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IBRAM/DIRPRE/0142/2021                     Brasília, 10 de agosto de 2021.   
 
 
 
Ao  

Grupo de Trabalho destinado elaborar 

proposição legislativa a fim de alterar o Decreto-

Lei n. 227/67 (Código de Mineração) – GTMINERA 

 

A/C: Deputada Greyce Elias 

Câmara dos Deputados - Palácio do Congresso 

Nacional - Praça dos Três Poderes Brasília/DF - CEP 

70160-900 

 

Ref.: Contribuições à proposição legislativa para aperfeiçoamento do Código Mineral 

 

Senhora Deputada, Relatora do GTMINERA, 

 

Com nossos cordiais cumprimentos, dirigimo-nos a Vossa Excelência na qualidade de principal 

porta-voz da mineração brasileira e representante da mais expressiva parcela da indústria mineral 

brasileira, que conta hoje com 131 associados, cujas atividades representam perto de 4% do PIB 

nacional e 85% da produção mineral, gerando mais de 2 milhões de empregos (diretos e indiretos), com 

um faturamento da ordem de US$36 bilhões, contribuindo com 60% do saldo positivo da Balança 

Comercial do Brasil, com a finalidade de indicar nossas contribuições preliminares à discussão no 

âmbito desse GTMINERA, que visam ao aperfeiçoamento do Código Mineral [Decreto-Lei nº 227/67], 

sem prejuízo de eventuais contribuições posteriores que podem vir a se fazer necessárias em 

decorrência da evolução das discussões sobre a matéria. 

 

Como é do conhecimento  de Vossa Excelência, as atividades exercidas pelo setor mineral, por 

envolverem investimentos de grande monta e com perspectivas de retorno e operacionalidade a 

longo prazo, são bastante sensíveis às discussões envolvendo alterações legislativas, diante da 

instabilidade jurídica que novas proposições podem trazer, o que deve ser considerado com grande 

atenção, especialmente pelo fato de que o setor depende da atração de capital externo para o seu 

financiamento, captado em sua maioria em bolsas de valores especializadas em mineração.  

 

Nesse contexto, certos de que a intenção de Vossa Excelência é a de propiciar o 

desenvolvimento do setor mineral e, por conseguinte, do país, o IBRAM vem sugerir ao GTMINERA 

considerar os pontos listados a seguir, que podemos trabalhar oportunamente em nível de detalhes, 

que entendemos são oportunidades que podem ser buscadas para o aperfeiçoamento do Código 

Mineral: 
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1. Delimitação expressa no Código de Mineração dos fundamentos e objetivos da política 

nacional para a mineração; 

2. Adoção de um título único de Concessão Minerária, apto a autorizar as atividades de 

pesquisa e lavra; 

3. Atribuição da natureza jurídica de direito real à Concessão Minerária; 

4. Manutenção do sistema de prioridade (Direito de Prioridade) atualmente vigente para 

fins de requerimento de áreas livres (atual art. 11, ‘a’, do Código de Mineração em vigor); 

5. Definição de maneira mais detalhada dos direitos e obrigações do titular da Concessão 

Minerária; 

6. Definição de maneira mais detalhada quanto à possibilidade de Cessão e Oneração de 

direitos minerários (sem restrição para aqueles direitos minerário na fase de autorização de 

pesquisa), inclusive com o respectivo registro e averbação perante a ANM; 

7. Definição, em rol taxativo, das hipóteses de extinção da Concessão Minerária (perda do 

direito minerário); 

8. Melhor definição da relação entre o Titular da Concessão Minerária e o Proprietário do 

solo, de modo a assegurar a manutenção do efetivo uso e gozo de imóvel particular pelo 

titular; 

9. Aprimoramento do sistema de Registros no âmbito do órgão regulador, para permissão 

do registro nos títulos minerários de negócios jurídicos a eles vinculados (contratos, em 

especial com pagamento de royalties, financiamentos e garantias); 

10. Criação do instituto da Área de Interesse Mineral, que permita a instituição, pelo 

Governo, em determinadas áreas, de restrições ao desenvolvimento de outras atividades na 

superfície, em benefício do melhor conhecimento e aproveitamento dos recursos minerais; 

