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O QUE É E COMO TER
ACESSO À MATRIZ
DE DANOS?
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O QUE É MATRIZ DE
DANOS DA POPULAÇÃO
ATINGIDA DE MARIANA?

A Matriz de Danos das pessoas atingidas é
a lista com valores para indenização das
perdas
e
danos
causados
pelo
rompimento da barragem de Fundão, que
foram e continuam sendo levantados
durante o processo de cadastramento da
população atingida de Mariana-MG. Sua
elaboração foi resultado da luta das
atingidas e atingidos e de determinação
judicial, em contraposição à proposta de
lista de valores para indenização da
Fundação Renova.
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COMO SURGIU A MATRIZ DE
DANOS DAS PESSOAS
ATINGIDAS DE MARIANA E QUEM
SÃO OS RESPONSÁVEIS PELA
SUA ELABORAÇÃO?

A partir de determinação judicial, a Cáritas
MG contratou grupos de especialistas para
desenvolver a metodologia de valoração
das perdas e danos causados pelo
rompimento da barragem de Fundão em
Mariana: Agroequilibra Engenharia Ltda;
Assessoria Técnica e Educacional Meio
Ambiente e Barragens da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (ATEMABUFRRJ); Centro de Desenvolvimento e
Planejamento Regional da Faculdade de
Ciências Econômicas da Universidade
Federal de Minas Gerais (CEDEPLARUFMG); e Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas, Administrativas e Contábeis
de Minas Gerais (IPEAD-UFMG).
Os especialistas foram responsáveis por
analisar os dados coletados pelo processo
de
cadastramento
dos
atingidos,
organizando-os em categorias, e por obter
os valores para cada dano e perda. A
Cáritas MG compatibilizou as informações
desenvolvendo a Matriz de Danos, a partir
dos produtos destes especialistas e do
debate com as atingidas e atingidos.
4

3

QUAIS SÃO OS PRÓXIMOS
PASSOS DEPOIS DE FEITO O
PROTOCOLO DA MATRIZ DE
DANOS NO MPMG?

Depois do protocolo, ou seja, da entrega
feita pela Comissão de Atingidos e
Assessoria Técnica da Cáritas ao Ministério
Público, o Promotor de Justiça incluiu este
documento na Ação Civil Pública. Na luta
pela reparação integral, a Matriz de Danos
será usada pelas pessoas atingidas e seus
advogados(as), da Assessoria Jurídica da
Cáritas, Defensoria Pública ou particulares,
na defesa por uma indenização justa.
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A MATRIZ DE DANOS
PRECISA SER HOMOLOGADA
JUDICIALMENTE PARA SER
RECONHECIDA?

Não.
É
importante
que
este
reconhecimento
seja
conquistado
independentemente da
homologação,
que diz respeito à confirmação e
aprovação de um acordo entre as partes
por autoridade judicial. Defendemos que a
nossa Matriz de Danos seja a principal
baliza na fase de negociação extrajudicial
(FNE) e nas decisões judiciais.
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COMO FAÇO PARA OBTER
A MATRIZ DE DANOS DOS
ATINGIDOS DE MARIANA?

A Matriz de Danos em sua versão integral
(contendo as justificativas teóricas,
fundamentações jurídicas, precedentes
judiciais e explicações detalhadas sobre
cada metodologia aplicada) pode ser
solicitada enviando um e-mail para
matrizdedanos@gmail.com. O documento
também pode ser consultado na Ação Civil
Pública (ACP) nº 0400.15.004335-6,
acessível no Fórum de Mariana - Av.
Getúlio Vargas, s/n, Centro de Mariana.
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NEGOCIAÇÃO COM
FUNDAÇÃO RENOVA

6

APÓS RECEBER O DOSSIÊ,
A FUNDAÇÃO RENOVA DEVE
MARCAR UMA REUNIÃO
COM A PESSOA ATINGIDA?

Sim. De acordo com o item nº 04 do
Termo de Transação e Ajustamento de
Conduta, celebrado no dia 02 de outubro
de 2018, após receber o dossiê, a
Fundação Renova tem até 90 dias para
entrar em contato com o(a) atingido(a) e
as negociações deverão ser concluídas em
até um ano a contar do recebimento do
dossiê do cadastro concluído, podendo ser
prorrogado por igual prazo, se assim o
atingido desejar. A ausência de contato
significa
descumprimento
de
determinação judicial.
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A FUNDAÇÃO RENOVA É OBRIGADA
A PAGAR AS INDENIZAÇÕES DE
ACORDO A NOSSA MATRIZ DE
DANOS, UMA VEZ INCORPORADA À
AÇÃO CIVIL PÚBLICA?
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COMO PROCEDER EM CASO DE
CANCELAMENTO DA REUNIÃO
DE CONCILIAÇÃO (FNE) PELA
FUNDAÇÃO RENOVA?

