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Notícias 

 

ANM publica Report Mensal referente a Barragens de Mineração (março de 2021) 

A Agência Nacional de Mineração (ANM) publicou relatório, referente a março de 2021, com dados dos 

acompanhamentos das situações das barragens de mineração cadastradas no Sistema Integrado de Gestão 

de Segurança de Barragens de Mineração (SIGBM).  

Para ter acesso ao documento publicado pela ANM, acesse aqui. 

 

ANM abre Tomada de Subsídio para nova regulamentação do Requerimento de Autorização de 

Pesquisa 

Com o objetivo de obter contribuições da sociedade, do setor regulado e dos demais órgãos públicos acerca 

da minuta de Resolução que consolida as regras relacionadas ao “Requerimento de Autorização de Pesquisa 

Mineral”, a ANM torna pública a abertura da Tomada de Subsídios 02/2021, por meio de questionário, que 

ficou disponível para manifestação no período de 23 de abril à 12 de maio de 2021. A proposta de 

consolidação visa adequar as normas regulatórias ao sistema eletrônico REPEM, instituído em agosto de 

2020, que contribuiu com uma série de melhorias ligadas à padronização e simplificação do Requerimento 

de Autorização de Pesquisa.  

Para ter acesso a minuta da Resolução, acesse aqui. 

 

IBRAM publica infográfico com dados do setor 

O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) publicou infográfico que apresenta os dados do setor de 

Mineração do primeiro trimestre de 2021. 

Para ter acesso ao documento na íntegra, clique aqui. 

 

 

https://insightedex.com.br/conteudo/report-mensal-anm
https://app.anm.gov.br/ParticipaPublico/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=70
https://insightedex.com.br/conteudo/IBRAM-publica-relatorio-trimestral-da-mineracao
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ANM e Confederação Nacional da Indústria firmam acordo de cooperação 

A Agência Nacional de Mineração (ANM) firmou um acordo de cooperação com a Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) para digitalização de processos e a implantação de um sistema que vai integrar toda a gestão 

de direitos e processos minerários. Na prática, o acordo permite que a CNI arque com os custos para 

digitalizar as mais de 95 milhões de páginas e mapas dos 1,2 milhões de processos físicos que ainda 

predominam na agência. Além disso, todos os sistemas da ANM terão cruzamento de dados, o que permite 

uma gestão integral e uniforme dos processos minerários. (FONTE: ANM)  

 

Relatório Integrado de Gestão da Agência Nacional de Mineração (ANM) de 2020 

Agência Nacional de Mineração (ANM) publica relatório que pretende aumentar a transparência da prestação 

de contas, melhorar a qualidade e profundidade das informações, e demonstrar as realizações e os 

resultados alcançados. 

Para ter acesso ao documento na íntegra, clique aqui. 

 

ANM publica Report Mensal Barragens de Mineração da ANM (abril de 2021) 

A Agência Nacional de Mineração (ANM) publicou relatório, referente a abril de 2021, com dados dos 

acompanhamentos das situações das barragens de mineração cadastradas no Sistema Integrado de Gestão 

de Segurança de Barragens de Mineração (SIGBM).  

Para ter acesso ao documento publicado pela ANM, acesse aqui. 

 

Suspensão da 2ª Rodada de Disponibilidade de áreas 

A Agência Nacional de Mineração (ANM) publicou aviso de suspensão dos próximos atos relacionados à 2a 

Rodada de Disponibilidade. 

Para ter acesso a publicação na íntegra, clique aqui. 

 

       Legislação e Projetos de Lei 

https://insightedex.com.br/conteudo/relatorio-de-gestao-ANM-2020
https://insightedex.com.br/conteudo/report-ANM-mensal-barragens-de-mineracao-abril
https://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-318632133
https://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-318632133
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Resolução ANM 63, de 26 de março de 2021. Regulamentação da Política de Gestão de Riscos 

Corporativos 

Autoria: Victor Hugo Froner Bicca (Diretor-Geral) 

Institui a Política de Gestão de Riscos Corporativos da Agência Nacional de Mineração- ANM. 

