem optado em transferir, de imediato, a titularidade dos 

direitos minerários transacionados. Isso porque os investidores financiadores das empresas 

cessionárias tem feito essa exigência, receosos de o vendedor negociar a área com outro que 

venha a registrar primeiro no órgão regulador (DNPM), obtendo esse terceiro preferência 

sobre a área, semelhantemente ao que acontece aos cartórios de registro de imóveis, em que a 

preferência é de quem primeiro registra a transação imobiliária.  

Se os títulos não forem, de imediato, transferidos ao comprador, todos os trabalhos de 

pesquisa correrão em nome do vendedor. Este, então, corre o risco de ter seu nome 

eventualmente comprometido por alguma ilegalidade ante os trabalhos do comprador. Nesse 

caso, é importante uma cláusula em que o comprador concorda em respeitar a legislação 

brasileira, sobretudo a minerária e ambiental, no sentido de: 

a) conservar e proteger o meio ambiente; 

b) não alterar os sistemas de água natural; 

c) minimizar a agressão à vegetação e ao solo; 

d) utilizar as melhores tecnologias disponíveis para a realização dos trabalhos; 

e) antes de qualquer trabalho que requeira prévia autorização governamental 

(DNPM ou órgãos ambientais) ou particular (acesso às fazendas, junto aos 

superficiários), diligenciar no sentido de obter tais permissões.  

f) que o comprador se responsabilize por todo e qualquer trabalho realizado no 

projeto, independentemente se, nos órgãos públicos, a titularidade dos direitos 

está em nome do vendedor.  
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g) enfatizar que todo e qualquer procedimento (exemplo, coleta de material para 

testes de laboratório) devem ser feitos em respeito à legislação competente71. 

 

Assim, ao vendedor a cessão também acaba interessando. Elimina-se o risco de o 

cessionário cometer alguma irregularidade (dano ambiental, prejuízo a terceiros, etc.) e, por 

estarem os direitos em nome do cedente, este ser chamado a pagar tais despesas. O risco de 

isso acontecer é proporcional ao de o cessionário não pagá-lo, nos termos do contrato, e o de 

ele (vendedor) demorar muito a reconquistar (amigavelmente ou em juízo/arbitragem) a 

titularidade dos direitos a serem devolvidos. Por isso a cessão imediata do título, já com o 

primeiro pagamento, tem sido a medida mais aconselhada às partes. 

Por causa disso, vindo, no caso dos contratos de opção, as partes a convencionarem a 

imediata transferência dos direitos minerários ao cessionário, o eventual futuro exercício da 

opção (para os contratos de opção) passará a ter o caráter não de transferência dos direitos, 

mas de consolidação da transferência já efetivada. A propriedade dos direitos minerários é 

transferida ao cessionário no ato da assinatura do contrato em caráter resolúvel, podendo se 

consolidar ou não com o exercício da opção. 

 Exemplo 1: 

• A CEDENTE, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, cede e transfere à 

CESSIONÁRIA os Direitos Minerários nos termos e na forma do presente Contrato. 

• A CESSIONÁRIA, haja vista que receberá procuração da CEDENTE, protocolizará, junto ao 

DNPM a petição de transferência dos Direitos Minerários  para o nome dela 

(CESSIONÁRIA) em até 30 (trinta) dias úteis, contados da assinatura deste Contrato. 

Exemplo 2 – contratos de opção: 

• A transferência dos Direitos Minerários da cedente à cessionária dar-se-á em um dos 

seguintes momentos, o que ocorrer primeiro: 

� no prazo de 10 (dez) dias da data de exercício da Opção. 

� no prazo de 10 (dez) dias da data do pagamento da quarta parcela prevista 

nesse contrato, mesmo que a PROMISSÁRIA ainda não tenha exercido a Opção, 

desde que os pagamentos das parcelas anteriores tenham sido feitas e as demais 

obrigações vencidas anteriormente tenham sido cumpridas. 

 

                                                 
71 Exemplo: se a parte deseja retirar amostra de solo em que seja necessária a supressão de vegetação, deve, 
antes, solicitar autorização junto os órgãos ambientais (IEF – Instituto Estadual de Florestas; etc.).  
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9.11.1 Forma da transferência  

 

 

Haja vista a necessidade de o DNPM ratificar a cessão dos direitos minerários, é 

possível que, além do protocolo do documento, nesse órgão, informando da cessão, as partes 

prevejam que o cedente, caso o DNPM faça alguma exigência, tenha que cumprir alguma 

obrigação para que a transferência aconteça rápida e corretamente. Por isso, não é dispensável 

pactuar: 

• A transferência dos Direitos Minerários será realizada mediante protocolo do Termo de 

Cessão e Transferência de Direitos Minerários assinado e do ofício junto ao DNPM, ocasião 

em que se requererá seja averbado tal Termo, conforme constam do Anexo C.1. A CEDENTE 

se compromete a: 

� Atender todas as exigências necessárias para que a transferência dos Direitos 

Minerários seja efetivada e averbada junto ao DNPM, devendo prestar todas as 

informações e apresentar todos os documentos que sejam ou venham a ser 

necessários para esta finalidade.  

� Fornecer à CESSIONÁRIA, no ato da assinatura desse contrato e quando 

preciso for, todos os documentos originais referentes aos Direitos Minerários 

que estejam em sua posse.  

� Fornecer Procuração à CESSIONÁRIA, outorgando-a totais poderes para 

transferir os Direitos Minerários na data da celebração deste Contrato. 

 

 

9.12 Rescisão antecipada do Contrato 

 

 

Como vimos, uma das  principais características dos CCDEM é a sua possibilidade de 

rescisão, pelo cessionário, a qualquer momento, sem que seja necessário precisar os motivos.  

 

 

9.12.1 Do direito do cessionário de não continuar o projeto 
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A cessionária é quem tem o maior poder quanto à rescisão do contrato. A ela é 

facultado rescindir unilateralmente, o que se denomina resilição unilateral. É imprescindível 

cláusulas assim: 

• A CESSIONÁRIA poderá, a qualquer momento, ao seu inteiro critério, sem necessidade de 

precisar os motivos, e sem nenhuma multa ou penalidade de qualquer natureza, declarar 

rescindido o presente contrato, mediante notificação à CEDENTE através de comunicação 

por escrito de sua intenção (“Notificação de Resilição Unilateral”). O presente contrato será 

considerado rescindido a partir da data de recebimento dessa notificação. 

• A partir da data da entrega pela CESSIONÁRIA da Notificação de Resilição Unilateral à 

CEDENTE, nenhuma das Partes terá nenhuma obrigação ou responsabilidade perante a 

outra, com exceção: (i) das obrigações contidas nas cláusulas que tratam da indenização 

(desde que tenha havido algum inadimplemento no período de execução do contrato) e aquela 

relacionada ao dever de confidencialidade; além (ii) da obrigação de transferir de volta para 

a CEDENTE os Direitos Minerarios.  

 

 

9.12.1.1 Da não vedação dessa cláusula pelo artigo 122 do CC 

 

 

As cláusulas contratuais indicadas como exemplo, supra, a princípio, podem parecer ir 

de encontro à vedação prevista no artigo 122 do código civil, que proíbe as condições 

puramente potestativas nos contratos:  

 
Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem 
pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que 
privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma 
das partes. 
 

Todavia, no âmbito dos contratos de exploração mineral, pelas características desse 

tipo contratual, a norma do 122, se obrigatória fosse, inviabilizaria a atividade de pesquisa 

mineral oriunda desse tipo de relação contratual.  

Três seriam os principais argumentos para justificar a não aplicação desse dispositivo 

legal. O primeiro refere-se às peculiaridades dessa realidade e ao fato de os contratos de 

cessão funcionarem, de fato, com características típicas dos contratos de opção. O segundo 

refere-se ao fato de, a princípio, o alvará de pesquisa não estar revestido de caráter 

econômico. E o último argumento é no sentido de, se o cedente, então submetido a uma 

norma de direito público (que o autoriza a, em qualquer momento, poder renunciar do alvará 
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de pesquisas), tem poder para desistir do alvará de pesquisa que então titularizava, também ao 

cessionário, frente uma cláusula contratual (advinda da autonomia privada - direito privado - 

mas nítida extensão dessa mesma norma de direito público então titulada pelo cedente), deve 

ser mantido esse direito.  

Quanto ao primeiro argumento, temos que todo contrato de cessão de direito mineral, 

mesmo os que transferem o título minerário de imediato, tem várias características típicas do 

contrato de opção (ver tópico “Contrato de opção de compra de direitos minerários”). Na 

verdade, essa faculdade de resilição unilaterial pela cessionária seria uma espécie de exercício 

da opção (típica dos contratos de opção) às avessas, pela indireta. Haveria uma cláusula de 

opção implícita nos CCDEM. A previsão do exercício dessa opção nos CCDEM é invertida. 

Em vez de o exercício positivo da opção ser para continuar o contrato, na verdade, o exercício 

positivo é no sentido de rescindi-lo, pela faculdade de resilição unilateral. Os efeitos práticos 

da opção direta, nos moldes do contrato de opção, e da indireta, como geralmente prevista nos 

CCDEM, acabam sendo os mesmos. 

O pagamento inicial, normalmente previsto para a data da assinatura do instrumento e, 

não havendo este, os investimentos a que o cessionário se compromete na área, sem dela, 

antes, ter dados concretos e contundentes quanto à sua viabilidade econômica, representam a 

contraprestação do cedente, o qual, mesmo com uma eventual posterior desistência do projeto 

pelo cessionário, terá recebido, em contrapartida, a expectativa desses investimentos do 

cessionário para tentar tornar o projeto viável. Com a desistência, recuperará o cedente o 

projeto, no mesmo estado ou com mais informações, além do respectivo título minerário.  

O artigo 122 visa proteger a parte que não recebe o direito de, ao seu puro arbítrio, 

poder desistir do contrato. Essa proibição do 122 somente tem sentido lógico nos contratos 

em que a parte que não possuísse esse direito sofresse perdas com a decisão do outro, que o 

tivesse.  

Os contratos de cessão de direitos minerários, por suas características semelhantes aos 

de opção72, não apenas não lesa o cedente que não possui essa faculdade, como só tem razão 

de ser se previsto ao cessionário tal direito unilateral. Se o comprador fosse obrigado a arcar 

com todos os compromissos, não podendo desistir do projeto, certamente não celebraria um 

contrato em que, além da grande possibilidade de ele perder muitos recursos com os trabalhos 

de pesquisa, ainda tivesse de arcar com o risco de vir a ter de, independentemente da 
                                                 

72 A própria transferência da titularidade do empreendimento ao cessionário é resolúvel. Desistido do projeto, os 
direitos minerários devem ser devolvidos ao cedente.  
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viabilidade do empreendimento, adimplir todos os pagamentos ao cedente. Neste caso, 

cairíamos na situação em que a contraprestação do cessionário revelar-se-ia manifestamente 

desproporcional ao valor da prestação do cedente (entrega dos direitos minerários). 

A principal característica desses contratos é o risco. É muito alto. Nenhum comprador 

aceitaria se obrigar a todas as suas possíveis cláusulas se não lhe fosse facultado, a qualquer 

momento, desistir de tudo. Toda a estrutura do contrato é construída nesse sentido. Os 

pagamentos são negociados para que aconteçam na medida em que o projeto vá se mostrando 

viável. Assim não se revelando, pode e deve o cessionário dele desistir. 

Se, por um lado, o cessionário tem esse “privilégio” unilateral de, a qualquer 

momento, poder desistir do contrato (reciprocidade que não é facultada ao cedente), por outro, 

caso ele assim exerça esse direito seu, terá de devolver o empreendimento ao vendedor, o qual 

poderá renegociá-lo com outrem que esteja disposto a conduzir o empreendimento. Exemplo 

de cláusula contratual: 

• No transcorrer de todo o Projeto a CESSIONÁRIO poderá optar, a critério exclusivo de seus 

diretores, sem precisar explicar os motivos, até o dia do vencimento de cada um dos eventuais 

pagamentos, em não continuar com o Projeto.  

� Parágrafo único: Optando a CESSIONÁRIO pelo não prosseguimento do 

Projeto, este deverá ser devolvido ao CEDENTE. 

Esse tipo de cláusula pode dar uma pseudo sensação de que o vendedor, quando da 

negociação do contrato, deve pressionar no sentido de o projeto ser vendido pelo preço mais 

caro possível, mesmo que tais valores “sufoquem” demais o comprador, deixando “sensíveis” 

suas finanças, sob o  argumento de que, se, depois, o preço se mostrar realmente elevado, o 

comprador pode, então, desistir do empreendimento. Acontece que negociar um projeto ainda 

em fase inicial é difícil tarefa. Mais árduo ainda é, depois, revender um projeto que já foi 

trabalhado e desistido por uma outra empresa. O empreendimento, independentemente do 

motivo da desistência do primeiro comprador, acaba passando a ser um pouco mal visto pelo 

mercado. Desfazer esse preconceito não é tão fácil. Por isso o vendedor deve negociar o 

empreendimento sem buscar “sufocar” demais o comprador. O objetivo das partes assemelha-

se mais ao de uma sociedade, com cooperação entre elas, que de uma troca imediatista de 

propriedades. 

Quanto ao segundo argumento de validade dessa cláusula (não vedação dela pelo 

artigo 122 do CC), temos que o alvará não tem, em sua essência, caráter econômico. Sua 

principal consequência é atribuir o direito de prioridade na exploração dos recursos minerais. 
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Nossa legislação sequer permite onerá-lo. Já a concessão de lavra, ela, sim, tem caráter 

nitidamente econômico, podendo, inclusive, ser onerada (o alvará de pesquisa, não).  

O principal objeto do alvará de pesquisa é autorizar os trabalhos de exploração, os 

quais tentarão definir a jazida, avalia-la e apurar a viabilidade do seu aproveitamento 

econômico (art. 14 do Código de Mineração). Isso é sinônimo de muitos gastos e elevado 

risco. Nessa etapa, não se sabe se o projeto refletirá futuros proveitos econômicos, pelo 

contrário.  

