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O Marco Regulatório da Mineração Artigo a Artigo 

Ayrton Sintoni  

 

Projeto de Lei nº 5.807/2013  

 

Ementa: 

“Dispõe sobre a atividade de mineração, a participação no 

resultado da exploração de recursos minerais, assegurada à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos 

termos do art. 20, § 1º, da Constituição Federal, cria o Conselho 

Nacional de Política Mineral e a Agência Nacional de Mineração 

- ANM e dá outras providências”.  

Diz o citado dispositivo constitucional:  

“§ 1o É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da 

administração direta da União, participação no resultado da 

exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para 

fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no 

respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona 

econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa 

exploração.” 

Ora, a Constituição estabelece opção entre participação 

nos resultados da exploração ou compensação financeira por 

essa exploração e o Legislativo já manifestou opção pelas 

compensações financeiras, no caso dos recursos minerais a 

CFEM – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 

Minerais, estabelecida pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 

1989, mantida no Projeto de Lei, objeto de Seção específica no 

Capítulo VII – Dos Encargos Financeiros do Titular do Direito 

Minerário, com revogação do art. 6º, para alterar a base de 

cálculo da incidência da compensação. 



Não faz sentido, assim, retroceder à opção e duplicar o 

encargo financeiro introduzindo a participação no resultado da 

lavra como “valor devido à União que pode ser adotado como 

critério de julgamento na licitação para concessão de direitos 

minerários”, conforme inciso XVI, do artigo 2º e, de forma 

combinada, no artigo 11, além das regras de pagamento 

contidas no artigo 50. 

 

 O artigo 1º estabelece diretrizes gerais para o 

aproveitamento dos recursos minerais apresenta um aspecto 

positivo, pois resgata o caráter de “utilidade pública” para 

todas as atividades de mineração. Este fato reflete-se em 

restrições atualmente estabelecidas para o licenciamento 

ambiental das atividades de mineração, tendo em vista que os 

órgãos licenciadores fazem distinção equivocada entre 

minerações de utilidade pública e minerações de interesse 

social.  

No entanto, reproduzindo a constituição, introduz na lei a 

diretriz de “interesse nacional”, aparentemente reafirmando o 

“poder discricionário da União”, como bem demostra o 

disposto no artigo 13. 

O artigo 1º coloca, ainda, como diretriz básica a 

cooperação entre os entes federados, sem esclarecer o tipo de 

cooperação, já que não faz menção ao artigo 23 da 

Constituição Federal, que define as competências comuns. 

 

O artigo 2º define de forma equivocada conceitos técnicos 

consagrados, citando-se: I – área (com três dimensões); II - 

bem mineral; VII – depósito; IX – desenvolvimento de mina; X – 

estabelecimento minerador; XI - exploração de recursos 

minerais; XII – jazida; XIII – lavra ou produção; XIV – mina; XV – 

minério ou recurso mineral; XVII – pesquisa; XVIII – plano de 

aproveitamento econômico; e, XX – rejeitos ou estéreis, todos 

passíveis de correção. 



 Introduz também conceitos estabelecidos para o modelo 

de licitação de blocos de petróleo e gás, que não se aplicam 

para o setor mineral, citando-se: III – bloco; IV – bônus de 

assinatura; V – bônus de descoberta; VI – conteúdo local; VIII – 

descoberta comercial; e, XIX – programa exploratório mínimo.  

Além de criar um neologismo, definindo o titular de 

autorização como “autorizatário”, o artigo reafirma (inciso XVI) 

a “participação no resultado da lavra”, como valor devido à 

União que poderá ser adotado como critério de julgamento na 

licitação para concessão de direitos minerários. 

 

O artigo 3º define, também de forma equivocada, a 

atividade de mineração. 

 

O artigo 4º define dois regimes de aproveitamento de 

recursos minerais: contrato de concessão (precedido de 

licitação ou de chamada pública) e autorização, cabendo ao 

Conselho Nacional de Política Mineral – CNPM, criado 

conforme artigo 22 do Projeto de Lei, de acordo com o § 1º, 

propor Ato do Poder Executivo estabelecendo as áreas para as 

quais obrigatoriamente o contrato de concessão será 

precedido de licitação. As áreas não enquadradas nesta 

situação, conforme § 2º, serão objeto de chamada pública por 

iniciativa do Poder Concedente ou por provocação do 

interessado. Em nenhum momento define-se quem é o “Poder 

Concedente”. 

