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I.

INTRODU
UÇÃO

des Tradicion
nais (CT‐IPCTT) tem a attribuição dee
A Câmara Técnicca Indígena e Povos e Comunidad
assesssorar o Com
mitê Interfed
derativo (CIFF) no exercíccio das comp
petências dee orientar, acompanhar,
a
,
monitorar e fiscaalizar o Proggrama de Prroteção e Re
ecuperação da Qualidadde de Vida dos
d Povos e
Comu
unidades Traadicionais (PG
G 04), previssto na cláusu
ula 8, I, d, do Termo de TTransação e Ajustamento
A
o
de Co
onduta (TTA
AC), no âmbitto do qual eestá incluída a Comunida
ade Remaneescente de Quilombo
Q
do
o
Degreedo (CRQ Deegredo).
Ante a complexidade da id
dentificação e valoração
o dos danoss sofridos ppela CRQ De
egredo, e a
inadeequação da política
p
inden
nizatória do Programa de Indenizaçã
ão Mediada ((PIM ‐ PG02)) à realidadee
dos p
povos e comu
unidades tra
adicionais, a comunidade
e quilombola do Degredoo junto com esta CT‐IPCTT
decid
diram pela exxclusão da política
p
indennizatória do escopo do PBAQ,
P
nos teermos da análise técnicaa
realizzada pela Fun
ndação Cultu
ural Palmarees na NT n° 01/2019/COP
PAB/DPA/PR..
Nestaa seara, estaa NT estabe
elece as prem
missas e dirretrizes técnicas que pa utam recom
mendações à
Fundação Renovaa para o dessenvolvimen to de uma política
p
indenizatória adeequada à CR
RQ Degredo,,
considerando as particularida
ades desta c omunidade tradicional, suas
s
organizzações sociop
produtivas e
culturais, danos materiais,
m
alé
ém das perdaas simbólicas e imateriais sofridas poor seus habittantes.

II.

BREVE CONTEXTUA
C
ALIZAÇÃO CR
RONOLÓGICA SOBRE O PROCESSO
O DE INDEN
NIZAÇÃO DA
A
COMUNIDADE QUILOMBOLA DO
O DEGREDO

Em 221 de dezembro de 2016
6, a Fundaçãão Cultural Palmares
P
(FC
CP) emitiu o Ofício nº 17
7/2017‐GAB‐‐
FCP aao Gerente Executivo
E
da Fundação R
Renova. Este
e documento
o tratava da retificação do
d Termo dee
Referrência (TR) – Estudo do Componentee Quilombolla (ECQ) (pro
ocesso nº 011420.006451
1/2016‐48) –
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relatiivo à identificação e rep
paração dos impactos caausados à Co
omunidade Q
Quilombola do Degredo
o
pelo rompimento
o da barragem
m de Fundãoo (Mina Germ
mano), opera
ada pela em presa Samarrco S.A.
m questão de
everia subsidiar a elaboraação dos pro
ocedimentoss
De accordo com o TR da FCP, o estudo em
necesssários à reegularização das compeensações e das ações de reparaçção, “fixando
o requisitoss
mínim
mos e aspecctos essenciiais relacion ados ao componente quilombola
q
ppara o levantamento e
análisse de seus asspectos amb
bientais, sociaais, econômicos e culturais”.
O ECQ
Q foi protocolado no CIFF em 13 de nnovembro de 2017 pela empresa dee consultoria
a Herkenhofff
& Praates Tecnolo
ogia e Desenvolvimentoo (H&P), con
ntratada pela Fundação Renova para execução
o
destee estudo. Sua análise prévia foi rrealizada naa NT 02/2018/CT‐IPCT, sendo possteriormentee
chanccelada pela Deliberação nº 154/CIF,, de 27 de fevereiro de 2018, que aautorizou o processo dee
subm
missão do ECQ
Q à consulta à comunidaade.
Em 117 de março
o de 2018, foi
f realizada a referida consulta no território qquilombola do
d Degredo,,
sendo
o o ECQ ap
provado com
m ressalvas. A FCP, entãão, elaborou a NT nº 44/2018/COP
PAB/DPA/PR,,
refereendando teccnicamente a deliberaçãoo obtida na consulta.
c
O Plaano Básico Am
mbiental Quilombola (PB
BAQ), també
ém elaborado
o pela H&P, contém o de
etalhamento
o
dos p
programas co
om vistas à reparação doos danos causados pela “chegada da lama” ao terrritório, seuss
habittantes e seu
us modos de
e vida. A ellaboração do PBAQ deu‐se de form
ma participa
ativa, sendo
o
validaado junto à referida
r
Câm
mara Técnica (NT 02/2019
9/CT‐IPCT/CIIF e Deliberaação n° 281/C
CIF).
Teve como ponto
o de partida a aprovaçãoo do ECQ, alé
ém de conte
er escopo de atividades, cronogramaa
e pro
odutos previstos. O docu
umento foi ssubmetido à consulta ju
unto à comuunidade do Degredo
D
em
m
duas oportunidad
des: primeiro, em 15 dee dezembro de 2018, occasião na quual não foi aprovado em
m
razão
o da necessidade de rea
alização de aadequações e alterações em diversoos pontos; e,
e em 23 dee
feverreiro de 201
19, quando a comunidaade aprovou
u o PBAQ revisado, ainnda que com
m ressalvas..
Impo
ortante ressaaltar, também
m, que em 5 de fevereirro de 2019 a CT‐IPCT auutorizou a de
esvinculação
o
dos

