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Resumo Executivo:
A Matriz de Danos é um instrumento operacional do Programa de Indenização

Mediada, elaborado pela Fundação Renova com o intuito de “ressarcir pessoas e micro e
pequenas empresas que tenham sofrido danos materiais ou morais, bem como perdas
referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da
barragem de Fundão (FUNDAÇÃO RENOVA, 2019). A função do instrumento é, portanto,
especificar os danos e as medidas indenizatórias, de acordo com o TTAC. Em outras palavras,
“é a alternativa adotada pela Fundação Renova para sistematizar danos indenizáveis do
rompimento da barragem”(RELATÓRIO FGV, 2019, p. 24).

O processo indenizatório proposto pela Fundação Renova possui dois caminhos, são
eles: modalidade Dano Água e modalidade Dano Geral que, de acordo com a Fundação
Renova, podem se dar de maneira coexistente. Ambas modalidades iniciam-se com o
reconhecimento da pessoa atingida, mas na modalidade Dano Geral é necessário que o
solicitante já tenha sido aprovado no instrumento Cadastro.

O instrumento Matriz de Danos é utilizado especialmente para os danos da
modalidade Dano Geral e, por consequência, é dependente ao Cadastro, ou seja, “pode ser
utilizada como instrumento de reparação por aquelas pessoas que tiveram suas solicitações de
cadastro reconhecidas após ultrapassarem todos os obstáculos apresentados e ainda
apresentarem danos em conformidade com a matriz que dá acesso ao PIM (Programa 02)”
(RELATÓRIO FGV, 2019, p. 23).

O processo de identificação dos danos faz uso de duas metodologias: informações
advindas do Cadastro e “engajamento de stakeholders”. Como mencionado, a conexão com o
Cadastro implica fragilidades na execução da Matriz de Danos. “As restrições de
elegibilidade identificadas no Programa 01 se refletem diretamente na capacidade de
identificar e, portanto, acolher novos danos, evidenciando sua inadequação para este fim,
exceto, como já pontuado, de forma subsidiária” (RELATÓRIO FGV, 2019, p. 31). Com isso,
os danos sofridos por pessoas não cadastradas não promovem a atualização da Matriz de
Danos, ações que não conseguem reparar de modo integral a totalidade dos danos.

O Relatório Ramboll (2017) afirma que o conceito de Resiliência é fundamental para
a redução de riscos de desastres. A definição proposta pela United Nations Development
Programme (UNDP) acerca do conceito é “um processo transformativo de fortalecimento da
capacidade de homens, mulheres, comunidades, instituições e países de antecipar, prevenir,
recuperar-se e transformar-se posteriormente ao sofrimento de danos, estresses e mudanças”.

A partir do desenvolvimento sustentável e da precaução, o princípio de Resiliência
está alinhado com a legislação brasileira e é estruturado em 5 dimensões: social,
infraestrutural, natural, econômica e governança. Elas contemplam os seguintes aspectos:
humano, social, cultural, econômico, biótico, físico, físico-químicos, ecológicos e
infraestrutura física (RAMBOLL, 2017, p. 12). De acordo com a Ramboll (2017) as
dimensões podem ser compreendidas da seguinte maneira: a dimensão social cumpre o papel
de endereçar impactos sociais, mormente no que se refere ao reconhecimento das alterações
irreversíveis do território e, portanto, no seu significado social. A dimensão de Infraestrutura
engloba diversos aspectos da reparação da Bacia do Rio Doce, que compreendem a
reconstrução de vilas, saneamento, manejo de rejeitos, gerenciamento de riscos e produção
local de energia.
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A dimensão natural por meio da Análise de Equivalência da Habitat permite inferir
sobre os danos e tempo estimado para reparação da fauna e flora atingidas. A dimensão
econômica propõe um desenvolvimento econômico que não induza a mazelas futuras,
semelhantes ou diferentes em natureza, àquelas que “desenvolveram” o vale do Rio Doce ao
longo do século 20. A dimensão governança consiste na análise e avaliação dos programas
relacionados a governança da Fundação Renova, com relação às boas práticas aplicadas ao
equacionamento de danos ambientais, econômicos e sociais.

