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PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  REGULAÇÃO NO SETOR DE MINERÁRIO 

DOCENTE EDUARDO FERREIRA JORDÃO E ROSINALDO SAMPAIO LOBATO JUNIOR  

CÓDIGO GRDDIRELE240 SEMESTRE 2023.1 PERÍODO 6º/10º NATUREZA ELETIVA CARGA HORÁRIA 30h 

EMENTA 

Aspectos socioeconômicos relevantes do setor minerário. Arranjos normativos e institucionais através da história. A 
mineração na Constituição de 1988. O Código de Minas de 1967 e os regimes de exploração dos recursos minerais. Os 
casos de rompimentos de barragens de mineração. A reforma regulatória de 2017 entre avanços e retrocessos. 
Tributos da mineração. Mineração e investimentos internacionais. Mineração em larga escala e infraestruturas 
correlatas. Mineração em pequena e média escala. Mineração e meio ambiente. Mineração e comunidades 
tradicionais. Experiências internacionais. 

OBJETIVOS 

(1) Proporcionar uma compreensão ampla da governança e da dinâmica do setor de mineração, com suas 
potencialidades e fragilidades, a partir de diferentes lentes teóricas e perspectivas práticas. 
(2) Desenvolver a capacidade de analisar as escolhas regulatórias nacionais e internacionais para a exploração dos 
recursos minerais. 
(3) Estabelecer pontos de conexão com questões socioambientais que influenciam no processo de tomada de decisão 
regulatória e privada. 

METODOLOGIA Aulas expositivas, com dinâmicas participativas. Eventuais estudos de caso e indicação de multimídias. 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira 
comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

 Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

X Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização 
da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

X 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

 Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras:  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 
Introdução 
Apresentação do programa, da metodologia e da avaliação, bem como do contexto em que se situa a disciplina. 

2 Regular por quê? Aspectos relevantes do setor minerário. 

3 O que significou ser um país minerador: arranjos normativos e institucionais através da história. 

4 
Conflitos desde a gênese: a mineração na Constituição de 1988, o Código de Minas de 1967 e os regimes de exploração 
dos recursos minerais. 

5 Depois da lama: os casos de rompimentos de barragens de mineração. 

6 Reforma regulatória de 2017: a reforma de 2017 entre avanços e retrocessos. O novo Código de Mineração no CN. 

7 
Mineração em larga escala vs. pequena e média escala:  infraestruturas correlatas, monopólios naturais, poder de 
mercado, cooperativas, e comunidades garimpeiras. 

8 Avaliação parcial. 

9 Tributos da mineração: royalties, tributos estaduais, e incentivos controversos. 

10 Mineração e investimentos internacionais: uma análise comparativa. 
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11 Prática jurídica no setor mineral:  principais contratos, demandas, e pontos sensíveis da prática jurídica. 

12 Mineração e meio ambiente: como a mineração pode ser sustentável? 

13 Mineração e comunidades tradicionais: o caso dos Yanomami. 

14 Experiências internacionais e a mineração para o futuro: o que podemos aprender? 

15 Avaliação final. Encerramento da disciplina. 

TRILHA 

 Advocacia Empresarial 

 Carreiras Públicas 

X Regulação 

X Justiça e Sociedade 

 Tecnologias 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Participação em sala de aula: 30%. 
Prova ou trabalho escrito: 70%. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BRITO, Luís Antônio Monteiro. Direito Ambiental Minerário. Belo Horizonte: Fórum, 2021. 
FALCÃO, Joaquim; PORTO, Antônio J. M.; ALCÂNTARA, Paulo Augusto (Org). Depois da Lama: Mariana e as 
consequências de um desastre construído. Belo Horizonte: Letramento, 2016, 
FREIRE, William. Direito Minerário: acesso a imóvel de terceiro para pesquisa e lavra. São Paulo: Editora D’Plácido, 
2020. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico do petróleo e dos recursos minerais. São Paulo: Quartier Latin, 2011. 
FEICHTNER, Isabel; KRAJEWSKI, Markus; ROESCH, Ricarda (Org.). Human Rights in the Extractive Industries: 
transparency, participation, resistance. Switzerland: Springer, 2019. 
UNITED NATIONS.  Mineral Resource Governance in the 21st Century: gearing extractive industries towards 
sustainable development. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2020. 
ROEDER, Richard W. Foreign Mining Investment Law: the cases of Australia, South Africa and Colombia. Switzerland: 
Springer, 2016. 
BASTIDA, Ana Elizabeth. The Law and Governance of Mining and Minerals: a global perspective. Oxford: Hart 
Publishing, 2020. 
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