estudos

c
complement
tares

no

território

da

CRQ

Degredo

ddo

ECQ

(Ofício

nºº

9/20019/DPDS/SNAS/SEGOV
V‐PR).
O PBA
AQ conta com vinte projjetos divididoos em cincoss eixos de reparação, a ssaber: (i) Meio Ambientee
e Pessca; (ii) Culttura, Identid
dade e Terriitório; (iii) Saúde
S
e Educação; (iv) Etnodesenvo
olvimento e
Segurrança Alimen
ntar e (v) Ge
estão Territoorial e Processsos Integrad
dos. O Planoo de Ação e de Negócioss
dos vvinte projeto
os que consttam no PBAQ
Q foi entregue à CT‐IPCT
T pela H&P em 15 de novembro dee
2019 e em 16
6 de dezem
mbro de 2 019 a FR reagiu ao referido ddocumento através do
o
OFI.N
NII.112019.83
364_02, no qual
q elencouu (i) quais pro
ogramas fora
am aprovadoos e quais ne
ecessitam (ii))
de reedimensionaamento, de pactuação de prazo e/ou
e
maior detalhamennto; (iii) de revisão dee
propo
osta técnica e redim
mensionamennto; (iv) de revisão de propossta técnica. Conformee
encam
minhamento
os da 29ª Reu
união Ordináária da CT‐IPCT, ocorrida em 22/01/22020, a FR de
eve entregarr
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sua aavaliação finaal do referid
do Plano atéé 17 de fevereiro de 202
20, o que foii efetivado no
n dia 18 dee
feverreiro
Ação e Negó
Paralelamente à elaboração
e
do
d Plano de A
ócios do PBA
AQ, em reuniãão extraordiinária da CT‐‐
IPCT realizada em
m Linhares‐E
ES em 25 dee abril de 20
019, com o objetivo
o
de ddiscutir a ela
aboração dee
política indenizattória específfica para os quilombolass do Degredo
o, foi criadoo um Grupo de Trabalho
o
para tratar do asssunto (GT In
ndenização),, ante a inad
dequação do
o Programa dde Indenizaçção Mediadaa
(PIM)) da FR às co
omunidades indígenas e tradicionaiss e à exclusã
ão do compoonente indenizatório do
o
escop
po do PBAQ do Degredo..
Em 24 de maio de
d 2019 ocorrreu a primeeira reunião do GT Inden
nização, na qqual a Funda
ação Renovaa
descu
umpriu os termos
t
acordados nos encaminhaamentos III, V e VIII dda reunião da CT‐IPCTT
supraacitada, ao não disponibilizar à CR Q Degredo nenhum do
os documenttos por eless solicitadoss
previamente e ao
a não comparecer à reeunião com nenhum re
esponsável dda FR autorrizado a darr
continuidade à discussão
d
so
obre proces sos indenizaatórios, conforme constta em NT 03/2019/CT‐
0
‐
IPCT//CIF – posterrior Deliberaçção nº 298/CCIF.
Na seegunda reun
nião do GT In
ndenização, realizada em
m 27 de junh
ho de 2019, a FR se com
mprometeu a
“[a]presentar na reunião do
o dia 31 de julho de 2019
2
do GT o fluxo com
mpleto do processo
p
dee
Inden
nização Quilombola e trazer respoostas refere
entes aos seis
s
itens exxpostos pela Comissão
o
Quilo
ombola no GTT”.
Em 331 de julho de
d 2019, na terceira reuunião do GT‐‐Indenização, a Fundaçãoo Renova mais
m uma vezz
descu
umpriu o accordado em
m sede de eencaminhamentos, de modo
m
que nnão apresen
ntou o fluxo
o
comp
pleto da pollítica indenizzatória quiloombola e so
olicitou que o GT se enncarregasse de elaborarr
diretrrizes técnicas para subsid
diar o processso de elabo
oração da política indenizzatória da CR
RQ Degredo..
Adem
mais, a FR offereceu à comunidade, nnaquela ocassião, acesso ao PIM, justtificando que o referido
o
progrrama repressenta a políttica indenizaatória da insstituição, o que foi refuutado pela comunidade
c
e
quilombola do Deegredo.

III. CO
ONSIDERAÇÕ
ÕES INICIAISS E PREMISSA
AS

ue o Brasil é signatário
s
daa Convenção
o n° 169 da OIT
O e, portantto, comprom
meteu‐se em
m
Considerando qu
(i) recconhecer e proteger os valores e prráticas sociais, culturais religiosos e espirituais próprios
p
doss
povos indígenas e comunida
ades tradicioonais, e conssiderar devid
damente a nnatureza doss problemass
que lhes seja apreesentada, tanto coletiva como individualmente (art.
(
5, ‘a’), bbem como (iii) respeitar a
integridade dos valores,
v
práticas e institu ições dessess povos (art. 5, ‘b’);
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Considerando qu
ue a Convençção n° 169 dda OIT apontta os povos interessados
i
s como prota
agonistas naa
definição de suass prioridadess de desenvoolvimento, devendo
d
ser consultadoss ante ações que afetem
m
ou po
ossam afetarr seus meios e modos dee vida (art. 7.1);
Considerando oss princípios constituciona
c
ais de acessso à justiça e devido proocesso legal (CF, art. 5˚,,
XXXV
V, LV, LXXIV)), também presentes
p
em
m instrumen
ntos normativos interna cionais, notadamente a
Convenção Americana de Dire
eitos Humannos (art. 8.1)1;
ue a Constittuição Federral reconhecce o direito de proprieedade das comunidadess
Considerando qu
remaanescentes dos quilombo
os às áreas poor eles ocupadas tradicio
onalmente (aart. 68, ADCT
T);
Considerando qu
ue a Política
a Nacional dde Desenvolvimento Susstentável dee Povos e Comunidadess
Tradicionais (PNP
PCT), instituída pelo Dec reto n° 6.040/2007, com
mpreende poor Povos e Comunidadess
Tradicionais “gru
upos culturalmente dife renciados e que se recconhecem coomo tais, qu
ue possuem
m
formaas próprias de organiza
ação social, que ocupam
m e usam te
erritórios e recursos naturais como
o
condição para sua reprodução culturral, social, religiosa, ancestral
a
e econômica, utilizando
o
conheecimentos, inovações e práticas
p
geraados e transm
mitidos pela tradição” (a rt. 3°, I);
Considerando qu
ue as ações e atividades vvoltadas para o alcance dos
d objetivoss da Política Nacional dee
Desenvolvimento
o Sustentáve
el dos Povoos e Comuniidades Tradicionais devverão ocorre
er de formaa
interssetorial, inteegrada, coordenada, sisttemática e observar,
o
den
ntre outros pprincípios, a “promoção
o
dos m
meios necesssários para
a a efetiva participação
o dos Povoss e Comuniidades Tradicionais nass
instâncias de con
ntrole social e nos proceessos decisórrios relacionados aos seuus direitos e interesses””
(Decrreto n° 6.040
0/2007, art. 1°,
1 X);
Considerando a Deliberação
o n° 111/C IF, de 25 de
d setembro
o de 2017, segundo a qual “[a]ss
inden
nizações refeerentes a da
anos morais e materiaiss deverão se
er pagas meediante quita
ação parcial,,
confo
orme a natu
ureza do da
ano”, bem ccomo a Deliberação n° 118/CIF, q ue notificou
u a FR pelo
o
descu
umprimento da Deliberração n° 1111/CIF e req
quereu à FR
R “ajuste a redação do
o Termo dee
Conciliação do PIIM, de modo
o a esclareceer que o paggamento dass indenizaçõees referente
es aos danoss
moraais e materiaais ocorrerá
á mediante quitação paarcial, segundo a natureeza do dano
o, conformee
dispo
osto no item 2 da Deliberração CIF n° 111”;