O § 3º define que serão enquadrados no regime de 

autorização os minérios de emprego imediato na construção 

civil (entenda-se rochas britadas, areia, cascalho e saibro), as 

argilas destinadas à fabricação de tijolos, telhas e afins, as 

rochas ornamentais, a água mineral e os minérios empregados 

como corretivo de solo na agricultura, devendo constar em 

regulamento as formas de condução do processo de 

autorização. Verifica-se que este dispositivo extingue o atual 



regime de registro de licenciamento, mas comete o equívoco 

de enquadrar no mesmo regime o aproveitamento de minérios 

que requerem diferentes práticas de lavra e investimentos 

totalmente diversificados: 

Rochas britadas e rochas ornamentais requerem altos 

investimentos em equipamentos e infraestrutura, em 

segurança do trabalho e recuperação das áreas mineradas, 

sendo impraticável a amortização dos investimentos, 

depreciação de equipamentos e o desenvolvimento das ações 

operacionais nos prazos definidos para o regime, conforme 

estabelece o artigo 17, § 1º. 

Não está claro se as areias e as argilas que por suas 

características tecnológicas se destinem a usos mais nobres, 

como as areias industriais (para vidro, fundição, fraturamento e 

outros usos industriais) e argilas para revestimentos e pisos 

cerâmicos e também para porcelanas e louças (sanitária e de 

mesa) incluem-se no mesmo regime.   

A água mineral também está mal incluída no regime de 

autorização, ainda mais que seu aproveitamento é regido por 

leis próprias, não revogadas no presente texto, e também em 

decorrência de sua pesquisa e lavra serem diferenciadas dos 

demais recursos minerais. 

Até que seja editado ato do Poder Concedente, nos 

termos do § 4º do mesmo artigo, todos os demais minérios 

serão alvo de licitação e chamada pública, enquadrando-se no 

regime de contrato de concessão. 

Apesar de estabelecer apenas dois regimes de 

aproveitamento, outros regimes aparecem em diversos trechos 

do Projeto de Lei. 

 

O artigo 5º preserva o atual regime de “registro de 

extração”, embora não estabeleça o nome do título autorizativo 

e qualifique os minérios, quando o aproveitamento de minérios 

se destine à realização de obras de responsabilidade do poder 



público, “podendo ser dispensada a licitação e a chamada 

pública”. Mais uma vez avoca ao “Poder Concedente” o 

estabelecimento de condições para aplicação desse tipo de 

aproveitamento. 

 

O artigo 6º reafirma ao “Poder Concedente” a 

competência para definir requisitos e procedimentos para a 

celebração de contratos de concessão e para a expedição das 

autorizações. Não fica claro se tais requisitos serão 

estabelecidos em regulamento, resolução ou portaria ou se 

serão especificados caso a caso. 

O § 1º remete à Lei nº 6.634, de 02/05/79, ao referir-se às 

atividades de mineração em faixa de fronteira. Não há menção 

à mineração em terras indígenas. A revisão da lei citada e as 

normas para atuação em terras indígenas eram previstas na 

Constituição, mas não se cogitou esta revisão. 

O § 2º repete o princípio estabelecido no §1º do artigo 176 

da Constituição, porém eliminando a possibilidade da 

titularidade de pessoas físicas e distinguindo a “forma 

empresarial ou em cooperativas”, como se ambas não fossem 

obrigadas a seguir ritual semelhantes para obtenção de CNPJ. 

 

O artigo 7º define que o acervo técnico constituído pelos 

dados e informações sobre as atividades de pesquisa e lavra é 

de titularidade da União, cabendo à Agência Nacional de 

Mineração – ANM, a ser crida conforme artigo 24, a requisição, 

guarda e administração. 

 

Os artigos 8º e 9º tratam de procedimentos relativos, de 

forma genérica, à cessão de direitos de contratos de 

concessão ou das autorizações, sem grandes alterações dos 

mecanismos dos procedimentos atuais, mas dependentes do 



estabelecimento de requisitos técnicos, econômicos e jurídicos 

pela ANM. 

 

O artigo 10 relaciona condicionantes para o edital de 

licitação e minuta básica do contrato de concessão, 

evidentemente baseados nos editais e contratos para a 

licitação de blocos de petróleo e gás, contendo itens que não 

deveriam ser contemplados no setor mineral.  Aplicam-se às 

licitações os dispositivos da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 

2011, que trata dos procedimentos  para aplicação do Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas – RDC. 

