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ANM COLHE SUGESTÕES PARA REGULAMENTAR ONERAÇÃO DE
DIREITOS MINERÁRIOS E SIGILO DE PROCESSO

Em mais um esforço visando a dinamização do setor de mineração, a ANM lançou os processos
de Tomada de Subsídio 02/2020 e 03/2020, os quais consistirão na coleta de dados, sugestões e
opiniões do público com relação a duas normas a serem editadas, as quais destinam-se à
regulamentação da oneração de direitos minerários e à definição de critérios de sigilo nos
processos minerários.

As contribuições serão recebidas através dos processos de Tomada de Subsídio 02/2020 e
03/2020, por meio dos quais os atores interessados poderão acessar e preencher os formulários
disponibilizados no website da Agência.

A movimentação é percebida no contexto de recentes medidas visando a desburocratização e a
simplificação administrativa, dentre as quais se destaca a recente consulta feita pela Agência
através do processo de Tomada de Subsídio 01/2020, o qual objetivou a identificação e priorização
de atos normativos para a revisão do estoque regulatório da ANM, em linha com os Decretos nºs
10.139 e 10.178, ambos de 2019. Como resultado de tal processo, a ANM reconheceu a
necessidade de regulamentação das matérias acima mencionadas.

Tomada de Subsídios nº 02/2020 – Oneração de Direitos MineráriosTomada de Subsídios nº 02/2020 – Oneração de Direitos Minerários

A oneração de direitos minerários é um assunto que, durante um extenso período, foi alvo de
grandes debates e incerteza, vez que o Código de Mineração (Decreto-Lei nº 221/1967), prevê a
possibilidade de constituição de gravame sobre a concessão de lavra (art. 55), deixou de prever,
expressamente, o tema da oneração de outros títulos, muito embora a leitura do art. 22
combinado com o art. 83 permitir entendimento diverso. Ademais, o códex minerário nada dispôs
sobre outros critérios e procedimentos aplicáveis a tal oneração, incluindo sobre a possibilidade de
oneração em favor de outros entes, que não instituições financeiras.

Mais recentemente, o Regulamento do Código de Mineração (Decreto nº 9.406/2018) veio a
sanar tal discussão de forma parcial ao dispor expressamente sobre a possibilidade de oneração de
direitos minerários no âmbito de financiamentos, além de atribuir à ANM a competência para
estabelecer, através de Resolução, as hipóteses, os requisitos e os procedimentos para a
averbação de tais onerações.

Dando continuidade à revisão dos atos normativos, a ANM pretende normatizar o tema,
conferindo maior segurança jurídica e viabilizando a alavancagem do crédito no setor, contexto
que atribui relevância ainda maior no período de pandemia.

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.



Empresas e cidadãos poderão enviar suas sugestões no âmbito do processo de Tomada de
Subsídios nº 02/2020 até o dia 08 de junho de 2020 clicando aqui.

Tomada de Subsídios nº 03/2020 – Sigilo de ProcessosTomada de Subsídios nº 03/2020 – Sigilo de Processos

De modo a garantir transparência ao cidadão com relação às atividades exercidas pelo Poder
Público, a Constituição Federal estabelece que os processos administrativos são, em geral,
públicos, ressalvadas hipóteses ligadas à defesa de determinados valores fundamentais.

Em sede de legislação de Direito Minerário (Portaria DNPM nº 155/2016), assegurava-se o sigilo
integral dos processos administrativos a partir da outorga do título (alvará de pesquisa, concessão
de lavra, registro de licenciamento e permissão de lavra garimpeira), com a justificativa de
necessidade de proteção do direito de propriedade industrial e dos dados econômico-financeiros
dos mineradores.

Em atendimento a determinação do Poder Judiciário, a ANM editou a Resolução nº 01/2019,
possibilitando a obtenção de vistas e cópias dos processos administrativos minerários por qualquer
cidadão, com exceção de dados (e não processos) sigilosos. As informações abarcadas pelo sigilo
eram, contudo, determinadas a critério do titular, com base em premissas de proteção de segredo
industrial ou informação empresarial que possa representar vantagem competitiva a outro agente
econômico.

Diante de tal contexto e em meio a numerosos pedidos de sigilo em curso, a ANM pretende
definir critérios objetivos para a análise e decisão acerca do sigilo de dados e informações
apresentados, sob a diretriz de “observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como
exceção”.

Empresas e cidadãos poderão enviar suas sugestões no âmbito do processo de Tomada de
Subsídios nº 03/2020 até o dia 08 de junho de 2020 clicando aqui.

A equipe de Direito Minerário do Cescon Barrieu segue acompanhando o desenvolvimento das
medidas e, desde já, está à disposição para enviar sugestões, bem como para orientá-los e
auxiliá-los em relação aos processos de Tomada de Subsídios.

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.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IT4Io5t0NEWa-lTMMYiXuOkNgCByaG1KjgoKT9XCv9JUQVc1TDJLQURHMEtUS1I4RDVRTDJLOUlOWSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IT4Io5t0NEWa-lTMMYiXuNOe7qfZzEtGjWPax1g7IixUOEdUVEtSQlZMOUNTVUYxMDZKWkVXODdKSSQlQCN0PWcu


Para informações, entrar em contato com:

Marcelo Mendo Gomes de SouzaMarcelo Mendo Gomes de Souza
D +55 31 2519 2245
marcelo.mendo@cesconbarrieu.com.br

Paula Azevedo de CastroPaula Azevedo de Castro
D +55 31 2519 2246
paula.azevedo@cesconbarrieu.com.br

Maurício Pellegrino de SouzaMaurício Pellegrino de Souza
D +55 31 2519 2248
mauricio.pellegrino@cesconbarrieu.com.br
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