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APRESENTAÇÃO 

A importsncie de uma Constituição para um pets, sobretudo.para aqueles que, 
como o Brasil, optaram pelo regime democrático, obriga a que todos se empenhem, na 
oportunidade dos trabalhos de uma Constituinte soberana, em levar àqueles que têm o 
honroso e histórico encargo de redaçaõ da declaração da vontade política do povo sua 
contribuição, em campo a que esteja particularmente dedicado. 

Por esta razão o Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM, entidade privada, 
sociedade civil sem fins lucrativos que congrega ~s empresas de mineração do país e aque 
las que constituem o universo mineral brasileiro - como as Empresas de Geologia, de En 
genharia Mineral, Centros de Tecnologia Mineral e Fabricantes de Equipamentos de Mine 
ração, dentre outros>, oferece esta sua contribuição aos constituintes brasileiros. 

Ao fazê-lo, não nos move outro interesse sená'o o de apresentar a contribuição 
do Instituto ao debate, equacionamento e decisão com vistas ao desenvolvimento do setor 
mineral brasileiro, sobre o qual, juntamente com a agricultura e os recursos humanos do 
pais, repousa o desenvolvimento sócio-económico e o futuro da Nação brasileira. 

Belo Horizonte, Março de 1986 

Sérgio Jacques de Moraes 
Presidente 

José Mendo Mi zael de Souza 
Secretário Executivo 



fN DICE 

INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

ASPECTOS JUR roicos DA MINERAÇÃO - SUMÁRIO HISTÓRICO . . . . . . . 9 

PRINC(PIO DA DUALIDADE IMOBILIÁRIA - REGIME DE CONCESSÃO ... 13 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE 
MINAS 17 

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO SOBRE MINERAIS 
DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA 21 

PARTICIPAÇÃO DO PROPRIETÁRIO NOS RESULTADOS DA LAVRA 26 

DIREITO DE PRIORIDADE 29 

SOCIEDADE DE MINERAÇÃO - LIVRE PARTICIPAÇÃO 32 

CONCLUSÃO 37 

CITAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 38 



6 

INTRODUÇÃO 

A mineração tem sido, em especial na segunda metade deste século, objeto da 
atenção dos nossos homens públicos, governantes e empreendedores, conscientes da gran· 
de potencialidade do sub-solo brasileiro. E essa preocupação, justificada pelo que se co 
nhece do patrimônio mineral já descoberto e pelo que resta conhecer. tem se traduzido 
erri normas legislativas capazes de assegurar o interesse público que agasalha esse ramo da 
indústria, dando-lhe dimensões justificadas à sua importância para o desenvolvimento SÓ· 
cio-econômico brasileiro. 

Não se pode ignorar o que representa para o País a indústria extrativa mineral, 
como fonte geradora de recursos que muito tem contribuído para perrnlti-lo atender seus 
compromissos internos e internacionais e como fonte supridora de matérias primas que 
alimenta a crescente e respeitada indústria nacional. Em 1984 (estatfstica mais recente 
que se dispõe a respeito), por exemplo, a Produção Mineral Brasileira {PMB) representou 
4,6% do PIB e a indústria de transformação de origem mineral (siderurgia, metalurgia, 
cimento, etc.) 25,1%, ou seja, a mineraçã"o,diretamente e através das indústrias que nâo 
existem sem matérias primas minerais, representou cerca de 30% do PIB de US$ 211 bi 
lhões, que o País alcançou naquele ano {ver Figura 1 ). 

Tanto a Constituição quanto a lei ordinária, simétricamente colocadas no Plano 
da realidade mineral, tem assegurado o crescimento do setor, sem qualquer risco de com 
prometimento da segurança e da soberania nacionais. Para que isso acontecesse e continue 
a acontecer é imperativo que a Mineraçã'o se mantenha ao abrigo da Constituição Fede· 
ral. centralizada no poder de quem realmente tem o direitoe o dever de administrar um 
patrimônio que é de toda a Nação. 

Essa é a razão pela qual o Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM, entidade 
privada constituída sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos, que congrega ex· 
pressiva parcela das empresas de mineração do País, bem como Empresas de Engenharia 
Mineral, de Pesquisas Geológicas, Centros de Tecnologia Mineral e Fabricantes de Equi 
pamentos para mineração, dentre outros, se sente na obrigação de, em consonância com 
o sentimento de patriotismo que a todos contagia, trazer aos responsáveis pela elabora· 
ção do novo diploma constitucional seu subsídio, fruto de sua vivência no dia a dia de um 
dos setores de maior importância no contexto da economia nacional. 

A indústria extrativa mineral brasileira desempenha hoje papel cada vez mais re 
levante no cenário econômico nacional. Mas está convencida de que nenhuma realizaçã'o 
será possível, nem os grandes objetivos do País no seu campo serão alcançados, se a regra 
polftica que permitiu a conquista de êxitos ta'o significativos não for mantida. 

No momento em que todas as atenções se convergem para a Constituinte da 
Nova República, com a qual o povo brasileiro deverá passar a contar com uma Carta íns 
pirada nos sagrados princípios da liberdade e voltada totalmente para o ser humano - ra 
zão de ser do próprio Estado -, impõem-se a parcela de contrlbuiçâo de todos, individual 
ou coletivamente, no sentido de que o instrumento base de regência do Estado de Direi· 
to seja capaz de atender aos anseios da Nação. 
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Daí o empenho com que o IBRAM, certo não só de refletir o anseio de seus as 
sociados mas de estar defendendo a melhor alternativa para todos os brasileiros, permite 
enfatizar a importância de que sejam preservados, a n (vel de garantia constitucional, os 
princípios básicos que regem a Mineração no País, em seguida analisados, principalmen 
te em seu conteúdo histórico e político. 

FIGURA l 
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ECONOMIA NACIONAL 
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ASPECTOS JURfDICOS DA MINERAÇÃO 

SUMARIO HISTÓRICO 

Solo e sub-solo nem sempre estiveram separados para efeito dos resultados eco· 
nômicos do seu aproveitamento. A história nos revela justamente o contrário, eles estive· 
ram sempre unidos, um como complemento do outro, inseparáveis juridicamente, com a 
propriedade atingindo às vezes proporções ilimitadas na regra da plenitude dominial re 
montada à tradição romana do "usque ad inferos et ad coelum". O princípio regente ao 
longo de tantos anos foi aquele, como ensina Carvalho dos SantosP). de uma unidade 
composta de três elementos: o solo, o sobre-solo e o sub-solo, O solo é o plano visível do 
terreno. O sobre-solo é o "coslum" dos romanos, o espaço aéreo correspondente, em li 
nha vertical, ao solo. O sub-solo, enfim, é a "lnfara" dos romanos, consistindo nas subs 
tâncias que existem nas vísceras da terra, como os minerais, as pedras, as águas, etc. 

Lenta foi a conquista jurídica pela emancipação do sub-solo, apoiada pela ores 
cente necessidade sócio-econômica. 

A história que o Brasil nos lega do seu passado de pa (s minerador é rica de con 
quistas e por isso mesmo nos permite um justificado orgulho pelo estágio evolucionista 
da nossa indústria mineral. 

Seus primórdios remontam ao período colonial, época em que a Coroa Portu 
guesa tinha plenos e totais poderes sobre as riquezas minerais, sem falar na cupidez pelos 
resultados da sua exploração. 

As cartas régias de doação, que fixaram a primeira expressão de uma outorga 
real, reafirmaram sempre o domínio do Estado lusitano sobre os minerais, ficando reser 
vado ao Erário Real o "quinto", 1 ivre de quaisquer custos. 

O regime jurídico desse período, como observa Atilio Vivacqua!2}, era marcan 
temente o dominial, tendo em vista o deliberado propósito de serem conservadas as tra 
dições da legislaçio portuguesa, cujas raízes estão no Código das Sete Partidas. Os di 
reitos reais, na conceituação legislativa da época, eram entendidos como direitos impres 
critíveis do monarca, investido na qualidade de sumo representante do Estado. 

O regime feudal, logo implantado na Colônia, transmitiu aos donatários atribu 
tos de soberania e as chamadas cartas de donataria representam o mais antigo evento le· 
gislatívo sobre minas em nossa terra. 

Lenta, mas progressivamente, a exploração mineral, mesmo sob o rígido contro 
le da Coroa, foi abrindo espaço ã sedutora ambição em busca do ouro e das gemas pre 
ciosas, minerais de fácil extração e altos lucros. O Estado português, com evidente interes- 
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se em estimular a produção de ouro e de diamantes, baixa em 1618 o Regimento de Ter· 
ras Minerais do Brasil, que estende a nacionais e estrangeiros, quando aqui domiciliados 
com permissão da Colônia, os privilégios assegurados aos descobridores de minas. Cria· 
va-se, assim, após vários ordenamentos jurídicos, o direito de acesso às minas de ouro por 
via das datas minerais. Embora como propriedade imprescritível da Coroa, as minas po 
diam passar para o domínio privado, em virtude de outorga pelo Estado, face a sua des 
coberta e o seu registro. Registrada e demarcada a data e lavrada por um período ininter 
rupto de dois meses, ficava assegurado ao datista uma propriedade nova, transmissível e 
distinta do solo. 

Consolidado o regime das datas, passou a vigorar o regime contratual, especial· 
mente para a extração diamant(fera, colocando sob a proteção da Coroa a lavra e o co 
mércio de diamantes. O sistema contratual, ao contrário das datas, não permitia a saída 
da mina do patrimônio do Estado. 

A elevação do Brasil à condição de Reino e o definitivo estabelecimento da corte 
portuguesa no pars, não acarretaram modificações significativas no regime exploratório 
do sub-solo. Mas, já com o advento do Brasil Império, começaram a se operar mudanças 
substanciais no conceito legal das minas, embora a prindpio preponderasse o regime 
dominial. A propriedade mineral, que era atribuída ao Império, ganhava mais expressão 
na sua condição de propriedade independente, pois, teoricamente, sempre se entendeu 
que a mina não constituía um acessório do solo. As instituições de direito civil, que alcan 
çaram a independência brasileira, previam uma limitação do direito de propriedade, cu 
jas reservas existentes constitu iam bens do Estado, assegurado, porém, o d irei to individual 
sobre as minas. quando decorrentes de datas minerais. 