Já a concessão de lavra, diferentemente do alvará de pesquisa, tem caráter nitidamente 

econômico. Willian Freire já explicou em seu “Comentários ao Código de Mineração" que a 

concessão de lavra tem: 

 

“valor econômico proporcional ao da jazida, uma vez que tal concessão faculta a 
exploração do minério pelo concessionário, até o exaurimento da mina, e é alienável 
e transmissível a terceiros que satisfaçam as exigências legais e regulamentares da 
mineração (Código de mineração, art. 55). O título de concessão de lavra é, pois, um 
bem jurídico negociável como qualquer outro, apenas sujeito às formalidades da 
legislação minerária do País. O seu valor econômico integra-se ao patrimônio do 
titular e é comerciável, como os demais bens particulares". (FREIRE, 2002) 

 

Até o Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido: 

 

O sistema minerário vigente no Brasil atribui, à concessão de lavra - que constitui 
verdadeira res in comercio -, caráter negocial e conteúdo de natureza econômico-
financeira. O impedimento causado pelo Poder Público na exploração empresarial 
das jazidas legitimamente concedidas gera o dever estatal de indenizar o minerador 
que detém, por efeito de regular delegação presidencial, o direito de industrializar e 
de aproveitar o produto resultante da extração mineral. Objeto de indenização há de 
ser o título de concessão de lavra, enquanto bem jurídico suscetível de apreciação 
econômica, e não a jazida em si mesma considerada, pois esta, enquanto tal, acha-se 
incorporada ao domínio patrimonial da União Federal. A concessão de lavra, que 
viabiliza a exploração empresarial das potencialidades das jazidas minerais, investe 
o concessionário em posição jurídica favorável, eis que, além de conferir-lhe a 
titularidade de determinadas prerrogativas legais, acha-se essencialmente 
impregnada, quanto ao título que a legitima, de valor patrimonial e de conteúdo 
econômico. Essa situação subjetiva de vantagem atribui, ao concessionário da lavra, 
direito, ação e pretensão à indenização, toda vez que, por ato do Poder Público, vier 
o particular a ser obstado na legítima fruição de todos os benefícios resultantes do 
processo de extração mineral." (MELLO, 1997) 

 

Esse direito potestativo de resilição conferido ao cessionário nos CCDEM vem para 

compensar o seu enorme risco. E esse raciocínio é tão lógico para as partes que, até o 

momento, não tivemos conhecimento de nenhuma lide em que as partes tenham argumentado 

com base nessa vedação prevista no artigo 122 do CC. 
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Por fim, o último argumento que afasta a incidência da vedação prevista no artigo 122 

aos CCDEM é que, certos que no âmbito das pesquisas minerais um titular de um alvará de 

pesquisa pode, a qualquer momento e sem a necessidade de precisar os motivos, renunciar de 

uma área perante o DNPM (artigo 22, II, do CM), na medida em que o cessionário celebra 

contrato para ocupar a posição do cedente nessa realidade junto ao órgão regulador, tem-se 

que ao cessionário, pelas mesmas características da atividade que autorizaria o antigo titular 

(cedente) a renunciar a qualquer momento, também fica apto a desistir do contrato. Ocorre 

que, assim optando, ele, em vez de desistir perante o DNPM, renuncia frente o cedente, para 

quem os direitos serão, então, devolvidos.  

O cedente não perde os direitos em razão da resilição pelo cessionário. Em 

comparação grosseira mas refletindo a mesma lógica, seria como se o cedente fizesse as vezes 

do DNPM no que tange a eventual intenção de desistência da área pelo cessionário.  

Os três argumentos supra, em conjunto, revelam suficiente grau de convicção quanto à 

legalidade da condição puramente potestativa de o cessionário, a qualquer momento, poder 

desistir do contrato.  

A não incidência do artigo 122 do CC nos CCDEM é uma das principais maneiras 

para encorajar os investidores a se arriscarem nessa atividade. Sobre esse assunto, sugere-se 

ao leitor o tópico “Atribuição do direito de resilição unilateral imotivada para o cessionário”, 

no capítulo “Análise Econômica dos Contratos de Exploração Mineral” dessa dissertação.  

 

 

9.12.1.2 Cancelamento dos pagamentos posteriores 

 

 

Antes da eventual resilição unilateral pela cessionária, possivelmente, várias 

obrigações já terão sido cumpridas pelas partes e inúmeras outras ainda estariam pendentes. 

Pela natureza da atividade e características do contrato, o justo, para ambos, é que as partes 

estabeleçam, para os pagamentos futuros, que: 

• Exercendo a CESSIONÁRIA o seu direito de resilição unilateral, todos os pagamentos 

posteriores ficam cancelados, não devendo a CESSIONÁRIA efetuar qualquer parcela dos 

pagamentos previstos neste Contrato à CEDENTE, em que as datas de vencimento sejam 

posteriores à data da Notificação de Resilição Unilateral. 
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9.12.1.3 Não restituição das parcelas já pagas  

 

 

E, para os pagamentos já realizados, o que se harmoniza às demais cláusulas seria: 

• Ocorrendo a Notificação de Resilição Unilateral, as parcelas já pagas pela CESSIONÁRIA à 

CEDENTE até a data da notificação não serão restituíveis, pertencendo o valor dos 

pagamentos efetivados antes da Notificação de Resilição Unilateral à CEDENTE, não 

cabendo qualquer restituição à CESSIONÁRIA. 

 

 

9.12.1.4 Restituição dos direitos minerários ao cedente 

 

 

A forma e detalhes da devolução dos direitos minerários também são aconselháveis de 

serem previstas pormenorizadamente: 

• Ocorrendo a Notificação de Resilição Unilateral, deve a CESSIONÁRIA transferir de volta à 

CEDENTE, sem que qualquer pagamento seja devido, e à custa da CESSIONÁRIA (inclusive 

quanto aos impostos e taxas pendentes), a titularidade dos Direitos Minerários. Fica desde já 

certo e acordado que tal transferência será a única compensação devida pela CESSIONÁRIA 

pela resilição antecipada do Contrato, nada mais cabendo à CEDENTE reclamar da 

CESSIONÁRIA. 

 

 

9.12.2 Rescisão por inadimplemento da cedente  

 

 

Como vimos, a Cedente também tem obrigações contratuais a adimplir. Caso o 

empreendimento não se mostre viável por culpa do cedente, isso é um evento grave, que 

requer cláusulas mais severas: 

• A CESSIONÁRIA terá, ainda, o direito de rescindir o Contrato, mediante notificação à 

CEDENTE, a qualquer tempo, (i) em caso de descumprimento pela CEDENTE de qualquer 

obrigação prevista no Contrato que não seja curada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 

contados da comunicação enviada pela CESSIONÁRIA à CEDENTE informando do 

inadimplemento, ou (ii) em caso de inveracidade ou imprecisão de qualquer declaração e 

garantia prestada pela CEDENTE neste Contrato.  
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� Caso ocorra a rescisão do Contrato com base no disposto nesta Cláusula, não 

será devido qualquer valor à CEDENTE, e esta ainda estará obrigada a 

restituir à CESSIONÁRIA toda e qualquer quantia paga pela CESSIONÁRIA em 

decorrência do presente Contrato, incluindo o dever de indenizar à 

CESSIONÁRIA todos os investimentos realizados por esta no projeto, sem 

prejuízo de eventuais indenizações por perdas e danos que possam ser 

reclamadas pela CESISONÁRIA. 

Contudo, a viabilidade do empreendimento não pode ficar a critério da cedente, mas 

da cessionária. Do contrário, a cedente, desejando rescindir o contrato (por ter recebido 

proposta mais interessante de terceiro, por exemplo), poderia descumprir alguma obrigação e 

requerer a rescisão, como prevista em contrato, por culpa sua (para poder renegocia-lo com 

outrem), mesmo que a cessionária “relevasse” a culpa da cedente e focasse na busca da 

viabilidade do projeto, objeto e razão de ser da avença. Por isso, sugere-se: 

• Em caso de inadimplemento de quaisquer obrigações da CEDENTE, o exercício do direito de 

rescisão facultado à CESSIONÁRIA não é obrigatório e depende exclusivamente da vontade 

da CESSIONÁRIA, sendo facultado à CESSIONÁRIA tomar todas as medidas necessárias 

para resguardar os direitos estabelecidos no presente Contrato, e descontar dos pagamentos 

estabelecidos neste Contrato todos os custos em que incorrer para resguardar e defender os 

direitos afetados pelo inadimplemento da CEDENTE. 

 

 

9.12.3 Rescisão por inadimplemento da cessionária 

 

 

Por sua vez, a faculdade de rescindir ou não, a qualquer momento, o projeto, pela 

cessionária, tem limites. Esse direito somente lhe é confiado caso ela própria esteja cumprindo 

as suas obrigações. Assim: 

• Caso a CESSIONÁRIA, sem motivo salvaguardado por este Contrato, não cumpra as 

obrigações de pagamento previstas, ela será notificada do seu inadimplemento e, 

permanecendo o descumprimento dessas obrigações, culminará na rescisão deste contrato. 

Seu eventual débito deverá ser adimplido no prazo máximo de 20 dias contados dessa 

notificação.  

• Caso eventual rescisão pela CEDENTE, com base neste item, ocorra, ela CEDENTE terá o 

direito a receber, via depositário, de volta, a titularidade dos Direitos Minerários. Nesse 
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caso, a CEDENTE irá notificar o DEPOSITÁRIO, com cópia para a CESSIONÁRIA, fazendo 

acompanhar sua notificação de (ii) cópia autenticada do documento emitido por instituição 

bancária comprovando a não transferência do pagamento para a(s) conta(s) informada(s) 

por escrito pela CEDENTE, e (ii) cópia autenticada do comprovante de entrega da 

notificação à CESSIONÁRIA. O DEPOSITÁRIO terá então  o prazo de 3 (três) dias úteis da 

data de recebimento da notificação para entregar à CEDENTE os Documentos de 

Transferência. Essa entrega deve ser feita, em mãos, à pessoa designada na notificação que 

lhe for enviada pela CEDENTE, a qual providenciará o respectivo protocolo junto ao DNPM, 

consolidando-se a (re)transferência dos Direitos Minerários para o nome da CEDENTE. 

• Exceto pelo dever de devolver a titularidade dos Direitos Minerários, as Partes 

expressamente acordam que a partir da data da rescisão, nenhuma das Partes terá qualquer 

obrigação ou responsabilidade perante a outra, com exceção das obrigações de 

confidencialidade e da obrigação da CESSIONÁRIA de efetuar o pagamento das parcelas já 

vencidas à data dessa notificação, não cabendo, entretanto, qualquer direito à CEDENTE de 

reclamar pagamentos que ainda não tenham vencido até a data da rescisão. A CEDENTE 

concorda que esta é a única hipótese de rescisão unilateral por parte da CEDENTE.   

 

 

9.12.4 Término por comum acordo  

 

 

Assim como a vontade mutua das partes constitui e traz vida à tratativa, ela também, 

com a concordância de ambas, pode desconstituir ou modificar o contrato: 

• Exceto conforme expressamente estabelecido na cláusula que trata da rescisão antecipada do 

contrato, este Contrato não poderá ser rescindido, denunciado, ou de qualquer outra forma 

terminado por nenhuma das Partes, salvo de comum acordo. 

 

9.12.5 Efeitos do término do contrato  

 

 

O empreendimento objeto de um CCDEM costuma ser intensamente trabalhado pela 

cessionária (no caso de Joint Venture, por ambas as partes), por um considerável período de 

tempo. Todo esse trabalho gera conseqüências juridico-administrativa que não desaparecem 

com a simples rescisão do instrumento. Como efeitos disso: 

• Caso o Contrato venha a ser terminado nos termos desse contrato, a cessionária deverá: 
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� Devolver imediatamente para a cedente os Direitos Minerários, livre de todo e 

quaisquer danos ou prejuízos de outros ônus, inclusive ambientais, causados 

pelas operações da cessionária. 

� Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da data do término, liberar a área 

referente aos Direitos Minerários, devendo retirar qualquer pessoal ou 

equipamento sob sua responsabilidade. 

� Abster-se de exigir da cedente a devolução do valor investido em trabalhos de 

pesquisa ou pago com relação à Opção (para os contratos de opção), salvo na 

hipótese da rescisão ocorrida com base na rescisão unilateral pela cessionária. 

� Ser responsável pelo pagamento de eventuais taxas anuais por hectare (imposto 

TAH) que estejam vencidas. 

Se a cessionária, formalmente, já devolveu os direitos minerários, não deve ela 

permanecer na área, sob pena de ter dificuldades de provar que, após a devolução formal do 

contrato, eventual dano acorrido em data posterior não foi provocado por ela (que permaneceu 

no projeto).  

Se alguma taxa anual por hectare (sobre esse imposto, ver tópico “Dos regimes de 

autorização de pesquisa e concessão de lavra”) tiver vencido ao tempo da gestão do 

cessionário, antes da rescisão, significa que aconteceu o fato gerador do imposto, dando lastro 

à responsabilização do cessionário por essa dívida. Ao cessionário deve ser exigido o 

pagamento, caso ele não o tenha feito. 

Questão de relevante interesse ao cedente é a previsão de devolução das informações 

das pesquisas, caso o contrato seja rescindido: 

� A cessionária deverá entregar imediatamente para a cedente, em local por esta 

indicado, todos os dados, informações, relatórios, estudos de viabilidade, testes, 

amostras testemunhos relativos aos Direitos Minerários, assim como apresentar 

autorização perante os laboratórios, empresas de geofísica e similares para que 

a cedente possa ter acesso aos dados gerados pelos trabalhos de pesquisa 

realizados pela cessionária.  

� A cessionária transferirá à cedente a propriedade de tais informações, livre de 

todo e quaisquer ônus e ou custos. 

Essa cláusula é muito importante para o cedente. Já tivemos oportunidade de ver 

contratos em que o cedente não negociou cláusula como essa e acabou tendo prejuízos. Isso 

porque todas as informações geológicas tem um custo muito elevado para serem descobertas. 
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Como dissemos supra, o valor negociado no contrato, sobretudo o pagamento inicial, variará 

principalmente em razão dos trabalhos promovidos pelo cedente e qualidade dessas 

informações. A ausência dessa cláusula obriga o cessionário a devolver os direitos, mas não 

as informações que foram geradas com as suas pesquisas. O cedente, após receber de volta a 

propriedade minerária, terá muito mais dificuldades em renegociar a área com terceiros. Se 

estivesse de posse dos resultados, poderia, por exemplo, provar que o projeto era, sim, 

geológicamente promissor, mas o cessionário dele desistiu por dificuldades financeiras 

internas, ou por crise internacional generalizada, como a se viu no segundo semestre de 2008. 

Esse novo comprador não teria de refazer todos os trabalhos já feitos, economizando tempo e 

dinheiro. O projeto, em sua eventual renegociação com terceiros, teria mais valor. 

 

 

9.13 Confidencialidade 

 

 

Como vimos, as informações geológicas e direitos minerários são importantes e 

valiosos bens. Tão relevantes que até o Estado reservou-lhe órgão e código próprio para 

controle.  

Para as partes, suas informações e estratégias empresariais são muito importantes para 

o sucesso dos empreendimentos. Elas devem ser preservadas. As cláusulas que tratarem da 

confidencialidade podem ser mais ou menos complexas, podendo: 

a) descrever o processo de divulgação de informações; 

b) indicar para quem o acordo pode ser liberado de ser confidencial; 

c) informar qual a informação permanece confidencial após a rescisão do contrato; 

d) listar as regras para contatos com imprensa e concorrentes, etc.. 

 

 

9.13.1 Confidencialidade para a cedente 

 

 

No geral, todas as informações relacionadas ao projeto são consideradas confidenciais, 

e preveem-se as exceções a essa regra geral: 
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• Qualquer informação relacionada aos Direitos Minerários, bem como os termos do Contrato 

(“Informações Confidenciais”) deverão ser considerados como confidenciais e não poderão 

ser revelados pela CEDENTE a terceiros, exceto nas seguintes condições: 

 

 

9.13.2 Pessoas autorizadas  

 

 

� A CEDENTE poderá divulgar Informações Confidenciais para seus auditores, 

advogados, representantes e demais pessoas que necessitem de informações 

para assessoria com relação ao Contrato, desde que tais pessoas sejam 

informadas das condições confidenciais das Informações, sendo certo que tais 

pessoas estarão sujeitas às mesmas obrigações de confidencialidade aqui 

estabelecidas e responderão solidariamente com a CEDENTE por perdas e 

danos à CESSIONÁRIA em caso de violação do seu dever de confidencialidade. 