11. Criação mecanismos que facilitem o Financiamento para a mineração; 

12. Estabelecimento de Prazos máximos para que o órgão regulador proceda a análise de 

determinados atos, em conformidade com a Lei de Liberdade Econômica; 

13. Aprovação das Servidões Minerárias constantes no Plano de Aproveitamento 

Econômico – PAE em conjunto com a aprovação do PAE que as previu; 

14. Previsão da possibilidade de que titulares de Concessões Minerárias possam instituir 

desapropriações e servidões assim como as concessionárias de serviços públicos o fazem 

(via Declaração de Utilidade Pública - DUP); 



 

3 
 

15. Aprimoramento do procedimento do processo judicial de Avaliação e Renda (art. 27 do 

Código), para que o ingresso nas áreas de pesquisa possa ocorrer de modo mais célere, 

sobretudo quanto aos critérios de concessão de liminares; 

16. Manutenção e aprimoramento do instituto do Grupamento Mineiro, para que este 

possa ser instituído com maior facilidade para áreas de um mesmo jazimento, ainda que não 

contíguas; 

17. Definição de um ordenamento territorial para preservação das jazidas existentes, 

visando um melhor planejamento da exploração dos recursos para o setor de agregados; 

18. Simplificação do rito de acesso às jazidas para minerais de aplicação direta na 

construção civil (substâncias citadas na Lei 6.567/78); 

19. Previsão expressa quanto à possibilidade de prosseguimento dos trabalhos de pesquisa 

e lavra durante a vigência do título minerário, que deveria ser único; 

20. Certidão de Uso do Solo – Alteração do regime de Licenciamento para exclusão da 

necessidade de obtenção de Licença da Prefeitura; 

21.  Instituto do Bloqueio de áreas - Necessidade de melhor regulamentação da matéria, 

que atualmente é regida pelo art. 42 do CM e conforme instruções do Parecer PROGE n. 

500/2008-FMM-LBTL-MP-SDM-JÁ; 

22. Flexibilização na obrigatoriedade de atualização do Plano de Aproveitamento 

Econômico – O modelo atualmente adotado cria complexidade muito grande na prática para 

o minerador, o que poderia ser feito via informação prestada à Agência no Relatório Anual 

de Lavra - RAL. 

Renovando nossos votos de agradecimento, permanecemos à disposição de Vossa Excelência 

para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, a fim de podermos melhor 

contribuir com o desenvolvimento sustentável da mineração brasileira. 

 

Atenciosamente, 
 

 
Flávio Ottoni Penido 

Diretor-Presidente 
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Anexo I  

Breve justificativa às sugestões apresentadas 

 

1. Delimitação expressa no Código de Mineração dos fundamentos e objetivos da política nacional para 

a mineração: 

Esta proposição visa reforçar os princípios e objetivos que devem reger a atividade de mineração no 

País, que são imprescindíveis à continuidade do desenvolvimento do setor mineral. Neste sentido, sugerimos 

que sejam expressamente previstos os seguintes Fundamentos e Objetivos da política nacional para a 

mineração: a) a pesquisa e a lavra são atividades econômicas de interesse nacional e de utilidade pública; b) os 

recursos minerais são finitos e possuem valor econômico, caracterizando-se pela rigidez locacional; c) 

preservação o interesse nacional; d) promoção do desenvolvimento da indústria mineral; e) promoção da 

segurança jurídica;  f) atração de investimentos para o setor mineral; g) ampliação da competitividade do País 

no mercado internacional. 

 

2. Adoção de um título único de Concessão Minerária, apto a autorizar as atividades de pesquisa e lavra: 

O princípio básico desta proposição é a introdução de um título único para as fases de autorização de 

pesquisa e concessão de lavra. A ideia é simplificar os procedimentos administrativos, reduzindo, assim, a 

burocracia. Parte-se, também, do princípio de que o minerador é o principal interessado em que seus trabalhos 

(de pesquisa mineral e de lavra) sejam bem realizados, de modo a lhe trazer o máximo benefício em termos de 

retorno de investimentos.  