Chega-se assim à primeira Carta Constitucional brasileira, promulgada em 1824. 
e que manteve o direito pleno da propriedade superficiária, tendo em vista que o sub-so 
lo mineral continuava no domínio estatal, à exceção, como referido acima, das datas mi 
nerais, já integradas no patrimônio privado. Nos poderes outorgados à Assembléia Geral 
pela Constituição de 1824, em artigo 15, item XV, relativamente à regulamentação e ad 
ministração dos bens nacionais e a decretação da sua alienação, inclui-se, na categoria 
desses bens, o sub-solo mineral. 

No período que se inicia com a independência e vai à proclamação da Repúbli 
ca, uma variada e indefinida legislação regeu a mineração no Brasil, desde a persistência 
das datas minerais à instituição de um regime de concessão e de arrendamento. 

Proclamada a República, é sancionada, no mesmo ano, a primeira Constituição 
federativa que, inexplicavelmente, quebrando uma tradição tri-secular, retira do patri 
mônio da Nação - a que de fato e de direito se havia incorporado - o sub-solo mineral, 
para agregá·lo ao solo como seu acessório, estabelecendo o chamado regime de acessão. 
De qualquer modo, o regime jurídico da propriedade acesslorial representava uma agres 
são aos postulados socializantes das minas, que a primeira República deveria respeitar. 

Expressivas são as palavras de Atilio Vivacqua!31: 

''A desnacionalização das minas se instituía desterre, como simples reajusta· 
mento do sistema jurldico de propriedade à sua estrutura clássica. Mais do 
que o interesse econômico do proprietário territorial atuaram, talvez, o sen 
timento e as idéias dos juristas. O Brasil república, quebrando a tradição do 
direito mineiro nacional, ofereceu notável contrastecomasnaçõeshispano 
americanas, que em geral mantiveram as minas como dom/nio do Estado". 
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O período republicano possibilitou, em janeiro de 1921, a Lei 4.265 ( Lei Simões 
Lopes), que deveria, na verdade, representar o primeiro Código de Minas, após as frustra 
das tentativas de fazer vigorar a Lei 2 .933, de 06 de janeiro de 1915 ( Lei Calógeras). com 
o mesmo objetivo. 

Com o advento da Constituição de 1934, surge no Brasil, efetivamente, a 
reforma minerária, corporificada em um Código, por todos considerado modelo de per· 
feição para a sua época. 

Grandes inovações são trazidas para o desenvolvimento do sub-solo, destacando· 
se. como a mais importante, a separação jurídica do solo e do sub-solo mineral. Foi asse 
gurado o domínio privado sobre as minas em lavra ou com lavra suspensa. Estabeleceu-se 
o regime de concessão para o aproveitamento dos recursos minerais e da energia hídrául} 
ca. Criou-se o Departamento Nacional da Produção Mineral, órgão vinculado ao Ministé· 
rio da Agricultura, para os assuntos ligados à mineração. 

FIGURA 2 

EVOLUÇÃO OOS PEDIDOS OE PESQUISA E ALVARÁ$ OE PESQUISA 
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Seguem-se a Constituição de 1937, o Código de Minas de 1940, a Constituição 
de 1946, a Constituição e o Código de Mineração de 1967 e, finalmente, a Emenda Cons 
titucional n9 1, de 1969. 

Em termos substanciais o grande destaque que deve ser dado à transformação na 
legislação após o primeiro Código de Minas, se fixa no estabelecimento do livre acesso à 
propriedade mineral, mediante a instituição do direito de prioridade. O Código de Minera 
ção de 1967, acumulando as experiências vividas pelas. legislações anteriores, tornou-se 
legislação modelar e que muito contribuiu para o acelerado crescimento do setor mineral 
brasileiro, como se vê nas Figuras 2 e 3 (fonte: DNPM). 

FIGURA 3 

EVOLUÇÃO DOS RELATÓRIOS DE PESQUISA APROVADOS 
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PRINCIPIO DA DUALIDADE IMOBILIÁRIA - REGIME DE CONCESSÃO 

Dois grandes méritos se deve à Constituição Federal de 1934, principal responsá 
vel pelo grande impulso da mineração brasileira, especialmente na segunda metade do sé 
culo: haver abolido o regime jurídico da acessão e estabelecido o regime jurídico da 
concessão. 

Para chegar a este estágio de evolução muito teve de ser feito e um alto preço foi 
pago pela estagnação em que se colocou a mineração brasileira, por quase meio século. 

1. Os tradicionais e conhecidos sistemas que identificam o regime jurídico de 
aproveitamento das minas tiveram origem ao findar do século XVI 11, quando os aconte 
cimentos políticos e sociais dos países mais desenvolvidos passaram a exercer forte in 
fluência sobre o direito de propriedade, Embora variando quanto ao conceito que lhes 
era atribuído, esses sistemas são básicamente os seguintes: (a) o dominial; (b) o regalia 
no; (c) o "res nullius"; (d) o de ocupação; (e] o de acessão e (f) o de concessão. 

2. O sistema dominial, o mais antigo de todos, apenas teoricamente se diferen 
cia do regaliano. Ambos surgiram no período feudal como um direito oriundo da proprie 
dade do sub-solo, exercido. pela autoridade do rei ou como decorrência de sua soberania. 
No sistema dominial as minas pertencem de fato ao Estado, com poderes diretos de expio· 
ração, de outorga por permissão ou mesmo de alienação. Sua distinção do regime regalia· 
no é marcada precisamente pelo privilégio oriundo dos feudos, o que o tornava um regime 
de castas. 

3. Conhecido pela expressão latina de "res nullius", o sistema implantado sob 
tal denominação veio a exercer importante papel no direito de mineração em nosso país, 
face a interpretação que lhe é dada de ser a jazida um bem sem dono. É, na própria acep 
ção do termo, coisa de ninguém o regime pelo qual o Estado exerce a função de promover 
a transformação da riqueza do sub-solo em um bem social, tomando a si a respcnsablllda 
de de apenas administrar o seu aproveitamento. 

Biot(8), defensor do sistema, definiu-o como uma projeção do direito no seu 
conceito naturalista do "ius suum cuique tribuendi", do qual são beneficiários diretos: 
o Estado, encarregado do seu controle, que recebe a retribuição tributária; o proprletã 
rio, que sofre um processo de depreciaçã'o pelo surgimento de uma propriedade subter 
rânea, remunerado com uma indenizaçã'o; e o inventor, que procurou e descobriu uma 
nova fonte de riqueza para o país, tem os frutos da exploração. Seria assim uma fonte ge· 
ratriz de benefícios de um bem, que na, verdade, a ninguém pertence. 

Na exposição de motivos do Código de 1934, o então Ministro Juarez Távora 
atribuiu ao diploma legal que se implantava como originário daquele regime, afirmando: 
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" . o regime jur/dico institutdo para as minas no Brasil, é o de autorização 
de concessões dos poderes públicos, como meros administradores, não sendo, 
em suma, senão o de "res nullius" em sua mais pura acepção. A ninguém per· 
tencem de fato as minas; como detentores as terão aqueles que as lavrarem e 
enquanto mantiverem a lavra em plena etividsde". 

O pressuposto básico do "res nullius" reside na consideração de serem os mine· 
rais. enquanto encravados e desconhecidos no sub-solo, enquadrados na categoria de coi 
sas e não de bens. Da ( porque, enquanto não erigidos ao seu conceito de coisa utilizável, 
torna-se acessível a qualquer um, ou quem deles primeiro se apoderar por via do processo 
de autorização pública. 

4. O sistema de acessão (ou fundiário) cristalizou-se na Constituição de 1891, 
quando reconhecido ficou o direito de propriedade em toda sua plenitude, pertencendo 
as minas aos proprietários do solo onde se achassem. Formava-se assim o conhecido tripé 
do domínio amplíssimo, que abrangia o solo, o sub-solo e o espaço aéreo e do qual rema· 
nesce ainda, como letra morta, o art. 526 do Código Civil: 

''A propriedade do solo abrange a que lhe está superior e inferior em toda a 
altura e em toda a profundidade, úteis ao seu exerc/cio, não podendo, 
todavia, o proprietário opor-se a trabalhos que sejam empreendidos a uma al 
tura ou profundidade tais, que não tenha ele interesse algum em impedi-los." 

O sistema de acessão traduz-se na noção ti picamente individualista da proprie 
dade, em contraposição com a atual função social do imóvel. Embora constituído em sé· 
rio entrave à mineração, pelo valor excessivo que se atribuía ao solo como forma de pro· 
dução das riquezas renováveis e ainda pelos incipientes conhecimentos que se tinha das 
substâncias minerais, à exceção do ouro e das pedras preciosas de extração e comércio fá 
ceis esse sistema teve a trajetória longa de quase meio século, só vindo a ser extinto com a 
Constituição de 1934. Suas ra(zes, porém, estavam sol idamente plantadas e para não ferir 
o direito adquirido, contemplado na Constituição Republicana e resguardado na Carta de 
1934, criou-se, pela lei ordinária do mesmo ano (Código de Minas), forma de reconheci 
mento dos direitos pré-existentes antes da dicotomia imobiliária, dando-se assim aos pro· 
prietários de minas e jazidas conhecidas a oportunidade de preservá-las em seu patrimô 
nio exclusivo. A sistemática usada foi o manifesto ao poder público, instru (do com prévia 
justificação judicial da existência real dos direitos que se mantinham. Catalogadas e regis 
tradas em registro especial criado para esse fim, essas reservas passaram a ser então conhe 
cidas como minas manifestadas, as quais, embora agregadas ao solo onde se encontravam, 
deles passaram a ser consideradas juridicamente distintas e sujeitas às normas do Código 
de Minas, para o efeito do seu aproveitamento. 