 

 

9.13.3 Exigências jurídico-legais  

 

 

� A CEDENTE poderá divulgar Informações Confidenciais cuja divulgação seja 

exigida por dispositivo legal ou ordem judicial, devendo se limitar a divulgar, 

estritamente, o que tiver sido exigido, ficando obrigada ainda a notificar a 

CESSIONÁRIA de tais exigências no menor tempo hábil para que esta possa, se 

for o caso, tomar as medidas judiciais cabíveis para resguardar as Informações 

Confidenciais. 

 

 

9.13.4 Consentimento da cessionária  

 

 

� A CEDENTE poderá divulgar Informações Confidenciais mediante 

consentimento da CESSIONÁRIA. Permanece, contudo, a obrigação de 

informar os terceiros e obter seu consentimento acerca do indispensável sigilo.  



 

 

 

169

 

 

9.13.5 Legislação alienígena  

 

 

� A CEDENTE poderá divulgar Informações Confidenciais que forem exigidas 

pelas leis do país onde possuir ações negociadas em Bolsa de Valores, devendo, 

porém, previamente, apresentar o teor de tais notícias à CESSIONÁRIA. 

 

 

9.13.6 Desenquadramento como confidencial  

 

 

� Qualquer Informação Confidencial que se torne de conhecimento público 

através de ato ou omissão que não esteja em desconformidade com esta 

cláusula de confidencialidade, deixará de ser considerada como Informação 

Confidencial. 

 

 

 

9.13.7 Limites  

 

 

� Em caso de eventual divulgação das condições comerciais que seja exigida por 

lei ou ordem judicial, estas deverão ater-se aos valores e bases de pagamento.  

 

 

9.13.8 Confidencialidade para a cessionária  

 

 

Como se percebe, regra geral é a cessionária quem conduzirá os trabalhos 

exploratórios. Ela quem estará submetida diretamente às incertezas e concorrência no 

mercado. É quem tem a perder com o vazamento das informações. Por isso:  
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• Haja vista que será a CESSIONÁRIA (ou pessoa por ela indicada/escolhida/contratada/do 

mesmo grupo) quem conduzirá todos os trabalhos referentes aos Direitos Minerários, e que 

esse tipo de atividade requer estratégias/procedimentos (negociais, mercadológicas, 

administrativa, etc.) influenciadas por inúmeras questões que podem refletir no sucesso do 

empreendimento, não pode ela estar sujeita a qualquer tipo de limite a título de “Informações 

Confidenciais”, imposição que comprometeria a eficiente execução desse contrato e que 

prejudicaria, inclusive, a CEDENTE, vez que há pagamentos vinculados aos resultados. 

 

 

9.14 Legislação aplicável e jurisdição 

 

 

Por todos os lados que se examinem, os contratos de exploração tem nítido caráter 

internacionalizado: seu preço é definido em dólar, pelas commodities, as empresas e/ou 

capital que desenvolve os trabalhos advém predominantemente do exterior, as técnicas e 

conceitos sofrem forte influência de outros países, etc..  A necessidade de um tópico no 

contrato para tratar dessa multiplicidade de questões relacionada à legislação aplicável e 

jurisdição faz-se necessário. 

 

9.14.1 Lei nacional  

 

 

A legislação de referência, como o contrato é celebrado no Brasil, deve ser a pátria.  

Pode-se estabelecer se, eventualmente, a jurisdição nacional não aceitar os 

conceitos/definições propostos por esse contrato, e não tendo correlação nacional semelhante, 

qual  deve ser o conceito utilizado. Basicamente:  

• Este Contrato deverá ser interpretado e regido de acordo com as Leis da República 

Federativa do Brasil.  

 

 

9.15 Arbitragem 
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Um importante instrumento utilizado pelas empresas de pesquisa mineral e mineração 

para a solução dos conflitos é a arbitragem. 

No geral, redige-se: 

•  Fica ajustado pelas Partes que qualquer controvérsia ou reivindicação decorrente ou 

relativa ao Contrato será dirimida por arbitragem, de acordo com as regras da Câmara de 

Arbitragem XXXX, por três árbitros nomeados de acordo com tais regras. O local da 

arbitragem será a Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. A sentença arbitral 

será final e vinculará as Partes pertinentes, podendo ser executada em qualquer juízo 

competente. As Partes renunciam a qualquer direito de recurso, na medida em que tal direito 

possa ser legalmente renunciado. 

Sobre esse assunto, recomendamos a leitura do tópico “Insuficiência das informações 

e arbitragem” dessa dissertação. 

 

 

9.15.1 Direito a medidas judiciais  

 

 

Por suas características, às medidas judicias algumas situações devem ser ressalvadas: 

• Não obstante as disposições acima, cada Parte permanece com o direito de requerer medidas 

judiciais: (a) para compelir a arbitragem; (b) para obter medidas liminares de proteção de 

direitos previamente à instauração ou durante o procedimento de arbitragem, não sendo tal 

medida interpretada como uma renúncia do procedimento arbitral pelas Partes; e (c) para 

executar qualquer decisão arbitral, inclusive a sentença final. 

 

 

9.15.2 Eleição de foro  

 

 

Por fim como em todo instrumento contratual, sobretudo naqueles onde as partes 

contratantes residem em cidades diferentes, aconselha-se eleger o foro escolhido pelas partes: 

• Para fins das controvérsias não passíveis de serem solucionadas através de arbitragem, fica 

eleito o foro da Comarca de xxxxxxxxx, Estado de Minas Gerais, com expressa renúncia a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou que possa vir a ser. 
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9.15.3 Força de título executivo  

 

 

Haja vista os avanços em nosso código civil, as partes deles podem se beneficiar 

prevendo: 

• As PARTES declaram e garantem dar a este contrato e a seus anexos a força de título 

executivo extra judicial, com a obrigação de coisa certa, nos termos do que vai previsto no 

inciso II, do artigo 585; combinado com o que vai contido no artigo 621, ambos do Código de 

Processo Civil. 

 

 

 

 

9.16 Disposições Gerais 

 

 

Além das cláusulas já estipuladas, cuja importância e possibilidade de segmentação 

podem ser separadas em títulos próprios, esses contratos muitas vezes possuem outras, 

melhores enquadradas ao final, a título de disposições gerais. Seus assuntos comumente 

abordados são: 

 

 

9.16.1 Não constituição de sociedade entre as partes 

 

 

Sobretudo para evitar responsabilização solidária entre as partes, é aconselhável inserir 

no instrumento: 

• Nenhuma disposição do Contrato será interpretada de forma a considerar uma parte como 

sócia, associada ou empregada da outra. Nenhuma disposição do Contrato será interpretada 

de forma a constituir qualquer parte como agente ou representante legal da outra, ou criar 

qualquer relação fiduciária entre elas. Nenhuma das partes, suas controladoras, coligadas, 

conselheiros, administradores, empregados, agentes e procuradores poderá agir ou assumir 

qualquer obrigação ou responsabilidade em nome da outra parte. 
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9.16.2 Eventual cessão do contrato a terceiros 

 

 

É interessante para ambas as partes que, caso a cessionária não mais deseje 

desenvolver o projeto, que ela mesma repasse-o a terceiro. Os direitos ressalvados ao cedente 

pelo contrato devem ser resguardados: 

• A CESSIONÁRIA pode transferir a titularidade dos Direitos Minerários a terceiros 

desde que os novos cessionários respeitem e continuem o cumprimento das cláusulas 

desse contrato.  

A cessão do contrato a terceiros, pela cessionária, pode vir acompanhada de alguns 

pré-requisitos: 

• Outrossim, em caso de cessão, a CESSIONÁRIA deverá adiantar à CEDENTE, ou fazer com 

que o novo cessionário adiante à CEDENTE, para que a cessão seja eficaz, e para o caso de 

ainda não estarem adimplidas até a sexta parcela dos pagamentos, os pagamentos que ainda 

não estejam quitados. Após pagar (ou adiantar) até a sexta parcela, no mínimo, e vindo a 

CESSIONÁRIA a ceder os direitos minerários, ficará ela liberada de todas e quaisquer 

obrigações deste Contrato. 

As empresas de pesquisa mineral e mineração comumente integram algum grupo 

empresarial, em que várias outras companhias estão integradas. Por estratégias tributárias, 

mercadológicas, etc. é possível que a cessionária deseje transferir o projeto para a titularidade 

de alguma outra empresa do mesmo grupo. É bom que se ressalve essas transferências, 

evitando-se discussões futuras: 

• Eventuais transferências pela CESSIONÁRIA a empresas pertencentes a ela ou suas Afiliadas 

são permitidas sem restrições ou conseqüências adicionais, caso em que não se aplica à 

cedente o pagamento em razão da transferência do projeto a terceiros.   

 

 

9.16.3 Garantias 

 

 

Em seu conjunto, os pagamentos pelos direitos minerários, quando os projetos se 

mostram viáveis, são elevados. O cedente, desconfiando da idoneidade do cessionário ou 

buscando melhor se proteger, pode tentar negociar cláusulas nesse sentido: 
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• Faculta-se à CEDENTE, caso a CESSIONÁRIA atrase por mais de 10 (dez) dias úteis os 

pagamentos estabelecidos no Contrato, exigir dela diligencias no intuito de tentar conseguir 

fianças bancárias, ou apresentar como garantidor sociedade empresária comprovadamente 

idônea cujo financeiro suporte os pagamentos estabelecidos neste Contrato. O prazo de 

apresentação (do fiador ou garantidor) é de 30 (trinta) dias contados da “notificação de 

atraso superior a dez dias úteis”, sendo certo que a obrigação ora prevista é em regime de 

melhores esforços. Independentemente de a cessionária conseguir obter essa garantia, ficará 

ela sujeita às cláusulas que preveem multas em razão desses atrasos.  

 

9.16.4 Comunicações  

 

 

Por ser o contrato de longo prazo e com caráter de “parceria” entre os contratantes 

(apesar de, no geral, apenas o cessionário trabalhar, de fato, no projeto), a comunicação entre 

as partes perdurará por toda a vida do contrato. É importante a previsão do tipo de 

comunicação que será considerada válida entre as partes: 

• Todas as notificações e comunicações referentes ao Contrato serão feitas, obrigatoriamente, 

através de carta com aviso de recebimento ou com recibo dado pela outra Parte, no caso de 

entrega pessoal. Caso a entrega da notificação seja tentada por três vezes, em dias e horários 

diferentes, sem o respectivo sucesso, a Parte comunicante poderá valer-se de edital publicado 

em jornal de grande circulação na cidade de Belo Horizonte, hipótese em que, passados 5 

(cinco) dias da publicação do edital com o conteúdo da notificação, a outra parte será 

considerada notificada. 

Além de previsões desse tipo, também pode-se detalhar mais essa seção do contrato, 

prevendo-se os endereços das partes para a finalidade de se fazerem as comunicações no 

âmbito dos contratos. Essa definição é importante, evitando-se que uma parte mude de 

endereço sem prévia comunicação à outra, dando azo a argumentos que comprometa o direito 

daquele que queria ter comunicado e assim não conseguiu..  

• Endereços para notificação: As comunicações deverão ser entregues nos seguintes endereços:  

� Cedente: 

� Cessionária: 

 

 

9.16.5 Integralidade 
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Antes da celebração do CCDEM, é possível que pré-contratos e demais contratos 

preliminares (ver tópico “Possíveis acordos pré-contratuais” dessa dissertação) sejam, antes, 

celebrados. Evitando-se desencontros e conflitos de informações, é recomendado que as 

partes compilem nesse instrumento o que de importante perdurará na relação entre elas: 

• O contrato e seus anexos representam e compreendem todos os entendimentos e 

compromissos assumidos pelas PARTES, substitui e se sobrepõe a todo e quaisquer 

entendimentos, negociações e acordos prévios, orais ou escritos, a respeito das matérias aqui 

reguladas.  

Basicamente, nessa cláusula, pode-se dizer que o contrato compila e engloba todas as 

tratativas anteriormente celebradas entre as partes, constituindo, a partir da data dessa 

celebração, contrato único, que substitui os acordos anteriores e que somente poderá ser 

alterado por novos aditivos ao instrumento. 

 

 

9.16.6 Impossibilidade de se interpretar renunciada obrigação contratual não exigida 

 

 

Evitando-se a possibilidade de se interpretar como renunciada a cláusula descumprida 

por uma parte e não contestada pela outra (o que a doutrina denomina de supressio), vez que 

os fatores que influenciam a vida de um CCDEM são inúmeros e a outra parte pode 

simplesmente preferir focar no desenvolvimento do projeto, não exigindo o cumprimento, 

pela outra parte, de direito que ela tem reservado, é bom registrar: 

• A não exigência de cumprimento de uma obrigação de uma parte à outra não 

representa/significa renúncia a esse direito pela parte. As renúncias somente poderão ser 

assim consideradas se vierem expressamente, por escrito, em aditivo a esse instrumento.  

 

 

9.16.7 Divisibilidade das cláusulas contratuais 

 

 

Evitando-se a possibilidade de anulação de todo o contrato por defeito em apenas uma 

de suas cláusulas, o que poderia comprometer imensamente a saúde financeira das partes e 

viabilidade do empreendimento, aconselha-se:  
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• Autonomia das cláusulas contratuais para o caso de ilegalidade: Se parte do contrato for 

declarado ilegal ou não aplicável, essa parte será desconsiderada para efeitos contratuais, 

permanecendo, contudo, válidas e vigentes todas as demais previsões. 

Esse tipo de cláusula influi na validade e/ou executoriedade do contrato, podendo ser 

redigida de outras maneiras: 

• A invalidade ou inexeqüibilidade de qualquer parcela ou disposição deste Contrato não 

afetará a validade ou exeqüibilidade de qualquer outra parcela ou disposição. Nesses casos, 

as Partes deverão, prontamente, negociar, em boa-fé, qualquer aditamento ao contrato, 

fazendo tudo quanto necessário para eliminar tal invalidade ou inexeqüibilidade.  

 

 

9.16.8 Anexos 

 

 

É comum acrescer anexos a esses contratos, normalmente documentos ou contratos 

pormenores que são importantes para a compreensão da tratativa mas que, caso viessem 

inseridos no corpo do contrato, poderia confundir sua redação e comprometer seu claro e 

completo entendimento pelos seus interessados. Os anexos podem ser, apenas para citar 

alguns exemplos: 

• Os seguintes anexos são partes integrantes deste Contrato: 

� Anexo A – Contrato de Depósito. 

� Anexo B – Mapa com a descrição da Área dos Direitos Minerários. 

� Anexo C.1 - Termo de Cessão de Direitos Minerários e Ofício ao DNPM, da 

CEDENTE para a CESSIONÁRIA; 

� Anexo C.2 - Termo de Cessão de Direitos Minerários e Ofício ao DNPM, da 

CESSIONÁRIA para a CEDENTE, a ser entregue ao depositário e ao 

CESSIONÁRIO. 

� Anexo D – Minuta de procurações a serem outorgadas pela CEDENTE para 

transferência dos Direitos Minerários e da Fazenda (em caso de o cedente ser 

também o superficiário do imóvel). 

� Anexo E – Cópia dos registros da Fazenda (matriculas onde registrado o bem 

junto ao Cartório de registro de Imóveis). 