Figura 1: Modelo de Resiliência

Significa, portanto, garantir aos atingidos sobrevivência e condições de vida dignas
em todas as dimensões, direitos básicos de todos os seres humanos. No caso de Fundão, o
dano perpassa várias dimensões: foram atingidos processos ecológicos fundamentais,
estruturas físicas e as relações das populações atingidas e da coletividade. Uma matriz de
danos que contemple essas dimensões representa um instrumento que não somente indeniza
os atingidos, mas permite através dessa indenização que os atingidos sejam capazes de serem
protagonistas do processo de reparação e de desenvolverem novos modos de vida dentro da
nova condição.

A análise da matriz de danos elaborada pela Fundação renova à luz do modelo de
resiliência nos permite concluir que há várias falhas que estabelecem novos modos de vida
aos Atingidos, através de uma concepção interessada e instaura-se uma nova forma de
barbárie. Barbárie esta que parece estar passando ao largo das discussões
acadêmico-científicas e jurídicas, que têm se restringido ao questionamento do que e quanto
se deve indenizar.

Ficou evidente que a Fundação Renova não reconhece a condição dos atingidos, uma
vez que a imposição dos programas socioambientais estabelecidos pelo TTAC foram
desenvolvidos sem o consentimento dos atingidos. Tal fato é expresso de várias maneiras,
dentre elas: “na não utilização do conceito, uma vez que em todos os documentos
originalmente consultados o atingido está identificado como impactado, afetado e, às vezes,
até como “beneficiário”; e, também na ausência de referência à necessidade de reparação do
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dano imaterial” (RAMBOLL, 2017, p. 51). Esses fatores, bem como o instrumento Cadastro,
evidenciam a recusa deste reconhecimento ao adotar como premissa a classificação de
“impactado direto e indireto”,

De acordo com o relatório da Ramboll, não se trata de preciosismo semântico, mas
sim do fato de que reconhecer a “condição de Atingido” significa também reconhecer
direitos, reparar danos e conceder à população atingida poder de decisão. E se a empresa não
reconhece a semântica, ela tampouco reconhece os direitos.

Mesmo amparado pelo TTAC, o processo é insuficiente, a indenização não é sensível
a peculiaridades e apresenta uma série de limitações na percepção dos danos acarretados pelo
rompimento da Barragem de Fundão. Por consequência, as comissões de atingidos de
Mariana e Barra Longa encaminharam às Assessorias Técnicas (ATs) a demanda construção
de uma nova Matriz de Danos. “A ausência de informações sobre a composição dos valores
constantes na Matriz de Danos elaborada pela Renova impulsionou a demanda pela
elaboração de uma matriz própria que partisse dos atingidos” (RELATÓRIO FGV, 2019, p.
43). Nesse novo formato, a identificação das pessoas atingidas é realizada por autodeclaração
e para o levantamento de danos a Cáritas se valeu de informações reunidas no cadastramento
das pessoas atingidas. Além disso, promoveu momentos coletivos para detalhar o
entendimento sobre os danos identificados.

A Fundação Renova não promoveu indenização monetária de danos morais, materiais
e lucro cessante de povos indígenas e comunidades tradicionais. O único instrumento que
sistematiza os danos do rompimento é a Matriz de Danos, mas como mencionado
anteriormente, “permanece uma enorme lacuna na perspectiva da reparação integral, em
especial no que se refere aos danos imateriais, coletivos, danos decorrentes da própria
reparação e aqueles que afetam grupos específicos, como povos indígenas e comunidades
tradicionais” (RELATÓRIO FGV, 2019, p. 53). A reparação do desastre só será efetiva com
um planejamento claro do futuro, o que a direciona não somente ao momento do desastre,
por essa perspectiva a lógica vigente atua em sentido oposto, uma vez que os programas
vigentes prezam pelo retorno às condições sociais e ambientais anteriores ao desastre. Além
disso, os programas devem garantir aos atingidos o direito efetivo de participação no
processo de resposta e de resiliência, bem como a transparência no trabalho desenvolvido por
parte da empresa. A centralidade dos atingidos também está inserida nos parâmetros
internacionais “que regem a responsabilidade de empresas por impactos adversos sobre
direitos humanos” (FGV, 2019, p.14).

No entanto, os programas da Fundação Renova são orientados pelas demandas
emergenciais e não são devidamente articulados no modelo de resiliência. Nessa lógica, é
necessário que os programas em curso sejam adequados diante das lacunas sistêmicas que
inibem os atingidos de gozar os direitos humanos de forma integral. Assim, prover às
comunidades atingidas não apenas a restauração das condições imediatas ao desastre, mas
uma reparação integral que permita a reconstrução do futuro.
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