5. O sistema de ocupação, a rigor, nã'o teve aplicação no Brasil, embora fosse arn 
piamente usado na Inglaterra e nos Estados Unidos. Seu fundamento está em que as subs 
tâncias minerais a ninguém pertencem, até que sejam descobertas e lavradas. O seu desce 
bridor e extrator tem sobre as mesmas direitos plenos em oposição ao direito do proprie 
tário e a quem nada assiste. É uma aproximação bastante razoável com o sistema do "res 
nullius", mas deste diferente por sua ação individual, dispensando qualquer interferência 
ou participação do Estado. O mérito fesse sistema, criado pela imaginação do econornis 
ta Turgot, citado por Atilio Vivacqua 1 ºl foi o de se opor ferrenhamente ao regime aces 
sionalista, entendendo que solo e sub-solo mineral são duas categorias de imóveis absolu 
tamente distintas, sem qualquer interligação. Sua filosofia é a de ser a riqueza mineral um 
bem que não pode ficar limitado aos caprichos individualistas do proprietário do solo, 
mas mobilizada para atingir objetivos sócio-econômicos. 
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6. Cheça-se, finalmente, ao regime jurídico da concessão. A política de se atri 
buir à União o efetivo controle das riquezas minerais e promover a distribuição e garantia 
adicionais a quem delas quiser tirar o necessário proveito, revela-se na forma social e eco 
nômica que mais convém aos interesses nacionais e que mais se adapta ao regime dernocrá 
tico da livre empresa. Especialmente em um país de amplas proporções territoriais e onde 
prolifera uma gama inumerável de substâncias minerais. O Brasil, exemplo típico desta 
hipótese, muito deve ao seu desenvolvimento econômico o crescimento de sua indústria 
de mineração. 

Quando, finalmente, despertou-se para a realidade de que as grandes potencia 
lidades nacionais não estavam na cultura do café e na extensa pecuária, mas adormecidas 
no sub-solo vasto e variado, surgiu o regime·de concessão como solução capaz de impri 
mir ao setor mineral o desenvolvimento reclamado pelo novo ordenamento jurídico 
implantado. 

Tem-se, hoje, a exata compreensão, passadas tantas experiências, ser o regime de 
concessão o que melhor se adaptou à realidade brasileira. Sem eiva de discriminação, aber 
to à livre concorrência, estimulante à busca de novas riquezas, atrativo aos investidores, 
um regime inteiramente identificado com a democracia e bem ao gosto da Nova 
República. 

Bulhões Pedreira(11 l assinala as grandes virtudes do regime concessionai, deten 
de sua manutenção e justifica: 

"A interpretação e a aplicação do regime jur/dico da mineraçaõ deve, por con 
seguinte, ter sempre presente os objetivos, as razões, os fundamentos de or 
dem econômica que o inspiram: 

a} o objetivo básico desse regime é promover a descoberta e a exploração dos 
recursos minerais, mediante o estimulo à iniciativa privada; 

bJ o regime de propriedade e exploração instítu(do pela lei não pretende a 
estatização das atividades de mineração, mas constitui apenas um instru 
mento jurtdico para que o Estado possa administrar eficientemente esse se 
tor da economia, e conseguir que a iniciativa privada promova, com efi· 
ciência, as atividades de descoberta e exploração das minas; 

cJ a concessão de lavra não substituí a propriedade privada para que as em· 
presas de mineração ficassem sujeitas ao srbttrio do administrador. 

Ela foi adotada porque: 

1. por essa via foi poss/vel instituir a promessa legal do direito de explo 
ração mineral, com toda a substância econômica da propriedade priva· 
da, ao pesquisador que descobriu a mina, independentemente de sua 
relação com a propriedade da superf/cie; 

2. os direitos do minerador resultam originariamente de uma concessão 
estatal, livres de quaisquer problemas de titulação da propriedade, eti 
minando a possibilidade de imobilização dos recursos minerais em de 
mandas judiciais relativamente a direitos sobre eles constituidos; 
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3. a concessaõ tscitite a instituição de casos de caducidade que assegurem 
o objetivo da lei, de promover a exploração económica dos recursos mi 
nerais; 

d} a concessaõ de lavra não constitui, por conseguinte, uma "benesse" do Es 
tado, mas o pagamento de um prêmio prometido como est/mulo à pesquisa; 

e) a autorizaçaõ de pesquisa, do mesmo modo, não é um favor estatal, mas 
é do direito de quem primeiro a requerer, tomando a iniciativa de tentar a 
descoberta." 

Nada melhor que os fatos, nada melhor que os números para revelar o acerto 
com que a Constituinte de 1934 trouxe para o âmbito da Carta Constitucional o regime 
jurídico que revolucionou o sub-solo brasileiro. A sua manutenção nas constituições de 
1937, 1946, 1967 e Emenda Constitucional de 1969 é a prova maior de que a sua preser 
vação na Constituição da Nova República se impõe como condição necessária a que o pro· 
cesso de desenvolvimento da indústria mineral continue firme a sua trajetória e possa sem· 
pre, e cada vez mais, contribuir para que o Brasil atinja o estágio de desenvolvimento ai· 
mejado por seu povo. 
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COMPETl:NCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA 
LEGISLAR SOBRE MINAS 

Retrospecto legislativo: 

Constituição de: 

1824 - Art. 15 - É da atribuição da Assembléia Geral: 
I . 

XV - Regular a administração dos bens nacionais e decretar a 
sua alienação. 

1891 - A rt. 34 - Compete priva ti vemen te ao Congresso Nacional: 
1'? . 

2fP. - Legislar sobre terras e minas de propriedade da União. 

1934 -Arr. 5<? - Compete privativamente à União: 
I . 

XIX - Legislar sobre: 
a) - .....•..... 
b) - bens do domlnio federal, riquezas do sub-solo, 

mineração, metalurgia, águas, energia elétrica, 
florestas, caça e pesca e sua exploração. 

1937 -Art. 16- Compete privativamente à União o poder de legislar 
sobre as seguintes matérias: 

I . 
XIV - Os bens do domlnio federal, minas, metalurgia, energia 

hidráulica, águas, caça, pesca e sua exploração. 

1946 -Art. 5'? - Compete à União: , . 
X V - Legislar sobre: 

a) - . 
b/ - riquezas do sub-solo, mineração, metalurgia, 

águas, energia elétrica, florestas, caça e pesca. 

1967 - Art. e<? Compete à União: 
XVII - Legislar sobre: 

ai - . 
b) - jazidas, minas e outros recursos minerais, metalur 

gia, florestas, caça e pesca. 
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Emenda Constitucional nq 1 

1969 -Art. a<? - Compete à União: 

XVII - Legislar sobre: 

a) - .........•. 
b) - Jazidas, minas e outros recursos minerais, meta 

lurgia, florestas, ceçe e pesca. 

A mineração se situa no elenco das atividades vinculadas à segurança nacional. 
A exclusividade, entendida no rigor da palavra, da competência para legislar sobre minas, 
só se cristalizou efetivamente na Constituição de 1967, já que as anteriores abriam ensan 
chas à legislação supletiva por parte dos Estados-membros (1946-art. 69; 1937-art.179; 
e 1934-art. 5<?, XIX,§ 3? }. 

Considerar o sub-solo mineral vinculado ao interesse público tornou-se tradição 
nas constituições brasileiras. Editada a primeira Carta Constitucional do país, em plena 
vigência do período imperial, inseriu-se em seu contexto o que haveria de prosperar na 
esteira do tempo: trazer para a tutela do governo central a regência da matéria ligada ao 
desenvolvimento das riquezas do sub-solo. Longe ainda de inspirar os princípios I ibera is 
e democráticos que regulam atualmente o acesso à mineração, o propósito do legislador 
do Império, ao amparo do regime dominial, foi estabelecer condições que permitissem 
ao Governo o controle exclusivo na distribuiçá"o dessas riquezas, de vital importância, já 
àquela época, para a economia do país. Com o correr do tempo, e a partir do advento da 
República, as mutações políticas e sociais por que passou o Brasil permitiram-lhe consol i 
dar, no novo regime, ? filosofia legislativa de manter a mineração sob a égide do poder 
central. 

Reconhecendo a constituição republicana de 1891 o princípio acessionista do 
dom rnio "usque ad inferes et ad coelum", o patrimônio mineral se fixava no individua· 
lismo proprietário, prepotente e retrogrado, sepultando de vez as esperanças que a [o 
vem república conduzia de ver libertas da opressão econômica minoritária suas riquezas 
jacentes no sub-solo. A farta e fácil mão de obra faziam da época a agricultura como atí 
vidade preponderante. A mineração, incipiente e aleatória, mantinha-se estática, como 
que armazenada, indiferente à sensibilidade do governo e à prepotência dos proprietários 
de terras. Foi um longo período de estagnação da indústria extrativa mineral, só rompido 
com a Constituição de 1934, surgida concomitantemente com a primeira legislação ordi 
nária específica - Código de Minas - destinada a reformular nossa estrutura econômica 
mineral, mostrando os novos rumos que para ela se abriam. 

Marco da história da mineração brasileira, o ano de 1934 finalmente rompia as 
amarras do tradicionalismo individual da propriedade mineral para dar-lhe o sentido so 
cial. que vinha sendo por demais reclamado, da propriedade função. 

Separando juridicamente como entidades imobiliárias distintas o solo e o sub 
-solo. a Lei Maior e a lei substantiva finalmente colocavam o país em condições de mobi 
lizar aquilo que viria a ser o leitmotiv de toda a sua grande conquista econômica. 

Inserido no contexto da Constituição de 1934 o respeito ao direito pré-existente, 
as jazidas e minas conhecidas à data da nova Carta e do primeiro Código de Mina~ fica 
vam mantidas no patrimônio privado, embora como propriedades distintas, mas sujeita 
sua exploração às normas contidas na lei mineira. 
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Para por em operação a nova sistemática legislativa do sub-solo foi criada a figu· 
ra jurídica do manifesto, forma de exteriorizar e dar publicidade às minas conhecidas 
e vinculá-las ao domínio do manifestante. 