� Anexo F – Contrato de Promessa de Compra e Venda da Fazenda, para a 

imediata transferência da Fazenda da CEDENTE para a CESSIONÁRIA.   
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� Anexo G – Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel 

Rural (devolução da Fazenda), em que a CESSIONÁRIA compromete-se a 

(re)transmitir a Fazenda à CEDENTE em determinados casos previstos no 

Contrato. 

 

 

9.16.9 Como pagar  

 

 

Se preciso for, maiores esclarecimentos podem e devem ser feitos quanto aos 

pagamentos: 

• Os pagamentos previstos deverão ser realizados na(s) conta(s) bancária(s) em nome da 

CEDENTE, no Brasil, informada pela CEDENTE por escrito, com antecedência de pelo 

menos 30 (trinta) dias do vencimento de qualquer parcela dos pagamentos previstos neste 

instrumento (para os casos de alteração de contas bancárias já estabelecidas pela 

CEDENTE).  

• Fica desde já certo e acordado que o(s) documento(s) emitido(s) por Instituição Bancária 

comprovando a transferência dos fundos para a(s) conta(s) designada pela CEDENTE 

funcionará(ão) como prova inequívoca do pagamento e recibo de quitação com relação aos 

valores pagos pela CESSIONÁRIA.  

 

 

9.16.10 Pessoas autorizadas a pagar e receber 

 

 

Também podem ser estipulados maiores detalhes quanto àqueles autorizados a pagar e 

receber: 

• Os pagamentos das obrigações previstas neste Contrato serão considerados válidos e eficazes 

se forem realizados à CEDENTE pela CESSIONÁRIA ou por qualquer empresa ou pessoa 

física coligada (ou autorizada) à elas, ou sua(s) controlada(s) ou controladora(s). Eventual 

pagamento por terceiro autorizado será feito mediante notificação da CESSIONÁRIA à 

CEDENTE informando a entidade que efetuará os pagamentos, em nada prejudicando a 

prova do pagamento e recibo de quitação o fato de quaisquer pagamentos não serem 

diretamente feitos pela CESSIONÁRIA e sim por outras pessoas jurídicas por esta indicadas e 

informadas à CEDENTE. 
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9.16.11 Força maior 

 

 

Conforme explicado, vários são os fatores que podem influenciar no desenvolvimento 

do projeto, os casos e a previsão de força maior é medida recomendada: 

• Ocorrendo situação de Força Maior as obrigações estipuladas nesse contrato à CEDENTE 

ficarão suspensas até que a CESSIONÁRIA consiga retornar suas atividades relacionadas 

aos Direitos Minerários ora negociados, nos termos da Legislação Civil Brasileira.  

• Se alguma das partes não conseguir cumprir alguma de suas obrigações por causa de 

circunstâncias imprevistas: 

� Uma notificação deve ser enviada à outra parte, detalhando todas as 

particularidades do evento, sua provável duração, direitos e obrigações 

afetados, passos a serem tomados para reverter o problema. 

� Direitos e obrigações que se suspenderão em razão do evento, e por quanto 

tempo. 

� As partes devem empreender seus melhores esforços para remover / vencer / 

minimizar os efeitos de força maior;  

� Aviso, por escrito, quando da retomada das condições normais; 

� Se haverá algum efeito sobre o pagamento. 

 

 

9.16.12 Sucessores 

 

 

Como de praxe nas tratativas de longo prazo, para evitar que o projeto se inviabilize 

por posterior inexistência de uma das partes: 

• Este contrato e seus anexos obrigam aos seus signatários, sucessores e cessionários 

autorizados. 

 

 

9.16.13 Da escolha do dólar como referência para os pagamentos  
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Quanto à escolha do Dólar para o cálculo dos pagamentos, já comentamos 

anteriormente, nessa moeda as partes contratam o CCDEM por serem as commoditeis cotadas 

nessa moeda. Nesse sentido e explicitando ainda mais a boa-fé e motivos lógicos dessa 

escolha pelas partes, é bom que isso fique bem explicado no contrato: 

• As Partes reconhecem e acordam que, na medida que o objeto desse contrato está diretamente 

relacionado a um commodity comercializado no mercado internacional e costumeiramente 

negociado em moeda estrangeira, decidiram, de comum acordo e boa fé, relacionar o 

pagamento dos montantes devidos sob este Contrato, a serem efetuados em reais, à cotação 

da taxa PTAX do dia anterior aos pagamentos, comprometendo-se a respeitar tal disposição 

contratual. Se, entretanto, eventualmente, tal estipulação de preços for considerada nula ou 

inválida por corte ou tribunal arbitral competente, as Partes, desde já, acordam e instruem o 

juízo arbitral, única e exclusivamente na hipótese em que não seja possível aplicar as 

disposições de pagamento quanto à conversão pela taxa PTAX do dia anterior a cada 

pagamento, a considerar como preço acordado os valores em reais resultantes da conversão 

dos montantes previstos no item 2 pela taxa PTAX média de venda do dólar norte-americano 

da data da assinatura do Contrato, em substituição ao disposto no nas cláusulas de 

pagamento, hipótese em que tais valores em reais seriam corrigidos anualmente pela 

variação do IGP-M publicado pela Fundação Getúlio Vargas a partir da assinatura do 

presente Contrato (correção esta aplicável única e exclusivamente na hipótese prevista nesta 

cláusula). Em caso de extinção do índice previsto (taxa PTAX), aplicar-se-á aquela que o 

substituir. 

 

 

 

9.16.14 Da possibilidade de aditivos contratuais 

 

 

Mostrar a boa-fé das partes logo no momento da celebração do contrato é importante, 

inclusive juridicamente. Inserir cláusula orientando as partes a alterar o acordo feito 

demonstra isso. Além de fomentar, entre as partes, uma cultura de execução contratual 

voltada ao diálogo e soluções internas dos eventuais conflitos: 

• As cláusulas desse contrato não serão modificadas, total ou parcialmente, a não ser com o 

mútuo consentimento das PARTES registrado por documento escrito. 
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9.16.15 Execução específica 

 

 

Para agilizar a execução desse contrato, é aconselhável prever: 

• Considerando a natureza do presente Contrato, as Partes reconhecem que, no caso de 

inadimplemento das obrigações de fazer ou de celebrar negócio jurídico aqui estipuladas, 

eventual indenização por perdas e danos não constituirá reparação suficiente. Assim, sem 

prejuízo da indenização por perdas e danos eventualmente suportados, qualquer obrigação de 

fazer ou de celebrar negócio jurídico estabelecida no presente instrumento, que não seja 

cumprida por uma Parte, será objeto de execução específica contra a outra Parte. 

 

 

9.16.16 Intervenientes cientes e anuentes 

 

 

Em havendo intervenientes cientes ou anuentes, uma cláusula reconhecendo a 

participação deles deve ser acrescida: 

• As INTERVENIENTES ANUENTES, sócias administradoras da CEDENTE, pelo presente 

declaram que estão de acordo com todas as disposições pactuadas no presente instrumento, e 

comprometem-se a tomar todas as medidas e praticar todos os atos necessários para que a 

CEDENTE cumpra fielmente todas as obrigações estabelecidas neste instrumento. 

• DEPOSITÁRIO: As Partes reconhecem e acordam que as obrigações do DEPOSITÁRIO com 

relação às Partes e ao presente Contrato são regidas única e exclusivamente pelo Contrato de 

Depósito firmado nesta data entre as Partes e o DEPOSITÁRIO, especialmente quanto ao 

prazo do depósito.  

 

 

9.16.17 Prevalência do sentido literal do contrato 

 

 

O código civil dita que a intenção das partes predomina sobre o sentido literal do 

contrato. “Art. 112 - Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas 

consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.” 
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A intenção das partes e os acontecimentos que precederam a assinatura do contrato 

auxiliam, sim, no desvendar da real intenção delas quando da celebração do contrato e a 

posterior interpretação das suas cláusulas. Todavia, isso acaba dando margem a subjetivismos 

que podem comprometer a segurança jurídica desses institutos, além de morosidade na 

investigação dessas questões subjetivas, depois.  

Tal dispositivo está no âmbito da autonomia privada das partes, dele elas podendo, 

expressamente, rechaçar. É comum, nesse tipo de contrato, que as partes recusem a 

interpretação segundo o que aconteceu antes do contrato, e aduzindo que dever-se-á seguir o 

que literalmente estiver escrito, prevalecendo a redação à eventual intenção subjetiva: 

• Este documento estabelece o acordo definitivo das Partes a respeito do seu objeto, revogando 

todos os entendimentos e acordos anteriores, porventura existentes, devendo ser interpretado 

literalmente e nos termos da sistemática do contrato. 

Isso torna ainda mais necessário que a redação do contrato seja muito bem feita. A 

redação do instrumento deve deixá-lo claro o suficiente para que não se precise investigar a 

intenção das partes que não pela interpretação das próprias cláusulas contratuais. 

Finalizadas as cláusulas, as partes, após datado o instrumento, o assinarão e rubricarão 

todas as suas folhas.  
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10 Os contratos de exploração sob a ótica da classificação geral do direito Civil  

 

 

Como todo contrato, a origem dos Contratos de Cessão de direito de exploração 

mineral (CCDEM)  está no âmbito do direito das obrigações, estruturador do regime 

econômico. É contrato em que uma pessoa detêm direito contra determinada pessoa, física ou 

jurídica, tendo como substrato direitos minerários, com destaque para os alvarás de pesquisa 

mineral. 

Suas obrigações também tem caráter transitório. Seu lapso varia entre a celebração e o 

pagamento da última quantia prevista, que desvincula o cessionário do cedente, ou por toda a 

vida do empreendimento, caso os royalties (ou algum outro tipo de pagamento periódico de 

longo prazo) venham a prevalecer.  

Vindo o cessionário a não honrar com os seus pagamentos, poderá o cedente perseguir 

a responsabilização patrimonial do devedor. Por outro lado, havendo um garantidor na relação 

(fiador, por exemplo), poderá ele vir a ser responsabilizado mesmo não sendo sua a obrigação, 

podendo vir a ser chamado pelo inadimplemento do devedor. 

A fonte direta das obrigações é a lei. Os contratos são fonte indireta, advindo do poder 

negocial conferido às partes, o qual deve respeitas os limites impostos pela legislação.  Esse 

poderoso instrumento de circulação de riquezas ajuda a movimentar o setor mineral. 

Proporciona às partes amplo leque para negociação, possibilitando-as contratar da forma que 

melhor encaixar à situação, compatibilizando os desejos e diluindo as incertezas.  

Como toda obrigação, esses contratos, para ser considerados válidos hão de ser lícitos, 

possíveis e determináveis.  

No que tange à classificação dos contratos proposta por Fiuza (2009: 470-485), os 

contratos de cessão de direitos minerários podem ser classificados como: 

a) Prestação de fato (próprio e de terceiro) – seria prestação de fato próprio porque o 

devedor (cessionário) terá de executar várias atividades, voltada à satisfação do credor. O 

comprador há de efetuar pagamentos periódicos. O vendedor normalmente tem dever de 

confidencialidade e de proceder aos protocolos dos documentos exigidos pelo DNPM 

(quando a titularidade do direito não é transmitida ao comprador de imediato - contratos 

de opção, por exemplo). A prestação também pode ser por fato de terceiro, quando 

outrem é contratado para acompanhar os trabalhos. Para os terceirizados, estes hão de 

concordar com a confidencialidade. As informações acerca dos projetos são valiosas. 



 

 

 

183

Esses contratos têm previsão de confidencialidade para as partes e àqueles com quem elas 

contratarem. Assim, eventual contratada das partes haverá de cumprir a cláusula de 

confidencialidade. Da mesma forma, no caso de haver um futuro adquirente do projeto, e 

havendo previsão contratual neste sentido, terá ele de continuar cumprindo os direitos 

advindos do contrato de exploração mineral, ainda não vencidos.   

b) Tem obrigações do tipo positiva, pois o devedor se obriga a realizar uma ação comissiva 

(execução dos trabalhos de exploração mineral, pagamentos, etc.). E negativa, abstendo-

se de comportamentos como não descumprir a legislação ambiental, não divulgação dos 

dados do projeto a terceiros, pelo vendedor, não praticar ato atentatório aos direitos do 

credor, etc.. 

c) Também é prestação de coisa, consistindo na atividade de dar (transferindo-se a 

propriedade dos direitos minerários, relatórios e dados eventualmente existentes ao tempo 

da tratativa, etc.), e entregar (transferindo-se a posse ou a detenção da coisa, a posse de 

fazenda já arrendada, etc.) ou restituir (quando, por exemplo, o cessionário desiste do 

empreendimento, tendo de devolver ao vendedor os direitos, restituindo a posse ou a 

detenção da coisa entregue.  

d) Também pode consistir em prestação de coisa futura, como o pagamento dos royalties 

para quando e se a mina vier a existir, o pagamento de bônus sucessivos para manter a 

opção em aberto (contratos de opção), etc..  

e) Pode ser instantânea e contínua a prestação. Vez que há pagamentos à vista e outros 

periódicos, além de várias obrigações periódicas como possíveis deveres ao comprador 

de “investimento mínimo” e cumprimento do cronograma de pesquisas, além da 

confidencialidade das partes. Ou mesmo o pagamento de parcela anual pela posse do 

projeto.  Nada impede, contudo, que a prestação instantânea tenha a sua exigibilidade 

protraída para momento futuro, hipótese em que há prestação diferida. Nesse caso, a 

parcela considera-se vencida em determinado dia, mas uma parte facultou à outra o 

parcelamento desse pagamento. Essa situação, aparentemente simples, mostra-se 

relevante para esse tipo de contrato, no sentido de sua redação dever ser o mais clara 

possível, evitando-se dúvidas e, consequentemente, litígios. Isso porque esses contratos 

normalmente preveem que, desistindo o comprador do projeto e do seu direito de opção 

(em função da cláusula que dita que ele pode desistir a qualquer tempo), ou optando, em 

tempo, por não exercer a opção (no caso dos contratos de opção), ele perderá tudo que até 

então houver pago (o vendedor não precisa restituir ao comprador os valores pagos), mas 
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libertar-se-á (o comprador) dos pagamentos futuros, por vencer. Assim, numa situação 

em que o comprador pagaria, por exemplo, cem mil reais, sendo-lhe facultado dividir 

essa prestação em parcelas, e na  data do vencimento o cessionário opte pelo 

parcelamento desse pagamento em, por exemplo, seis parcelas, caso, depois (três meses 

depois desse vencimento, p. ex.), ele desista do contrato, ele deverá continuar pagando 

até completar o valor desse pagamento vencido mas parcelado (prestação diferida). Trata-

se de dívida original que já venceu. Ela é plenamente devida. Por faculdade contratual 

conferida ao devedor (cessionário), o valor foi parcelado. A prestação, nesse caso, é do 

tipo diferida. Conclui-se que terá o devedor de continuar o pagamento das três parcelas 

restantes, oriundas desse parcelamento, mesmo após a desistência do contrato. Para evitar 

interpretações desencontradas, essa cláusula deve ser redigida de maneira bastante clara. 

