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MINISTÉRIO PÚBLICO DOESTADO DE MINAS GERAIS 
17ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÓNIO PÚBLICO DE BELO HORIWNTE 

Procedimento Preparatório 0024.13.000.221-5 

Assunto: Apuração a respeito da concessão do direito de exploração de nióbio em Araxá. 

TERMO DE AUDIÊNCIA 

Aos oito dias do mês de março de 2013, na 17ª Promotoria de Justiça de 

Defesa do Patrimônio Público, compareceram o Senhor OSW ALDO BORGES DA 

COSTA FILHO, Diretor Presidente da CODEMIG, MARCELO ARRUDA NASSIF, 

Diretor de Mineração e Novos Negócios da CODEMIG, estando, neste ato, 

acompanhados do Dr. Vicente de Paula Mendes, OAB/MG 15.116, Consultor Jurídico, 

na presença de Eduardo Nepomuceno de Sousa, Promotor de Justiça. Aberta a 

audiência, informaram os presentes que o Estado de Minas Gerais, desde 1946, 

registrou o direito de pesquisa, da área, visando a uma futura exploração de fosfato. 

Que parte contígua da área foi registrada pela Companhia Brasileira de Mineração e 

Metalurgia (CBMM). Em 1972, a (extinta) CAMIG e a CBMM, por escritura pública, 

celebraram o instrumento que regulou o direito de exploração do minério e da 

contrapartida financeira. Neste ato, fazem entrega de cópia da referida escritura pública, 

a qual constituiu a empresa COMIPA, sociedade dividida entre a CODEMIG e a 

CBMM, além de ter regulado todos os direitos e obrigações entre as partes. Esclarecem 

que a sociedade comercial estipulou o prazo contratual de 60 (sessenta) anos, com 

previsão expressa de, após 30 (trinta) anos, as partes manifestarem interesse em 

manutenção ou rescisão. Que o implemento de tal prazo se deu no início de 200 , 

quando o Estado de Minas Gerais concordou com a vigência do contrato, acreditan 

que tal decisão tenha sido embasada por deliberação de assembleia-geral ou outro 
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instrumento. Não houve nenhuma repactuação ou pagamento de luvas, sendo mantidas 

as condições estipuladas em 1972. Que a parceria é altamente vantajosa para o Estado, 

eis que todos os custos operacionais e de comercialização pertencem à CBMM, que, ao 

final, entrega 25% do lucro líquido de toda a operação para a CODEMIG. Que o 

Estado não possui know-how para o desenvolvimento e processamento do minério, 

sendo que, mesmo no aspecto internacional, não existe concorrência para a CBMM, 

que, praticamente, detém cerca de 75% do mercado. Que ressaltam o caráter ético da 

empresa parceira, que se submete aos instrumentos legais de controle, como, por 

exemplo, auditoria externa e outros meios, em todas as etapas, como forma de 

assegurar o fiel cumprimento das condições previstas na escritura. Que a parcena 

comercial representa, atualmente, mais de 90% da renda atual da CODEMIG. Nada 

mais havendo, nem sido perguntado, encerra-se o presente termo, que vai lido e 

omuceno de Sousa, Promotor de Justiça . 

Consultor Jurídico: 

Promotor de Justiça: 
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