Para tanto, sugere-se atribuir um prazo determinado para realização da pesquisa, ao final do qual o 

titular da Concessão Minerária deveria elaborar um estudo de pré-viabilidade econômica e, após dois anos da 

pré-viabilidade, elaborar um estudo de viabilidade econômica. O título único e os sistemas de estudos de pré-

viabilidade e viabilidade visariam dar previsibilidade e segurança jurídica. Simplificaria e aperfeiçoaria o sistema, 

inclusive para facilitar provimentos jurisdicionais, utilização de título como garantia e obtenção de 

financiamento. 

 

3. Atribuição da natureza jurídica de direito real à Concessão Minerária: 

Esta proposição visa atribuir à Concessão Minerária, como título único, a natureza jurídica de direito real, 

distinto e independente do imóvel superficial, ainda que o proprietário de ambos seja a mesma pessoa, sendo 

oponível a terceiros, transferível e suscetível de ser dada em garantia. 

 

4. Manutenção do sistema de prioridade (Direito de Prioridade) atualmente existente para fins de 

requerimento de áreas livres (atual art. 11, ‘a’, do Código de Mineração em vigor): 

Esta proposição visa manter o atual regime de Prioridade, pilar do regime jurídico atualmente vigente, 

adotado em países com tradição e vocação mineral similares à do Brasil e que, portanto, deve ser mantido. 

Alterações radicais nos institutos já vigentes e consolidados acarretam falta de segurança jurídica e afugentam 

investimentos, notadamente ao considerar-se a perspectiva de longo prazo necessária à atividade de exploração 

de recursos minerais. 

 

5. Definição de maneira mais detalhada dos direitos e obrigações do titular da Concessão Minerária: 

Sugere-se que os direitos e obrigações do titular da Concessão Minerária sejam definidos e detalhados 

de modo mais expresso, dentre os quais recomenda-se que constem os abaixo relacionados: 
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Direitos:  (i) lavrar as substâncias minerais que encontrar na área da concessão minerária; (ii) apropriar-se do 

produto da lavra; (iii) dispor do produto da lavra da forma que lhe aprouver; (iv) ceder, transferir ou onerar a 

concessão minerária, mediante prévia anuência do Órgão Regulador; (iv) renunciar à concessão minerária e aos 

direitos a ela inerentes; (v) efetuar os trabalhos que julgue necessários para a pesquisa e a lavra, assim como 

obras e serviços auxiliares; (vi) usar e gozar de imóvel público ou particular sobre o qual recaia a concessão 

minerária, e de outros imóveis necessários ao empreendimento objeto da concessão; (vii) solicitar a declaração 

de utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão minerária; (viii) instituir e beneficiar-

se de servidão minerária sobre imóveis públicos ou particulares; (ix) usar as águas necessárias para as operações 

da concessão minerária, observadas as disposições legais sobre a matéria; (x) usar áreas de outras concessões 

minerárias, nos termos previstos na nova lei; (xi) contratar a execução dos trabalhos de pesquisa, 

desenvolvimento de mina, lavra e beneficiamento por empresa especializada;  

 

Obrigações: (i) executar os trabalhos de pesquisa e lavra de acordo com sistemas, métodos e técnicas que visem 

ao melhor desenvolvimento da atividade, o melhor conhecimento da jazida e aproveitamento ótimo dos 

recursos minerais, em respeito às normas de segurança e saúde ocupacional e de proteção ao meio ambiente 

aplicáveis à indústria mineral; (ii) comunicar ao Órgão Regulador a descoberta de quaisquer outras substâncias 

minerais úteis, assegurado o seu aproveitamento ao titular da concessão minerária; (iii) apresentar, a cada dois 

anos, relatórios informativos do andamento dos trabalhos de pesquisa, de seus resultados e dos investimentos 

realizados; (iv) apresentar estudo de pré-viabilidade econômica; (v) apresentar estudo de viabilidade econômica; 

(vi) iniciar o desenvolvimento da mina; (vii) iniciar e manter produção mínima; (viii) apresentar relatórios anuais 

de produção, de comercialização e de investimentos realizados; (ix) justificar ao Órgão Regulador a suspensão 

dos trabalhos de pesquisa e lavra por mais de 12 (doze) meses; (x) promover os seguintes pagamentos, quando 

aplicável: (a) retenção de área; (b) indenização ao proprietário ou possuidor a justo título pelo uso de seu imóvel; 