Se ficar confusa, é possível de o devedor recusar-se a pagar, clamando ser a previsão 

contratual de não pagamento das parcelas futuras, e o credor cobrar a continuidade nos 

pagamentos, afirmando que àquela parcela foi dado tratamento especial, sendo prestação 

diferida de obrigação vencida, por já haver vencido em data anterior, e que apenas fora 

parcelada. Por isso a atenta redação dos contratos, evitando-se o conflito na interpretação 

de suas cláusulas e interpretações erroneas. 

f) Também é obrigação positiva de dar coisa certa e incerta. A primeira pelos pagamentos 

de valor e obrigatoriedade pré-definida (normalmente somente o primeiro pagamento, 

que pode ter caráter de arras, os demais costumam ser de executoriedade incerta, 

dependendo da ocorrência de certos eventos), a cessão dos direitos, a entrega dos dados 

existentes. A segunda (obrigação de dar coisa incerta), pelos possíveis bônus futuros, para 

dilatar o período de manutenção do contrato e postergação do exercício da opção (nos 

contratos de opção), além da possibilidade de previsão dos royalties, somente devidos em 

caso de sucesso no empreendimento, com a extração e venda dos minerais. A de dar coisa 

incerta, diz o artigo 243 é aquela que será indicada, ao menos, pelo gênero e pela 

quantidade. Nos CCDEM tem-se que os royalties é obrigação de pagamento incerta, sua 

espécie é dinheiro e a quantidade não é prevista, diretamente, mas ao ofertar a fórmula 

matemática para se chegar a ela, qual seja, a porcentagem sobre o NSR, por exemplo, o 

estado de indeterminação revela-se transitório. 

g) Obrigação negativa, de não fazer, como no caso de o vendedor manter a titularidade dos 

direitos, devendo abster-se de negociá-lo com terceiros. Saliente-se que, caso o cedente 

descumpra essa obrigação e esse terceiro protocolize o documento de cessão junto ao 
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DNPM, vindo este a ratificá-lo, o primeiro adquirente, por não ter registrado o título, terá 

menos chances de ficar com os ativos, vez que a preferência tenderá para o ato que 

primeiro cumpriu as formalidades legais (protocolo e ratificação pelo DNPM), não 

àqueles que celebraram um contrato em data mais remota. 

h) Também se caracteriza como obrigação de fazer. Primeiramente do tipo fungível, vez que 

geralmente não é especificado que os serviços de pesquisa sejam feitos exclusivamente 

pelo comprador. Todavia, também acontece de o vendedor alienar seus direitos a empresa 

com competência e know-how insubstituíveis no mercado, atribuindo ao avanço das 

pesquisas, ou a uma das fases da pesquisa, caráter infungível. 
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11 Teorias civilísticas que auxiliam na compreensão dos Contratos de Exploração 

Mineral 

 

 

11.1 Da boa fé objetiva 

 

 

A teoria que enfatiza a obrigação como um processo é nitidamente percebida nos 

CCDEM. Estes são de longo prazo e possuem várias obrigações periódicas para as partes, 

sobretudo para o cessionário. 

O avanço do conceito de boa-fé acompanhou o desenvolvimento das civilizações. 

Alsina (no texto “a autonomia da vontade, a força obrigatória do contrato e o princípio da boa 

fé”) explica que o desenrolar do capitalismo, com a massificação dos contratos, acarretou uma 

mudança nos princípios contratuais. As soluções por equidade, com base na (i) boa fé 

probidade na formação dos contratos e na (ii) boa  fé lealdade na execução das obrigações 

contratuais acentuaram a regra moral como necessária para a realização do direito. 

Na tríplice base dos contratos (direito, liberdade e moralidade), a autonomia da 

vontade explica e justifica a força obrigatória dos contratos. Isso se dá, segundo a teoria 

liberal, porque a principal função do direito seria assegurar a igualdade das liberdades. Alsina 

aduz que todo contrato livre é um contrato justo, independentemente do seu conteúdo. Se há 

liberdade para as partes negociarem e decidirem o que e como querem celebrar, elas somente 

estarão obrigadas a aquilo que desejarem. E a justificativa da força obrigatória dos contratos é 

a moral, não a liberdade contratual. A liberdade contratual faz com que as partes estejam 

livres para estipularem segundo suas necessidades/vontades. A moral, para que, depois, 

cumpram o que fora pactuado. A força obrigatória vem de um dever de consciência, o respeito 

à palavra empenhada. À esta deve-se somar as noções de justiça e lealdade. Ambas referem-se 

à boa-fé e trazem segurança às relações. Isso porque protegem a confiança - que também é de 

natureza moral, e o crédito - cuja natureza é social e econômica, como explica Alsina. 

Nesse contexto, a boa-fé alcança especial importância, vez que é a base para o 

duradouro relacionamento entre as partes. Muitas das previsões nos CCDEM são genéricas e 

indeterminadas, sobretudo no que diz respeito ao programa de pesquisas. A boa fé das partes 

na condução dos trabalhos é essencial ao sucesso e continuidade do contrato.  
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O código civil prevê suas cláusulas gerais, das quais a boa-fé objetiva disposta no 

artigo 422 é uma delas. 

Haja vista a constatação da boa-fé em determinado caso concreto ser objetiva (seu 

conteúdo é aberto, no sentido de se conseguir descobrir qual seria o padrão ideal de conduta 

somente no caso concreto) e variar em cada caso, o conhecimento do funcionamento da 

atividade de pesquisa mineral e mineração é imprescindível para apurar se as partes nela estão 

pautando suas atitudes. Por isso a preferência às câmaras arbitrais para o julgamento dos 

eventuais litígios. Os especialistas nesse assunto conseguem perceber o que os juízes não 

conseguem. Só quem vivencia uma realidade pode investiga-la com facilidade.  

Essa boa fé objetiva73 auxilia na interpretação e entendimento de todo o contrato, além 

de criar deveres jurídicos nela pautados, com atividades específicas que não estão detalhadas 

no contrato mas que devem ser executadas da melhor maneira possível, além dos deveres que 

limitam o exercício dos direitos subjetivos, completando o que Costa (2000: 428) denomina 

funções interpretativa, integrativa e limitativa da boa-fé.  

Outrossim, a adoção da teoria da confiança (e não a da vontade ou declaração), como 

nos faz interpretar o artigo 112 do CC (“nas declarações de vontade se atenderá mais à 

intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”) corrobora a 

importância da boa fé objetiva. As partes devem agir respeitando com lealdade, sem lesar o 

outro nem frustrar suas expectativas. Por isso a necessidade de se conhecer bem a realidade 

porque permeia a atividade que trata o contrato. As expectativas das partes são melhores 

conhecidas por quem milita nessa determinada realidade, no caso dessa dissertação, pesquisa 

mineral e mineração.  

Como percebemos, a escolha da teoria da confiança exaltou a importância da boa fé 

objetiva. Inclusive, e revelando a regra geral de interpretação dos negócios jurídicos, o artigo 

113 confirma isso: “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os 

usos do lugar de sua celebração”. 

                                                 
73 No âmbito da boa fé, recomendável é a distinção entre a objetiva e a subjetiva. Apesar de muito comentada, 
sua explicação técnica gera dúvidas. Apenas para elucidar, em simples comparação: imaginemos dois irmãos, 
um com 6 e outro com 10 anos de idade brigando. O maior batia no menor. O pai chega e reprime o maior. Este 
tenta se justiçar. O pai alega que ele não precisa argumentar nada, que pelo fato de ele ser maior que o outro ele 
já estaria errado por tê-lo agredido. Juridicamente, o que se viu foi a criança de dez anos tentar expor sua boa-fé 
subjetiva mas que, no contexto, o pai não estava interessado no que passava pela cabeça do menor, visto que ele 
tem por certo qual deveria ser a conduta ideal da criança naquela ocasião. O pai seria a sociedade, com o que ela 
consideraria justo para o caso, a moral objetiva considerada ideal para aquela situação em concreto. Isso é 
reconhecer que não é possível provar o subjetivismo das partes, mas apenas o que se pode concluir, pela lógica e 
moral social, em determinada situação concreta. 
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E por isso a doutrina aduz que esse artigo 113 se traduz na necessária ética (com os 

valores, com base na boa-fé), socialidade (não individualista) e operacionalidade (conteúdo da 

cláusula geral da boa fé desvendado como base em determinado caso concreto). 

Pela lealdade, os contratantes devem perseguir o objetivo comum do negócio. Nos 

contratos de exploração mineral, as partes muitas vezes são, literalmente, parceiros, sobretudo 

quando constituem sociedade para conduzirem a atividade ou contratam joint venture. Devem 

buscar a manutenção do equilíbrio das prestações. Nessa mesma linha, cumprir as importantes 

cláusulas de confidencialidade e não concorrência são comportamentos orientados pela linha 

da lealdade disposta pela boa fé objetiva.  

Desse dever de lealdade também decorre a legalidade de se estipular, no contrato, 

cláusula obrigando as partes a, antes das lides (judicial ou arbitral), buscarem processos de 

mediação. É a busca do consenso, eis que a melhor decisão para uma determinada lide sempre 

será aquela acordada pelas próprias partes, via acordo. 

 

 

11.2 Da função social dos contratos de cessão de direitos de exploração mineral 

 

 

Os contratos de pesquisa mineral exercem fundamental importância social. Primeiro 

por pesquisarem matérias primas que são a base de toda a cadeia produtiva, essenciais, direta 

ou indiretamente, na produção dos nossos produtos e implementação de nossos serviços. 

Segundo por ser atividade que requer elevados investimentos, sendo poucos aqueles que 

poderiam suportar perdas como as verificadas por esse segmento. Perdas essas, por sinal, de 

grande probabilidade, sendo atividade extremamente arriscada. 

Caso respeitados os demais direitos que permeiam essa realidade (com destaque para o 

direito minerário e ambiental), é pouco provável que as partes, ao perseguirem seus interesses 

próprios, não acabem por beneficiar toda a sociedade, proporcionando a perseguida função 

social das relações.  
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11.3 Da autonomia privada nas relações contratuais 

 

 

A intervenção estatal na atividade de pesquisa mineral situa-se mais no âmbito do 

direito ambiental e minerário. O Estado aprova ou não os trabalhos com base no interesse 

público e bem comum. 

No que tange à negociação dos contratos, grande é a liberdade das partes para 

contratar. A autonomia privada conferida pelo Estado à relação das partes auxilia-os a redigir 

as mais variadas cláusulas contratuais. As partes tentam equacionar os riscos. Às vezes, criam 

cláusulas específicas que parecem ir contra as cláusulas gerais do nosso código civil, como o 

artigo 122. Mas são necessárias para trazer eficiência aos contratos e fazer surgir a função 

social que favorece não apenas as partes, mas toda a sociedade.  

 

 

11.4 Da possibilidade de aplicação da cláusula rebus sic stantibus 

 

 

Essa teoria defende a execução do contrato nos moldes pactuados somente se não 

houver alteração considerável nas circunstâncias sobre as quais foi o pacto celebrado. 

Isso tem origem, de fato, não no Corpus Iuris Civilis, mas no bom senso e no 

raciocínio lógico, aproveitado, primeiro, pelos romanos. Não foram os juristas quem 

inventaram isso. Foi o raciocínio lógico-matemático e a constatação de que, dada uma nova 

circunstância não prevista pela parte, ela não conseguirá cumprir o avençado. O contrato, no 

mundo físico, é um documento estático, mas a relação por ele regulada é dinâmica e, por isso, 

deve se adaptar aos acontecimentos dinâmicos da vida. 

Passar a defender a revisão contratual somente em termos estritamente objetivos é 

cada parte assumir os riscos inerentes e conhecidos de seus respectivos negócios (não aqueles 

imprevisíveis e anormais), somente impondo mudança da avença quando em situações 

nitidamente fora da alçada das partes. Bem elucidativo dessa racionalidade matemático-social 

é o artigo 1467 do código civil italiano: 

 

Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes 
tornar-se excessivamente onerosa em razão de eventos extraordinários e 
imprevisíveis, a parte que devedora dessa prestação pode demandar a resolução do 
contrato, com os efeitos estabelecidos pelo art. 1458. A resolução não pode ser 
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demandada caso a onerosidade superveniente entre na álea normal do contrato. A 
parte contra a qual é demandada a resolução pode evitá-la oferecendo a modificação 
eqüitativa das condições do contrato.74 

 

Foi a doutrina desse artigo 478 que o nosso código civil tentou seguir, apesar de não 

ter discorrido sobre a possibilidade de revisão dos contratos (mencionou apenas da extinção 

contratual).  

Examinando a aplicação do princípio da boa-fé sob o foco da teoria da imprevisão, 

Alsina explica que até o século XX, com o liberalismo, predominava o aforisma pacta sunt 

servanda. Somente após a primeira guerra mundial que a cláusula rebus sic stantibus surgiu, 

na França, trazendo a teoria da imprevisão e as inúmeras teorias que lhe sucederam, com 

destaque para a da “boa-fé”, que defende a necessidade de restabelecer o equilíbrio para o 

cumprimento de obrigação cujo substrato fora substancialmente modificado.  

Se atendo à teoria da imprevisão, Alsina examina o regime legal, os requisitos de 

aplicabilidade e o pacto de garantia. Nessas questões, ele não foge à doutrina predominante. 

Seu ponto de vista mais polêmico está em sua análise quanto aos efeitos dessa teoria. Destaca 

que o âmago dela está na preferência à manutenção dos contratos que à rescisão. Contudo, 

esta só poderia ser pleiteada pela parte prejudicada. A revisão seria uma faculdade da parte 

beneficiada, não uma opção daquela prejudicada. Ele vai de encontro àqueles que defendem 

que quem pode pedir a rescisão, com mais razão poderia solicitar a revisão (argumento: 

“quem pode o mais, pode o menos”). Isso porque Alsina acredita que revisar um contrato é 

mais grave que rescindi-lo, pois não haveria vontade das partes. Ele também aduz que, para 

proceder à revisão de um contrato, o juiz não pode ir além das propostas das partes. O Juiz 

deve suprir a excessiva onerosidade, não criar uma nova realidade. 

Bastante polêmica é a análise dos efeitos da cláusula rebus sic stantibus feita por 

Alsina, mais precisamente quando ele assevera que revisar um contrato seria mais grave que 

rescindi-lo. Em uma análise precipitada, tendemos a discordar dele. Todavia, examinando 

mais detidamente, percebemos que em várias situações tal conclusão deve preponderar, 

sobretudo para contratos como os CCDEM. Isso porque o grau de avanço e especialização das 

relações negociais criou contratos somente inteligível para as próprias partes celebrantes, 

                                                 
74 Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle 
parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che 
deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. La 
risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La 
parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente Le condizioni del 
contratto. 
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especializadas em nicho novo/atípico de mercado. Um juiz, almejando revisar um desses 

contratos, estaria fortemente propício a desequilibrá-lo que a trazer-lhe à equidade. Nesses 

casos, a rescisão, voltando-se as partes as status quo, poderia até tender a ser menos danoso 

que o magistrado aventurar-se a “regular” realidade que ele não conhece. E pensando nos 

CCDEM, sua revisão por um juiz de direito tenderia a ser temerária. Por isso, nos CCDEM, a 

opção pelas câmaras arbitrais pelas partes tem prevalecido. Neste caso, especialistas do setor, 

muito mais capacitados a discutir e examinar essa realidade, são quem julgarão o caso.  
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12 Temas Correlatos – Atuação indireta sobre as cláusulas contratuais  

 

 

12.1 Acesso às áreas do projeto 

 

 

No direito brasileiro, a propriedade do solo, enquanto superfície, é do proprietário da 

respectiva fazenda. A do subsolo, da União. Na esmagadora maioria das vezes, o titular dos 

direitos minerários para pesquisa não possui, também, a propriedade dos terrenos por eles 

englobados. Para proceder aos trabalhos de pesquisa mineral, o minerador precisa adentrar no 

imóvel de terceiros. Sem esse acesso, as pesquisas não acontecem. O código minerário 

determina que o proprietário do imóvel deve autorizar a entrada, e prevê ação judicial para 

isso. Esta, porém, deve ser utilizada apenas como última alternativa.   