1

CF, art. 5˚, XXXV ‐ a lei não excluirá
e
da appreciação do Poder
P
Judiciário lesão ou aameaça a dire
eito; LV ‐ aoss
litigan
ntes, em proccesso judicial ou administraativo, e aos acusados em geral
g
são asseegurados o co
ontraditório e
amplaa defesa, com
m os meios e recursos a ela inerentes; LX
XXIV ‐ o Estado prestará asssistência juríd
dica integral e
gratuiita aos que co
omprovarem insuficiência
i
dde recursos. CADH,
C
art. 8.1 ‐ Toda pessooa tem direito a ser ouvida,,
com aas devidas garrantias e denttro de um praazo razoável, por um juiz ou tribunal com
mpetente, ind
dependente e
imparrcial, estabeleecido anteriorrmente por leei, na apuração de qualque
er acusação peenal formulad
da contra ela,,
ou paara que se deeterminem se
eus direitos o u obrigações de natureza civil, trabalhiista, fiscal ou
u de qualquerr
outra natureza.
4
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Considerando qu
ue o Auxílio Financeiro EEmergencial (AFE) possui “caráter asssistencial, te
emporário e
indisp
ponível” (Deeliberação n˚˚ 111/CIF) e,, portanto, tem propósitto distinto d a indenizaçã
ão, pelo quee
um não substitui o outro;
ue Delibera
ação n° 2022/CIF, de 28
8 de setembro de 20118, determin
na à FR “o
o
Considerando qu
delineamento daa Proposta Inicial de Moodelo Inden
nizatório parra os quilom
mbolas do Degredo, noss
termo
os elencadoss no parágrafo 9 da NT 116/2018/CT‐IIPCT/CIF” com prazo finaal de 30 de novembro dee
2018;
Considerando qu
ue “o perten
ncimento a uum núcleo faamiliar não pode
p
ser esttático e o ca
adastro devee
possibilitar que qualquer alteração noo estado daa pessoa, capaz de rettirá‐la da condição
c
dee
comp
ponente do núcleo familliar (na conddição de dep
pendente, po
or exemplo),, permita a sua inclusão
o
na condição “IMPACTADO
O” princip al”, conforme expressamente determinad
do na NTT
32/20019/CTOS/C
CIF;
Considerando qu
ue a identida
ade coletiva da CRQ Degredo enquan
nto comuniddade tradicio
onal articula‐‐
se attravés dos troncos familiares, suas linhas de descendência direta com
m relação ao
os ancestraiss
formaadores da co
omunidade, conforme a utodeclarado pelos quilombolas do Degredo e reconhecido
o
pelo ECQ;
ue a NT 29/2
2018/CTOS/CCIF e a Reco
omendação Conjunta
C
10//20182 determinam quee
Considerando qu
devem
m ser respeeitadas as múltiplas
m
forrmas de orgganização e arranjos daas famílias das
d pessoass
atingidas, deixan
ndo ao critério delas infformar seu representan
nte e compoosição, sem prejuízo daa
escutta individuall de cada co
omponente, bem como
o as relações de dependdência existtentes entree
estess;
Considerando, rresguardadas as especcificidades da comunid
dade quilom
mbola do Degredo, a
Recomendação Conjunta
C
nº 10/2018, qque recomen
nda às emprresas Samarrco Mineraçã
ão S/A, Valee
S/A e BHP Billiton
n Brasil Ltda., diretamentte ou por interposta pesssoa (Fundaçãão Renova):

i) que “[e]mpreguem, na divulgaçção do PIM, linguagem clara, didáticca e acessívvel, inclusivee
sobre a eleegibilidade, matriz
m
de da nos, docume
entos aceitos para compprovação da condição dee
de cálculo empregada
atingido(a) e/ou dos da
anos sofridoss, bem como
o acerca da metodologia
m
e
e
dos valoress constantes da planilha a ser utilizad
da” (Recome
endação 2);
ii) Que “[p]romovam
“
m nas com unidades in
ndígenas e quilombolaas, e naquelas outrass
identificadas como tradicionais, essclarecimenttos acerca da
as especificiddades de sua situação e
do enquad
dramento co
orreto a resspeito de to
odos os pro
ogramas soccioeconômiccos a serem
m
destinadoss aos povos indígenas e aos povo
os e comunidades tradiicionais, em
m especial o