A inserção da Matriz de Danos dentro da
ACP não faz com que ela se torne
obrigatória. Contudo, é importante
lembrar que as contratações dos
especialistas responsáveis pela sua
elaboração são resultado de decisão
judicial e que o Ministério Público indica a
utilização da Matriz de Danos dos
atingidos como parâmetro no âmbito
judicial. A luta da população atingida, com
apoio
da
Assessoria
Técnica,
é
fundamental para fortalecer a Matriz de
Danos como instrumento por uma justa
indenização e pela reparação integral.

Você pode solicitar Assessoria Jurídica da
Cáritas, entre em contato pelo telefone da
Central de Informações da Cáritas em
Mariana: (31) 992 180 264.
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COMO PROCEDER EM CASO
DE RECEBIMENTO DE CARTA
DE INELEGIBILIDADE DA
FUNDAÇÃO RENOVA?

A Renova tem adotado o envio de cartas
de inelegibilidade, com ou sem o dossiê
disponibilizado e, muitas vezes, não acata
aos pedidos de reuniões apresentados por
atingidos. De acordo com o MPMG, a
pessoa que não for considerada como
atingida pelas empresas rés e/ou pela
Renova poderá, junto à Defensoria
Pública, propor ação de conhecimento ou
iniciar a fase de liquidação/cumprimento
individual ou coletiva, dentre outras
medidas judiciais cabíveis. Em caso de
dúvida solicite Assessoria Jurídica da
Cáritas, fale com a Central de Informações
da Cáritas: (31) 992 180 264.
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JÁ ACEITEI A PROPOSTA DE
INDENIZAÇÃO, MAS NÃO RECEBI
POR ALGUMAS PERDAS QUE
SÃO CONTEMPLADOS PELA
MATRIZ. COMO FAÇO PARA SER
INDENIZADO POR ISSO?

Será necessário entrar na Justiça para
solicitar a indenização destes itens que
não foram incluídos na negociação feita
anteriormente.
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ACEITEI A NEGOCIAÇÃO
NO PIM/FNE, POSSO
REVER O MEU ACORDO
COM BASE NA MATRIZ
DE DANOS?

Como a Matriz de Danos das pessoas
atingidas não possui decisão judicial
exigindo sua aplicação, a Fundação
Renova não tem obrigação de utilizá-la na
Fase de Negociação Extrajudicial (FNE) e
de rever os acordos já celebrados. A
disputa para que esses acordos sejam
revistos deve ocorrer no âmbito judicial.
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CASO A RENOVA NÃO
ACEITE A NOSSA PROPOSTA
BASEADA NA NOSSA
MATRIZ, O PROCESSO SERÁ
JUDICIALIZADO?

Exato, no PIM/FNE não tem negociação. A
Fundação Renova não leva em
consideração o dossiê e não considera a
proposta dos atingidos. A judicialização é a
possibilidade de conquistar um valor justo,
contando com advogado(a) particular ou
da defensoria pública.
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COMO SÃO FEITAS
AS VALORAÇÕES?
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COMO SERÃO
OBTIDOS OS
CÁLCULOS DE
INDENIZAÇÃO?

Para os(as) atingidos(as) que solicitaram a
assessoria da Cáritas durante a Fase de
Negociação Extrajudicial (FNE), uma
equipe específica de assessores jurídicos
fará o diálogo, as análises das propostas já
apresentadas pela Fundação Renova e, a
depender da situação de cada núcleo
familiar, estudará qual o melhor formato
de utilização da Matriz de Danos. Os
cálculos são feitos a partir das descrições,
quantidades, dimensões dos itens do
dossiê de cada núcleo familiar,
considerando atualizações dos valores e
fatores agravadores relacionados à
demora para receber a indenização.
Os(As) atingidos(as) receberão um parecer
jurídico da Cáritas que, dentre outros
documentos, incluirá os cálculos de
valoração feitas com as calculadoras e
explicação metodológica.
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A MATRIZ DE DANOS É
DE USO INDIVIDUAL
OU SERVE PARA TODO
O NÚCLEO FAMILIAR?

É possível que sejam calculados valores de
danos individuais, como os danos
imateriais (saúde, bens coletivos, etc.),
assim como também poderão ser
calculados os danos de todo o núcleo
familiar, como imóveis.
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COMO FICA A SITUAÇÃO
DOS ATINGIDOS QUE
TINHAM PROPRIEDADE
MAS NÃO MORAVAM NA
COMUNIDADE ATINGIDA?

Essas pessoas serão restituídas pela sua
propriedade em reassentamento familiar
ou coletivo - conforme sua escolha. E os
danos sofridos deverão ser indenizados
conforme a Matriz de Danos, uma vez que
ela contempla os valores tanto os danos
materiais (itens perdidos ou danificados
no terreno), quanto os imateriais (como a
indenização pela perda do lazer, da
biodiversidade, acesso ao rio e outros).
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COMO FICA A SITUAÇÃO DOS
FILHOS DE ATINGIDOS QUE
NÃO MORAVAM NAS ÁREAS
ATINGIDAS, MAS
FREQUENTAVAM NOS FINAIS
DE SEMANA?

Se são reconhecidos como atingidos,
possuem o direito ao cadastro e
consequentemente ao cálculo dos danos e
perdas, independentemente de terem
morado ou não na localidade.
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COMO FICA A VALORAÇÃO
DOS DANOS SOFRIDOS
POR CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
ATINGIDOS NA MATRIZ?