Em sua exposição de motivos, que encaminhou o projeto do Código à sanção 
presidencial, disse o então Ministro Juarez Távora: 

"Assegurando aos proprietários das minas ou jazidas minerais, que o forem 
por titulo legitimo, na data da sua promulgação, os direitos adquiridos, a 
nova carta polttics do pais veio introduzir na faculdade de uso e gôzo e dispo· 
sições da propriedade mineira, limitações muito mais sens/veis do que as esta· 
belecidss no regime enterior, a bem da exploração desse ramo da indústria. As 
jazidas de substâncias minerais úteis à indústria passaram, bem como as minas, 
a constituir propriedade distinta da do solo e não parte integrante deste ou do 
sub-solo em que estiverem encravadas, e o seu aproveitamento, quer sejam do 
domfnio público, quer do dom/nio privado, tornou-se dependente de sutori 
zar;ão ou concessão prévia do Governo da União, segundo o regime institutdo 
por este Código. Ficou, assim, consagrado na nova legislação a tendência mo· 
derna de transformar-se a propriedade em geral de um simples direito subjeti 
vo do proprietário em uma tunçéo social do detentor da riqueza, opondo-se à 
propriedade - direito do passado, a propriedade função, reconhecida pela cul 
tura econômica dos povos como uma das condições da sociedade contemporâ 
nea". 

Inaugurava-se no país, com o novo regime político instaurado, um outro sistema 
mineral - o de concessão. Por ele a União, como gestora dos bens públicos, passava a 
exercer o efetivo e exclusivo controle no aproveitamento das riquezas minerais, ocorren 
tes nas terras do domínio público ou particular, outorgando por título hábil a pesquisa 
e a lavra, do mesmo modo que agindo fiscalizadoramente no cumprimento das normas es 
tabelecidas pelo Código. 

De 1934 até os dias atuais, a sistemática legislativa pouca alteração so 
freu e o que mudou foi no sentido de aperfeiçoar e dar ao setor condições de acompanhar 
técnica, econômica e socialmente o próprio desenvolvimento do pa(s. O Código de Mine· 
ração, sancionado em 1967 pelo Decreto-Lei 227, de 28 de fevereiro, com o propósito 
de adaptar-se à Constituição Federal do mesmo ano, bem como atualizar o desenvolvi 
mento mineral face a nova política traçada para o setor, em termos de estímulo ao seu 
desenvolvimento, nenhuma inovação introduziu que pudesse comprometer o princípio 
da competência exclusiva da União para legislar sobre minas, conservado que ficou na 
Constituição do mesmo ano. 

O tempo se encarregou de demonstrar que a centralização do controle de deci 
sões dos assuntos ligados ao desenvolvimento do sub-solo mineral nas mãos do Governo 
Federal. não bastasse o aspecto de segurança nacional que envolve o setor, é o modelo 
político mais aconselhável e por isso mesmo justificável sua manutenção na Constituição 
da Nova República. Modlflcã-Io seria uma temeridade tanto maior quando se sabe que 
ponderável parcela da economia nacional se assenta na mineração - 30% do PIB de 
1984 - e que o princípio do livre acesso às riquezas minerais subjacentes tem estimulado 
uma constante busca de novas reservas, tanto em qualidade como em quantidade. Nas 
mãos do poder central a mineração tem paulatinamente ganho expressão e apoio, recebi 
do sstfmulo e segurança, requisitos indispensáveis aos investidores para a realização dos 
seus eroaramas de pesquisa e lavra. Assim não fora, a exclusividade dessa competência, 
iniciada na Constituição de 1891, não teria subsistido à ação do tempo -quase um século - 
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e contemplada por todas as constituições subsequentes. Tampouco teria o setor o estágio 
de desenvolvimento atual, que a segurança do comando constitucional no trato das mi· 
nas lhe permitiu alcançar. Reservando para si o privilégio de fixar normas disciplinadoras 
para o aproveitamento ou preservação dos recursos da natureza, quer como expressão do 
belo, quer do útil, seja no solo, seja no sub-solo, a União exerce, além do mais legítimo 
dos direitos que a história e a tradição política lhe legaram, o poder de soberania como 
consectário do seu patrimônio natural. 
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COMPETÊNCIA TRIBUTARIA DA UNIÃO SOBRE 
MINERAIS - DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA 

Retrospecto legislativo: 

Constitu iç~o de: 

1824 - Omissls 
1891 - Omissts 
1934 - Omlssls 
1937 - Lei Constitucional n<? 4, de 20.09.1940: 

É da competência privativa da UniSo, além dos poderes que lhe 
atribui o ert. 20 da Constituição, o de tributar a produçaõ, o 
comércio, a distribuição e o consumo, inclusive a importação 
e exportação do carvão nacional e dos combusttveis e lubrifi 
cantes ttauidos e gasosos de qualquer origem. 

19461- Art. 15 - Compete à União decretar impostos sobre: 
,_ 

Ili - Produção, comércio, distribuição e consumo e bem assim im 
portação e exportação de lubrificantes e de combust/veis lí 
quidos ou gasosos de qualquer origem e natureza, estendendo 
-se esse regime, no que for ap/iCifvet, aos minerais do pals e à 
energia elétrica. 

1967 - Art. 22 - Compete à União decretar impostos sobre: 
,_ 

VII/- 

IX 

X- 

Produção, importação, circulação, distribuiç,ão e consumo de 
lubrificantes e combusttvels I tquidos e gasosos. 
Produção, importação, distribuição e consumo de energia 
elétrica. 
Extração, circulação, distribuição ou consumo de minerais do 
pais . 

1969 - Emenda Constitucional n<? 1 

Art. 21 - Compete à Uniaõ instituir imposto sobre: 
,_ 
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VIII - Produção, importação, circulação, distribuição ou con 
sumo de lubrificantes e combusttvels llquidos ou seso 
sos e de energia elétrica, imposto que incidirá uma só 
vez sobre qualquer dessas operações, excluida a inci 
dência de outro tributo sobre elas; e 

IX - a extreçêo, a circulação, a distribuição ou o consumo 
dos minerais no pa(s enumerados em lei, imposto que 
incidirá uma só vez sobre qualquer dessas operações, 
observado o disposto no final do item anterior. 

A idéia de se estabelecer forma tributária capaz de estimular as atividades de 
mineração, dentro do propósito de evitar uma carga fiscal altamente comprometedora 
ao desenvolvimento do setor, teve seu marco com o Código de Minas de 1934. 

Em sua exposição de motivos, assim se manifestou o então Ministro Juarez 
Távora: 

"Cumpre evitar que uma tributeçôo excessiva ou mesmo proibitiva dos Es 
tados e dos Municfpios possa dificu/dar ou impedir o surto da indústria que 
se tem em vista incentivar. Eis a razão pela qual ficou estabelecido que a in 
dústria extrativa mineral nâ'o poderá ser tributada pela União, Estado e pelo 
Municipio, em conjunto, além de 25% da sua renda liquida". 

Esta primeira preocupação, que levava o governo federal a direcionar sua pol f 
tica dentro do princípio de uma tributaçâo condizente com o interesse do país no desen 
volvimento do setor, veio por via oblíqua. não afetando diretamente as atividades mine 
rais, mas a receita global líquida do minerador, resultante da exploração. 

Em 29 de janeiro de 1940 vinha à lume o segundo Código de Minas, baixado pe 
lo Decreto-Lei 1985, cujo art, 68 dispunha estarem os mineradores, habilitados por outor 
ga federal à pesquisa ou lavra. ou ainda os titulares de minas manifestadas, bem como o 
comprador ou beneficiador do minério obtido por faiscação, garimpo ou trabalhos asse 
melhados; somente sujeitos ao tributos lançados pela União, pelo Estado e pelo Municí 
pio, num total de 8% do valor do produto efetivo da jazida ou mina, incluindo-se nesse 
limite quaisquer outros impostos ou taxas, excetuado apenas o de renda, que viessem a 
recair sobre a jazida ou mina. sobre o produto dela extraído, sobre o próprio minerador 
ou sobre as operações que o mesmo realizasse com esse produto. 

Sendo omissas as Constituições de 1934 e 1937 quanto a qualquer forma de 
tributação limitativa à produção, circulação, exportação e consumo de minerais - o que 
não ocorria com os combustíveis e lubrificantes líquidos e gasosos, que a partir de 1937 
tiveram seu enquadramento limitativo constitucional pela lei n<? 4 - ficou a matéria li 
mitada à lei ordinária e por isso permanentemente assediada pelas inquietantes investi 
das dos fiscos estaduais e municipais, inconformados com o quinhão que lhes tocava por 
força da partilha do imposto único. E não raras vezes alcançaram seus objetivos através 
de pronunciamentos do Judiciário, que lhes reconhecia o direito de cumular com o Im 
posto federal os tributos de sua competência. 

"Os sérios conflitos de ordem fiscal que se seguiram após o regime legal tribu 
tário estabelecido pelo Código de Minas de 1940 e pela Lei Constitucional n<? 
4 vieram a influenciar decisivamente na Constituição Federal de 1946", coser 
va Aliomar Baleeiro14). 

22 

A Carta Magna de 1946, promulgada dentro de uma nova escalada democráti 
ca, restabelecia a plenitude do exercício dos direitos, inerentes e indispensáveis à sobre 
vivência do próprio regime, e entre eles o da livre iniciativa, como forma de retomada do 
desenvolvimento econômico. A mineração, então oprimida pelo exacerbado nacionalis 
mo do Estado Novo, via abrir novos horizontes para o seu desenvolvimento, não apenas 
pelo retorno do capital alien fgena, que voltou a merecer proteção legal para sua aplica 
ção, como o próprio gravame tributário, que colocava ao amparo do imposto único tarn 
bém os minerais do país. Retirava-se da preocupação dos mineradores o fantasma da plu 
ralidade tributária. 