2

MPF,, MPMG, MPEES, MPT, DPU,, DPMG, DPESS. Recomendaação Conjunta nº 10 de 26 dde março de 2018.
2
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programa de
d indenizaçção, sendo innformado prrazo razoável para o iníc io de tal pro
ograma, hajaa
vista o atraso da sua
a implemen tação estar causando conflitos deentro das comunidadess
tradicionais” (Recomen
ndação 4);
iii) Que “[ee]sclareçam às pessoas aatingidas que
e o resultado do diagnóóstico e da avvaliação doss
danos socioeconômico
os – bem ccomo os parâmetros qu
ue o mesmoo venha esttabelecer –,,
previsto no
o Termo Adittivo ao Term
mo de Ajustamento Preliminar, firmaado em 16/11/2017 pelo
o
Ministério Público Fede
eral e pelo M
Ministério Público do Esta
ado de Mina s Gerais, com
m a Samarco
o
Mineração S/A, Vale S//A e BHP Billliton Brasil Ltda.,
L
deverão ser compuutados no va
alor final dass
indenizações às pessoa
as atingidas” (Recomendaação 20);
iv) Que “[[i]ndenizem as mulherees atingidas em igualda
ade de conddições com os homenss
atingidos, sem
s
qualque
er distinção nno tratamentto e valores, em respeitoo à Convençã
ão nº 100 daa
OIT” (Recomendação 23);
2
om todos os integrantes do núcleo fa
amiliar, paraa
v) Que “[a]]bstenham‐se de realizarr reuniões co
negociação
o no âmbito do PIM, no ccaso das fam
mílias em que integrantee seja vítima de violênciaa
doméstica e familiar, suspendendo
s
o o procedim
mento em qu
ualquer fase no caso de constatação
o
de tal situaação de vuln
nerabilidade,, em especiaal quando exxistir medidaa protetiva de
d urgência,,
conforme disposto
d
na Lei
L Maria da Penha” (Ressolução 24) e que“[o]bseervem que ass práticas dee
autocompo
osição envolvendo vítim
ma de violên
ncia domésttica e famil iar e ofenso
or, além dee
gerarem veerdadeiro processo de reevitimização,, podem colo
ocar a mulheer em risco nos
n casos em
m
que há perrigo de ocorrência de novvas violênciaas” (Recomen
ndação 26);
vi) Que “[aa]bstenham‐se de vincullar a prestaçção de auxílio emergenccial à adesão da pessoaa
atingida ao
o PIM” (Recomendação 229);
vii) Que “[[f]orneçam aos
a atingidoos posicionam
mento final acerca do ddeferimento
o ou não do
o
auxílio finaanceiro emergencial no momento da
d apresenta
ação da propposta de ind
denização, e
também posicionamen
nto final aceerca do defe
erimento ou não de indeenização àqu
ueles que jáá
recebem o auxílio financeiro emerrgencial, de modo que possibilitem
p
a análise conjugada doss
dois prograamas a que o atingido faaça jus, em observância
o
ao supracitaado princípio
o da decisão
o
informada”” (Resolução
o 30);
viii) Que “[a]bstenham‐se de adotaar marcos territoriais arb
bitrários e quue não condizem com ass
reais dimen
nsões dos da
anos para a ffixação de direito a inden
nizações” (Reesolução 31));
ix) Que “[n
n]ão limitem
m o reconheecimento da condição de pescador de subsistência apenass
àqueles qu
ue residam até
a 01 (um) quilômetro
o dos cursos d’água e reegião costeira afetados,,
devendo, ao
a contrário, adotar o ccritério já esttabelecido no
n § 1º da CCláusula 2.1 do Primeiro
o
Aditivo ao Termo de Compromissoo Socioambie
ental Prelimiinar firmadoo pelo Ministtério Público
o
6
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Federal, Ministério Púb
blico do Trabbalho e Minisstério Público do Estado do Espírito Santo com a
empresa Saamarco Mineração S/A, no sentido de
d que deve
e ser reconheecido como pescador (i))
seja quem comprove o exercício dda atividade de pesca pe
ela apresentaação de cartteira emitidaa
pelo Ministério da Pessca e Agriculltura ou de protocolo de solicitaçãoo da carteira
a ao aludido
o
Ministério,, emitidos atté 5.11.20155; (ii) seja quem, não possuindo oss referidos documentos,
d
,
declare o exercício
e
da atividade dee pesca, med
diante declaração escritaa, a ser realizada sob ass
penas da leei” (grifos do
o autor) (Recoomendação 32);
x) Que “[i]n
ncluam, no valor
v
da indeenização a se
er efetivada no âmbito ddo PIM, o pagamento do
o
seguro‐dessemprego (se
eguro defesoo), em razão
o da interrup
pção da pescca, nos termo
os do art. 1ºº
da Lei nº 10.779/03, em
m favor de toodos os trab
balhadores(as) da cadeia da pesca, a exemplo dee
pescadoress(as), redeirros(as), carppinteiros(as) de barcoss, tratadoress(as)/limpad
dores(as) dee
peixes e dee outras espé
écies, bem coomo marisqu
ueiros(as)” (R
Recomendaçção 33);
xi) Que “[aa]bstenham‐sse de exigir renúncia dos direitos à eventual
e
açãão judicial prroposta pelo
o
atingido, devendo even
ntual desistêência ater‐se integralmen
nte aos limitees do acordo
o, observadaa
a quitação
o específica
a e parcial””, tanto pe
ela natureza
a quanto ppela duração do dano
o
(Recomend
dação 34);
xii) Que “[v]iabilizem
“
às pessoass atingidas ampla e efetiva
e
posssibilidade de
e discussão,,
impugnaçãão e negociaçção dos valo res de inden
nização propo
ostos” (Recoomendação 37).
3

