






MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

com exclusividade, ao preço de custo de mineração mais 5%; que a CBMM, por sua 

vez, recebe o minério e o transforma em produtos finais, por meio de quinze etapas 

distintas, sendo que a tecnologia utilizada foi toda desenvolvida pela própria CBMM; 

que a CBMM produz, assim, todos os produtos de nióbio (ferro-nióbio para a indústria 

siderúrgica, que representa 90% do negócio, além de óxidos de nióbio, ligas de nióbio 

usadas para superligas de níquel e nióbio metálico); que a CBMM comercializa os 

produtos, sendo que 100% da necessidade de produtos de nióbio do Brasil é fornecida 

pela CBMM; que 95% da produção, contudo, é revertida para a exportação, eis que o 

grande mercado está no exterior; que a CBMM não vende minério bruto, mas somente 

produtos acabados, com maior valor agregado, com tecnologia desenvolvida no Brasil e 

com geração de empregos na região; que, atualmente, a sociedade na COMIP A é entre 

a CBMM e a CODEMIG, que veio a suceder a CAMIG; que a CODEMIG recebe, ao 

final, 25% do lucro líquido de toda a operação da CBMM; que, em relação aos 

instrumentos contratuais em vigência, esclarece que existem duas escrituras públicas, 

sendo que a primeira se refere ao arrendamento dos direitos minerários da CAMIG e 

CBMM para a COMIPA, com a formação desta sociedade de propósito específico e, 

ainda, outra, que determina os critérios de apuração do lucro para o cálculo da 

participação de 25% destinados à CODEMIG; que o contrato celebrado em 1972 

previu prazo de vigência de 60 (sessenta) anos, com previsão expressa de uma "janela 

de oportunidade", após 30 (trinta) anos, para hipótese de rescisão; que, de fato, em 

2002, implementado o prazo de 30 anos, as partes, de comum acordo, optaram por 

não manifestar o interesse na rescisão; que não sabe dizer se o contrato prevê cláusula 

de renovação após o decurso de 60 anos; que, em relação ao licenciamento ambiental, 

esclarece que a CBMM foi a primeira empresa do mundo a receber a certificação ISO 

14.000, sendo que se submete, regularmente, aos órgãos de controle ambiental, como 

FEAM, SUPRAM e IGAM; que o programa ambiental da CBMM é, em verdade, um 

modelo de gestão; que 95% da água é reaproveitada, sendo que os índices de qualidade 
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