 

O artigo 11 define os critérios de julgamento para as 

licitações, sendo questionável entre os critérios a inclusão do 

bônus de assinatura, do bônus de descoberta e da participação 

no resultado da lavra pelas razões já apresentadas na análise 

da ementa e do artigo 2º. 

 

O artigo 12 relaciona condicionantes para o “instrumento 

de convocação da chamada pública”, que deverá conter dados 

da localização e características da “área a ser concedida”, não 

mais de fazendo menção a blocos. Estabelece ainda critérios 

de julgamento, obrigando-se o “Poder Concedente” a editar em 

regulamento os mecanismos para processo seletivo público 

quando mais de um interessado atender à chamada pública. 

 

O artigo 13 permite o estabelecimento de restrições, 

limites ou condições para a participação de empresas ou 

grupos empresariais na licitação ou chamada pública, 

aparentemente em dissonância com o artigo 176 da 

Constituição Federal. 

 



O artigo 14 define cláusulas mínimas para o contrato de 

concessão, voltando a citar “bloco objeto da concessão”, a 

maior parte delas já incluídas na atual legislação mineral 

vigente, sem constar de contratos específicos, como 

obrigações dos concessionários.  

 

O artigo 15 fixa o prazo de vigência do contrato de 

concessão em até quarenta anos, prorrogável por períodos 

sucessivos de até 20 anos, que parecem adequados à maioria 

dos empreendimentos de aproveitamento econômico de 

minérios. 

 

O artigo 16 estabelece as condições para a extinção da 

concessão, praticamente as mesmas da atual legislação, 

acrescentando-se o “vencimento do prazo contratual” e a 

revogação em favor do interesse nacional. 

Ressalte-se ainda que pelo § 1º do artigo 16 o “Poder 

Concedente” se desobriga de qualquer indenização ao 

concessionário no caso de extinção da concessão por motivos 

não previstos na lei ou no contrato. 

 

O artigo 17 refere-se ao regime de autorização que 

depende de prévia celebração de “termo de adesão” entre o 

“Poder Concedente” e o interessado. As regras serão 

estabelecidas em regulamento a ser editado, ou seja, o projeto 

de lei não define regras claras para o regime. 

Os prazos definidos no parágrafo 1º do artigo 17, como já 

comentado na análise do artigo 4º, são inadequados para o 

aproveitamento da maioria dos recursos minerais pelo regime 

de autorização de lavra. 

Considerando-se a isonomia entre os recursos minerais 

estabelecida no artigo 1º os prazos deveriam ser os mesmos 

definidos para os contratos de concessão. 



O parágrafo 3º do artigo 17 traz abertura para a delegação 

da competência de expedição das autorizações de lavra aos 

entes federados (Estados, Distrito Federal e Municípios), com 

critérios e condições estabelecidos pelo “Poder Concedente”. 

 

O artigo 18 estabelece como obrigações ao titular da 

autorização, além daquelas constantes no termo de adesão, a 

comunicação de ocorrência de qualquer minério não 

compreendido na autorização, reproduzindo a atual figura de 

“aditamento” e a apresentação do relatório anual de atividades, 

substituindo o atual relatório anual de lavra.  

Ao titular do termo de adesão fica garantida a prioridade 

para o aproveitamento dos minérios “aditados” apenas se os 

mesmos também forem sujeitos ao regime de autorização. 

 

O artigo 19 prevê anúncio público, na forma a ser 

estabelecida em regulamento, das áreas cujas autorizações 

tenham sido objeto de caducidade ou quando houver renúncia 

do titular. 

 

O artigo 20 estabelece que em caso de relevante interesse 

nacional o “Poder Concedente” poderá revogar as concessões 

e autorizações de direitos minerários, cabendo ao titular 

indenização equivalente aos investimentos comprovadamente 

realizados e não depreciados ou amortizados. 

 

O artigo 21 define a possibilidade de exploração 

simultânea por regimes jurídicos distintos (entenda-se contrato 

de concessão e autorização de lavra). 

 

O artigo 22 cria o Conselho Nacional de Política Mineral – 

CNPM, presidido pelo Ministro das Minas e Energia, 



reportando-se diretamente ao Presidente da República, com 

atribuição para definir as diretrizes para a política mineral, 

entre outras as de definir as áreas nas quais a concessão será 

obrigatoriamente precedida de licitação e a definição das 

rodadas de licitação. 

A composição do CNPM e sua forma de funcionamento 

serão definidas em ato do Poder Executivo. 