Considerando qu
ue a Fundação Renova, noo OFI.NII.062019.6846‐0
02, de 14 de jjunho de 2019:

i) declarou entender a necessidadee de estruturrar um projeto coeso de indenização, apontando
o
para um trabalho conju
unto entre o Programa de
d Indenização Mediada (“PIM”) e os Programass
de Povos In
ndígenas e Comunidadess Tradicionais;
ii) declarou
u entender a necessidadde de construção e consolidação connjunta dos aprendizadoss
entre a gerência da FR
R para os Proogramas de Povos Indígenas e Comuunidades Tra
adicionais, a
área de Po
olíticas de In
ndenização dda FR e as comunidadess com o objeetivo de qua
alificação do
o
processo em Degredo e nas Terras Indígenas;
ometeu‐se em reestabellecer o diálo
ogo com rep
presentantess da CRQ De
egredo paraa
iii) compro
propor e consultar
c
a comunidadee sobre um planejamento de atividdades de construção do
o
processo in
ndenizatório naquele terrritório;
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Considerando a imprescindibilidade daa articulação
o entre as gerências ddo PG02 e PG04 paraa
elabo
oração da política
p
inden
nizatória daa CRQ Degre
edo, conform
me manifesttação expre
essa em ataa
duran
nte a terceiraa Reunião do
o GT Indeniz ação;
Considerando qu
ue “[s]ão cum
muláveis as indenizaçõe
es por dano material e ddano moral oriundos do
o
mesm
mo fato” (Súm
mula nº 37 do
d Superior TTribunal de Justiça);
Considerando qu
ue a metodo
ologia do PIM
M não considera as parrticularidadees da vivênciia coletiva e
comu
unitária das comunidade
es tradicionaais, tampoucco seus mod
dos de vida,, pelo que se
s configuraa
inadeequada à CRQ
Q Degredo;
Considerando que a Corte
e Interameriicana de Direitos Hum
manos (CtID H) entende
e necessário
o
considerar as caraacterísticas particulares
p
dos povos trradicionais para fins probbatórios, tendo admitido
o
como
o prova declarações feittas sob juram
mento para o pagamentto de indeniizações em decisão quee
envolvia uma com
munidade tra
adicional3;
mericana de
e Direitos Humanos
H
reeconhece a dificuldadee
Considerando que a Comisssão Interam
enfreentada peloss povos indíígenas e coomunidades tradicionais para a obtter, preserva
ar e coletarr
evidêências, o quee gere impunidade e aggrava a violaação de direitos humanoos desses po
ovos, que see
vêm iimpossibilitaados de terem
m acesso à juustiça4;
Considerando qu
ue a CtIDH flexibiliza seuus padrões probatórios não
n pela infoormalidade da
d valoração
o
probaatória, mas pelo
p
objeto e fim do Direeito Internaccional dos Diireitos Humaanos, qual se
eja, protegerr
os seres humanoss de violaçõe
es e abusos ccontra seus direitos
d
humanos fundam
mentais5;
ue a CtIDH de
efine em suaa jurisprudên
ncia que mesmo que auttodeclaraçõe
es por vezess
Considerando qu
pareççam ser parrciais, devem
m ser analissadas à luz de todo o contexto
c
dee violação de direitos e
tamb
bém do conteexto probató
ório de formaa mais amplaa6;
Considerando qu
ue a base ecconômica daa CRQ Degre
edo é a pluriatividade dde economia
a familiar e,,
nestee sentido, a prática de uma atividaade econôm
mica tradicion
nal por um membro familiar é um
m
indíciio de que demais membrros da famíli a também praticam a referida atividaade;
Por ffim, considerando as premissas estaabelecidas pela
p
CRQ Degredo em reeunião do GT,
G realizadaa
em100 de fevereirro de 2020, quais
q
sejam:
3

CtID
DH. Caso Aloeboetoe e outrros Vs. Surinaame. Reparações e Custas. Sentença dee 10 de setem
mbro de 1993,,
parággrafo 17.
4
CIDH
H. Pueblos ind
dígenas, comunidades afroodescendienttes y recursoss naturales: protección de derechoss
humaanos en el con
ntexto de ativvidades de exxtracción, exp
plotación y desarrollo OEA
A/Ser.L/V/II. Doc.
D 47/15 31
1
de
dezembrro
de
2015.
Parágraafos
136
e
137.
Disponívell
http://www.oaas.org/es/cidh
h/informes/pddfs/industriassextractivas20
016.pdf. Acessso em 31 de ja
an. de 2020.
em: h
5
BOV
VINO, Alberto. A atividade probatória peerante a Corte
e Interamericana de Direitoos Humano. SUR
S – Revistaa
Intern
nacional
de
Direitos
Humanos,,
n.
3,
2005.
Disponívell
em: h
http://www.sccielo.br/pdf/su
ur/v2n3/a05vv02n3.pdf. Ace
esso em 29 de
e jan. de 20200.
6
Ibdeem.
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i) Os riscoss, impactos e danos ddeclarados pela comun
nidade quiloombola do Degredo e
documentaados no ECQ
Q devem servvir como base
e para indenização;
ii) A políticca indenizató
ória da CRQ
Q Degredo de
eve considerrar os danoss materiais e imateriais,,
individuais e coletivos sofridos pella comunidaade. Em relação aos prejjuízos causados à rendaa
das famílias, toda a cadeia proodutiva dass diferentes atividades econômica
as exercidass
tradicionalmente no território
t
quuilombola do
o Degredo deve
d
ser coonsiderada para
p
fins dee
identificaçãão e valoraçção dos danoos; a título de
d exemplo,, para a caddeia produtivva da pesca,,
deve ser co
onsiderada, além
a
da pescca, as atividaades exercida
as na pré e nno pós captura;
iii) No caso
o de a gerên
ncia do PG004 não ter autonomia em
m relação aoo PG02 para
a elaborar e
implementtar a política
a de indenizaação da CRQ
Q Degredo, a gerência ddo PG02 não
o poderá darr
continuidade a essa política sem
m a articullação constante com o PG04. Re
essalta‐se a
imprescind
dibilidade da presença dee pessoal da FR tanto do
o PG02, quannto do PG04
4, autorizado
o
e apto a tomar decissões em toodas as reun
niões a serem realizaddas com a comunidadee
quilombolaa do Degredo
o com a finallidade de traatar o tema indenização. A gerência do
d PG02 não
o
poderá darr continuidade à políticaa indenizató
ória sem a presença de membros do
o PG04 com
m
poder decisório;
o de quitaçãão parcial, conforme a
iv) As indeenizações deverão ser pagas mediante termo
extensão e natureza do
o dano, senddo vedada a submissão à assinatura dos atingido
os termos dee
quitação in
ntegral; à me
edida que noovos danos sejam
s
identificados, devvem ser incorporados ao
o
processo de reparação integral;
d
o do Cadastrro Integrado
o
v) A políticca indenizatória deve seer efetuada de modo desvinculado
(PG01) e do
o PIM (PG 02
2).

m consideraddas na elabo
oração da metodologia
m
dda política in
ndenizatóriaa
Passee‐se as diretrizes a serem
da Co
omunidade Remanescen
R
te de Quilom
mbo do Degredo (ECQ, p.. 160).