Andamento: Publicado. 

 

Resolução ANM 64, de 7 de abril de 2021. Revogação de competências 

Autoria: Victor Hugo Froner Bicca (Diretor-Geral) 

Revoga dispositivos da Resolução nº 31, de 7 de maio de 2020, que delega competências da Diretoria 

Colegiada ao Superintendente de Pesquisa e Recursos Minerais, ao Superintendente de Produção 

Mineral e ao Superintendente de Regulação e Governança Regulatória, e dá outras providências. 

Andamento: Publicado.    

   

Resolução ANM 65, de 9 de abril de 2021. Fluxo para o tratamento de denúncias na ANM 

Autoria: Victor Hugo Froner Bicca (Diretor-Geral) 

Institui o Fluxo para o tratamento de denúncias na Agência Nacional de Mineração - ANM. 

Andamento: Publicado internamente.   

 

 

Resolução ANM 66, de 26 de abril de 2021. Critérios para avaliação dos cargos de provimento efetivo 

da ANM 

Autoria: Victor Hugo Froner Bicca (Diretor-Geral) 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-anm-n-63-de-26-de-marco-de-2021-312360351
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-anm-n-64-de-7-de-abril-de-2021-313509300
https://anmlegis.datalegis.inf.br/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&num_ato=00000065&sgl_tipo=RES&sgl_orgao=DG/ANM/MME&vlr_ano=2021&seq_ato=INT&cod_tipo=&des_item=&des_item_fim=&num_linha=
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Dispõe sobre a progressão e promoção e os procedimentos para avaliação de desempenho dos 

servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo da Agência Nacional de Mineração - ANM, de 

que trata a Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004. 

Andamento: Publicado.    

 

Resolução ANM 67, de 29 de abril de 2021. Metas para o 3º Ciclo de Avaliação Institucional da ANM 

Autoria: Victor Hugo Froner Bicca (Diretor-Geral) 

Aprova a Meta Global e as Metas Intermediárias para o 3º Ciclo de Avaliação Institucional da ANM, no 

período de maio a dezembro de 2021. 

Andamento: Publicado.    

 

Resolução ANM 68, de 30 de abril de 2021. Plano de Fechamento de Mina 

Autoria: Victor Hugo Froner Bicca (Diretor-Geral) 

Dispõe sobre as regras referentes ao Plano de Fechamento de Mina - PFM e revoga as Normas 

Reguladoras da Mineração nº 20.4 e nº 20.5, aprovadas pela Portaria DNPM nº 237, de 18 de outubro 

de 2001. 

Andamento: Publicado.    

 

 

Resolução ANM 69, de 30 de abril de 2021. Estatuto da Auditoria Interna Governamental 

Autoria: Victor Hugo Froner Bicca (Diretor-Geral) 

Dispõe sobre o Estatuto da Auditoria Interna Governamental da Agência Nacional de Mineração. 

Andamento: Publicado internamente.    

https://anmlegis.datalegis.inf.br/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&num_ato=00000066&sgl_tipo=RES&sgl_orgao=DG/ANM/MME&vlr_ano=2021&seq_ato=INT&cod_tipo=&des_item=&des_item_fim=&num_linha=
https://anmlegis.datalegis.inf.br/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&num_ato=00000067&sgl_tipo=RES&sgl_orgao=DC/ANM/MME&vlr_ano=2021&seq_ato=INT&cod_tipo=&des_item=&des_item_fim=&num_linha=
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-anm-n-68-de-30-de-abril-de-2021-317640591
https://anmlegis.datalegis.inf.br/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&num_ato=00000069&sgl_tipo=RES&sgl_orgao=DG/ANM/MME&vlr_ano=2021&seq_ato=INT&cod_tipo=&des_item=&des_item_fim=&num_linha=
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Portaria Normativa MME 6, de 8 de abril de 2021. Regulamenta o acesso à informação no âmbito do 

Ministério de Minas e Energia 

Autoria: Bento Albuquerque (Ministro de Minas e Energia) 

Dispõe sobre procedimentos relacionados ao tratamento, segurança e classificação da informação no 

âmbito do Ministério de Minas e Energia. 

