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EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA 

DE BELO HORIZONTE  

 

 

PROCESSO Nº 5026408-67.2019.8.13.0024  

 

 

A FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV), já devidamente 

qualificada nestes autos vem, respeitosamente, na condição de terceira 

interessada, juntar ao processo cópia do Produto 6 – 6º Relatório de Trabalho, 

atestando o cumprimento do contrato que tem por objeto a Operacionalização 

e Gerenciamento do Programa de Transferência de Renda (PTR) previsto na 

Cláusula 4.4.2 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao 

Rompimento das Barragens B-I, B-IV E B-IVA / Córrego do Feijão.  

 

Acrescenta a FGV que os Anexos I e II estão inseridos no próprio 

corpo do Relatório que ora se junta aos autos. 

 

Belo Horizonte, 16 de março de 2022 

 

 

Leonardo José Melo Brandão 
OAB/MG 53.684 
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Operacionalização e Gerenciamento do Programa de 
Transferência de Renda (PTR) previsto na Cláusula 4.4.2 do 
Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento 
das Barragens B-I, B-IV e B-IVA / Córrego do Feijão 
 
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Estaduais da 
Comarca de Belo Horizonte, Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria 
Pública de Minas Gerais (DPMG) - Instituições de Justiça (IJs) 
 
Produto 6 – 6º Relatório de Trabalho 
 
15 de março de 2022 
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FICHA TÉCNICA 

 

Objeto do Contrato 

Operacionalização e gerenciamento do Programa de 
Transferência de Renda (PTR) previsto na Cláusula 4.4.2 
do Acordo Judicial para reparação integral relativa ao 
rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IVA / Córrego do 
Feijão 

  

Data de Assinatura do Termo de Cooperação 03/09/2021 

  

Prazo de Execução  48 (quarenta e oito) meses 

  

Contratante 
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias 
Estaduais da Comarca de Belo Horizonte 

Compromitentes 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), 
Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública de 
Minas Gerais (DPMG) 

  

Contratada Fundação Getulio Vargas 

  

Coordenador Geral Irineu Rodrigues Frare 

  

Subcoordenador Geral André de Souza Coelho Gonçalves de Andrade 
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RESUMO EXECUTIVO 

 

Este documento corresponde ao 6º Relatório de Trabalho, sexto Produto previsto na Proposta de 

Prestação de Serviços da Fundação Getulio Vargas (FGV), atendendo ao compromisso assumido 

no bojo do Termo de Colaboração Técnica N° 001/21 firmado pela FGV e o Juízo da 2ª Vara da 

Fazenda Pública e Autarquias Estaduais da Comarca de Belo Horizonte, com a interveniência 

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), do Ministério Público Federal (MPF) e 

da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), tendo por objeto a Operacionalização e o 

Gerenciamento do Programa de Transferência de Renda (PTR) previsto na Cláusula 4.4.2 do 

Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e 

B-IVA / Córrego do Feijão. 

 

O objetivo deste Produto, portanto, é apresentar os resultados obtidos e as atividades realizadas 

entre os dias 03 de fevereiro de 2022 e 02 de março de 2022, na execução do Projeto de 

Operacionalização e Gerenciamento do PTR por parte da FGV, considerando a realização das 

atividades de cada Núcleo dentro dos cronogramas de atividades propostos e previstos. 

 

O Quadro 1 abaixo apresenta, de forma resumida, as atividades realizadas em conformidade com 

os cronogramas de execução apresentados na Proposta de Gerenciamento do PTR Subscrita 

por Fundação Getulio Vargas, constante do Anexo I do Termo de Colaboração Técnica N° 

001/21: 

 

Quadro 1 

Quadro Demonstrativo de Ações Realizadas 

Atividade Status 
Atividades 
Associadas 

Página 

Recebimento de banco de dados informatizado 
contendo dados de identificação, dados de 
qualificação e dados para pagamento das 
parcelas dos incluídos no PTR, conforme 
cadastro hoje gerido pela empresa Accenture, 
em apoio à Vale. 