IV.

DIRETRIZZES PARA A POLÍTICA
A INDENIZA
ATÓRIA DA COMUNIDA
ADE QUILOM
MBOLA DO
O
DEGRED
DO

Direttrizes Gerais
9
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1.

A política indenizatórria deve reeconhecer o modo de vida tradiicional da comunidadee
quilombolaa do Degredo e incorporrar tais especificidades ao
a longo de ttodo o seu processo.
p
Ass
medidas indenizatória
i
as propostaas não pod
dem descon
nsiderar em
m momento
o algum ass
especificidades da comunidade eem questão
o, nem as preocupaçõe
p
es levantada
as por seuss
membros, garantindo‐‐se sempre o direito de esclarecimen
e
nto e de respposta, além do acesso à
informação
o.

2.

A Fundação Renova de
eve acompa nhar e apoiar a CRQ De
egredo dura nte todo o processo dee
construção
o da política indenizatóriia, em absoluta boa‐fé e com o nítiddo objetivo de que umaa
solução adequada seja alcançada a o final do prrocesso (Convenção n˚ 1669 OIT, art. 6.2).
6

3.

o de medidas propostoo e acordado
o pela política indenizaatória em qu
uestão devee
O conjunto
respeitar a “integridad
de dos valorees, práticas e instituiçõe
es desses poovos” (Conve
enção n˚ 169
9
OIT, art.5, “b”).
“

4.

A política indenizatórria deve recconhecer ass práticas dessa
d
comu nidade de modo a (i))
reconhecerr que os efeitos do rom pimento da barragem de Fundão sãão geradoress de danos –
portanto, passíveis de
e reparação e indenizaçção – e que são danos de natureza simbólica,,
cultural, reeligiosa, mora
al, social e e conômica, que atingem de forma esppecífica as comunidadess
tradicionais e (ii) não
o impor, e m hipótese
e alguma, sobre
s
essas comunidad
des ônus e
exigências comprobatórias que see mostrem impossíveis
de serem reealizados ou
i
u que sejam
m
incompatívveis com os costumes e tradições daa CRQ Degre
edo, como ppor exemplo,, a exigênciaa
de documeentação comprobatória i ncongruente
e com os modos de vida ttradicionais..

Direttrizes específficas

5.

O Plano de
d Consulta
a proposto pela CT‐IPCT e revisa
ado de acoordo com o Ofício nºº
01399/201
18/PGU/AGU
U (NT 009/20018 CT‐IPCT//CIF e Deliberação nº 2000/CIF) deve ser seguido,,
de modo que
q a comun
nidade seja consultada e participe efetivamentte em todas as fases dee
elaboração
o, implementtação e monnitoramento da política in
ndenizatóriaa, inclusive mediante
m
suaa
solicitação. As regras da
d política inndenizatória devem ser públicas, accessíveis e su
ubmetidas à
discussão ampla e participativa
(ex.: matriiz de danoss, critérios de valoração, direitoss
p
considerad
dos, parâmettros utilizadoos).

6.

A política indenizatória
a consistirá eem três etapas, sendo: i) identificaçãão do conjunto de riscos,,
impactos e danos sofridos pela coomunidade quilombola
q
do
d Degredo; ii) valoração
o material e
10
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imaterial dos
d riscos, impactos e danos; e iii) definição da metodoologia de destinação
d
e
pagamento
o da indeniza
ação;
7.

A identificaação do conjjunto dos daanos será realizada pela CRQ Degreddo, com o au
uxílio de suaa
assessoria técnica, se já tiver sido contratada e em atuaçã
ão, em diáloggo com os participantes
p
s
do GT‐Indeenização e com o PG0 2 e o PG04
4 da Fundaçção Renova,, e se dará a partir daa
validação, complementação e atu alização doss danos elen
ncados no ECCQ. Será considerado o
conjunto de
d riscos, im
mpactos e daanos materiiais e imateriais, individduais e colettivos, sendo
o
possível a incorporação
i
o de danos i dentificadoss ao longo do
o processo dda construção da políticaa
indenizatórria. Sendo identificadoss novos danos após o pagamento
p
ddas indeniza
ações, essess
deverão seer indenizado
os e incorporrados ao pro
ocesso de rep
paração integgral.

8.

Os parâm
metros para
a aferição dos danos devem considerar a autodecclaração, o
autorrecon
nhecimento e a tradicioonalidade. Reitera‐se
R
ser imprescinndível que a Fundação
o
Renova forrmule conjuntamente à CRQ Degredo, além do
o GT‐Indenizzação, uma metodologia
m
a
comprobattória dos dan
nos que conssidere a trad
dicionalidade
e e os modoss de vida da comunidadee
em tela, dado
d
que os
o valores, práticas e instituições são marca dores distin
ntivos destaa
comunidad
de e, portantto, cabe a eela, acima de
e qualquer outro,
o
explicaar e repassa
ar às demaiss
instituiçõess envolvidas no processoo reparatório
o tais informa
ações.

9.

No que tan
nge à valoraçção, devem sser empregadas metodologias de valloração mon
netária e não
o
monetária dos riscos, impactos
i
e ddanos materriais e imateriais, individ uais e coletiivos sofridoss
pela comun
nidade quilombola do Deegredo.