A propósito desse importante episódio legislativo, comentou Pontes de Mi 
randa(5 l: 

'Toda tributação da produção, comércio, distribuição e consumo de mine 
rais do pais e da energia elétrica é de competência tributária federal. Além 
dessa regra juddica de repartição das competências, no plano constitucional, 
há outra regra juridica constitucional que assenta o principio da unicidade do 
imposto sobre minerais do pa(s e a energia elétrica. Qualquer regra juridica 
de direito local {estadual, distrital, municipal ou territorial), que tributasse 
mineral do pais ou energia elétrica, seria contrária à Constituição de 1946, 
art. 15. Qualquer regra jurldica de direito federal ou, a "tortiori" local, que 
criasse outro imposto que o considerado pela lei federal, seria contrário ao 
art. 15, § P. da Constituiçéo de 1946". 

Também Aliomar Baleeiro se manifestou(6l: 

"Só a União pode tributá-los e só o fará uma vez em relação a cada produto. 
Não é permitido nesse tributo o "bis ln idem':". 

Contudo, para os mineradores, foram necessários mais dezoito anos de angustian 
te expectativa, de lutas constantes e na maioria das vezes inglórias junto aos tribunais, 
dada a insistência dos Estados e dos Municípios em não abrir mão do direito de cobrar 
seus próprios tributos, face o entendimento de não ser o dispositivo constitucional de au 
to aplicação. Alie-se a isto a total indiferença do governo federal em dar à classe minera 
dora a tão desejada regulamentação. 

O trauma fiscal por que passava a mineraçâ"o levou Daniel de Carvalho(2º) a um 
oportuno comentário sobre o alto gravame tributário então existente, comparativamente 
ao período do dom (nio português no Brasil: 

"Examinando, porém, com atenção mais acurada, o sistema fiscal lusitano e 
os famosos quintos do outo, chega-se a uma conctusêo inesperada. 
Essa taxa seria talvez preferfvel por mais suave ou mais comode, à que pesa 
sobre a mineração brasileira em nossos dias. 
Com efeito, a Coroa, dona do solo e do sub-solo pelo direito regaliano, con 
cedia aos que descobrissem minas, fossem eles nacionais ou estrangeiros, a 
exploração delas. Mandava guarda-mores ao local para repartir as minas con 
forme as forças econômices de cada minerador e prestar-lhe toda assistência. 
No fim, ao fundir o produto conseguido das beteies, retirava 20% como-direi 
to senhorial pelo uso das terras, das águas e das minas. Era o imposto único. 
O minerador nenhum tributo pagava sé não era bem sucedido e também não 
era incomodado pelo fisco senão na operação final da fundição do minério". 
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E concluía: 

"Diante de tantos incômodos, criados pela legislação vigente, seria de pergun 
tar se os industriais de mineraçaõ naõ optariam, se pudessem, pela legislação 
lusitana e pelo pagamento dos quintos tão odiosos e tirânicos aos olhos da 
quase unanimidade dos historiadores pátrios". 

Somente em 1964 o Congresso Nacional votou e foi finalmente sancionada a 
Lei 4.425, de 08 de outubro de 1964, que criava o Imposto Único sobre Minerais do País, 
contendo sua forma de aplicaçá'o, arrecadação e dlstrlbuição. 

Inquestionavelmente toi de grande efeito a reclamada legislação, que para logo 
permitiu aos mineradores segurança no trato da comercialização dos seus produtos nos 
mercados interno e internacional, com reflexos positivos na própria produtividade. O alto 
signilicado dessa medida está no fato do registro numérico das arrecadações, permitindo 
aos cofres públicos um fluxo fiscal infinitamente superior ao que decorria da fragmenta· 
da e plural ística legislação fiscal anterior. 

Não foi sem razão que afirmou Bulhões Pedreira(7): 

''A Constituição de 1946, traduzindo a mesma preocupação, estendeu, aos 
minerais do pa(s e à energia elétrica, o regime do imposto único (então vi· 
gente apenas para os lubrificantes e combusuveis I fquidos e gasosos), institui 
do e cobrado pela União para ser distributdo entre essa, os Estados e os Mu· 
nlcipios. O imposto único constitui, assim, um instrumento para evitar que o 
exerctcio desordenado do poder tributário, pela Uniaõ, os Estados e os Muni 
ciploe, sem uma visão unitária da economia da mineração, conduzisse à acu 
mulação de ônus fiscais que pusessem em risco o desenvolvimento das ativi 
dades de extraçaõ mineral. Os riscos de criação de entraves à atividade mineira 
se acentuam naturalmente, no caso de tributos fixados em funçaõ do valor ou 
da quantidade de produção. Essa situação decorre da variedade de condições 
de cada minério e mina, que torna irnposs/vel generalizar, em termos nacio 
nais, ou mesmo regionais, a medida da capacidade contributiva da extração 
mineral; as condições de acesso ou da extraçaõ podem determinar que duas 
minas situadas na mesma região tenham custos de extração e transporte bem 
distintos, e que a incidência suportada por uma, possa tornar antieconómica 
a exploração de outra". 

E com muita propriedade sugere: 

''A orientsçéo ideal de uma ooutic« tributária que procure incentivar as sti 
vidades minerais é, portanto, a isenção de qualquer tributo com base em va 
lor ou quantidade, para fazer incidir toda carga tributária com base no tu 
cro real apurado pela empresa mineradora. Por essa via naõ se corre o risco 
de tornar antieconômico qualquer empreendimento mineiro, uma vez que o 
tributo será sempre em função do lucro real apurado na exploração. Essa já 
era a solução do Código de Minas de 1934, que fixava o limite máximo dos 
tributos em relação à renda t/ouide". 

O estabelecimento da competência tributária da União sobre os produtos do sub· 
-solo surgiu na Constituição de 1937, limitada ao carvão mineral e aos combustíveis e lu 
brificantes I íquidos e gasosos. Extrapolada para os minerais em geral e à energia elétrica 
na Constituição de 1946, esta ampliação teve a inspirá-la uma nova filosofia de estjmu- 
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lo à descoberta, à produção e ao comércio da imensa gama de produtos minerais, que for· 
mam hoje o acervo do nosso sub-solo, sem os riscos e a intranquilidade de uma pesada e 
variada carga fiscal, tão ao gosto de uma pcí ftica fiscal pluralista. 

Ao minerador já bastavam as preocupações e incertezas que a pesquisa apresen 
ta, a complexidade da lavra e do beneficiamento de certos minerais e a luta difícil, e no 
mais das vezes desigual, pela conquista de mercado, notadamente o internacional. Isto viu 
e sentiu o legislador constituinte, ao reproduzir e ampliar, nas constituições que se segui· 
ram à do Estado Novo, o princípio da competência privativa da União para instituir lrn 
posto sobre minerais "Iatu senso". 

Ao lado do instituto jurídico da prioridade, a unicidade tributária, criada graças 
a essa competência privativa, tem sido fator de efeitos altamente positivos para que a mi· 
neração atingisse o estágio em que se encontra e de perspectivas ainda mais promissoras. O 
Setor Mineral confia que estará na consciência dos constituintes da Nova República apre 
servecão. no preceituário constitucional, da privatividade de competência da União na ins 
tituição de tributos sobre minerais. 
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PARTICIPAÇÃO DO PROPRIETÁRIO NOS RESULTADOS DA LAVRA 

As constituições de 1934, 1937, 1967 e a Emenda Constitucional n9 1, de 1969, 
previram de modo expresso a forma participativa do proprietário do solo na lavra. A im 
previsão dessa participação na carta de 1946 decorreu da vigência do direito de preferên 
cia, que assegurava ao titular do direito superficiário a faculdade de acesso à pesquisa e à 
lavra ou a negociação do seu direito. Se não acudisse à interpelação para exercer a prefe 
rência, nada lhe seria devido a título de participação. 

O Código de Minas de 1934 regulamentou a forma participativa do proprietário 
nos termos seguintes: 

''Art. :P. - O aproveitamento das jazidas, quer do domtnio público, quer do 
particular, far-se-á pelo regime de autorização e concessão ins 
titu/do neste Código. 

§ 1'? 
§ 6? 
a) 
b) 

Ao proprietário da jazida será assegurado: 
preferência para a respectiva lavra: 
ou uma razoável coparticipaçaõ nos lucros quando a lavra for 
concedida a outrem. 

Art. 6<? - O direito do proprietário sobre a jazida limita-se à preferência 
na concesséa de lavra ou à coperticlpeçéo, que a lei estipular, 
nos resultados da exploraçaõ. 

Art. 42? - Expresser-se-éo no t/tulo as condições com que se faz a conces 
são; estas condições podem ser gerais ou acidentais. As condi 
ções gerais são as seguintes: 

I - 
IX - 
a) - 

pagar na forma da lei: 
ao proprietário da mina ou jazida, uma porcentagem da produ 
çaõ efetiva da mina ou do valor dessa produção, à escolha do 
proprietário". 

O Código de Minas de 1940 assim definiu a forma a participação do proprietário 
do solo: 

"Art. 7<? - As jazidas manifestadas ao Governo Federal - e registradas na 
forma do ert. 10 do Decreto n<? 24.642, de 10 de julho de 1934, 
e da lei 94, de 1 O de setembro de 1935, estão oneradas em bene 
f lcio dos respectivos manifestantes, pelo prazo de cinco anos, a 
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contar desta data, com a preferência para a autorização da la 
vra ou quando a outrem autorizada, com uma porcentagem nun 
ca superior a cinco por cento da produção efetiva". 

O vigente Código de Mineração, adaptado às diposições da Constituição de 1967, 
estabelece o seguinte: 

':Art. 11 - Serão respeitados na aplicação dos regimes de Autorização, Licen 
ciamento e Concessão: 
a) o direito da participação nos resultados da lavra, em valor 

correspondente ao a/simo do Imposto sobre Minerais, aplicá· 
vel, exclusivamente, às concessões outorgadas após 14 de 
merço de 1967". 

"Art. 12 - O direito de participação de que trata o artigo anterior não po 
derá ser objeto de transferência ou ceuçêo separadamente do 
imóvel a que corresponder, mas o proprietário deste poderá: 

/. Transferir ou caucionar o direito ao recebimento de determinadas prestações 
futuras; 

11. renunciar ao direito. 