 

O artigo 23 estabelece as competências do “Poder 

Concedente” subentendo-se que, o até então indefinido, 

“Poder Concedente” é a Presidência da República.   

 

O artigo 24 cria a Agência Nacional de Mineração, 

integrante da Administração Pública Federal Indireta, 

submetida a regime autárquico especial e vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia, podendo ter unidades 

administrativas regionais. 

 

O artigo 25 define que a ANM terá como finalidades a 

regulação, a gestão de informações e a fiscalização do 

aproveitamento dos recursos naturais e relaciona as suas 

competências. Algumas das competências sobrepõem-se às 

atuais competências do DNPM e outras são decorrentes da 

instituição das licitações e chamadas públicas. 

Carecem de esclarecimentos as competências 

relacionadas nos incisos: 

“VIII – regular e autorizar a execução de serviços de 

geologia e geofísica aplicados à atividade de mineração, 

visando ao levantamento de dados técnicos destinados à 

comercialização, em bases não exclusivas; 

IX – estabelecer os requisitos para a elaboração do 

programa exploratório mínimo a ser ofertado no procedimento 



licitatório, definindo o investimento mínimo de acordo com a 

natureza e a complexidade dos trabalhos de pesquisa, segundo 

as melhores práticas da indústria da mineração; 

X – estabelecer os requisitos e procedimentos para a 

aprovação e aprovar o relatório final de avaliação da 

descoberta de jazidas minerais; 

XI – estabelecer os requisitos e procedimentos para 

aprovação e aprovar o relatório de comercialidade;” 

Também merece atenção a competência relacionada no 

inciso XIX que trata do pagamento pela ocupação ou retenção 

da área para aproveitamento mineral. 

O § 2º admite a possibilidade de execução das 

competências de fiscalização, autuação de infratores, 

imposições de sanções e arrecadação de créditos decorrentes 

aos entes federados mediante convênios. 

 

O artigo 26 disfarça a auditoria contábil nos 

empreendimentos de mineração. 

 

O artigo 27 define a estrutura organizacional da Diretoria 

Colegiada da ANM, composta por um Diretor-Geral e quatro 

Diretores. 

O Diretor-Geral exercerá a representação da ANM, a 

presidência da Diretoria Colegiada e o comando hierárquico 

sobre o pessoal e serviços, cabendo-lhe desempenhar todas as 

competências administrativas correspondentes. A estrutura 

organizacional contará ainda com um Procurador-Geral e um 

Ouvidor, somando assim sete cargos de Diretoria 

(especificados no artigo 51). 

Não há definição de funções para os demais Diretores 

prevendo-se a edição de regulamento específico, conforme 

artigo 29. 



 

O artigo 28 estabelece normas para a nomeação dos 

Diretores, tempo de mandato e condições para a perda de 

mandatos. 

 

O artigo 29 aborda regras gerais para o regulamento que 

aprovar a estrutura regimental da ANM. 

 

O artigo 30 estabelece princípios para os processos 

decisórios da ANM e para seus atos normativos e o artigo 31 

que disciplina das sessões deliberativas da Diretoria, não 

necessariamente deveriam estar detalhados no marco 

regulatório, pois poderiam constituir parágrafos do artigo 29, 

que trata do regulamento do regimento da ANM. 

 

O artigo 32 relaciona a composição das receitas da ANM. 

 

O artigo 33 introduz a “Taxa de Fiscalização” - TF devida 

pelos titulares de concessões de lavra (concessionários), 

titulares de autorizações de lavra (“autorizatários”) e de 

permissão de lavra garimpeira (permissionários) e incidentes 

sobre todas as modalidades de aproveitamento mineral. 

Atualmente as taxas de fiscalização somente incidem na 

atividade de mineração em decorrência de vistoria de eventos 

específicos (verificação do relatório de pesquisa, relatório de 

reavaliação de reservas, imissão de posse, 

descomissionamento e solução de conflitos) com valor variável 

em função da distância e do tempo das vistorias. Não fica claro 

se a “Taxa de Fiscalização” incorpora as taxas de fiscalização 

já pagas atualmente aos órgãos de licenciamento ambiental e 

aos Estados que fixaram taxas próprias, a exemplo do Pará, de 

Minas Gerais, do Amapá e outros.   



 O valor fixado para a TF, de R$ 80.000,00 por ano, 

podendo ser reduzido em decorrência da receita bruta das 

empresas e também para a lavra garimpeira, órgãos da 

administração pública, autarquias e cooperativas, é muito alto, 

principalmente porque, embora não esteja claro, incide não 

sobre as empresas mas sim para cada empreendimento, 

gerando por vezes um ônus elevado. 