Em andamento 
Migração de Dados 
 
Gestão de Cadastro 

8 

Envio dos dados ao Núcleo Operacional de 
Gestão de Recursos para operacionalização 
contábil. 

Em andamento 
Migração de Dados 
 
Gestão de Cadastro 

13 
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Atividade Status 
Atividades 
Associadas 

Página 

Estabelecimento de diretrizes de conformidade 
e fluxo de análise de cadastros para a aplicação 
das regras de diretrizes nos casos concretos, 
tendo em vista a existência de critérios 
positivos e negativos a entrada ou permanência 
no PTR, a serem formulados através das 
câmaras técnicas, reuniões e oficinas junto aos 
parceiros institucionais. 

Concluído 

Migração de Dados 
 
Gestão de Cadastro 
 
Análise de 
Conformidade 

16 

Migração do sistema de cadastros da base de 
dados da Vale/Accenture para o novo banco de 
dados 

Concluído 
Migração de Dados 
 
Gestão de Cadastro 

8 

Funcionalidade na plataforma online para 
consulta de dados dos incluídos no PTR 

Concluído Gestão de Cadastro 9 

Auditoria permanente dos cadastros por 
amostragem. 

Em andamento 
Análise de 
Conformidade 

14 

Ferramenta de processo administrativo para 
análise de cadastro, análise de qualificação, 
parecer de primeiro grau, revisão do parecer e 
envio ao Comitê Gestor para validação. 

Em andamento 

Gestão de Cadastro 
 
Análise de 
Conformidade 

11 

Início da análise dos casos que tiveram 
negativa ou bloqueio do pagamento 
emergencial no período de gestão da empresa 
Accenture. 

Em andamento Gestão de Cadastro 11 

Funcionalidade na plataforma online para 
consulta e alteração dos dados pessoais e 
dados de pagamento por parte de incluídos no 
PTR. 

Concluído 

Gestão de Cadastro 
 
Análise de 
Conformidade 

9 

Início da abertura para novos cadastros Em andamento Gestão de Cadastro 11 

Abertura de prazo para recurso por parte dos 
postulantes que tiveram suas negativas 
mantidas. 

Em andamento 
Análise de 
Conformidade 

14 

Início da análise das negativas em segundo 
grau conforme entrega de documentação 
complementar pelos postulantes. 

Em andamento 
Análise de 
Conformidade 

14 

Operacionalização contábil do pagamento pela 
FGV a partir da base da Vale/Accenture, com 
recursos disponíveis em saldo bancário para 
execução do PTR. 

Em andamento Gestão Contábil 17 

Relatórios mensais sobre os valores aplicados, 
os valores pagos, saldo existente e projeções 
sobre a capacidade de pagamento e a 
longevidade do PTR. 

Em andamento 

Gestão Contábil 
 
Apoio à Gestão 
Financeira 

Anexo 
1 

Lançamento da plataforma online para 
transparência das informações do PTR, 
incluindo relatórios mensais sobre os valores 
aplicados, os valores pagos, saldo existente e 
projeções sobre a capacidade de pagamento e 
a longevidade do programa. 

Em andamento 

Gestão Contábil 
 
Apoio à Gestão 
Financeira 

16 
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Atividade Status 
Atividades 
Associadas 

Página 

Funcionalidade na plataforma online para 
emissão de comprovantes de pagamento 
anuais para declaração junto ao Imposto de 
Renda, se necessário. 

Em andamento 

Gestão Contábil 
 
Apoio à Gestão 
Financeira 

16 

Funcionamento da central de atendimento 
telefônico 

Em andamento 
Presença 
Permanente 

21 

Atendimento via WhatsApp Em andamento 
Presença 
Permanente 

19 

E-mail da FGV dedicado ao atendimento Em andamento 
Presença 
Permanente 

19 

Equipes volantes Em andamento Trabalho de Campo 22 

Pontos focais para contato Em andamento 
Relações 
Institucionais 

22 

Canal de Ouvidoria Em andamento Ouvidoria 23 

Base da FGV em Brumadinho Em andamento 
Presença 
Permanente 

23 

 