Um dos grandes problemas do judiciário brasileiro é a morosidade. Os alvarás de 

pesquisa são liberados pelo prazo médio de 3 (três) anos. Se o pesquisador precisar recorrer à 

decisão do juiz para conseguir acesso ao imóvel, corre o risco de pouco tempo restar-lhe para 

as pesquisas. Outrossim, se o CCDEM prever pagamentos, por exemplo, anuais, para que o 

minerador não delongue na concretização do projeto, se o cessionário demorar a fazer as 

pesquisas por não ter tido acesso às áreas, terá, da mesma forma, de desembolsar os 

pagamentos anuais ao vendedor da área. A melhor maneira de se evitar esse custo é, 

amigavelmente, fazer um acordo com os superficiários. 

Essa autorização do superficiário costuma ser feita por um documento simples, através 

de um “Acordo Particular de Autorização de Pesquisa e Indenização” (APAPI). As partes são, 

de um lado, o proprietário do imóvel e, de outro, a empresa de pesquisa mineral (mineradora), 

figurando esta como autorizada.  

Normalmente, a redação desse instrumento inicia-se com um breve considerando, 

informando que a autorizada é titular dos direitos minerários representados por processos 

junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), que recaem sobre uma área 

que inclui o terreno (imóvel/fazenda) do proprietário/posseiro. Saliente-se que o próprio CM 

em seu artigo 37 legitima o posseiro a conceder a autorização: 

 

O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos e as 
obras e serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio público ou 
particular, abrangidos pelas áreas a pesquisar, desde que pague ao proprietário do 
solo ou posseiro uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos 
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danos e prejuízos causados pelos trabalhos realizados, observadas as seguintes 
condições: (grifos nossos) 

 

Após, no APAPI informa-se que a autorizada precisa iniciar trabalhos de pesquisa na 

região, dando cumprimento aos seus alvarás de pesquisa e, para tanto, assume a obrigação de 

indenizar todos os danos e prejuízos disso decorrentes.  

Esse acordo, pois, regra geral, preverá o direito de a mineradora (aqui em atividade de 

pesquisa, não mineração) utilizar a superfície imobiliária para fazer suas pesquisas e lhe 

imporá o dever de indenizar o superficiário, em caso de constatação de danos/prejuízos. No 

geral, é previsto que:  

a) a autorizada planeja fazer um programa de pesquisas minerais. Para tanto, 

precisando percorrer a área, fazendo trabalhos de prospecção mineral 

(mapeamento, coleta de material, furos de sonda, etc.);  

b) por meio do acordo, o proprietário autoriza o pesquisador a fazer os trabalhos em 

suas terras (fazenda);  

c) serão de responsabilidade exclusiva da autorizada ressarcir todo e qualquer dano 

ou prejuízo que ela vier a causar, inclusive ambientais, patrimoniais, etc., 

decorrentes dos seus trabalhos, devendo pagar ao proprietário todos os custos 

eventualmente constatados;  

d) para fazer os trabalhos de pesquisa, sobretudo na ocasião das sondagens, a 

autorizada poderá ter que abrir alguns acessos (estradas) para o transporte do 

equipamento de sondagem até o local dos furos. Nesse caso, terminados os 

trabalhos, a autorizada terá de recuperar o terreno, refazendo o 

plantio/pastagem/cercas que foram estragados durante os trabalhos.  

Caso o superficiário não concorde com as pesquisas, nascerá ao pesquisador um 

direito subjetivo de requer essa autorização judicialmente. A lei (CM) prevê a ação judicial de 

“avaliação e pagamento de indenização e renda” para esses casos. 

 

Art. 38 - Se até a data da transcrição do título de autorização o titular da pesquisa 
deixar de juntar ao processo prova de acordo celebrado com o proprietário do solo 
ou posseiro sobre a renda e indenização referidas no artigo anterior, o Diretor-Geral 
do D.N.P.M. enviará, dentro de 3 (três) dias, ao Juiz de Direito da Comarca da 
situação da jazida, cópias do título de autorização e do plano de pesquisa.  
§ 1º - Dentro de 15 (quinze) dias da data do recebimento da comunicação, o Juiz, 
"ex-officio", mandará proceder à avaliação da renda e dos danos e prejuízos, na 
forma prescrita nos arts. 957 e 958 do Código de Processo Civil.  
§ 2º - Serão intimados para acompanhar a avaliação o Promotor de Justiça da 
Comarca, como representante da União, e as partes interessadas.  
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§.3º - O plano de pesquisa, com orçamento aprovado pelo D.N.P.M., deverá ser 
indicado no laudo de avaliação e considerado como elemento atendível na apuração 
da indenização.  
§.4º - Apresentado o laudo de avaliação, o Juiz, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contado da data do despacho referido no § 1º, fixará o valor da renda e dos danos, 
não cabendo de sua decisão recurso com efeito suspensivo.  
§ 5º - Julgada a avaliação, o titular da autorização de pesquisa será intimado a 
depositar, no prazo de 8 (oito) dias, quantia correspondente ao valor da renda de 2 
(dois) anos e à caução para pagamento de indenização.  
§.6º - Efetivado o depósito, o Juiz dentro de 8 (oito) dias e mediante requerimento 
do titular, mandará intimar o proprietário do solo ou posseiro a permitir os trabalhos 
de pesquisa, dando conhecimento do despacho ao Diretor-Geral do D.N.P.M. e, se 
for o caso, às autoridades policiais locais, para que garantam a execução dos 
trabalhos.  
§ 7º - Se o prazo da pesquisa for prorrogado, o Diretor-Geral do D.N.P.M. o 
comunicará ao Juiz, no prazo e condições indicadas no "caput" deste artigo.  
§. 8º - Dentro de 8 (oito) dias do recebimento da comunicação referida no parágrafo 
anterior, o Juiz intimará o titular da pesquisa a depositar nova quantia 
correspondente ao valor de renda relativa ao prazo de prorrogação.  
§.9º - Efetivado o depósito, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias e mediante requerimento 
do titular, mandará intimar o proprietário do solo ou posseiro a permitir a 
continuação dos trabalhos de pesquisa no prazo da prorrogação, comunicará seu 
despacho ao Diretor-Geral do D.N.P.M. e, se for o caso, às autoridades policiais 
locais, para que garantam a continuação dos trabalhos.  
§ 10 - Concluídos os trabalhos de pesquisa, o titular da autorização e o Diretor- 
Geral do D.N.P.M. comunicarão o fato ao Juiz, a fim de ser encerrado o processo 
judicial.  
§ 11 - As despesas judiciais com o processo de avaliação serão pagas pelo titular da 
autorização de pesquisa.  

 

Pela leitura do artigo 38 e seus parágrafos, do Código de Mineração, percebemos que 

o direito subjetivo à impetração da ação judicial de indenização e renda é também do Diretor-

Geral do D.N.P.M. Caso (i) a empresa de pesquisa mineral não consiga com o superficiário a 

devida autorização de pesquisas, ou (ii) não a providencie, contatando o fazendeiro para 

acordo, ou (iii) não promova essa ação judicial para, judicialmente, conseguir essa 

autorização, nascerá para o DNPM o direito subjetivo que o legitimará a dar início à ação que 

culminará na autorização às pesquisas. 

Feitas as pesquisas, caso a empresa de mineração consiga calcular reservas na área, 

nasce a ela um novo direito frente o superficiário, ainda mais forte. Na ocasião das pesquisas, 

esse direito era, no geral, de passagem e temporários trabalhos, para as pesquisas. Para a 

construção da mina e operação da lavra, esse direito é de uso e ocupação “definitiva”.  

Muitas vezes, a empresa mineradora adquire a propriedade imobiliária do 

superficiário, por meio de uma negociação entre as partes. Não ocorrendo o acordo, há de ser 

determinado uma servidão administrativa minerária, autorizativa da imissão e exploração da 

lavra. Essa servidão minerária é diversa da civil, tendo natureza jurídica diversa. A minerária 
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refere-se à atividade industrial, de utilidade pública. O proprietário do imóvel será, então, 

indenizado. 

Essa indenização estipulada pelo juiz variará de acordo com o contexto dos trabalhos. 

Nas fases iniciais das pesquisas, em que não há extração e lucro pelo minerador, pelo 

contrário, apenas um enorme risco no empreendimento, as indenizações hão de basear-se 

apenas no incomodo e eventuais prejuízos que esses trabalhos possam vir a causar, sendo, no 

geral, “pequenos”, temporários. Já as indenização em caso de mina e lavra hão de ser bem 

maiores, com base no valor do bem, vez que será reparatória à subjunção do direito 

imobiliário do superficiário aos minerários do minerador.  

Em termos de pagamento ao superficiário (dono da fazenda), quando da operação da 

mina, a legislação prevê uma alternativa, caso as partes não entrem em acordo. Quando a 

mineradora não adquire a propriedade imobiliária ou firma acordo com o superficiário, a lei 

ressalva o direito à participação do proprietário do solo nos resultados da lavra, que será de 

50% (cinqüenta por cento) do valor total devido com o pagamento da CFEM75, valor que 

representará a indenização ao superficiário. 

Na ocasião da due dilligence providenciada pelo comprador (sobre ela, ver subtítulo 

“Due dilligence”, no capítulo “Possíveis acordos pré-contratuais”), é interessante ele 

investigar se já houve alguma desavença entre o vendedor e o superficiário, antes. Os 

fazendeiros em nosso país costumam ser pessoas humildes, com pouca escolaridade, 

requerendo, pois, técnicas de negociação diferentes daquelas utilizadas nas reuniões de 

negócio nos centros urbanos. Se o vendedor tiver conduzido mal sua relação com o 

superficiário, este poderá, no mínimo, atrasar o início dos trabalhos, o que significa prejuízo 

ao comprador.  

Se o vendedor já detiver autorização do superficiário para em sua fazenda pesquisar, 

isso agregará valor ao projeto, valorizando-o. 

  

 

 

 

 

                                                 
75 Compensação financeira pela exploração mineral – imposto federal pela extração. 
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12.2 Da oneração dos títulos minerários 

 

 

Como vimos, os dois principais títulos minerários são o Alvará de Pesquisa e a 

Concessão de Lavra. Quanto ao segundo, a legislação é expressa em permitir sua oneração 

(prevista no caput do art. 55 do Código de Mineração e aplicada tão somente às Concessões 

de Lavra, eis que inserido no capítulo III - Da Lavra do Código de Mineração). Para o 

primeiro título (alvará de pesquisa), a doutrina e mesmo os órgãos públicos se mostram 

divergentes.  

O Código Minerário nada diz sobre a oneração de alvará de pesquisa. Por isso, parte 

dos especialistas conclui pela impossibilidade de oneração desse título. O titular do alvará de 

pesquisa poderia cedê-lo, mas não onerá-lo. O principal argumento que utilizam é que tal 

autorização (oneração de alvará de pesquisa) deveria ter vindo expressa pelo legislador 

(princípio da legalidade do direito público). Além da dúbia e estatisticamente baixa 

probabilidade de o alvará de pesquisa vir a se mostrar um bem com valor, não tendo, a 

princípio, caráter econômico. 

Quanto à concessão de lavra, essa pode ser onerada, mas, se a concessão vier a se 

extinguir, os credores não têm ação alguma contra o novo titular dela. Porém, se ela voltar ao 

domínio do primitivo concessionário devedor (art. 55, §4º do Código de Mineração), a ela o 

credor poderá perseguir. A extinção da concessão de lavra extingue as onerações que pesam 

sob o referido título.  

O art. 55 do Código de Mineração preceitua:  

 
Art. 55. Subsistirá a Concessão, quanto aos direitos, obrigações, limitações e efeitos 
dela decorrentes, quando o concessionário a alienar ou gravar, na forma da lei.  
§ 1º. Os atos de alienação ou oneração só terão validade depois de averbados no 
DNPM. (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996)  
§ 2º - A concessão de lavra somente é transmissível a quem for capaz de exercê-la 
de acordo com as disposições deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.085, de 
1982)  
§ 3º - As dívidas e gravames constituídos sobre a concessão resolvem-se com 
extinção desta, ressalvada a ação pessoal contra o devedor. (Incluído pela Lei nº 
7.085, de 1982)  
§ 4º - Os credores não têm ação alguma contra o novo titular da concessão extinta, 
salvo se esta, por qualquer motivo, voltar ao domínio do primitivo concessionário 
devedor. (Incluído pela Lei nº 7.085, de 1982).  
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12.3 Da não configuração de ato de concentração por aquisição de alvará de pesquisa 

 

 

Em julho de 2008, o parecer técnico número 06468/2008/RJ da COGCE/SEAE/MF, 

pela análise do ato de concentração que gerou o processo número 08.012.007.297/2008-72, 

em curso no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), argumentou pela 

ausência de configuração de ato de concentração quando da aquisição de alvarás de pesquisa, 

ao analisar o contrato de pesquisa complementar e arrendamento de direitos minerários 

localizados no municípios de Irecê e Lapão, Bahia, pela Votorantim metais Ltda., adquiridos 

da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral.  

A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça solicitou (portaria SEAE, 

número 83 de 19/11/2007) parecer técnico (art. 54 da lei 8.884/94) à Secretaria de Direito 

Econômico do Ministério da Justiça (SEAE) para auxiliar o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE) a decidir o possível ato de concentração entre as empresas 

citadas.  

A operação analisada por essa secretaria foi um contrato de pesquisa complementar e 

promessa de arrendamento de direitos minerários firmado entre essas empresas.  

A SEAE argumentou, primeiro, que o mineral (zinco) a ser pesquisado, objeto desse 

contrato, destinava-se às empresas que integravam o próprio grupo Votorantim, único 

produtor nacional, não afetando, pois, o mercado brasileiro. E o outro e mais importante 

argumento é no sentido de o objeto do contrato ser uma área que ainda terá que ser estudada, 

precisando de altos e arriscados investimentos para as pesquisas. Não há como se falar em ato 

de concentração em um contrato onde uma parte adquire direito de pesquisa de outra, não 

sabendo se e quanto de determinado mineral haverá, além de serem poucas as áreas que, de 

fato, acabam se tornando em minas. 

Os CCDEM, não trazem riscos à concorrência, conforme concluiu a SEAE.  
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13 Análise Econômica dos Contratos de Exploração Mineral 

 

 

Neste capítulo, analisaremos porque, no que tange à eficiência econômica, os CCDEM 

são celebrados nos moldes até aqui analisados, para que os agentes melhor aloquem seus 

recursos e viabilizem o negócio ou minimizem suas perdas, entendendo o motivo pelo qual 

esse molde é o que melhor proporciona eficiência às negociações. 

Como vimos, o problema econômico central dos CCDEM é a alocação dos seus 

enormes riscos, sobretudo do cessionário, em razão dos altos investimentos que precisam ser 

feitos para, depois e frente os números pouco promissores das estatísticas (quanto aos projetos 

de pesquisa mineral, no geral),  poder concluir pela viabilidade ou não do empreendimento 

em particular.  

