MINERAÇÃO 28/11/2018 - 17:45

ANM passa a funcionar na próxima
semana
Decreto determina instalação de agência na quarta-feira
(5) e abre caminho para ajustes regulatórios
Por Gabriela Freire Valente
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Um dia depois de o Senado federal
aprovar a últ ima indicação pendent e para
a diret oria colegiada da Agência Nacional
de Mineração (ANM), o president e Michel
Temer (MDB) publicou nest a quart a-feira
(28) o decret o que det ermina a inst alação
do novo órgão e a consequent e ent rada
em vigor da nova regulament ação do
Código de Mineração na próxima quart afeira (5). Apesar da polêmica em t orno da
indicação de Debora Toci Puccini, alvo de
ação judicial que apura irregularidades na
administ ração ambient al do Rio de
Janeiro, os t râmit es para o efet ivo
funcionament o
da
agência
foram
int ensiﬁcados no apagar das luzes da
gest ão do emedebist a e em meio à
pressão do set or por modernização
regulat ória e maior segurança jurídica.

A moviment ação para t irar a ANM do papel t eria ocorrido sem grande envolviment o da equipe de
t ransição do president e eleit o Jair Bolsonaro (PLS), cuja posse est á previst a para 2 de janeiro. O
decret o da Presidência da República det ermina que a ANM assuma as funções exercidas pelo
Depart ament o Nacional de Produção Minerária (DNPM), que será ext int o da quart a-feira (5). Em
not a, o Minist ério de Minas e Energia (MME) considerou a mudança uma “nova et apa na relação
ent re os agent es econômicos e o poder público” cujo objet ivo é “oferecer um ambient e de
est abilidade e previsibilidade”. “A agência deve reduzir riscos e incert ezas, recuperando a
credibilidade e at rat ividade da indúst ria mineral brasileira para os invest idores privados”, diz o
t ext o.
A publicação do decret o que at ualiza a regulament ação do Código de Mineração foi celebrado por
represent ant es do set or como um import ant e passo para a ret omada de invest iment os e
t ransações no segment o, mas a ent rada em vigor das novas regras dependia da inst alação da
ANM. Assim que ent rar em funcionament o, a equipe t écnica da agência deverá t rabalhar na
elaboração de uma série de normas para sust ent ar as at ribuições da reguladora. De saída, o
diret or-geral Vict or Hugo Froner Bicca t erá 60 dias para edit ar o regiment o int erno da inst it uição a
ﬁm de det alhar suas unidades administ rat ivas, além de compet ências e at ribuições de seus
dirigent es.
Bicca é o at ual diret or do DNPM e est eve diret ament e envolvido nos esforços de modernização
regulat ória do set or, at endendo a demandas do mercado. Graciema Amaral de Almeida, sócia do
CSMV Advogados e especialist a em direit o minerário, observa que represent ant es do set or
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t iveram papel fundament al para o avanço da ANM e que a agenda polít ica do moment o é favorável
aos negócios. “Houve uma diminuição signiﬁcat iva do número de out orgas nos últ imos anos e
elevação dos preços das commodit ies minerais ampliam o int eresse no set or”, explica.
Ent re os desaﬁos na elaboração de normas, a advogada espera uma discussão signiﬁcat iva sobre
a segurança jurídica em quest ões como a out orga de garant ias sobre direit os minerários e a
penhora de port arias de lavra. “Há uma list a grande de assunt os a serem regulament ados e o fat o
de, agora, t ermos uma est rut ura de agência com mais independência t ende a ajudar”, observa. “A
cult ura do regulador é que precisará de t empo para incorporar esse conceit o, já que o DNPM é
bast ant e decent ralizado”.
Out ra quest ão em abert o é o nome indicado por Bolsonaro para cheﬁar o MME. Embora a ANM
t enha carát er independent e, ela int egra a est rut ura do minist ério e o t it ular da past a t em
influência sobre as art iculações polít icas que envolvem a inst it uição.
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