(c) indenização em virtude de servidão minerária; (d) compensação financeira pela exploração de recursos 

minerais; (e) participação do proprietário do solo nos resultados da lavra; (xi) realizar o fechamento de mina e 

recuperar o meio ambiente impactado pelo empreendimento; (xii) comunicar ao Órgão Regulador a ocorrência 

de substâncias minerais nucleares; (xiii) na hipótese de renúncia à concessão minerária, apresentar relatório 

pormenorizado dos trabalhos e seus resultados ao Órgão Regulador; (xiv) responder pelos danos e prejuízos a 

terceiros que resultarem diretamente da pesquisa ou lavra. 

 

6. Definição de maneira expressa quanto a possibilidade de Cessão e Oneração de direitos minerários, 

inclusive com o respectivo registro e averbação perante a ANM: 

A justificativa desta proposição é buscar melhor definir que a cessão, o arrendamento, a promessa de 

cessão e a oneração da concessão minerária (como título único – sem restrição para aqueles direitos minerário 

na fase de autorização de pesquisa) são possíveis, e estão sujeitas a registro perante o Órgão Regulador, sendo 

esta condição essencial para sua eficácia. 

 

7. Definição, em rol taxativo, das hipóteses de extinção da Concessão Minerária (perda do direito 

minerário): 

A ideia desta sugestão é trazer maior segurança jurídica ao sistema que regula a exploração mineral, 

trazendo de forma clara e taxativa as hipóteses de perda do direito minerário, de modo a evitar que 

interpretações jurídicas pontuais criem situações de expropriação de direitos não prevista anteriormente. 
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Sugere-se que a proposição traga as seguintes hipóteses de extinção da Concessão Minerária: (i) exaustão da 

jazida; (ii) renúncia; (iii) revogação; (iv) caducidade; (v) abandono; (vi) nulidade. 

 

8. Melhor definição da relação entre o Titular da Concessão Minerária e o Proprietário do solo, de modo 

a assegurar a manutenção do efetivo uso e gozo de imóvel particular pelo titular: 

A Constituição prevê que a mineração é atividade de interesse nacional e a legislação federal prevê ser 

a atividade de interesse público. No entanto, na prática, a mineração enfrenta dificuldades para acessar imóveis, 

públicos e privados, que não são enfrentadas por outros setores, como, por exemplo, o de energia.  

 Assim, essa sugestão de proposição visa assegurar o efetivo uso e gozo de imóvel particular pelo titular 

da Concessão Minerária, sendo devida indenização a seu proprietário ou possuidor a justo título, em razão da (i) 

efetiva limitação causada ao proprietário ou possuidor a justo título quanto ao uso e gozo de seu imóvel; e de 

(ii) danos materiais porventura decorrentes do uso e gozo do imóvel.  

Não havendo acordo entre as partes relativamente ao valor da indenização, o uso e gozo do imóvel, 

pelo titular da concessão minerária, seria feito mediante desapropriação ou instituição de servidão minerária 

com possibilidade de ingresso imediato, na forma da lei. Sugere-se, ainda, assegurar e regular, de forma 

expressa, o uso e gozo de imóveis públicos pelo titular de Concessão Minerária, mediante pagamento de 

indenização por danos materiais porventura deles decorrentes, ficando garantido o ingresso imediato do 

minerador em tais imóveis. 

 

9. Aprimoramento do sistema de Registros no âmbito do órgão regulador, para permissão do registro 

nos títulos minerários de negócios jurídicos a eles vinculados: 

A presente sugestão se baseia na necessidade de aprimoramento do sistema de Registro no âmbito do 

órgão regulador da mineração, de modo a haver, à semelhança do que ocorre no âmbito do registro de imóveis: 

(i) Registro de Concessões Minerárias; (ii) Registro de Onerações e Gravames; e (iii) Registros Diversos. Esse 

sistema  expressamente o registro de: a) o ato constitutivo de concessão minerária; b) a cessão de concessão 

minerária; c) o penhor e a cessão fiduciária da concessão minerária (como título único – pesquisa e lavra), sem 

restrição para aqueles direitos minerário na fase de autorização de pesquisa; d) a servidão minerária; e) a 

promessa de cessão da concessão minerária; f) os ônus judiciais sobre a concessão minerária; g) demais 

gravames que afetem a concessão minerária; h) a participação do proprietário do solo nos resultados da lavra; 

i) o royalty mineral; e j) os  demais negócios jurídicos que afetem a concessão minerária, como contratos de 

fornecimento e pré-pagamento. 