Conforme divulgado no site do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro: 

 

Na pesquisa mineral a relação estatística mundial: alvo/prospecto/mina aponta para a 
relação final de 1000:100:1. Isto significa que, para cada mil áreas pesquisadas 
(alvos), 100 são selecionadas para estudos de detalhe (prospectos), e estas, após os 
estudos de viabilidade econômica (tecnologia e mercado), apenas uma área entra em 
produção, transformando-se em mina. 

 

Nesse mesmo artigo, é elucidado: 

 

Estudos estatísticos realizados pelo Ministério de Minas e Energia sobre a cadeia 
produtiva da indústria mineral brasileira, tomando por base a série histórica para o 
período de 1978 a 2004, e considerando os investimentos totais realizados pelo 
governo na pesquisa mineral, indicam que cada 1 (uma) unidade monetária 
disponibilizada pelo governo na geração de conhecimento geológico básico induz a 
aplicação pelo investidor de 6 (seis) unidades monetárias, para verificação dos alvos 
selecionados, que poderá resultar na identificação de depósitos econômicos, onde se 
desenvolverá a produção mineral.  
Por outro lado, verifica-se que com a participação do investidor nas fases de 
implantação da mina, da usina de tratamento, da infra-estrutura necessária à 
produção e escoamento do produto, os investimentos crescem numa relação 
exponencial de cerca de 10 vezes.  

 

Regra geral, nos contratos de cessão de direitos minerários, o cessionário passa a ter o 

direito (e muitas vezes o dever, contratual) de promover e custear toda a pesquisa mineral. 

Somente se o empreendimento se revelar, depois, viável, é que o cessionário conseguirá 

recuperar esses gastos, através da extração e venda do mineral pesquisado. O cessionário é 

quem investe todo o capital e está sujeito à maior parte das perdas diretas que o projeto pode 

gerar.  
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O Plano Nacional de Mineração 2030, estima os investimentos no setor mineral:  

Os investimentos previstos em pesquisa mineral, mineração e transformação mineral 
(metalurgia e não-metálicos), quase todos originários da iniciativa privada, 
totalizarão US$ 260 bilhões até 2030, além de mais 30% sobre este valor em 
infraestrutura e logística. (PNM – 2030; X). 

 

 
Figura 8: Gráfico mostrando a previsão de investimentos no setor mineral até o ano de 2030. 

Fonte: página X do Plano Nacional de Mineração 2030.  
 

E, em outra parte desse documento, explica: 

Os investimentos em pesquisa mineral referem-se tanto a pesquisa em áreas 
pioneiras como a reavaliação de novas reservas em áreas onde já ocorre a lavra.  
Os investimentos em pesquisa mineral no Brasil, no ano de 2008, foram da ordem de 
US$ 486 milhões (exclusive petróleo e gás natural), dos quais US$ 346 milhões em 
áreas pioneiras e US$ 140 milhões em áreas com atividade de lavra. O total 
correspondeu a 3,7% dos investimentos mundiais, que atingiram cerca de US$ 13,2 
bilhões. Os valores alcançados em 2008 foram recordes, tanto para o Brasil como 
para o mundo. Isso se deve, principalmente, ao crescimento acentuado dos preços 
das commodities, verificados a partir de 2003 (em 2002, se observou o menor 
volume de investimentos em pesquisa mineral no mundo, desde que esses dados 
começaram a ser levantados pelo MEG - Metal Economic Group).  
Durante o triênio 2006-2008, a média anual dos investimentos em pesquisa mineral 
foi de US$ 390 milhões (US$ 250 milhões em áreas pioneiras e 140 milhões em 
áreas de lavra) para o Brasil (US$ 252 milhões em áreas pioneiras) e de US$ 10,4 
bilhões para o mundo. A América Latina (AL) respondeu por 25% dos 
investimentos globais, enquanto o Brasil participou com apenas 12% do total da AL.  
No Brasil, os investimentos em pesquisa mineral seguem o comportamento do resto 
do mundo, ou seja, a maior parte é destinada à classe dos metálicos, com destaque 
para o ouro, metais básicos e ferro.(PNM – 2030; 105) 
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13.1 Contrato de prestação de serviço de risco 

 

 

Na doutrina estrangeira, alguns costumam se referir aos CCDEM como “risk-service 

contract”, ou seja, contratos de prestação de serviços de risco. Nele, o cessionário realiza os 

serviços de exploração mineral e assume o risco de somente receber pelo trabalho caso o 

empreendimento se mostre viável.  

Nos típicos contratos de prestação de serviços, o contratado faz o serviço e recebe a 

respectiva contraprestação. Se o cessionário de um CCDEM, por exemplo, contratar empresa 

para conduzir seu programa de pesquisas, poderá fazê-lo através de um contrato de prestação 

de serviços. Independentemente dos resultados do projeto, esse prestador receberá valor fixo e 

pré-determinado.  

A característica distintiva dos CCDEM é, então, seu alto risco, que no exemplo do 

parágrafo anterior não foi repassado ao outro contratado (terceiro que fará trabalhos no 

projeto, pago pelo cessionário). Este é recompensado para executar um serviço a preço certo e 

predeterminado.  

Nos CCDEM o cessionário paga para trabalhar em algo que, segundo as estatísticas 

não oficiais, indica que ele provavelmente nada receberá. É, respeitadas as devidas 

proporções, uma espécie de loteria – tem grandes chances de perder, mas caso seja vitorioso, 

os ganhos são proporcionais ao risco assumido.  

O gráfico abaixo ilustra a variação no valor das propriedades no tempo. Revela esse 

potencial de o cessionário perder grandes valores mas, em contrapartida, caso se mostre viável 

o empreendimento, o ganho apresentado na valorização do empreendimento é  acentuado. O 

gráfico em questão, segundo Roscoe (2011): 

 

(...) ilustra como os valores das propriedades em exploração mineral variam no 
tempo e enfatiza a importância da data da efetiva avaliação. Os trabalhos 
exploratórios na propriedade A apresentaram resultados encorajadores ano após ano, 
que aparece como um aumento no seu valor ao longo do tempo. Os trabalhos 
exploratórios na propriedade B apresentaram resultados encorajadores e aumentaram 
seu valor ao longo dos dois primeiros estágios dos programas exploratórios, nos dois 
primeiros anos, mas no terceiro ano os resultados não se mostraram promissores, 
refletindo na desvalorização da propriedade B. Nenhum trabalho foi feito nos quarto 
e quinto anos, resultando em uma estabilização, seguido por uma diminuição do 
valor e o seu desinteresse pelo mercado76. (tradução nossa) 

                                                 
76 Figure 1 illustrates how the values of exploration properties vary over time and emphasizes the importance of 
the effective date of valuation. Exploration work on Property A gave encouraging results year after year, which 
shows up as an increase in value over time. Exploration work on Property B gave encouraging results and 
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Figura 9: Exemplo de relação entre valorização da propriedade no tempo. 

Fonte: Elaborado por William E. Roscoe 
 

O gráfico supra ilustra bem os possíveis efeitos peculiares aos CCDEM. 

 

 

13.2 Os CCDEM e os contextos econômicos 

 

 

A atividade de pesquisa mineral, ante os riscos envolvidos, é mais alavancada nos 

períodos de economia aquecida, quando sobram recursos financeiros pelos particulares, os 

quais direcionam pequeno percentual de suas reservas a empreendimentos de alto risco, 

geralmente com a aquisição de ações em ofertas iniciais (IPO – initial public offering) de 

empresas de exploração mineral, ou os fundos onde os recursos daqueles estão aplicados.  

O principal centro comercial desse mercado acionário, para essa atividade, é Toronto, 

no Canadá. Caso esses investidores percam esses valores (são milhares de investidores 

contribuindo com valores de todas as quantias), sua saúde financeira não sofrerá abalos, vez 

que é pequeno percentual de suas finanças que geralmente direcionam a esse segmento. Se 

                                                                                                                                                         

increased in value over the first two stages of exploration in the first two years, but exploration work in year 3 
was discouraging, resulting in a decrease in value. No work was done in years 4 and 5 on Property B, resulting in 
a leveling off then a decrease in value and market interest declined. 
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obtiverem sucesso, vivenciarão sensível aumento em suas economias, pois os ganhos, quando 

acontecem, costumam ser expressivos.  

Consequentemente, aos menores sinais de crise econômica, é o setor que mais sofre 

cortes. A aversão a perdas afugenta o capital das atividades de alto risco. Inclusive, nesses 

períodos, investimentos considerados seguros, como o ouro, passam a ser os mais procurados. 

As cláusulas dos contratos devem buscar trazer um pouco de estabilidade e segurança 

a esse mercado tão sensível às variações macroeconômicas. 

 

 

13.3 Atividade sensível a inúmeros fatores 

 

 

Inúmeros são os fatores que influem na lucratividade de um empreendimento mineral: 

tipo de mineral pesquisado, quantidade produzida, preço do mineral no mercado, custo de 

produção, custo do capital (juros), tempo para iniciar a lavra, tempo de vida da lavra, etc..  

O papel do direito é alocar esses riscos. As cláusulas desse tipo contratual devem 

maximizar a eficiência da exploração mineral dos direitos transacionados e motivar a 

celebração de outros contratos de exploração mineral, auxiliando a fomentar esse setor tão 

básico e importante para a economia de todos os países.  

Sobre esse assunto, também recomendamos a leitura do tópico “Dos riscos inerentes à 

atividade de exploração mineral”. 

 

 

13.4 A eficiência dos investimentos em exploração mineral 

 

 

 As pesquisas minerais são a única maneira de se encontrar uma jazida e, 

consequentemente, conseguir montar uma mina. Esta é que produz a grande maioria das 

matérias primas utilizadas em nossas vidas, empregam inúmeras pessoas e é a base de toda a 

economia, gerando enorme quantidade de transações no mercado. Recente exemplo disso que, 

antes mesmo de entrar em operação já fomentou enorme otimismo em nosso país, foi a 

descoberta de petróleo na camada denominada “pré-sal”, pela Petrobrás. 
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Um dos principais mecanismos para tornar isso algo real são os CCDEM. Suas 

características foram apresentadas ao longo dessa dissertação. Elas revelam que esse tipo 

contratual apenas consegue apresentar-se eficiente caso convencionado pagamento de pouco 

ou nenhum valor no início dos CCDEM. Os pagamentos aumentam gradativamente, em 

escala que tende a ser proporcional à do desvendar das informações sobre a área. Assim, o 

cedente consegue celebrar mais rapidamente o contrato e, por isso, em menor tempo, ver a 

área pesquisada. O cessionário diminui seus riscos. Se perder, será apenas o valor investido 

diretamente nas pesquisas, não com a aquisição dos direitos. E, tomada sua decisão negativa, 

eventualmente, logo pode focar seus esforços em outras áreas, pesquisando um maior número 

de áreas em um menor lapso temporal, aumentando suas chances de encontrar algum projeto 

promissor que lhe permita recuperar as perdas e gerar dividendos.  

A sociedade também ganha. Um projeto de mineração viável tem vasta repercussão 

positiva na sociedade. Tornar isso o mais eficiente possível é a função social desses contratos. 

 

 

13.5 Principais cláusulas para a diluição dos riscos e busca da eficiência  

 

 

13.5.1 Não estipulação de pagamentos iniciais e incremento gradativo dos demais 

 

 

Nos CCDEM, a fase de altíssimo risco é a inicial, logo após a celebração do contrato. 

Se as partes acordam em prever os pagamentos na medida em que o projeto vai se mostrando 

viável, elas reduzem os custos da empresa de pesquisa mineral com a aquisição do projeto, 

incentivando-a a celebrar mais contratos e, portanto pesquisar mais áreas. Isso acaba 

aumentando as chances para que novas descobertas aconteçam, e atribui ao cedente um maior 

poder de negociação quanto aos valores nas fases em que a informação já não mais será tão 

incerta, aumentando a eficiência da transação. O cedente acaba assumindo uma parte dos 

enormes riscos iniciais do empreendimento, abrindo mão de valores robustos nessa etapa.  Ele 

deixa de receber valores quando ainda não se tem informação e aceita recebe-los na medida 

em que resultados positivos eclodam, gradativa e de forma incremental.  

A previsão módica ou não estipulação de pagamentos na fase inicial do projeto reduz 

os custos da empresa de pesquisa mineral. Goetz e Scott (1980) conceituaram como 
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“confiança benéfica” o “ganho adaptativo da informação contida em uma promessa”. Esse 

raciocínio pode ser aproveitado para o caso dos CCDEM.  

Parafraseando o raciocínio de Christian Lopes (2008; 17) ao examinar Goetz, Scott 

(1980) e  Katz (1996), podemos dizer que, estipulando os pagamentos de forma progressiva, 

haverá confiança benéfica com incremento no valor global da transação (isso incentivará que 

mais contratos sejam celebrados), que assim se revelará principalmente depois de o projeto se 

mostrar viável. Isso porque as partes podem convencionar pagamentos maiores para 

momentos futuros, recebendo o cedente maiores valores, depois. As quantias normalmente 

estipuladas quando da viabilidade do empreendimento costumam ser infinitamente superiores 

às iniciais, quando estas são pactuadas pelas partes (muitas vezes, elas não convencionam 

pagamentos iniciais). Não pactuar os pagamentos iniciais e programar os posteriores de forma 

que seus valores sejam gradativos significa fomentar a atividade e aumentar em muito as 

chances de o cedente, depois, receber valores expressivos, e o cessionário, de reduzir suas 

despesas e compensar as possíveis perdas com outros emprendimentos, assim: 

a) a cessionária suportará menos perdas em caso de insucesso do projeto; 

b) à cessionária sobrarão mais recursos, podendo celebrar um maior número de 

contratos (com outros cedentes) e, portanto, pesquisar um maior número de 

projetos, podendo as partes contratar valores maiores para os eventos futuros; 

c) se mais projetos acabarão sendo pesquisados, mais minas entrarão em operação e 

mais de seus produtos a sociedade receberá. 

A cessionária já tem o enorme risco de perder as quantias investidas nas pesquisas. Ter 

de fazer altos desembolsos nas fases carentes de informação, também a título de aquisição dos 

direitos, é fazê-la suportar maiores perdas, gerando uma diminuição do valor da relação entre 

as partes.  

Verifica-se um ganho de eficiência com as cláusulas que tendem a concentrar os 

pagamentos para momentos posteriores, com o acumular das informações. 

Cada parte está ciente de seus riscos e potenciais lucros. É com base neles que elas, às 

vezes até intuitivamente, calculam se aquela transação específica é viável de se “arriscar”. 

  

 

 

 



 

 

 

205

13.5.2 Atribuição do direito de resilição unilateral imotivada para o cessionário 

 

 

Além da importante cláusula apontada no tópico anterior, outra especialmente 

importante aos CCDEM é a que confere liberdade ao cessionário para, a qualquer momento, 

poder desistir do projeto e cessar as perdas ou resolver focar em outro projeto seu, menos 

arriscado, ou qualquer outro motivo que lhe seja conveniente (mercado, etc.) 