 O artigo 34 trata de procedimentos para cobrança da TF. 

 

 Os artigos 35 a 38 referem-se à CFEM – Compensação 

Financeira pela Exploração Mineral, alterando a denominação 

já consagrada (CFEM – Compensação Financeira pela 

Exploração de Recursos Minerais), não necessariamente 

deveriam constar do marco regulatório, pois as modificações 

poderiam ser estabelecidas por lei ordinária retificando as leis 

7.990, de 28/12/1989 e 8.001, de 13/03/1990.  

  A principal modificação reflete-se na incidência sobre a 

receita bruta de venda deduzidos impostos de comercialização 

e não sobre o faturamento líquido como atualmente. Embora 

não se esclareçam as alíquotas incidentes sobre cada minério 

fica determinado que a CFEM varie até quatro por cento (hoje o 

valor máximo é de 3%). 

 Permanecem as cotas-parte para distribuição do 

montante arrecadado: 12% para a União; 23% para os Estados 

e Distrito Federal; e, 65% para os Municípios e para o Distrito 

Federal. 

 Mantendo a redação do artigo 8º da Lei nº 7.990, com o 
parágrafo incluído pela Lei nº 10.195, de 14/02/2001, veda a 
aplicação dos recursos para pagamento de dívidas e do quadro 
permanente de pessoal, excluindo da vedação o pagamento de 
dívidas com a União e suas entidades. 

 



O artigo 39 oficializa um novo ônus aos mineradores, pois 

amplia a incidência da taxa pela ocupação ou retenção da área, 

hoje incidente apenas na fase de pesquisa mineral, para todo o 

período de vigência do contrato de concessão ou da vigência 

da autorização. A taxa de ocupação ou retenção da área, 

calculada pelo tamanho da área ocupada, é contestável 

(juridicamente), pois incide sobre a propriedade territorial, já 

tributada pelo IPTU (se for área urbana) ou pelo ITR (se for área 

rural). 

 A União é tão somente “dona” dos recursos minerais 

existentes no espaço territorial efetivamente ocupado, que é 

propriedade distinta, pública ou privada, e sobre os “bens da 

União” já incide a CFEM.    

 

 O artigo  40 reproduz direitos constitucionais do 

“proprietário do solo no resultado da lavra”, reduzindo o valor 

da participação para 20% do montante da CFEM devida 

(atualmente essa participação é de 50%), não se contabilizando 

se esta alteração representa vantagem ou desvantagem para o 

proprietário, tendo em vista as alterações das alíquotas a 

serem definidas em posterior regulamento. Não se faz menção 

aos posseiros ou possuidores do solo.  

 O artigo 41 estabelece as sanções administrativas, que 

vão desde a aplicação, isolada ou conjuntamente, de multas, 

suspensão das atividades, apreensão de minérios e bens, e 

caducidade. 

 

 O artigo 42 detalha procedimentos para aplicação das 

sanções, que não necessariamente deveriam estar contidos no 

marco regulatório. 

 

 O artigo 43 trata dos requerimentos de pesquisa em 

tramitação cujos interessados terão prazo de noventa dias para 



manifestar interesse no prosseguimento dos pedidos e 

adaptação ao novo sistema, sob pena de indeferimento. 

 A manifestação de interesse será recebida como 

“solicitação de abertura de chamada pública” observando o 

disposto nos artigos 4º e 12, garantindo-se ao requerente o 

direito de prosseguimento apenas se ele for o único 

interessado. 

 Não se faz referência ao tipo de requerente (ou titular), ou 

seja, se pessoa física ou jurídica. 

 

 O artigo 44 aborda o tratamento a ser dado aos alvarás de 

autorização de pesquisa, esclarecendo as situações possíveis: 

 I – alvarás vigentes sem início das pesquisas terão prazo 

adicional de sessenta dias para iniciar as atividades, sob pena 

de revogação. 

 II – alvarás vigentes com trabalhos em andamento 

deverão, no prazo restante, concluir a pesquisa e apresentar 

relatório final.  

 O § 1º abre possibilidade para prorrogação das 

autorizações de pesquisa por um ano a partir da data de 

vencimento, não especificando se tal “benefício” aplica-se para 

as duas situações anteriores. 