§ Único - Os atos enumerados neste artigo somente valerão contra tercei 
ros a partir da sua inscrição no Registro de Imóveis". 

No momento em que o legislador retirou do proprietário do solo o direito sobre 
o sub-solo mineralizado, constitu (dos que foram em imóveis distintos - não sem antes, 
como já dito, reconhecer direitos adquiridos e modificados pela nova situação jurídica - 
cuidou de estabelecer uma forma pela qual a propriedade atingida pelo impacto de uma 
sujeição compulsória ao aproveitamento mineral tivesse, além das indenizações cabíveis, 
uma certa compensação a ser paga pelo concessionário ao proprietário do terreno que, em 
verdade, representa uma indenização devida pelo comprometimento da propriedade 
superficiária em consequência da criaçã'o da propriedade mineral, desmembrada do dornf 
nio particular. 

Essa forma indenizatória já houvera sido estabelecida na Constituição e no Códi 
go de Minas de 1934, por via de uma participação no produto ou no resultado da venda 
do produto. O Código de 1940 fixou em uma participação nunca inferior a cinco por 
cento da produção efetiva. A Constituição de 1946, pelo fato de conferir ao proprietário 
do solo a preferência para pesquisa e lavra, não cuidou de estabelecer qualquer forma de 
participação quando concedidas a terceiros a autorização e concessã'o, eis que o proprietá 
rio, se não desejasse exercitar diretamente o seu direito, estava livre para negociá-lo, fato 
que na prática ocorreu com muita frequência. Se não fizesse nem uma nem outra coisa, 
estaria diante do fato consumado de uma renúncia tácita. 

Ao eliminar o direito de preferência do proprietário, a Carta Constitucional de 
1967 voltou a estabelecer o princ(pio indenizatório a favor do superficiário, cujo sub-so 
lo fosse objeto de concessão de lavra a terceiro, sob a forma de participação igual ao dízi 
mo do imposto pago sobre os minerais extra(dos. 

O Código de Mineraçã'o, instituído pelo Decreto-lei 227, de 28 de fevereiro de 
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1967, logo após a promulgação da Constituição do mesmo ano, teve o efeito não apenas 
de adaptá-lo às normas constitucionais voltadas para a mineração, mas, sobretudo, apare· 
lhar o setor para o rítmo de desenvolvimento que a pol (tlca preconizada pelo governo 
impunha. 

Ao expor ao Presidente da República os motivos da Regulamentação do novo 
Código, baixada pelo Decreto 62.934, de 02 de julho de 1968, afirmou o Ministro Costa 
Cavalcanti: 

"Na realidade, para que a indústria minerária brasileira pudesse acompanhar 
a demanda que lhe é imposta pelo crescente desenvolvimento econômico do 
pais, tornava-se necessário dotá-la de condições capazes de a tornar objetiva, 
atuante e dinâmica, através da ação conjugada dos poderes públicos e dos par 
ticulares. A reformulação em apreço teve inicio com a promulgação da atual 
Constituição que, no cepttuto referente às jazidas e minas, inspirada na ex· 
periência de órgaõs técnicos deste Ministério, colocou o problema em termos 
realistas, suprimindo o antigo direito de preferência, que até então assistia ao 
proprietário do solo (Constituição de 1946, art. 153,§ 1'?),parasubstituí-fo 
pelo direito de participaçaõ nos resultados da lavra". 

Na forma atual, a participação está consagrada no Regulamento do Código de 
Mineração em capftulo aJtônomo (XIII), que disciplina a sistemática pela qual esse direi· 
to é assegurado ao proprietário do solo, a forma de percepção dQ valor resultante, as vin 
cu lações em garantia e a transferência que esse direito propiciai 13 J. 

As regras legislativas de natureza indenizatória para a pesquisa e a lavra, ligadas à 
ocupação, aos danos e à servidão, bem como a participação nos resultados da lavra com· 
pletam um conjunto de obrigações atribuídas ao titular do direito de mineração que, se 
devidamente cumpridas, dão ao proprietário do solo, na medida do ônus a que fica sujei 
to, as reparações de ordem pecuniária. Para fazer valer os seus direitos, o proprietário su· 
perficiário dispõe dos instrumentos jurídicos adequados, especialmente os de natureza 
judicial, visto o Código de Mineração por à sua disposição, como fonte supletiva, o direi· 
to comum (art. 83 do Código de Mineração). 

A solução esposada pela Constituição e pela lei específica parece ser, fora de dú 
vida, a mais recomendável para ajustar-se à realidade mineral brasileira. 

A participação do proprietário nos resultados da lavra, que goza da garantia cons 
titucional, inserta que está no art. 168, § 29 da Emenda Constitucional n9 1, convém ser 
assim mantida, pois deste modo estará o proprietário sempre seguro de uma recompensa 
pela riqueza mineral que caprichosamente se instalou em suas terras, mas que para a sua 
descoberta em nada contribuiu. 
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DIREITO DE PRIORIDADE 

"O direito é um poder de ação atribufdo a alguém que é o sujeito; o direito 
pressupõe um objeto sobre o qual recaia e um sujeito em favor de quem exis 
ta; o direito é uma relação que naõ pode subsistir sem dois termos: sujeito e 
objeto". (l 2 J 

Logo, a prioridade é um direito. 

A prioridade é a grande inovação da mineração brasileira, introduzida pelo Cá· 
digo de 1967, vindo substituir o instituto jurídico da preferência, vigente desde 1934. 

Ao se analisar o profundo sentido social e liberal do Código de Minas de 1934, 
nota-se o cuidado que teve o legislador em resguardar o princ(pio do direito adquirido, 
contemplado na Constituição daquele mesmo ano e na sucedida de 1937, aliás uma cons 
tante no espírito do constituinte. A expressão proprietário de jazidas, referida no art. 109 
daquela lei e de sentido amplo, compreendendo também as minas, associava-se à con 
cepção do proprietário superficiário com ocorrência mineral em seu sub-solo e evidente 
conhecimento desta. Por isso a lei assegurou, respeitando o direito que promanava da aces 
são. o manifesto amolo cara minas e iazidas conhecidas, passando aquelas a integrar opa· 
trimônio privado do manifestante e a estas assegurando a preferência para lavra (art. 
109, ítens Ili e IV, arts. 69 e 129). 

Mas ao falar sobre a preferência para lavra, o Código queria referir-se apenas às 
jazidas manifestadas, ou sejam, conhecidas, localizadas em terras do dom (nio particular 
e que haviam sido submetidas às exigências do art. 109. 

Para o manifesto das jazidas, a preferência para lavra foi revitalizada pelo Códi 
go de 1940, que em seu art -, 79 estendeu seu prazo por mais cinco anos. Paralelamente a 
esta preferência, remanescente do manifesto, vigorava a preferência simples para pesqui 
sa, defluente da norma contida pelo art. 143, § 19 da Constituição de 1937, nestes 
termos: 

''A autorização só poderá ser concedida a brasileiros, ou empresas constitui 
das por acionistas brasileiros, reservada ao proprietário do solo a preferência 
na exploração, ou participação nos lucros". 

Conclui-se, assim, que a partir de 1934, suprimido o regime de acessão, o pro· 
prietário, embora perdendo o domínio do sub-solo, não perdeu sua posse, desde que para 
mantê-la bastava exercer a preferência na obtenção da concessão para a lavra pertinente. 

Inegavelmente, para atingir o estágio de livre acesso à jazida, a caminhada foi lon 
ga e marcada por uma constante preocupação dos titulares de pesquisa em amenizar 
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os conflitos que já se anteviam pelo uso simultâneo de dois imóveis, com utilizações eco· 
nômicas completamente diversas. 

O certo é que a prioridade se impunha como necessidade vital ao desenvolvi 
mento da indústria de mineração, do mesmo modo que se impôs a eliminação do regime 
acessional, que tanto atraso causou ao setor. 

O retrospecto histórico demonstra como a conquista emancipadora da minera 
ção foi problemática: 

a) extinção do regime de acessão, mas assegurado ao proprietário superficiário 
o direito de manter sob seu dom(nio a propriedade mineral, desde que mani 
festada ao Governo Federal na forma e condições da lei; 

b) segurança total ao proprietário superficiário, por um prazo razoável, no caso 
do manifesto de simples jazida, da preferência para a lavra, o que lhe permita 
conservar a posse do sub-solo; 

e) estabelecimento do direito de preferência (sentido amplo). como meio de per· 
mitir ao proprietário o direito de exploração mineral, em detrimento do ter· 
ceiro descobridor e requerente. Para se assegurar de tal direito bastava ao pro 
prietário acudir à interpelação que lhe era dirigida, fazendo-se substituir ao 
interessado ·, ou, se o desejasse, a negociação desse mesmo direito, fato que na 
prática ocorreu com muita frequência; 

d) finalmente, em 1967, surge o direito de prioridade como forma única e eficaz 
de dar à mineração a medida exata da sua expansão. Ao proprietário das ter 
ras mineralizadas, Quando não for o titular do direito de exploração, ficou as 
segurada a participação nos resultados da I avra. Além disso garantiu -se-1 h e como 
já o fizera nas legislações precedentes, a reparação de todos os danos que pu 
dessem ser causados ao seu imóvel, com o valor indenizatório podendo atin 
gir até o valor venal deste, se todo ele houver de ser comprometido com a· 
mineração. 

A instituição do direito de prioridade talvez tenha sido o episódio mais impor· 
tante, de tudo quanto ocorreu no ciclo evolutivo da indústria extrativa mineral brasilei 
ra. E: que, finalmente, o descobridor da riqueza via premiado o seu esforço, com a garan 
tia de lhe ser assegurado o acesso à pesquisa e à lavra, sem riscos nem impecilhos. 