Especificamente no que toca a possibilidade de registro de Contratos de Royalties, sugere-se que a 

proposição crie definição legal “royalty mineral”, prevendo ainda que, salvo convenção em contrário, os direitos 

e obrigações decorrentes do royalty mineral subsistirão no caso de cessão e transferência da concessão 

minerária, desde que esteja inscrito no Registro Mineral. 

 

10. Criação do instituto da Área de Interesse Mineral, que permita a instituição, pelo Governo, em 

determinadas áreas, de restrições ao desenvolvimento de outras atividades na superfície, em benefício do 

melhor conhecimento e aproveitamento dos recursos minerais: 

Essa sugestão visa implementar instituto jurídico apto a prever a criação de área de interesse mineral 

para resguardar, em face de outros usos e/ou atividades na superfície, a promoção do melhor conhecimento e 

do aproveitamento dos recursos minerais em áreas estratégicas ao desenvolvimento da mineração no país. 
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11. Criação mecanismos que facilitem o Financiamento para a mineração: 

Essa proposta visa favorecer a proliferação de mecanismos de financiamento da pesquisa mineral e do 

desenvolvimento e expansão de minas, de forma similar ao que já existe em outras áreas e setores produtivos, 

inclusive com incentivos fiscais. Exemplos de sucesso e que poderiam facilmente ser estendidos ao setor mineral 

são as debêntures incentivadas, os Fundos de Investimento Imobiliários (“FII”) e o FIAGRO, dentre outros. 

A criação de mecanismos que, ao mesmo tempo, facilitem o financiamento da atividade mineral e sejam 

financeiramente atraentes para o mercado – inclusive mediante a isenção de determinados tributos - permitiria 

que a mineração brasileira se desenvolvesse sobremaneira, gerando mais empregos, receitas públicas e que 

desenvolvimento socioeconômico.  

 

12. Estabelecimento de Prazos máximos para que o órgão regulador proceda a análise de determinados 

atos: 

O racional dessa sugestão é garantir maior previsibilidade ao minerador e aos investidores quanto ao 

tempo que será necessário para a prática de atos pela administração pública, como, por exemplo, outorga da 

Concessão de Lavra e início do aproveitamento econômico dos recursos minerais, conforme cada estágio do 

desenvolvimento de suas atividades. Uma maior previsibilidade possibilita que o planejamento de projetos 

minerários ocorra de forma mais ordenada, bem como garante maior segurança jurídica para o fomento e 

atração de investimentos (nacionais e estrangeiros) ao setor mineral, em linha, inclusive, com o que já prevê a 

Lei de Liberdade Econômica de forma ampla. 

 

13. Aprovação das Servidões Minerárias constantes no Plano de Aproveitamento Econômico – PAE em 

conjunto com a aprovação do PAE que as previu: 

A atual regulamentação vigente no Código de Mineração impõe ao minerador a obrigatoriedade de 

relacionar as servidões de que gozarão a mina no requerimento de lavra. Ou seja, trata de forma dissociada atos 

relacionados entre si – aprovação, pelo Órgão Regulador, do Plano de Aproveitamento Econômico e das 

Servidões Minerárias nele previstas – sem que haja justificativa ou razão técnica para tanto. Essa dinâmica atrasa 

a tramitação de processos administrativos e cria entraves burocráticos, em prejuízo à implantação e expansão 

de empreendimentos minerais. Dessa forma, visando reduzir a burocracia e conferir celeridade à instituição das 

servidões, sugere-se que seja incluída previsão de que, caso o PAE seja julgado satisfatório, as servidões nele 

descritas já sejam aprovadas conjuntamente. Isso porque, uma vez aprovado o projeto nessa etapa, 

consequentemente faz-se necessária a aprovação das áreas de apoio apresentadas nesse mesmo projeto (pilhas 

de estéril/ contenção de sedimentos seja por barragem de rejeitos ou novo processo adotado/ mina/ usina, etc).  