As normas gerais e abstratas feitas pelo legislador não ressalvaram essa exceção. Com 

toda a lógica que justifica a justiça dessa previsão (ver argumentos no tópico “Da não vedação 

dessa cláusula pelo artigo 122 do CC”), injusto e ineficiente seria vetar essas transações por 

causa da norma do 122. Os agentes estão autorizados a agir nesse aparente confronto a essa 

norma porque é a maneira que induz a possibilidade de ganhos às partes e à sociedade, e 

melhor atinge o ponto ótimo da transação. O pressuposto dessa conduta das partes é que os 

agentes são racionais e sempre agem buscando maximizar seus ganhos. Buscando esse fim, 

eles livremente acordam tal previsão. 

As normas do direito contratual, nesses casos, devem ter caráter supletivo à convenção 

das partes. Vindo elas a estipular o contrário, tal entendimento deve prevalecer, quando não 

contrariarem norma com superior hierarquia. No caso, os princípios mestres que orientam o 

direito contratual – boa fé objetiva e função social – não só não foram atacados, como, 

inclusive, foram perseguidos e alcançados positivamente, com a previsão dessa cláusula. 

A condição puramente potestativa de o cessionário poder, a qualquer momento, 

desistir da avença, é não apenas estratégia que auxilia no ganho de eficiência ao contrato, 

como também se configura verdadeiro pré-requisito imprescindível para a celebração do 

instrumento. 

Ganha eficiência o contrato porque não apenas o potencial geológico do projeto, mas 

todo e qualquer fator (vez que não precisa o cessionário precisar os motivos) pode ser usado 

na avaliação do potencial do empreendimento, pela cessionária. E são muitos esses fatores, 

inclusive internos à própria sociedade empresária cessionária, como a escassez de recursos e a 

necessidade de escolha, dentre a sua carteira de projetos (mesmo sendo todos promissores), 

em qual irá investir.  

Para mais informações sobre esses outros fatores, recomenda-se a leitura do tópico 

“Dos riscos inerentes à atividade de exploração mineral”. 
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13.6 Dos investimentos na fase pré-contratual e nas pesquisas 

 

 

No dia da celebração do contrato, nenhuma das partes costuma ter razoável 

conhecimento sobre a  área dos direitos minerários. E mesmo antes da celebração, uma parte 

precisa se certificar da idoneidade da outra, e o cessionário também quanto aos direitos 

minerários. 

Como bem explica Christian Lopes: 

 

Observa-se, portanto, que tal aspecto se evidencia também na necessidade de 
investimentos pré-contratuais para que as partes possam chegar ao nível de 
informação exigido para a celebração de certos ajustes. Em um contrato cuja 
negociação ocorre de forma incremental, as partes não raro partem de um estado de 
incerteza compartilhada /sobre a transação e, por meio da troca recíproca de 
informações, chegam a um nível de conhecimento que lhes permite contratar. A falta 
de investimentos nas negociações incrementais acarretaria a impossibilidade de se 
celebrar uma avença que poderia, de outra forma, ter um valor positivo para as 
partes e para a sociedade. (LOPES, 2008; 21) 

 

O trecho supra também completa a explicação da análise econômica dos contratos do 

tipo “opção de compra de direitos minerários”. Com simples adaptação em sua última frase, 

tornamos explícita essa associação: A falta de investimentos nas pesquisas incrementais 

acarretaria a impossibilidade de se exercer a opção que poderia, de uma outra forma, ter um 

valor positivo para as partes e para a sociedade (em itálico, palavras nossas, em substituição 

ao texto original). A lógica é semelhante à das negociações pré-contratuais. 

Na media em que o cessionário trabalha no projeto, o nível de incerteza e a falta de 

informação diminuem. Impossível exercer a opção e suportar pagamentos mais robustos nessa 

fase inicial. Não seria eficiente assim proceder nesse estágio. 

 

 

13.7 Análise econômica dos contratos de Joint Venture para exploração mineral 

 

 

Nos contratos de Joint Venture a maximização da eficiência dá-se pela confiança e 

respeito mútuo das partes em, juntas, trabalharem na busca pela viabilidade de um 

empreendimento. Unem suas forças e expertises para trabalhar no projeto e, 



 

 

 

207

consequentemente, diluem os riscos desse, além de gerarem capital de giro para conseguirem 

conduzir mais projetos e, assim, acabarem se beneficiando pela probabilidade de, quanto 

maior o número de projetos pesquisados, maiores as chances de encontrar um que se viabilize.  

Nos cenários de crise econômica nos países, os números de contratos de Joint Venture 

assinados tende a aumentar (ou diminuir menos, em relação aos outros tipos de CCDEM), 

revelando-se ainda maior a sua importância na viabilização dos importantes (em termos 

econômico-sociais) empreendimentos minerários produtores das matérias primas minerárias. 

Com a eventual crise, o risco, se suportado por apenas uma parte, mostrar-se-ia alto demais. A 

solução é diluí-lo por meio da celebração de contratos de Joint Venture.   

Nesses contratos, o raciocínio é o mesmo em relação a todos os tipos de contrato de 

cessão de direitos minerários: com o avanço das pesquisas, as partes reduzem as incertezas, e 

o projeto vai se revelando. O risco diminui. Os pagamentos ao cedente aumentam. A 

eficiência da relação também aumenta.  

 

 

13.8 Custos de transação 

 

 

A negociação entre as partes, antes mesmo da assinatura do contrato, já apresenta 

considerável custo de transação (conceito de Coase, 1988). Advogados, geólogos, executivos 

e vários outros profissionais dispenderão horas apenas para avaliar se os direitos minerários 

são válidos e o respectivo projeto pode vir a se mostrar promissor.  

Também avaliarão os riscos do negócio em si em relação à sua carteira de projetos e 

recursos nos caixas dessas organizações. Após, poderão ou não as partes prosseguirem 

negociando e redigindo o instrumento contratual para, então, caso entrem em acordo quanto 

às cláusulas contratuais, finalmente assinarem o contrato.  

Todos os gastos relacionados às medidas que precisam ser adotadas para que o 

contrato adote sua forma final e seja assinado pelas partes compõe seu custo de transação.  

Os principais custos de transação listados pela doutrina são: racionalidade limitada, 

complexidade, incerteza, oportunismo. Eles são verificados em todos os contratos, e, 

certamente, os CCDEM são do tipo em que tais itens estão mais inflamados.  

No caso dos CCDEM, a própria redação desses contratos tem custo bem superior à 

média. Eles são muito específicos. Suas características são uma fusão de vários tipos 
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contratuais: joint venture, opção, compra e venda, risco, seguro, etc.. E tal fuga aos padrões os 

torna mais complexos e difíceis, onerando-os. Sua redação deve ser clara e prever o maior 

número de situações possível. A segurança jurídica dos contratos recaem em suas previsões.  

E há um outro custo de transação, ainda infinitamente maior: depois de celebrado o 

contrato, o de o cessionário concluir quanto à viabilidade do empreendimento.  Saber o 

momento exato de desistir do projeto é outro detalhe que pode representar perder 

prematuramente um projeto que, se mais investigado, poderia se mostrar viável; ou, caso 

tivesse insistido nas pesquisas, cada vez pressupondo um modelo geológico diferente a 

perseguir, isso poderia repercutir em despesas que ao final se mostrariam irrecuperáveis 

naquele empreendimento.  

 

 

13.9 Insuficiência das informações e arbitragem 

 

 

Nos CCDEM as partes tem basicamente dois problemas no campo da insuficiência da 

informação: falta de informações quanto a elas próprias, contratantes, uma da outra; e aquelas 

relacionadas ao potencial geológico da área das pesquisas. Desta ninguém ainda sabe. Ela 

representa, para esse tipo contratual, o verdadeiro conceito de insuficiência da informação. 

Tão forte, que é o principal responsável pela sequer execução de muitos contratos. É enorme 

barreira. O valor do risco representado por esse “anonimato” representa o principal custo de 

transação da viabilização dos empreendimentos minerários. 

Outra importante questão a considerar neste ponto, refere-se à insuficiência de 

informações quanto à possibilidade de previsão dos eventos futuros, que podem desestruturar 

o contrato e fazer dele uma lide. Como, de fato, é impossível se prever todos esses eventos e, 

vindo algum a acontecer, essa possibilidade costuma ser contornada através da utilização da 

arbitragem.  

Os árbitros, por sua vez, são escolhidos pelas partes, especialistas nesse setor. Não 

necessariamente são advogados, podendo também ser geólogos, engenheiros (nas mais 

diversas engenharias), administradores, economistas, etc. 

Por meio da arbitragem, as partes asseguram que especialistas por elas escolhidos 

julgarão eventual desavença. Esses profissionais estão muito mais capacitados para 

compreender, analisar e julgar as demandas originadas em razão da insuficiência de 
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informação das partes. Suas decisões tendem a ser mais justas e corretas que a dos juízes de 

direito, pessoas não especializadas nesse complexo segmento das pesquisas minerais e 

mineração. 

Contudo, os custos diretos de uma arbitragem são bem maiores que os do judiciário. 

Para uma causa de até R$ 1.266.363,54 no judiciário estadual de Minas Gerais, o valor de 

suas custas são de aproximadamente R$ 5.016,16. Para o julgamento de eventual lide, as 

partes pagarão basicamente este valor. Essa mesma causa, em uma câmara arbitral, custaria 

aproximadamente R$ 15.000 de taxa de administração, acrescido de R$ 33.000,00 para cada 

árbitro nomeado, totalizando quase R$ 50.000,00. Isso se apenas um árbitro for nomeado, 

sendo que as partes costumam nomear três árbitros para julgar suas lides. Supondo que sejam 

dois árbitros (raramente escolhe-se números pares, para se evitar o empate em decisões 

divergentes), o valor total direto com a arbitragem seria pouco mais de R$ 80.000,00, valor 16 

vezes superior aos custos diretos na justiça comum.  

Mas prevendo-se que na justiça comum a causa será julgada por um juiz que muito 

raramente terá uma pouca noção sobre a atividade de pesquisa mineral, que dificilmente terá 

conhecimento sobre esse setor, além de a decisão final normalmente ser publicada depois de 

anos de lide, temos que os inúmeros custos indiretos que isso representaria já faz da 

arbitragem a solução mais econômica.  

Supondo que a lide na justiça comum levaria 8 anos e a na câmara arbitral 1, temos: 

a) justiça comum - a parte receberia aproximadamente: R$ 1.266.363,54, menos R$ 

5.000,00 das custas, mais a correção do período, estimado em 0,5% ao mês, o 

que representa um total de aproximadamente R$ 2.050.000,00, que será recebido 

depois de 8 anos. 

b) câmara arbitral: a parte receberia, em no máximo 12 (doze) meses, os R$ 

1.266.363,54, subtraídos dos custos com a arbitragem (R$ 80.000, se forem dois 

árbitros), corrigidos a uma taxa de 0,5% ao mês, em 1 ano. Depois, já poderia 

usar esses recursos em sua atividade, mas, para efeitos comparativos, se o 

vencedor aplicar tal valor a uma taxa de 1% ao mês em uma aplicação de renda 

fixa (o que se conseguiria com uma aplicação de tal montante), tem-se que, no 

final de sete anos (diferença temporal em relação à justiça comum), a parte teria 

R$ 2.902.060, valor no mínimo 40% maior que o da justiça comum, ao final.  

O exemplo anterior revela o quanto a arbitragem seria mais vantajosa. Por isso é tão 

comum nos CCDEM. 
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14 Conclusão  

 

 

Os contratos de cessão de direito de exploração mineral são importante instrumento na 

viabilização da transferência de projetos de pesquisa mineral. Esses contratos podem se 

implementar por meio das mais diferentes roupagens, sendo as principais, conforme já 

explanado:  

a) compra e venda de direitos minerários à vista; 

b) constituição de sociedade em conta de participação; 

c) constituição de sociedade empresária com acordo de quotistas; 

d) joint venture; 

e) contrato de descoberta (finder`s fee); 

f) contrato de opção de compra de direitos minerários; 

g) contrato de cessão de direito de exploração mineral stricto senso. 

Apesar de serem modelos jurídicos diferentes, as cláusulas contratuais de todos eles, 

grosso modo, apresentam a mesma sistemática, com destaque para o tipo contratual que 

denominamos “contrato de cessão de direito de exploração mineral stricto senso”, cujas 

características jurídicas atribuem maior liberdade à negociação das partes, razão pela qual ele 

foi utilizado como referência às sugestões de cláusulas contratuais discutidas neste trabalho. O 

conjunto de todos esses tipos contratuais citados (letras “a” a “g”), para efeitos didáticos, 

foram denominados pela categoria “contratos de cessão de direito de exploração mineral”, 

acrônimo CCDEM que utilizamos em todo o texto. 

Por ser tema com certo grau de ineditismo na literatura jurídica brasileira, além de 

envolver questões multidisciplinares (sobretudo para justificar o porquê de cada previsão 

contratual), vasta e variada bibliografia foi utilizada como referência.  Algumas partes foram 

adaptadas das versões originais, aproveitando-se o raciocínio proposto, apesar de, várias 

vezes, o tema não estar diretamente relacionado aos CCDEM. Assim, em vários momentos, 

importantes foram as inspirações nas ideias originais, adaptando-as ao contexto dos CCDEM. 

Por isso, destaque-se a colaboração que cada texto bibliográfico citado trouxe ao trabalho, 

para o resultado final dessa dissertação.  

O elo entre as diferentes questões técnicas abordadas precisou ser preenchido pela 

vivência de mais de seis anos à frente de sociedade empresária especializada em pesquisa 

mineral, período em que aprendemos e desenvolvemos as nuanças desse tipo contratual, 
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embora reconheçamos a necessidade de contínuo estudo sobre o tema. Por isso ressaltamos 

não ser nossa pretensão ter esgotado o assunto. Tenha sido, talvez, o primeiro passo para a 

“catalogação doutrinária” desse contrato já consagrado pelo mercado de pesquisa mineral e 

mineração. 

As discussões propostas durante o estudo das cláusulas examinadas e das questões que 

as circundam buscou elucidar que os argumentos propostos são os que melhor trazem 

eficiência aos negócios de cessão de direito de exploração mineral. Por isso os CCDEM 

devem levar em consideração as questões analisadas quando da redação de suas cláusulas, 

para que os agentes melhor aloquem seus recursos e viabilizem o negócio ou minimizem suas 

perdas, entendendo o motivo pelo qual esse molde é o que melhor proporciona a busca pela 

eficiência às negociações. 

Explicamos e debatemos sobre as melhores cláusulas (questões que devem ser 

analisadas) que favorecem a uma melhor alocação/análise dos seus enormes 

riscos/conseqüências jurídicas, sobretudo do cessionário, para uma melhor conclusão pela 

viabilidade ou não do empreendimento em particular. 

Apesar de pouquíssimo conhecidos no meio jurídico, estamos certos que os CCDEM 

tem importantíssima relevância social, vez que é um dos principais viabilizadores dos 

empreendimentos na mineração, setor básico para o desenvolvimento econômico-social, lastro 

para o progresso de toda e qualquer nação. Sua importância não recai apenas no âmbito 

particular, privado, mas a política de todos os países atribui relevante atenção às estratégias do 

seu setor minerário.  

Referência internacional em commodities minerárias, destino de bilhões de dólares em 

investimentos, provedor das principias matérias primas (e aqui não nos esqueçamos dos 

recursos energéticos), o setor minerário brasileiro e a legislação que o lastreia requer de nossa 

sociedade mais estudos e avanço doutrinário. Os CCDEM representam pequena parcela desse 

direito com importante função social e destaque papel no fomento do progresso. 
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