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PUBLICADA RESOLUÇÃO ANM Nº 22/2020, QUE FIXA PRAZOS
PARA PRÁTICA DE ATOS PELA ANM

A Agência Nacional de Mineração – ANM publicou em 31 de janeiro de 2020 a Resolução nº 22,
regulamentando os Arts. 11 e 18 do Decreto nº 10.178/2019, para fixar o prazo para aprovação
tácita dos atos públicos de liberação das atividades econômicas sob competência da Agência
Nacional de Mineração - ANM. A Resolução foi republicada no dia 03 de fevereiro, retificando
incorreções contidas na versão anterior.

A Resolução é resultado da Lei de Liberdade Econômica, nº 13.874/2019, regulamentada pelo
Decreto nº 10.178/2019, que trata sobre os critérios e os procedimentos a serem observados
pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional
para a classificação do nível de risco de atividade econômica e para fixar o prazo para aprovação
tácita do ato público de liberação.

Os Arts. 11 e 18 do Decreto definem os prazos máximos e previsões para análises e
deliberações das atividades. Desta forma, visando a fixar o prazo limite para prática de alguns dos
atos de sua competência, a ANM, após Reunião Administrativa da Diretoria Colegiada, aprovou a
Resolução.

Ressalta-se que a contagem dos prazos inicia-se a partir do protocolo de requerimento, e a
aprovação tácita se dará desde que esteja acompanhado de todos os documentos necessários
para análise e hábeis para prática do ato administrativo requerido, nos termos do Art. 2º, § 1º da
Resolução. Findo o prazo previsto e na ausência de manifestação por parte da Agência, o
deferimento se dará por aprovação tácita, o que não prejudica o poder de polícia quanto aos
requisitos legais e regulamentares para o exercício da atividade econômica.

Foram definidos prazos para atos como aprovação de requerimento de autorização de pesquisa,
solicitação de cessão total ou parcial de alvará de pesquisa, cessão parcial de permissão de lavra
garimpeira, mudança de regime de licenciamento e PLG para autorização de pesquisa
mineral, oneração de direitos minerários e importação de água mineral, dentre outros atos listados
no Anexo da Resolução.

Em que pese a aprovação tácita, não se afasta a necessidade de formalização de alguns dos
atos, como é o caso da autorização de pesquisa, sendo imprescindível que haja a emissão do
respectivo título para que o titular possa de fato executar a pesquisa.

A Resolução foi disponibilizada no site da ANM. A íntegra pode ser consultada  aqui.

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos
clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-22-de-30-de-janeiro-de-2020-*-241101551
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