Os capítulos a seguir detalham as atividades supracitadas, bem como as demais atividades em 

andamento de cada Núcleo Operacional de Trabalho. 
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1. Governança 

 

O Escritório de Projetos (Project Management Office - PMO), no período coberto por esse sexto 

relatório, concentrou suas atividades no monitoramento e controle do projeto, interagindo com todas 

as áreas envolvidas e dando suporte interno no registro das atividades, considerando ferramentas 

de gestão internas para gerenciamento do projeto. Entre elas, o processo de gestão de riscos 

continua em curso, com atualização dos riscos e oportunidades a cada mês junto aos responsáveis 

visando à apresentação trimestral nos produtos.  

 

Internamente, o acompanhamento de processos de cada núcleo operacional e das áreas de 

logística, comunicação e ouvidoria é um processo contínuo, envolvendo a verificação da 

conformidade no registro das ações, definições e ajustes de procedimentos, além de ações de 

documentação adequada do projeto. 
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2. Núcleo Operacional de Gestão de Dados 

 

O Núcleo Operacional de Gestão de Dados, no período coberto por este sexto relatório, concentrou 

seus esforços na geração e envio ao banco dos arquivos referentes aos pagamentos mensal 

(regular) e extraordinário (com ajustes de dados pessoais/bancários), bem como em atividades de 

homologação das funcionalidades dos canais de atendimento aos beneficiários. Entre estas últimas 

atividades podem ser destacadas o Portal PTR para consulta aos pagamentos recebidos e ajustes 

de procedimentos do Call Center, tanto da Unidade de Resposta Audível (URA) quanto nos recursos 

da ferramenta de CRM. 

 

No período deste relatório foram realizadas as seguintes reuniões externas: 

 

Tabela 2.1 

Reuniões Externas 

Data Assunto Participantes 

04/02/2022 
Reunião para alinhamento das necessidades do 

portal para a revisão dos Bloqueados PTR 
Equipe FGV e Equipe Vik Services 

08/02/2022 
Reunião CheckPoint do PTR – Desenvolvimento 

de funcionalidades do portal e CRM 
Equipe FGV e Equipe Vik Services 

09/02/2022 
Reunião para apresentação do desenvolvimento 

do CRM para análise dos bloqueados 
Equipe FGV e Equipe Vik Services 

15/02/2022 
Reunião CheckPoint do PTR – Desenvolvimento 

de funcionalidades do portal e CRM 
Equipe FGV e Equipe Vik Services 

22/02/2022 
Reunião CheckPoint do PTR – Desenvolvimento 

de funcionalidades do portal e CRM 
Equipe FGV e Equipe Vik Services 

 

2.1 Atividade 1 - Migração de Dados 

 

Considerando que, até o momento, desde o recebimento da listagem de bloqueados e negados, 

não houve compartilhamento de novas informações por parte da Vale, a atividade de Migração de 

Dados seria encerrada, com a ressalva de que não foram recebidas informações adicionais, 

especialmente de caráter documental, que possam comprovar a veracidade de todas as 

informações recebidas pela FGV. 

 

Foi realizada a migração final do sistema de cadastros da base de dados da Vale/Accenture para o 

novo banco de dados da FGV, sendo que todos os dados recebidos foram devidamente inseridos 
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no sistema, considerando a leitura, tratamento e importação na base de dados de pagamentos 

realizados no mês de fevereiro de 2022. 

 

No período de conclusão deste Relatório, chegou ao nosso conhecimento por comentário em grupo 

de WhatsApp mantido com as IJs, de que a Vale estaria disposta a transferir os documentos 

referentes aos beneficiários negados ou bloqueados, motivo único pelo qual esta atividade será 

mantida em andamento, até que possa ser confirmada a exatidão da informação. 