Esse acontecimento jurídico estimulou, de modo raramente visto em qualquer 
programa de desenvolvimento industrial, o acelerado empenho de pessoas e de sociedades 
de mineração na iniciativa de busca, resultando, como seria natural, a descoberta de 
novas e amplas reservas minerais, inclusive as daquelas de cuja dependência a importação 
obrigava o país a sacrificar suas divisas. 

Indivíduos, empresas privadas e estatais (estaduais e federais) e entidades de pes- 
..• quisa vêm promovendo atualmente a tarefa de redescobrimento do Brasil, através das 

imensas e variadas riquezas minerais, valendo-se de modernos conhecimentos geológicos· 
e de sofisticados equipamentos, que possibilitam a cobertura de grandes áreas, até então 
inacessíveis. Avolumam-se no DNPM os processos de pesquisa e lavra; o capital privado, 
nacional e estrangeiro, graças às garantias que a lei lhe confere e na medida em que estas 
garantias lhe são asseguradas, teve novamente sua atenção voltada para a minereçâo brasi 
leira; a fonte de empregos gerada por este ramo da indústria contribui positivamente para 
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minimizar os problemas de impacto social; os Municípios, os Estados e a própria União 
se beneficiam com tributos diretos e indiretos que a atividade mineral proporciona. Tudo 
isso se deve aos novos horizontes abertos com a instituição do direito de prioridade. 

Os números retratam bem essa realidade: no período de 1934/1967, vigente o 
direito de preferência, registrou-se no DNPM um fluxo de 5.582 pedidos de pesquisa, en 
quanto que no período 1968/1984, ao abrigo do direito de prioridade, os pedidos de pes 
quisa somaram 152.678. Quer isso dizer que cresceu-se em 16 anos, na busca de novas re 
servas minerais, 30 (trinta) vezes mais em relação ao que ocorrera nos 33 anos precedentes. 

Por outro lado, a produção mineral, oue em três décadas - 1937 /1967 - , 
fôra de 31.228.718 t, ~levou-se no péríodo.1969/1983 para 2.963.661.780 t. O cresci· 
mento verificado em relação ao período anterior foi de 9 (nove) vezes mais. (Fonte: 
ONPM). 

Esses dados não teriam explicação plausível se não pelo fato de se haver tornado 
atrativa a busca de minerais, com as garantias plenas asseguradas aos requerentes de pes 
quisa pela instituição da prioridade. 

Agora que se verificou a importância desse direito no crescimento da economia 
mineral brasileira e a dura batalha para sua conquista, sua preservação se impõe como re 
clamo nacional. Nenhuma forma de segurança lhe será maior que sua inclusão como texto 
expresso da Nova Carta, onde ficará fora do alcance da lei ordinária qualquer tentativa 
de bloqueio ao seu exercrcio. 
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SOCIEDADE DE MINERAÇÃO - LIVRE PARTICIPAÇÃO 

Retrospectivo legislativo: 

Constituição de: 

1824 - Omissis 
1891 - Omissis 
7934 -Art. 119 - O aproveitamento das minas e das jazidas mine· 

reis, bem como das águas e da energia hidráulica, 
ainda que de propriedade privada, depende de au· 
torização ou concessão federal, na forma da lei. 

§ 1C? - As autorizações ou concessões serão conferidas 
exclusivamente a brasileiros ou a empresas organi 
zadas no Brasil, ressalvada ao proprietário a preie 
rência na exploraçaõ ou a coparticipação nos 
lucros. 

1937 -Art. 143 - •As minas e demais riquezas do sub-solo, bem como 
as quedas d'água, constituem propriedade distin 
ta da propriedade do solo para o efeito de explora 
ção ou aproveitamento industrial. O aproveitamen 
to industrial das minas e das jazidas minerais, das 
águas e da energia hidráulica, ainda que de proprie 
dade privada, depende de autorização federal. 

§ 1'! - A autorização só poderá ser concedida a bresilei 
ros, ou empresas constitu/des por acionistas brs 
sileiros, reservada ao proprietário preferência na 
exploração, ou participação nos I ucros, 

1946 - Art. 153 - O aproveitamento dos recursos minerais e de ener 
gia hidráulica depende de autorização ou conces 
são federal, na forma da lei. 

§ 1'! - As autorizações ou concessões serão conferidas 
exclusivamente a brasileiros ou a sociedades 
organizadas no pa/s, assegurada ao proprietário do 
solo preferência para exploração. Os direitos de 
preferência do proprietário do solo, quanto às mi· 
nas e jazidas, serão regulados de acordo com a na· 
toreze delas. 
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1967 -Art. 161 - As jazidas, minas e demais recursos minerais e os 
potenciais de energia hidráulica constituem pro 
priedade distinta do solo, para o efeito de expto 
raçaõ ou aproveitamento industrial. 

§ 1'? - A exp/oraçaõ e o aproveitamento das jazidas, mi· 
nas e demais recursos minerais e dos potenciais 
de energia hidráulica dependem de autorização 
ou concessão federal, na forma da lei, dada exclu 
sivamente a brasileiros ou a sociedades organiza· 
das no pa/s. 

Emenda Constitucional nt:? 1, de 1969 - Redação idêntica à da Cons 
tituição de 1967. 

Entre progressos e retrocessos ditados mais por questões de ordem política que 
econômica, a mineração atravessou quase uma década de incertezas e inseguranças, alta· 
mente comprometedoras ao seu desenvolvimento e ao da própria economia nacional. 

Inaugurado sob um clima de otimismo e ampla expectativa, inspirado em um li 
beralismo todo ele voltado para a integração de profundo sentido patriótico, o Código de 
Minas de 1934 passou a representar o elo mais importante da cadeia econômica das ativi 
dades que tinham o respaldo da previsão e proteção constitucional. Rompia-se, para gau· 
diodos economistas e dos financistas, as amarras do individualismo a que estava subjugado 
o sub-solo mineral; extinguia-se o ultrapassado, decadente e imobilizante regime de 
acessão. 

A exposição de motivos daquele diploma mineiro destacava, entre tantas afirma· 
ções de otimismo: 

"Ficou assim consagrada na nova legislação a tendência moderna de transfor 
mar-se a propriedade em geral, de um simples direito subjetivo do proprietá 
rio em função social do detentor da riqueza, opondo-se à propriedade direi 
to do passado, à propriedade funçaõ reconhecida pela cultura econômica dos 
povos como uma das condições existenciais da sociedade contemporânea. As 
jazidas e minas, conhecidas na data da publicação deste Código, pertencerão 
ao proprietário do solo, onde se encontram, ou a quem for por legitimo tt 
tufo, mas esse direito de propriedade limita-se à preferência na concessão da 
lavra ou à coparticipação nos resultados da exploreçôo que por outrem for 
feita. Elimina-se destsrte a feição individualista ou de amplas faculdades sub 
jetivas dessa propriedade. O possuidor da riqueza é obrigado a empregá-la, 
conforme seu destino social, fazendo valer o capital que detem ". 

Entre as marcantes inovações que a nova Carta Política implantou estava uma de 
grande significaçá"o econômica, reflexo do seu liberalismo e esp frito democrático, que iria 
fixar-se definitivamente na mineração, como ponto de apoio para sua expansão: a livre 
participação na exploração mineral. Limitada à exclusividade dos brasileiros, em se tra 
tando de pessoas físicas, a lei oferecia, porém, ao capital estrangeiro, franco e aberto 
acesso ao desenvolvimento mineral, desde que a sociedade à que se filiasse tivesse sua 
organização de acordo com as leis brasileiras. O que pretendia o Governo Federal era ter 
o efetivo controle da fiscalização dessas empresas. 
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No curso dos trabalhos parlamentares em que se discutiu a redação da Consti 
tuinte de 1934, mio faltou, inclusive, quem tentasse mais liberalidade para o capital 
estrangeiro aplicável ã indústria de mineração. Na Comissão de redação houve dissenso 
quanto ao texto proposto do art. 119, com vários constituintes, entre eles Israel Pinheiro, 
sugerindo se não fizesse distinção entre brasileiro e estrangeiro, pessoa física, no direito à 
pesquisa e lavra, desde que residisse o alienígena no Brasil. José Duarte(l 4) destaca a ação 
daquele parlamentar, que pregava a filosofia de um maior liberalismo: 

"O Brasil é, talvez, o pa/s de maior potencial mineralógico do mundo. Pela 
sua formação geológica deve possuir todos os minerais e minérios; no entan 
to, nas estatísticas mundiais não figuramos em posição de destaque como 
nação produtora. Quem faz as explorações? São os prospectores, os geólogos 
profissionais, homens que tem o faro da mina. São homens que pela sua geo 
física, por condições pessoais ou por caracterlsticas próprias, são capazes de 
descobrir uma jazida. Ora, esses técnicos, esses especialistas, esses profissionais 
não viraõ aqui assalariados, mas com outro alcance, visando riquezas traba 
lhando por conta própria. Se impedirmos o trabalho do geólogo estrangeiro, 
continuaremos na situação deplorável de pets com grande potencial mineral e 
que só dispõe de rid/cula exploração." 

A emenda Israel Pinheiro.entretanto, foi rejeitada, dado o temor dos seus pares 
em que a presença individual dos estrangeiros para obter concessão pudesse acarretar um 
comércio especulativo de negociação dos seus direitos. 

Os salutares objetivos do legislador pátrio em sedimentar o desenvolvimento do 
sub-solo mineral com base no capital alienígena teve comprometido seu alcance pela ins 
tabilidade política originária do Estado Novo. Três anos após vigorar a liberal Constitui· 
ção de 1934 era promulgada a Constituição ditatorial, marcada por exacerbado naciona 
lismo. Incluía no elenco das liberdades suprimidas a participação dos estrangeiros nas so 
ciedades de mineração, tornando esse ramo da indústria privilégio dos nacionais, em ter· 
mos individuais e coletivos. Morriam al í os nobres propósitos que haviam inspirados os 
constituintes de 1934. 

Efetivamente seguiu-se uma década de estagnação para a indústria extrativa mi· 
neral, já que não possuíamos estrutura técnica e econômica para os investimentos exigi 
dos pelo setor. 