 III – relatórios de pesquisa aprovados e requerimentos de 

concessão de lavra já apresentados prosseguirão para a 

respectiva concessão de lavra, cujo contrato será firmado nos 

termos da lei ou, dependendo do minério objetivado, para a 

respectiva autorização de lavra, nos termos de regulamento a 

ser estabelecido.  

 

 O artigo 45 preserva as condições vigentes para as 

concessões de lavra outorgadas nos termos das leis anteriores 

e para as minas manifestadas, prevendo-se casos em que se 



obriga à celebração de contrato de concessão adaptado aos 

termos da nova lei. 

 Não se esclarece se a expressão “preservadas as 

condições vigentes” engloba as obrigações estabelecidas no 

Código de Mineração para os titulares de concessões e 

manifestos de mina, tendo em vista que o marco regulatório 

revoga o Decreto-Lei nº 227, de 28/02/1967. 

 

 O artigo 46 disciplina os casos de aplicação da 

caducidade dos direitos, fixando prazo de um ano para 

retomada dos trabalhos nas concessões com suspensão de 

trabalhos deferida pelo DNPM. 

 

 O artigo 47 estabelece prazos para adaptação do regime 

de registro de licenciamento ao regime de autorização de lavra. 

 

 

 O artigo 48 fixa prazo de cento e oitenta dias para a 

extinção das Guias de Utilização. 

 

 O artigo 49 modifica a redação do artigo 2º da Lei n° 8.970, 

de 28 de dezembro de 1994 para incluir novas funções da 

CPRM – Serviço Geológico do Brasil, em decorrência de seu 

novo papel, embora não explicitamente citado no marco 

regulatório, de “braço técnico do Poder Concedente”.   

 

 O artigo 50 fixa regras para o pagamento e procedimentos 

relativos aos diversos encargos financeiros instituídos na lei. 

 



 O artigo 51 cria cargos comissionados na estrutura da 

ANM (com regência definida na Lei nº 9.986, de 18/07/2000). 

Não se faz nenhuma menção ao estabelecimento de escritórios 

regionais da ANM, mas aparentemente, em análise dos cargos 

criados, as atuais representações estaduais do DNPM serão 

diminuídas. Este artigo não deveria fazer parte do marco 

relatório. 

 

 O artigo 52 extingue o DNPM e todos os cargos em 

comissão do departamento. Este artigo não deveria fazer parte 

do marco regulatório, 

 

 O artigo 53 cria o Quadro de Pessoal da ANM e também 

não deveria fazer parte do marco regulatório. 

 

 O artigo 54 altera a nomenclatura da gratificação de 

desempenho de atividades do DNPM para a ANM. Também este 

artigo não deveria estar contido no marco regulatório. 

 

 O artigo 55 estabelece prazo de cento e oitenta dias para 

estruturação da ANM, que assumirá o acervo técnico, 

patrimonial e documental do DNPM, assim como as 

obrigações, direitos e receitas do extinto órgão. 

 

 O artigo 56 estabelece prazos de mandatos para a 

primeira diretoria da ANM. 

 O artigo 51 a 56 deveriam ser destacados para análise 

dissociada da discussão do marco regulatório de mineração. 

 



 O artigo 57 relaciona os casos especiais para os quais 

não se aplica a nova lei.  Entre as leis próprias que regem o 

aproveitamento de determinados recursos minerais, 

explicitadas no artigo 57, não é feita menção ao Código de 

Águas Minerais – Decreto-Lei nº 7.841, de 8 de agosto de 1945, 

que também não é mencionado entre os dispositivos legais 

revogados pelo artigo 59.  

 

 O artigo 58 marca a entrada em vigor da lei e ressalva que 

os artigos relacionados à CFEM somente produzirão efeitos 

noventa dias após a publicação da lei. 

 

 O artigo 59 relaciona as leis a serem revogadas com a 

publicação da nova lei com as incongruências assinalas. 

 

 Os artigos 22 e 23 (criação do CNPM); os artigos 34 a 32 

(criação da ANM e definições das funções); os artigos 35 a 38 

(alterações da CFEM); o artigo 49 (alterações na CPRM); os 

artigos 51 a 56 (extinção do DNPM e criação de cargos) 

poderiam ser retirados do marco regulatório, pois poderiam ser 

estabelecidos por retificações de leis ordinárias. 

 Somando-se aos questionáveis artigos 33, 34 (Taxa de 

ocupação e retenção de área) e artigo 39 (Taxa de fiscalização) 

25 artigos poderiam ser retirados do projeto de lei, restando 34 

artigos para o marco regulatório.  

  