 

2.2 Atividade 2 - Gestão de Cadastro 

 

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas as 

seguintes atividades: 

 

SISTEMAS 

 

 Disponibilização do portal de nova área logada no Portal do PTR na qual o requerente 

pode consultar os seus dados cadastrais, bancários e histórico de pagamentos bem como 

dos beneficiários atrelados ao seu CPF, assim como os chamados abertos nos contatos 

realizados via Call Center. Nas imagens a seguir é possível verificar as telas 

desenvolvidas para acesso dos beneficiários e beneficiárias1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Todos os dados indicados nas imagens são meramente ilustrativos e não condizem com qualquer informação de beneficiário(a), sendo 
gerados apenas a título de testes e modelos. 
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Imagem 2.2.1 

Login no Portal do PTR (ptr.fgv.br) 

 

 

Imagem 2.2.2 

Consulta aos dados cadastrais 
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Imagem 2.2.3 

Consulta aos dados de pagamentos 

 

 

Imagem 2.2.4 

Consulta aos dados bancários 

 

 

 Abertura, no dia 15 de fevereiro de 2022, do processo de revisão/reanálise de benefício 

para os requerentes de benefício com status “Bloqueado”, através do Portal do PTR. 

Neste caso, ao acessar o sistema o usuário é perguntado sobre a solicitação de revisão 

do benefício, conforme Imagem 2.2.5: 
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Imagem 2.2.5 

Mensagem a usuário com o benefício bloqueado 

 

 A funcionalidade permite que o usuário atualize/inclua dados cadastrais e bancários, e 

anexe os documentos comprobatórios obrigatórios. Quando o Requerente conclui esses 

passos, é gerado um chamado que é direcionado para a FGV. O Requerente pode 

acompanhar o andamento do chamado através do próprio Portal do PTR, conforme 

ilustrado na Imagem 2.2.6: 
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Imagem 2.2.6 

Consulta aos chamados realizados 

 

 

 Considerando o início das atividades de trabalho de campo, está sendo desenvolvida uma 

ferramenta para realização offline, de novos cadastros que será entregue em março de 

2022, que permitirá que as equipes de campo registrem todos os dados e documentos 

necessários para a solicitação do benefício, sem a necessidade de estar conectado a 

uma rede ou internet, com uso de notebooks do Projeto. Solicitações referentes à revisão 

de benefício bloqueado e atualização de dados (contato e bancários) também poderão 

ser registradas nesta ferramenta; 

 

 Está sendo desenvolvida também funcionalidade para novos cadastros online, que será 

entregue em abril e permitirá que o usuário possa se inscrever no PTR seguindo o 

procedimento padrão de criação de novos usuários (a partir de validações com token via 

SMS e e-mail). Este processo ocorrerá em ambiente de acesso restrito a cada 

beneficiário, onde estará disponível a funcionalidade de solicitar o benefício para si 

próprio e seus familiares. O usuário deverá preencher os dados e anexar os documentos 

correspondentes ao critério pelo qual está solicitando o benefício. Quando o usuário 

concluir o preenchimento dos dados e anexar os documentos, um chamado será aberto 

no CRM e encaminhado para a FGV analisar a solicitação de novo benefício; 
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 Para a implementação das novas funcionalidades foram realizadas as seguintes 

atividades: 

 Ajustes na arquitetura da Base de Dados do sistema TIC de acordo com as 

necessidades de operação; 

 Ajustes na estrutura da API disponibilizada pelo sistema TIC de acordo com as 

necessidades de operação; e 

 Registro e definição de permissionamento de acesso de usuários na API. 

 

PAGAMENTO DE FEVEREIRO 

 

 Envio da remessa de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2022, com data de 

efetivação no dia 01 de fevereiro de 2022. Do total de 100.348 registros de pagamento, 

apenas 538 não foram realizados, o que representa 0,54% dos registros. A Tabela 2.2.1 

abaixo apresenta os resultados consolidados da remessa de fevereiro de 2022: 

 

Tabela 2.2.1 

Remessas Pagamento 01/2022 

Status Registros Valor (R$) 

Pago 99.810 R$        60.244.126,50 

Não Pago 538 R$             346.480,50 

Estornado 222 R$        140.592,00 

Não Pago 188 R$        125.593,50 

Rejeitado 128 R$          80.295,00 

Total Geral 100.348 R$        60.590.607,00 

Fonte: FGV. 