A Matriz de Danos considera duas
metodologias, uma que inclui valores de
acordo com a idade dos atingidos, e outra
que aplica fatores agravadores para
crianças e idosos. Ambas resultam em
propostas justas para indenização. Além
disso, os danos imateriais de crianças
nascidas após o rompimento são
calculados da mesma forma que os de
outros atingidos, com base nos dados do
núcleo familiar.
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NA MATRIZ DE
DANOS ESTÃO
INCLUÍDOS OS
DANOS AO LAZER?

Sim. A Matriz contém subcategorias
dentro dos danos imateriais, que tratam
do lazer, esporte, manifestações culturais
e religiosas e também do lazer ligado ao
acesso aos recursos ambientais, como rio,
cachoeiras etc.
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COMO ESTÃO SENDO
FEITOS OS
PAGAMENTOS DE
INDENIZAÇÕES PARA
MENORES DE IDADE?

Em decisão judicial, de 12/05/2020, ficou
determinado que os valores das
indenizações aos menores de idade devem
ser depositados em conta poupança em
nome dos mesmos. Por isso, no âmbito da
Fase de Negociação Extrajudicial (FNE)
estão sendo solicitados comprovantes
bancários em nome dos incapazes, tanto
para a celebração do termo de acordo
quanto para disponibilização dos valores.
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COMO FORAM
VALORADOS OS
DANOS MORAIS?

A matriz considera os danos morais
declarados pelo atingido, conciliando duas
metodologias, para fornecer um resultado
em intervalo de valores. Cada categoria de
dano moral (biodiversidade, saúde, honra,
atendimento etc.) possui valores próprios.
O valor total varia de acordo com os danos
sofridos pelo atingido.
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O ADOECIMENTO MENTAL E
AS DOENÇAS
DECORRENTES DO CONTATO
COM OS REJEITOS ESTÃO
SENDO CONSIDERADOS NA
MATRIZ DE DANOS?

A Matriz de Danos contempla os valores
propostos para indenização moral de
danos psíquicos, os quais são valorados de
acordo com os danos especificados no
cadastro do núcleo familiar. Por sua vez, os
danos decorrentes de internações e custos
com medicamentos e tratamentos
também são previstos na matriz de danos,
sendo necessário a especificação de tais
danos, para utilização da calculadora de
medicamentos e internações.
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COMO SERÁ
VALORADA A
TERRA NUA?
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COMO FICA A
SITUAÇÃO DO
GARIMPO?

A Matriz de Danos propõe que os itens
que compõem o imóvel, ou seja, a terra
nua, edificações e benfeitorias, sejam
calculados de forma independente. Os
valores para a terra nua são obtidos
através do cálculo de intervalos de
dimensões
de
terrenos,
onde
necessariamente os terrenos sejam
valorados de acordo com o seu tamanho:
quanto maior o terreno, maior o seu valor.

O garimpo tradicional é contemplado pela
Matriz de Danos como um saber
tradicional e o valor de indenização leva
em consideração o número horas que
eram trabalhadas na semana, conforme
foi declarado durante o cadastro. Além
disso, são também consideradas as perdas
e os danos causados aos instrumentos de
trabalho em decorrência do rompimento
da barragem de Fundão.

16

24

COMO SERÃO OBTIDOS
OS VALORES DOS ITENS
QUE CONSTAM NO
DOSSIÊ, MAS NÃO ESTÃO
NA MATRIZ DE DANOS?

Como o processo de cadastro das famílias
ainda está em andamento, poderão ser
declarados novos danos e bens ainda não
incluídos na Matriz de Danos, como
objetos de uso pessoal, benfeitorias dos
imóveis, hortaliças, animais e, inclusive,
medicamentos etc. A equipe da Cáritas irá
considerar estes itens e fará o cálculo da
indenização com base nas metodologias e
calculadoras da Matriz. Ou seja, a matriz
de danos é um instrumento aberto e
dinâmico, baseado em metodologias
interdisciplinares para o desenvolvimento
dos cálculos das indenizações.
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COMO FICARÁ A
QUESTÃO DOS
MARCADORES
SOCIAIS?

Os marcadores sociais (idade, gênero, raça,
deficiência, deslocamento compulsório e
gestação)
funcionam
como
fatores
agravadores. Cada um representa um
percentual de aumento sobre o valor total.
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TEM ALGUMA DÚVIDA SOBRE
QUALQUER FASE DO
PROCESSO DE REPARAÇÃO?

Envie uma mensagem para a
Assessoria Técnica:

(31) 9 9218-0264
Central de Informações da Cáritas em Mariana

NA LUTA PELA
REPARAÇÃO
JUSTA E INTEGRAL

Reforçamos para todas as atingidas e
atingidos a necessidade do distanciamento
social para evitar o contágio por Covid-19.
Sigamos nos cuidando para, assim, cuidar
também dos outros, especialmente das
pessoas mais vulneráveis.

Se puder, fica em casa!

