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RESUMO: O projeto de Lei 5.807/2013, enviado ao Congresso Nacional pelo Governo Federal 
em 18/06/2013, intitulado Marco Regulatório da Mineração, teria como objetivo determinar uma 
simplificação na obtenção do acesso aos recursos minerais brasileiros. Durante a Comissão 
Especial na Câmara dos Deputados, a matéria foi alvo de 372 emendas, visando um ajuste 
adequado do projeto aos interesses gerais. Após quatro anos as medidas provisórias 
789/2017, 790/2017 e 791/2017 permitiriam a implantação de algumas mudanças sugeridas 
para a nova legislação mineral do Brasil. Os principais pontos alvos de alteração seriam: 
extinção do procedimento de disponibilidade através da instituição da Oferta Pública de Áreas; 
reivindicação do Licenciamento por meio de requerimento - sem a necessidade de licença 
municipal ou autorização do proprietário do solo; obrigatoriedade de um investimento mínimo 
na área de estudo pelo interessado; unificação das fases de Pesquisa e Lavra, com fixação em 
valores progressivos para Taxa Anual por Hectare; cumprimento da política nacional de 
segurança de Barragens; cumprimento do projeto de recuperação da área previamente  à 
extinção do título minerário; alteração nas regras de cobrança da CFEM e criação da Agência 
Nacional de Mineração. Essas medidas foram planejadas para garantir maior autonomia ao 
órgão fiscalizador e normatizador da atividade mineral, reduzir os custos administrativos para o 
governo, permitir flexibilidade econômica para as empresas de mineração e assegurar maior 
arrecadação de emolumentos pelo Estado. Em contrapartida, os resultados da vigência dessas 
medidas apontam um prejuízo à concorrência de mercado gerado pela taxação, que 
desfavorece as empresas de pequeno porte. Dessa forma o objetivo geral deste trabalho 
consiste em examinar o impacto que essas medidas provisórias causariam no mercado, bem 
como suas relações com o estímulo à concorrência no setor mineral. A metodologia é baseada 
na revisão da literatura e análise das Leis 5.807/2013, 13.540/2017 e 13.575/2017. Os 
resultados apontam um benefício de empresas de maior porte em detrimento de organizações 
de pequeno porte, em função do aumento sobre a taxação de insumos e cobrança de impostos 
sobre a arrecadação bruta das empresas. Todavia algumas mudanças garantiriam agilização 
dos procedimentos de concessão do Direito de lavra, viabilizando a exploração dos bens 
minerais em menor tempo. Além disso, maiores exigências quanto à recuperação ambiental 
das áreas exploradas assegurariam que os impactos ambientais causados pelas atividades 
minerais seriam minimizados e o retorno para a sociedade garantido.  
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