10.

Especificam
mente no qu
ue diz respeiito aos preju
uízos causad
dos à renda das famíliass, devem serr
considerad
das as pluriatividades impactadaas (pesca, agricultura, pecuária, apicultura,,
tecelagem,, turismo, co
omércio etc. ), levando em considera
ação seu carráter sazonal na geração
o
de renda e ocupação laboral, bem
m como tod
da a cadeia produtiva daas diferente
es atividadess
econômicaas exercidas no territórioo quilombolaa do Degredo
o; a título dee exemplo, para
p
a cadeiaa
produtiva da
d pesca, de
eve ser consiiderada, além
m da pesca, as atividadees exercidas na pré e no
o
pós capturra. Também devem ser consideradaas para fins de
d valoraçãoo nesta etap
pa as perdass
financeirass decorrentess dos aumenntos de gasto
os identificad
dos.

11.

A metodolo
ogia a ser de
esenhada devve atentar‐se
e à valoração
o de toda a ssorte de danos materiaiss
e imateriaiis relacionad
dos aos moddos de vida da
d comunida
ade que dialoogam e tran
nscendem ass
atividades meramente
e produtivas.. Nesse senttido devem ser consideerados os da
anos morais,,
existenciaiss, simbólicoss e aos projettos de vida.

12.

A metodo
ologia de desstinação e ppagamento da
d indenizaçã
ão será definnida coletiva
amente pelaa
CRQ Degreedo com o au
uxílio de sua assessoria técnica, se já tiver sido coontratada e em atuação,,
em diálogo
o com os pa
articipantes do GT‐Indenização e co
om o PG02 e o PG04 da
d Fundação
o
11
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Renova, deevendo conssiderar as m
múltiplas form
mas de organização e a rranjos das famílias dass
pessoas atingidas, deixxando ao criitério delas informar seu
u(s) represenntante(s) e composição,
c
,
sem prejuízzo da escuta
a individual dde cada comp
ponente, bem como as rrelações de dependência
d
a
existentes entre estes. Essa definiçção deverá respeitar
r
a ig
gualdade dee gênero e o tratamento
o
isonômico dos chefes de
d família, seem distinção
o da participa
ação dos cônnjuges na com
mposição daa
renda famiiliar para a so
olução de inddenização.
13.

Além de apoiar a CRQ
Q Degredo n a construção da política
a indenizatóória, a FR de
everá, ainda,,
apresentarr seu fluxo e prazos innternos7 parra apreciação de cada uma das ettapas acimaa
elencadas, e respectivo pagamentto das inden
nizações, evitando qualqquer possibillidade de see
posicionar contrária ao
os resultadoss, sob o argu
umento de desconhecimeento ou alienação dessee
processo. Havendo
H
disscordância ddos encaminhamentos e proposiçõees sobre a co
oncessão daa
indenização, bem como a quantia a ser paga, a FR deve emitir sua deecisão (i) individualizada,,
(ii) informaada, (iii) motiivada e (iv) ssujeita ao con
ntraditório e eventual im
mpugnação.

14.

A FR deve abster‐se de
e exigir a dessistência da ação
a
individu
ual previameente ao ofere
ecimento daa
proposta de
d acordo no âmbito da políticaa indenizató
ória. É gara ntido ao/à quilombolaa
atingido/a o direito de
e ingressarr com demanda judiciaiss indenizatóórias a qualq
quer tempo,,
inclusive no
o decorrer das negociaçõões de inden
nização e apó
ós eventual aacordo.

15.

Requer‐se que a polítiica indenizattória prevejaa um mecan
nismo de meediação (a ser
s custeado
o
pela Fundaação Renova
a) para dar ssuporte às negociações sobre
s
os val ores devidos à título dee
indenização. Para tanto, é de rigoor a observância dos princípios e reggras previsto
os na Lei dee
Mediação, aplicáveis aos procedim
mentos de mediação
m
judicial e privadda (Lei 1314
40/2015, art..
2º), quais sejam:
s
i) Im
mparcialidad
de do mediaador: o mediador deve agir
a de form
ma isenta e equidistante
e
e
das partes,
p
não podendo
p
inflluenciar seu trabalho por seus precoonceitos ou valores.
v
Paraa
a esccolha do mediador, sugeere‐se a elaboração de uma lista tríp lice pela CRQ
Q Degredo e
esco
olha final pela
a FR dentre aas possibilidaades apresen
ntadas pela ccomunidade
e;
ii) Issonomia enttre as parte s: pressupõe
e acesso à informação e atuação do
d mediadorr
para mitigar de
esequilíbrios informacio
onais. Reforçça‐se a impportância de
e assessoriaa
técnica e jurídiica aos atinngidos duraante a elaboração e nnegociações da políticaa
indenizatória;
iii) Oralidade:
O
a comunicaçção entre as
a partes é essencial; deve ser respeitada e
garantida a efetiva e ampla pparticipação e escuta da comunidadee quilombola
a;

7

Os p
prazos interno
os estabelecid
dos pela FR nãão podem ser superiores ao
os determinaddos nos encam
minhamentoss
desta NT.
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iv) In
nformalidade: as regras devem ser claras, públicas e definiddas conjunta
amente com
m
os

quilombolass

atingidoss,

que

po
oderão

propor

mudannças

e

fle
exibilizaçõess

proccedimentais;
v) Autonomia
A
da vontade daas partes: de
evem ser ved
dadas quaisqquer práticass de pressão,,
coaçção e coerção aos quillombolas attingidos para celebraçã o de acord
dos ou paraa
renú
úncia às açõe
es individuaiss;
vi) Busca
B
do con
nsenso: a addversariedade e competitividade devvem ser evittadas, sendo
o
neceessária a bu
usca pelo d iálogo consstrutivo e empatia; a FFundação Renova devee
recepcionar e an
nalisar as prropostas con
nstruídas pela CRQ Degrredo com o objetivo dee
alcan
nçar um consenso;
vii) Confidenciali
C
dade: é garaantida a proteção dos documentos e informaçõ
ões pessoais;;
neste caso, a confidenciaalidade é garantida com
c
relaçãoo ao acord
do firmado
o
indivvidualmente,, mas não em
m relação às regras e ava
aliações da p olítica;
viii)

Boa fé:
f a políticaa indenizató
ória deve serr construída de forma colaborativa,
c
,

assim
m como os outros
o
proceedimentos para
p
a reparação integraal dos atingiidos da CRQ
Q
Degrredo; as conssultas e sessõões de negociação não podem
p
ser m
meramente pro forma.