 

 Envio de remessa de pagamentos retroativos para os meses de referência de novembro, 

dezembro, janeiro, fevereiro e adiantamentos com data de efetivação em 22 de fevereiro 

de 2022. Esta remessa considera todas as atualizações de dados bancários obtidas até 

o dia 16 de fevereiro de 2022. Foram considerados um total de 2.351 (dois mil trezentos 

e cinquenta e um) registros de pagamentos com 231 (duzentos e trinta e um) efetivamente 

pagos, o que correspondeu ao montante de R$ 171.045,50, conforme apresentado na 

Tabela 2.2.2: Esse índice de pagamentos não efetivados repete os meses anteriores com 

D4Sign 5c6e833f-696f-433f-94fe-39666bf6e5d3 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Num. 8893308038 - Pág. 15Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 16/03/2022 10:57:28
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031610572832300008889600407
Número do documento: 22031610572832300008889600407

 

 
15 / 61 

 
FGV Projetos CE Nº 0234/22 

Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 
copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

. 

ligeira melhora, tendo em vista a recuperação de novas informações sobre os 

beneficiários. 

 

Tabela 2.2.2 

Remessas Pagamento Retroativos 

Mês de Referência Registros Pago Não Pago 

Novembro 427 26 401 

Dezembro 436 26 410 

Janeiro 473 45 428 

Lote de Adiantamento 476 46 430 

Fevereiro 539 88 451 

Total Geral 2.351 231 2.120 

Fonte: FGV. 

 

2.3 Atividade 3 - Análise de Conformidade 

 

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas as 

seguintes atividades: 

 

 Início das atividades de análise dos casos que tiveram negativa ou bloqueio do 

pagamento emergencial no período de gestão da empresa Accenture por meio dos 

protocolos dos pedidos no sistema da Vik Services; 

 

 Foram analisados 68 (sessenta e oito) casos de negativa ou bloqueio no mês de fevereiro 

de 2022, conforme apresentado na Tabela 2.3.1: 

 

Tabela 2.3.1 

Pedidos de Revisão 

Situação Registros 

Deferidos 24 

Indeferidos 10 

Em exigência 34 

Total  68 

Fonte: FGV. 
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 Início da inclusão de novos beneficiários. Foram recebidos 202 (duzentos e dois) pedidos 

desde o dia 18 de fevereiro de 2022, conforme apresentado na Tabela 2.3.2: 

 

Tabela 2.3.2 

Pedidos de inclusão – critério: familiares de vítimas fatais 

Situação Registros 

Deferidos 166 

Indeferidos 11 

Em exigência 25 

Total  202 

Fonte: FGV. 

 

 O fluxo de trabalho das análises está representado na Imagem 2.3.3: 

 

Imagem 2.3.3 

Fluxo de trabalho de análise de cadastros 

 

 

 Início do levantamento de requisitos funcionais para o desenvolvimento de um dashboard 

(painel de controle) que possa, em tempo real, cruzar as informações geradas pelos 

pagamentos mensais incluindo análise de conformidade e correção do valor do 

pagamento, de forma a implementar uma auditoria permanente na base de dados e nos 

fluxos de trabalho referentes aos pagamentos, análises e revisões. 
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3. Núcleo Operacional de Gestão de Recursos 

 

O Núcleo Operacional de Gestão de Recursos, no período coberto por esse sexto relatório, 

concentrou suas atividades na atualização dos cadastros, operacionalização dos pagamentos e 

controle contábil e financeiro da aplicação. 

 

No mês de fevereiro de 2022 foram atualizados 167 (cento e sessenta e sete) cadastros de 

beneficiários para fins de regularização de pagamento. A Tabela 3.1 a seguir apresenta os 

principais resultados dos contatos realizados no período coberto por este quarto relatório: 

 

Tabela 3.1 

Contatos realizados no mês de fevereiro de 2022 

Canais Resultados 

Cadastros atualizados 167 

E-mails em triagem 234 

Chamados do call center concluídos 225 
Elaborado pela FGV. 