Somente em 1946, ao alcançar o Brasil a redemocratização, foram restauradas 
as liberdades características do novo regime e corporificadas na nova Carta. 

A mineração voltava a ganhar o aliado estrangeiro na forma tal como definira a 
Constituição de 1934. Os efeitos decorrentes da nova política do sub-solo não foram, po· 
rém, imediatos, eis que, arrasada por sete anos de guerra, a Europa iniciava seu processo 
de recuperação, assistida financeiramente pelos Estados Unidos, que igualmente carreava 
recursos para os pafses asiáticos castigados pela hecatombe. As participações estrangeiras, 
por isso mesmo, não se fizeram de pronto para a mineraçâo brasileira. 

Com o propósito de dar ao setor um modelo de desenvolvimento capaz de proje· 
tá-lo em definitivo como o de maior expressão na economia nacional, reestruturaram-se 
os órgãos administrativos de controle e assistência ã mineração. Superada a crise do pós 
guerra, os alienígenas voltaram a investir em nossa mineração. O sub-solo brasileiro pas 
sou realmente a ser melhor conhecido e explorado. Tão interessante ao Pafs foi esse tra 
balho que a Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional nt.? 1, de 1969, mantiveram 
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na sua plenitude as disposições que asseguram a livre participação estrangeira no capital 
das empresas de mineração. 

Luciano Pereira da SilvaP 5), quando Consultor Jurídico do Ministério da Agri 
cultura, em parecer a propósito do retorno da livre iniciativa na exploração mineral, 
escreveu: 

''A proibição do acesso a estrangeiros nas sociedades de mineração ou de ener 
gia elétrica afastava dessas atividades o capital, estrangeiro, com evidente pre 
jufzo para a economia nacional, que ainda naõ pode prescindir da sua colabo 
ração nos empreendimentos de grande envergadura, pela deficiência notória 
das reservas nacionais. Reconhecendo essa deficiência, a constituinte de 1946 
procurou corrigir o excessivo nacionalismo da Carta de 1937, voltando ao re 
gime da Constituição de 1934, que se contentava em exigir, para tais sociede 
des, que fossem organizadas no país': 

No perfil desse entendimento também o Prof. David AzambujaP6), manifesta: 

''A Constituição de 1937 e a legislação sobre ela promulgada atingia somente 
o segundo objetivo, pois impediu a cooperaçaõ do capital estrangeiro. Dado o 
fato, certo e sabido, da absoluta insuficiência do capital nacional para a in 
dústria de mineração, que extçe comumentesomes enormes e vasto aparelha 
mento técnico, a proibiçéo anterior teve como resultado paralizar pratica 
mente a mineração, mesmo com a concessão aberta em favor das minas já em 
lavra. O legislador constituinte de 1946, bem avaliando a gravidade do proble 
ma e as necessidades urgentes do Brasil, em boa hora. voltou ao regime da 
Constituiçaõ de 1934, permitindo a participação do capital estrangeiro na in 
dústria de mineração, desde que o faça através de empresas nacionais". 

Nem mesmo o ex-Ministro Hermes Lima(l 7), conhecido pelo seu espírito 
combativo e ferrenho nacionalismo, deixou de reconhecer a importância do capital estran 
geiro no desenvolvimento da nossa indústria mineral, afirmando: 

'Perece, pois, que enquanto perdurarem os motivos determinantes da regra 
constitucional, não será ttcito ao legislador ordinário restringir a colaboração 
dos estrangeiros no aproveitamento dos recursos minerais do país e nessues 
fontes de energia elétrica. Esses motivos - escassez de capital nacional e de 
técnicos - criaram para o Brasil a situação de proprietário paupérrimo de mi 
nas riqutssimes. Tão cedo ela não se modificará sem a cooperação do capital 
estrangeiro". 

E disse mais aquele ilustre personagem da nossa cultura jurídica( 19): 

"Naõ é paradoxal, Sr. Presidente, que um socialista confesso esteja a defender 
a entrada de capitaisestrangeiros no pafs? Ê que não quero estorvar, com 
medidas nocivas, o nosso desenvolvimento dentro do sistema em que estamos 
vivendo. A exigência não proporcionará nenhuma reforma social". 

As opiniões francamente favoráveis de iminentes homens públicos que viveram 
e acompanharam a evolução do direito mineral em nosso país a partir de 1934, relativa 
mente à participação de estrangeiros em enormes empresas de mineração, são em núme 
ros incontáveis. Nem seria preciso que eles o dissessem, pois o cotejo das estatísticas está 
a demonstrá-lo. O respeito recíproco que hoje existe entre o estrangeiro capitalista de 
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mineração e o nosso país fizeram afluir para o setor expressivas fontes de recursos, inves 
tidos tanto para a fase de pesquisa como para a ulterior lavra. Confiante e seguro está o 
estrangeiro que investiu e continua investindo na mineração brasileira.porque a Nova Re· 
pública. carregando consigo a restauração plena da democracia. preserva o primado das 
liberdades nos campos econômico, político e social. 

A luta em que se empenha o Governo Federal para fazer gerar recursos cada vez 
em maior quantidade, destinados a solver os compromissos assumidos pelo país interna e 
internacionalmente, não poderá prescindir da efetiva contribuição dos investimentos ex· 
ternos. que aqui se plantam para produzir os desejados frutos no crescimento da nossa 
economia. Os constituintes da Nova República precisam se mirar no exemplo das conquis 
tas feitas pelas constituições precedentes e dos resultados altamente positivos que a par 
ticipação dos estrangeiros trouxe para a indústria minerária brasileira, participação que 
não é de hoje, nem de ontem. mas de século e meio. Eis o registro histórico que nos fala 
do Decreto lmperi ai de 1829, nestes termos (18 l: 

"Os súditos do Império não precisam de autorização para poderem empreen 
der a míneraçâ'o nas terras de sua propriedade por meio de companhia de 
sócios nacionais e estrangeiros, que podem livremente formar, ficando eles e 
seus sócios suieitos às leis do Império". 

Uma boa idéia de realidade da mineração, não poucas vezes sem o consequente 
retorno, está em que, no período 1967/1984, para um total de 152.678 pesquisas reque 
ridas, foram protocolizados no DNPM, de 1967 à 1983, 3.396 requerimentos de lavra. 
resultado que revela um aproveitamento de apenas 2,2% nos investimentos preliminares 
à lavra. 

No estágio atual do País, a mineração é, sem dúvida no presente momento, a 
grande aliada da agricultura, visto que, de modo dlterente.possibilita evitar o êxodo rural. 

Para se ter uma idéia mais precisa de como essa questão social é séria basta obser 
varas estatísticas do IBGE, segundo as quais a população urbana do país, de 52.000.000 
de habitantes em 1970, elevou-se em 1980 para 93.000.000, ou seja, um crescimento de 
78%. Enquanto isso a população rural, que em 1970 era de 41.000.000 de habitantes as· 
cendeu em 1980 para 45.000.000, sendo sua taxa de crescimento 9%. A corrente migra 
tória predominante foi dirigida no sentido norte-sul. 

Assim, quer sob o aspecto político, social ou econômico, é inegável a importân 
cia da perticipaçâo do capital estrangeiro no processo de desenvolvimento do país, espe 
cialmente na área da mineração. onde os investimentos requeridos são sempre de grande 
vulto e os riscos inevitáveis. 
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CONCLUSÃO 

O propósito do Instituto Brasileiro de Mineração - 18 RAM. como exposto na 
parte introdutória do presente trabalho, é o de. através de uma análise histórica da evo 
lução do direito minerário. embasada em experiências e conhecimento do setor mine· 
ral brasileiro. vividas intensamente pelo IBRAM e seus associados. descortinar, para os 
senhores constituintes da Nova República. a realidade da atividade mineral. procurando, 
finalmente, demonstrar a importância da consolidação e manutenção de determinados 
princípios constitucionais, de prática comprovada, tão salutar ao sempre crescente pro· 
gresso do setor. 

Um restrospecto na evolução histórica da Constituição Federal, a começar do 
modelo imperial. nos mostra, como no exemplo presente, o que representou para o Bra 
sil nos campos social, político e econômico, a importância de um adequado tratamento 
legislativo para o desenvolvimento da indústria de mlneraçêo. Geologia, mineração e me· 
talurgia, tripé básico da economia de um país forte nas suas riquezas do sub-solo, estive· 
ram sempre presentes nos textos de nossas cartas constitucionais. 

Nas sucessivas alternanças por que passou nossa Lei Maior, as riquezas minerais 
foram uma constante na preocupação do legislador constituinte. que procurou sempre 
assegurar. a esse ramo industrial, meios propícios ao seu desenvolvimento. 

Não há uma só das nossas constituições que tenha se omitido em colocar sob a 
tutela do Governo Federal - ou do Governo Imperial, quando foi o caso -, o efetivo 
controle fiscalizador e distribuidor dessa riqueza, ainda mesmo quando ela esteve no do 
mínio privado. por força do regime da propriedade única. 

Assim, face a todo o exposto, entende o IBRAM ser da mais alta importância 
colocar. expressamente, ao abrigo do diploma regencial da Nova República, o direito de 
prioridade com o destaque que merece, inovação, sem dúvida alguma, responsável pelo 
grande incremento que o setor mineral vem experimentando desde a introdução do refe 
rido direito no bojo do Código de Mineração (1967). 

Da mesma forma, pela segurança, estabilidade e estímulos que representam pa 
ra a atividade mineral do País, sugere o IBRAM a manutenção de dispositivos constitu 
cionais já consagrados em cartas anteriores. especificamente voltados para a mineração, 
a saber: 

- Princípio da Dualidade Imobiliária; 
- Competência Privativa da Uniâ'o para Legislar sobre Minas; 
- Competência Privativa Tributária da União sobre Minerais - Distribuição da 

Receita; 
- Imposto Único sobre Minerais; 
- Sistema de Participação do Proprietário nos Resultados da Lavra; 
- Regime de Concessão; 
- Sociedade de Mineração - Livre Participação. 

Belo Horizonte, Março de 1986 
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