16.

c
a FR deverá arcar com o custeio dee
No caso dee a Assessoria Técnica n ão ter sido contratada,
especialistaas, quando demandado
d
pela CRQ De
egredo, para apoiar tecnnicamente o processo dee
construção
o da política indenizatóriaa. Na hipóte
ese de a Asse
essoria Técniica (AT) da CRQ
C Degredo
o
ser contraatada durante a elaborração e/ou implementa
ação da poolítica indenizatória, elaa
ingressará no GT para colaborar coom o processso, cabendo
o à CRQ Deggredo reavaliar, se acharr
necessário,, o papel e o formato dee participaçãão da FR no GT frente aoo escopo de
e atuação daa
AT.

17.

m relação aoo PG02 para
a elaborar e
No caso de a gerência do PG04 não ter auttonomia em
implementtar a política
a de indenizaação da CRQ
Q Degredo, a gerência ddo PG02 não
o poderá darr
continuidade a essa política sem
m a articullação constante com o PG04. Re
essalta‐se a
imprescind
dibilidade da presença dee pessoal da FR tanto do
o PG02, quannto do PG04
4, autorizado
o
e apto a tomar decissões em toodas as reun
niões a serem realizaddas com a comunidadee
quilombolaa do Degredo
o com a finallidade de traatar o tema indenização. A gerência do
d PG02 não
o
poderá dar continuida
ade à políticca indenizattória para a CRQ Degreedo sem a presença
p
dee
membros do
d PG04 com poder deecisório. Não
o obstante a imprescinddibilidade da
a articulação
o
entre os PG
G02 e PG04, caberá à ge rência do PG
G04 liderar a gestão e im
mplementação da políticaa
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indenizatórria em conssulta efetivaa, contato direto
d
e am
mpla particippação da CR
RQ Degredo
o
mediante sua
s organização social.
18.

As indenizaações deverã
ão ser pagas mediante te
ermo de quittação parciall, conforme a extensão e
natureza do
d dano, sen
ndo vedada a submissão
o à assinatura de termoss de quitação integral; à
medida qu
ue novos danos sejam identificados, devem ser incorpoorados ao processo
p
dee
reparação integral. O termo de q uitação deve
e considerarr a diferençaa entre dano cessado e
dano continuado. Essa matéria foi pacificada attravés da De
eliberação nºº 181/CIF, de
e 30 de julho
o
de 2018, daa NT 23/2018/CTOS/CIF e do Grupo Interdefenso
orial do Rio D
Doce (GIRD) nº 03/2018,,
as quais reeforçaram o fato de que “em um de
esastre comp
plexo como o presente, com certezaa
haverão dee vir à luz [d
danos futuroos] e, assim, ser objeto de complem
mentação ind
denizatória”..
Todo e quaalquer dano é indenizáveel até a cessação de sua causa, cabeendo à Funda
ação Renovaa
complementar o valorr daqueles jáá indenizado
os em caso de persistêência de sua origem, dee
modo que o termo de quitação m
mencione exp
pressamente
e os recortess de naturezza e duração
o
dos danos.

19.

A política in
ndenizatória
a deve ser re alizada desvvinculada do Cadastro Inttegrado (PG0
01) e do PIM
M
(PG02). Nãão sendo oss povos inddígenas e co
omunidades tradicionaiss incluídos no
n Cadastro
o
Integrado, tampouco sendo
s
o PIM
M adequado aos modos de vida traadicionais de
esses povos,,
reitera‐se a necessida
ade de umaa política indenizatória e um proceedimento de mediação
o
específicoss para a CRQ
Q Degredo, qque respeite as particula
aridades desssa comunida
ade e sejam
m
elaboradoss e implementados em aarticulação constante
c
en
ntre a gerênccia do PG02
2, do PG04 e
com a participação ativva da comun idade quilom
mbola do Deg
gredo.

V. EN
NCAMINHAM
MENTOS E RE
ECOMENDAÇÇÕES

1.

A política indenizatória apresentaada deve considerar e atender a todas as premissas
p
e
diretrizes apresentada
a
s nesta Notaa Técnica;

2.

A política indenizatória deve conttemplar pelo
o menos 3 etapas: i) e laboração da matriz dee
riscos, impactos e dan
nos; ii) valoraação dos risccos, impactos e danos ideentificados; iii) propostaa
de indenizaação dos risccos, impactoss e danos maateriais e imateriais, indiividuais e coletivos.

3.

A FR terá o prazo de um
m mês para vvalidação de
e cada entreg
ga, parcial ouu final, da CR
RQ Degredo,,
com apoio do GT‐Inden
nização, refeerente à estru
utura e ao co
onteúdo da ppolítica indenizatória.

4.

ulo indenizattório devem ter total ind
dependênciaa em relação
o aos valoress
Os valores pagos a títu
já pagos e ainda devido
os a título dee Auxílio Finaanceiro Emergencial, connforme determinação daa
Deliberação nº 111/CIFF.
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5.

Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades
Tradicionais CT-IPCT/CIF

A FR não poderá indenizar moradores quilombolas da CRQ Degredo e atendidos pelo PG 04
antes da definição e aprovação da política indenizatória específica tratada nessa NT.

6.

Encaminhamento ao CIF para que esta NT seja deliberada.

Brasília, 28 de fevereiro de 2020.

'f:.t::l!at~
Coordenadora da Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais
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