 

14. Previsão da possibilidade de que titulares de Concessões Minerárias possam instituir desapropriações 

e servidões assim como as concessionárias de serviços públicos o fazem (via Declaração de Utilidade Pública - 

DUP): 

A competência da ANM para “aprovar a delimitação de áreas e declarar a utilidade pública para fins de 

desapropriação ou constituição de servidão mineral” já possui fundamento no art. 2º, XXI da Lei 13.575/2017, o 

que encontra paralelo no art. 41 do Regulamento do Código de Mineração (Decreto 9.406/2018). Apesar disso, a 

ANM, por falta de regulamentação, não tem, na prática, emitido DUPs.  

Não obstante, há previsão legal expressa no Código de Mineração de que o minerador terá o direito de 

promover a desapropriação de imóveis e a instituição de servidões mediante a concessão de DUP por parte da 

ANM, garantindo maior segurança jurídica e efetividade a um instituto já previsto em lei e decreto federais. 
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15. Aprimoramento do procedimento do processo judicial de Avaliação e Renda (art. 27 do Código), para 

que o ingresso nas áreas de pesquisa possa ocorrer de modo mais célere: 

A sugestão aqui trazida é a de que, para o caso do acesso para pesquisa mineral, sejam instituídos 

mecanismos mais céleres de ingresso coercitivo nas áreas, liminarmente, aprimorando o processo que hoje está 

no artigo 27 do Código de Mineração para que este seja concluído mais rapidamente, refletindo a prática atual 

deste tipo de procedimento. 

 

16. Manutenção e aprimoramento do instituto do Grupamento Mineiro, para que este possa ser instituído 

com maior facilidade para áreas de um mesmo jazimento: 

O Grupamento Mineiro é um instituto de singular importância, que permite que Concessões de Lavra 

localizadas em um mesmo jazimento sejam exploradas conjuntamente, com vistas ao melhor aproveitamento 

racional da jazida, porém a falta de requisitos objetivos para a sua concessão acaba por gerar dificuldades na 

prática. 

Sugere-se, pois, que seja reconhecido o direito do minerador em reunir Concessões de Lavra localizadas 

em um mesmo jazimento, ainda que não sejam contíguas entre si, em um Grupamento Mineiro, ainda que em 

áreas não contíguas, mediante mera comunicação à ANM com a documentação correspondente. A manutenção 

desse instituto visa, inclusive, preservar a viabilidade econômica dos empreendimentos mineiros atualmente 

existentes que operam sob o regime de Grupamento Mineiro. 

 

17. Definição de um ordenamento territorial para preservação das jazidas existentes, visando um melhor 

planejamento da exploração dos recursos para o setor de agregados: 

A abundância de rochas para produção de pedra britada e as relativamente grandes e diversificadas 

origens de depósitos de areia para a indústria da construção em todo território nacional, dão suporte a uma 

indústria de mineração de agregados que produz milhões de toneladas desses produtos a cada ano.  

A expressão desses números e a dispersão de produtores por todo o país carreiam a falsa impressão de 

que essa é uma atividade que dispensa maior planejamento e uma política de racionalização do aproveitamento 

desses bens minerais. No entanto, o fato dessa atividade estar umbilicalmente ligada à urbanização, dos 

produtos terem baixos valores unitários e a circunscrição do mercado a um alcance regional por parte dos 

produtores, muitas minas e jazidas têm sido esterilizadas e inviabilizadas nas últimas décadas, por falta de uma 

política e planejamento que proteja esses recursos minerais diante do uso e ocupação do solo concorrentes. 

Esse fato já traz escassez de areia em algumas regiões do país ou mesmo o encarecimento dos produtos em 

função da grande distância que as minas estão dos centros de consumo.  

Portanto, uma previsão legal para proteção das minas existentes - que estimule iniciativas para 

inventariar os recursos em agregados disponíveis regionalmente – e a inclusão dessas áreas de mineração nos 

planos diretores municipais, compatibilizando atividades concorrentes e incompatíveis de uso e ocupação do 

solo, são imprescindíveis na modernização da legislação mineral.  