Andamento: Publicado. 

 

Despacho 139, de 16 de abril de 2021. Apreciação para nomeação da Diretoria da ANM 

Autoria: Presidente Jair Bolsonaro 

Encaminhamento ao Senado Federal, para apreciação, do nome do Senhor RONALDO JORGE DA SILVA 

LIMA, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Mineração - ANM, na vaga decorrente 

da renúncia de Eduardo Araujo de Souza Leão. 

Andamento: Publicado. 

 

Decreto 10.687, de 26 de abril de 2021. Qualificação de projetos para Programa de Parcerias de 

Investimentos 

Autoria: Presidente Jair Bolsonaro; Paulo Guedes (Ministro da Economia) 

Dispõe sobre a qualificação dos projetos e empreendimentos vinculados aos procedimentos de 

disponibilidade de áreas para pesquisa ou lavra de recursos minerais realizados pela Agência Nacional 

de Mineração durante os exercícios de 2021 e 2022 no âmbito do Programa de Parcerias de 

Investimentos da Presidência da República. 

Andamento: Publicado. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-n-6-de-8-de-abril-de-2021-313219064
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica-314636181
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.687-de-26-de-abril-de-2021-316022334


 

 
 

www.insightedex.com.br | falecom@insightedex.com.br | (31) 3143-0569 | (31) 99256-0014 

 

 

Portaria de Pessoal MME 66, de 27 de abril de 2021. Designação de membros para o Comitê 

Interministerial de Análise de Projetos de Minerais Estratégicos 

Autoria: Bento Albuquerque (Ministro de Minas e Energia) 

Designa membros e seus respectivos suplentes para compor o Comitê Interministerial de Análise de 

Projetos de Minerais Estratégicos - CTAPME.  

Andamento: Publicado. 

 

Portaria de Pessoal ANM 101, de 22 de abril de 2021. Designação do Substituto do Superintendente de 

Produção Mineral 

Autoria: Aline Fernandes das Chagas (Superintendente de Gestão de Pessoas) 

Designar JANIO ALVES LEITE, matrícula SIAPE nº 1811978, para exercer o encargo de Substituto 

eventual do Superintendente de Produção Mineral da ANM, código CGE II, em seus afastamentos e 

impedimentos legais ou regulamentares. 

Andamento: Publicado. 

 

Jurisprudência 

Bitributação de atividade minerária. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - REQUISITOS - ABSTENÇÃO DA 

COBRANÇA DE TFRM E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ALEGAÇÃO DE USO DOS RECURSOS DA TAXA PARA 

ATIVIDADES DISTINTAS DA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE MINERÁRIA - NÃO 

COMPROVAÇÃO - ANÁLISE DA QUESTÃO EM COGNIÇÃO APROFUNDADA - NECESSIDADE - QUANTIFICAÇÃO 

DOS VALORES EXIGIDOS - ART. 8º DA LEI ESTADUAL N.º 19.976/2011 - TONELAGEM - POSSIBILIDADE - 

COMPETÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA INSTITUIR A TFRM - BITRIBUTAÇÃO - PAGAMENTO DE 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-de-pessoal-n-66-de-27-de-abril-de-2021-316394936
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-de-pessoal-anm-n-101-de-22-de-abril-de-2021-315755843
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CFEM - INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição da República 

e art. 1º da Lei n.º 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade 

pública. 2. A demonstração de que a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de 

Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários - TFRM estaria sendo aplicada em 

atividades diversas, exige prova idônea e análise da questão em momento de cognição aprofundada. 3. O 

uso do critério da tonelagem para mensurar o valor da taxa não descaracteriza o referido tributo, pois a 

maior atividade minerária implica em maiores custos à atividade de fiscalização estatal. 4. A fiscalização da 

atividade minerária encontra-se inserida dentro do poder de polícia conferido à administração pública 

estadual, de modo que, por isto, encontra-se o Estado de Minas Gerais dotado da competência para criar 

e exigir a TFRM. 5. Não ocorre bitributação entre a CFEM e a TFRM, por se tratarem de institutos jurídicos 

distintos. 6. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000205557820001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de 

Julgamento: 22/04/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021) 

Servidão na exploração de mineração. Imissão provisória na posse. 

AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELOS AGRAVADOS – 

PREJUDICADO. PRELIMINAR. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. TENTATIVA DE 

COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. FACULDADE DAS PARTES. SERVIDÃO NA EXPLORAÇÃO DE 

MINERAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL SERVIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. 

REQUISITOS. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (ART. 59 A 62 DO CÓDIGO DE MINERACAO). 

SATISFAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO APÓS PERÍCIA DEFINITIVA. AGRAVO 

PROVIDO - Prejudicado o Agravo Interno interposto pelos Agravados – ID ***, em virtude do julgamento 

do mérito do presente Agravo de Instrumento - É desnecessária a intervenção do Ministério Público em 

ação em que se discute a instituição de servidão de mina e a respectiva indenização - A tentativa de 

composição amigável é faculdade das partes, permanentemente à disposição. Assim, a inexistência de 

tentativa de ajuste antes do ajuizamento da demanda e do deferimento de pedido urgente não eiva o feito 

de nulidade - O pedido desse agravo de instrumento não se confunde com o mérito do feito da jurisdição 

voluntária previsto no artigo 27, do Código de Mineração, mas sim de ação de ação de constituição de 

servidão mineraria - Não se trata apenas do procedimento de jurisdição voluntária destinado a apurar o 

valor de renda e eventual indenização devida por trabalhos de pesquisa mineral, mas de cumulação de 

pedido para antecipar efeitos de ação destinada à instituição de servidão administrativa (art. 59 a 62 do 

Código de Mineração)- Plenamente possível a concessão de servidão administrativa minerária de uma área 

pertencente aos agravados. Para ter acesso à jazida e construção de suas instalações para as atividades de 
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mineração de perfurar solo a ser pesquisado, é necessária autorização da Agência Nacional, documento 

que o Agravante possui - Quanto a alegação de que não há prazo para conclusão da pesquisa, essa não é 

a interpretação extraída da leitura do art. 22, inciso V do Código de Mineração conforme ID *** - Aguardar 

o trâmite processual da perícia pode prejudicar a eficácia de sua atividade, que, repito, é de utilidade 

pública. Com efeito, considerando que a ação de servidão é regida pelas normas processuais civis, resta 

cabível no presente caso, ante a urgência na imissão de posse da área serviente - Não procede a tese dos 

Agravados de que a circulação de pessoas no terreno de sua propriedade pode proporcionar contaminação 

pelo coronavírus. Ora, assim como os agravados, toda a população, inclusive agravante, deve seguir as 

normas de regulamentação nos Decretos nº 169/2020; 170/2020 e 171/20205, os quais estabelecem 

medidas necessárias como formas de conter a disseminação da doença, nos termos das recomendações 

da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. -As alegações 

constantes da petição recursal menciona dano ambiental genérico, e não dano derivado de atividade 

mineraria, questionamentos feitos, sem qualquer prova demonstrada - Há disposição constitucional 

específica que impõe ao explorador o dever de recuperar o meio ambiente: "aquele que explorar recursos 

minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida 

pelo órgão público competente, na forma da lei". (art. 225, § 2º) - A Agravante já renovou seu Alvará de 

Pesquisa vigente, junto à Agência Nacional de Mineração, ou seja, o prazo de pesquisa mineral já foi 

estendido uma vez (ID ***), nos termos do Artigo 22 do Código de Mineração, portanto, tem a Agravante 

um prazo fatal para apresentação do Relatório Final de Pesquisa, sob pena de multa e não cumprimento 

de suas obrigações assumidas junto à Agência Nacional de Mineração - Nos termos do art. 60, § 2º, do 

Código de Mineração (Decreto-Lei 227/41), a imissão provisória na posse observa os ditames do Decreto-

Lei n. 3.365/41 - O depósito judicial efetivado para fins de imissão provisória na posse não encerra a 

discussão sobre a indenização, cujo valor poderá ser revisto no curso do procedimento. Vistos, relatados e 

discutidos estes autos de n. ***, em que figuram como apelante *** e como apelada *** e outros. 

ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, 

por unanimidade, em julgar prejudicado o Agravo Interno interposto pelos Agravados – ID ***, rejeitar a 

preliminar de necessidade de intervenção do Ministério Público, e no mérito, dar provimento ao agravo de 

instrumento, mantendo-se a decisão desta Relatoria ID ***, nos termos do voto da relatora. Salvador. (TJ-

BA - AI: 80147583220208050000, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2021) 

Suspensão. 2ª Rodada de Disponibilidade de áreas. 

Em casos como este, tratando de licitação, a medida liminar é raramente justificada, dado o seu risco 

inverso, que traz prejuízo à Administração Pública. Contudo, as circunstâncias aqui relatadas são insólitas, 
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a ponto de paralisar o certame público até que, ao menos, o polo passivo tenha oportunidade de se 

manifestar. A Parte Impetrante diz ter se sagrado vencedor arrematante na 2a RODADA DE 

DISPONIBILIDADE DE ÁREAS, através do PROCESSO No ***. Sem justificativa, porém, seu nome foi 

substituído por ***, vencedor que, segundo a inicial, “sequer constou da relação dos interessados que 

participaram e ofertaram lances na referida área”. Contra a alteração súbita aparentemente não foi dada 

a oportunidade administrativa de impugnação. Portanto, defiro a liminar, determinando a suspensão 

imediata de qualquer efeito decorrente resultado anunciado na Republicação da 2a RODADA DE 

DISPONIBILIDADE DE ÁREAS – PROCESSO No ***, até segunda ordem. Notifique-se a autoridade impetrada 

para prestar as informações no decêndio legal. Intime-se o órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica interessada, para os fins do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. (PROCESSO: 1021696-

60.2021.4.01.3400 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, MANOEL PEDRO MARTINS DE CASTRO FILHO 

Juiz Federal Substituto da 6ª Vara, SJ/DF) 

2ª Rodada de Disponibilidade de áreas. Suspensão revogada. 

A parte requerida sinaliza no sentido de que “*** consta na lista dos participantes e fez uma oferta de R$ 

351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil), superior aos R$ 200.999,00 (duzentos mil, novecentos e 

noventa e nove reais), ofertados pelo impetrante; que o prazo de recurso era até o dia 12/04 (cronograma 

anexo) e não dia 05/04, como alegado na inicial”, entre outros argumentos que elidem a verossimilhança 

das alegações da inicial. Como dito anteriormente, em ações quais a suspensão é raramente a medida mais 

adequada, por ferir o interesse público. A tutela era, ainda, plenamente reversível, dado o art. 296 do 

Código de Processo Civil de 2015. Revogo a tutela. Intimem-se. Citem-se. (PROCESSO: 1021696-

60.2021.4.01.3400 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, MANOEL PEDRO MARTINS DE CASTRO FILHO 

Juiz Federal Substituto da 6ª Vara, SJ/DF) 

 

Continue nos acompanhando em nossas redes sociais para se manter atualizado! 

Instagram | Facebook | Linkedin | YouTube 

Telegram Gestão e Segurança de Barragens | Telegram Direito da Mineração 

https://bit.ly/2Z4ffNn
https://bit.ly/3q5khVI
https://bit.ly/2Z69wXu
https://www.youtube.com/channel/UC4eD2cHdgYmGbDdGPc9CNXg
http://bit.ly/2LlwQwX
http://bit.ly/3aG2kq6