 

18. Simplificação do rito de acesso às jazidas para minerais de aplicação direta na construção civil 

(substâncias citadas na Lei 6.567/78): 

Racionalização do processo de acesso às jazidas para minerais de baixa complexidade geológica e 

operados por empresas de pequeno e médio porte (substâncias citadas na Lei 6.567/78). É indispensável manter 

a possibilidade da outorga da Concessão de Lavra para esses bens minerais, dada a sua notória segurança 

jurídica. No entanto, algumas simplificações seriam oportunas no processo de simplificação de acesso aos 
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agregados, como: (i) Introduzir o regime jurídico de “Autorização de Lavra”, em substituição ao “Registro de 

Licenciamento”, eliminando a necessidade da licença específica emitida pelo Executivo Municipal, mantendo-se 

as demais exigências da Lei n°6.567/78; (ii) Simplificar o processo de pesquisa mineral já que para estes bens não 

há necessidade de alcançar os padrões internacionais de recursos e reservas, bastando cumprir os dispositivos 

dos. Artigos 14º e 48º do Decreto-Lei 227/67. 

 

19. Previsão expressa quanto à possibilidade de prosseguimento dos trabalhos de durante toda as etapas 

de vigência da Concessão de Lavra: (título único, que abrange as fases de pesquisa e lavra): 

Tal possibilidade já foi expressamente prevista no §7º do art. 9º do Regulamento do Código de 

Mineração (Decreto 9.406/2018). Todavia, para fins de garantir maior segurança jurídica, sugere-se que haja 

previsão expressa, em lei, no sentido de que o detentor do título minerário (título único, que abrange as fases 

de pesquisa e lavra) possa realizar atividades de pesquisa durante toda a vigência do título, independentemente 

da fase em que se ele encontra. 

 

20. Certidão de Uso do Solo – Alteração do regime de Licenciamento para exclusão da necessidade de 

obtenção de Licença da Prefeitura: 

Em princípio, o Regime de Licenciamento visava beneficiar os bens minerais enquadrados na Classe II, 

tornando mais expedita a entrada em produção das minas. Entretanto, o que deveria beneficiar os mineradores 

se tornou de difícil implementação junto aos Municípios e criando uma burocracia sufocante, contrária aos 

interesses do legislador e do setor. 

A oportunidade de sanar essa questão se apresenta na medida em que se recomenda alterar o regime 

de Licenciamento, excluindo a necessidade de Licença da Prefeitura. Desta forma o Licenciamento seria um ato 

exclusivo da ANM, com anuência do proprietário do solo. Continuaria sendo um procedimento mais simplificado. 

Esta proposta já se fazia presente na MP 790/2017.  

Na pratica a ANM só registra a Licença Municipal. É um regime muito instável que depende da “boa 

vontade” dos prefeitos e, muitas vezes, de injunções políticas e interesses outros que passam longe do 

desenvolvimento da mineração. 

Para se implementar tal sugestão, seria necessário que se fizessem alterações nos seguintes dispositivos 

legais:  Inciso III do artigo 2° do Decreto Lei 227/67; Artigos 3º a 10º da Lei 6567/1978. 

 

21. Bloqueio de áreas 

Necessidade de melhor regulamentação da matéria, que atualmente é regida pelo art. 42 do CM e 

conforme instruções do Parecer PROGE n. 500/2008-FMM-LBTL-MP-SDM-JA. A matéria poderia ser 

regulamentada de forma mais clara, simplificando-se os procedimentos para que o trâmite dos pedidos de 

bloqueio perante a ANM ocorresse de modo mais célere (atualmente o procedimento é extremamente moroso). 

 

22. Flexibilização na obrigatoriedade de atualização do Plano de Aproveitamento Econômico 

O modelo atualmente adotado cria complexidade muito grande na prática para o minerador, o que 

poderia ser feito via informação prestada à Agência no Relatório Anual de Lavra - RAL Cria complexidade muito 

grande na prática, pois qualquer modificação na escala de produção devida a mudanças nas condições de 

mercado torna necessária a adequação e apresentação de novo PAE, o que poderia ser feito via informação 

prestada à Agência no Relatório Anual de Lavra. 