 

3.1 Atividade 5 - Gestão Contábil 

 

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas pela 

equipe técnica da FGV as seguintes atividades: 

 

 Operacionalização do processo de informe dos pagamentos para fins de Declaração do 

Imposto de Renda para os beneficiários que solicitarem; 

 Contabilização dos pagamentos realizados no período nos demonstrativos financeiros da 

FGV; e 

 Estruturação da área de transparência dos pagamentos realizados e resultados das 

aplicações no Portal do PTR. Essa área contemplará gráficos de desempenho das 

aplicações e fluxos de pagamentos realizados e projeções futuras de pagamentos. 
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3.2 Atividade 6 - Apoio à Gestão Financeira 

 

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas pela 

equipe técnica da FGV as seguintes atividades: 

 

 Acompanhamento dos fluxos de pagamentos. Foram R$ 64.673.826,88 em saídas no 

mês de fevereiro de 2022, com resgates no valor total de R$ 62.871.857,00, referente ao 

pagamento regular dos benefícios e R$ 1.801.969,88 referente ao valor desembolsado 

para os pagamentos retroativos por problemas cadastrais/técnicos. Ambos os valores 

estão discriminados e detalhados no Anexo III. 

 

 Acompanhamento das aplicações dos recursos. Foi investido no Fundo Turquesa em 05 

de novembro de 2021 o valor de R$ 1.984.342.284,50. No dia 13 de dezembro de 2021 

foi realizada uma nova aplicação no valor de R$2.340.865.000,00. Já no dia 25 de 

fevereiro de 2022 foi realizada uma aplicação de R$3.095.000,00, esta última 

correspondente ao saldo das parcelas dos benefícios que não foram concretizados no dia 

22 de fevereiro; 

 

 Acompanhamento do desempenho do Fundo Turquesa no mês de fevereiro de 2022. A 

rentabilidade do Fundo no mês de fevereiro de 2022, até o dia 28, foi de 0,74%, o que 

representa 98,64% do CDI. Já a poupança apresentou uma rentabilidade de 0,50% no 

mesmo período, representando 66,70% do CDI (Apêndice 2 do Anexo I); 

 

 Acompanhamento do desempenho em termos financeiros do Fundo Turquesa. 

Considerando o período entre 01 e 28 de fevereiro, o rendimento líquido da aplicação do 

Fundo Turquesa foi R$ 29.948.765,85. Nesse período, a aplicação em poupança teria 

rendido R$20.246.452,91. Em valores absolutos, o rendimento do Fundo está acima da 

poupança em R$ 9.702.312,95, gerando um resultado de remuneração variável de 

R$1.164.277,55 (12% dos R$ 9.702.312,95). 

 
Para maiores detalhes, favor verificarem as informações contidas no “Anexo I - Relatório de 

Movimentações Financeiras (fevereiro de 2022)”.  
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4. Núcleo Operacional de Relacionamento 

 

O Núcleo Operacional de Gestão de Relacionamento, no período coberto por esse sexto relatório, 

trabalhou na manutenção da continuidade de suas atividades junto às Assessorias Técnicas 

Independentes (ATIs), Instituições de Justiça (IJs) e beneficiário(a)s, movimentos sociais e 

sociedade civil para compreensão das especificidades de cada território, necessárias para o 

trabalho de campo, em especial no que refere a processos de inclusão de beneficiário(a)s no 

Programa. 

 

No período deste relatório foram realizadas as seguintes reuniões externas: 

 

Tabela 4.1 

Reuniões Externas 

Data Assunto Participantes 

03/02/2022 
Reunião NACAB – Processos de 

Inclusão R3 
Equipes NACAB e FGV 

03/02/2022 
Reunião com movimentos Sociais – 

Processos de Inclusão 
Movimentos Sociais e Equipe FGV 

04/02/2022 Reunião no Shopping da Minhoca 
Equipe NACAB, lideranças locais e 

atingido(a)s e Equipe FGV, 

04/02/2022 
Reunião Comunidade Quilombola do 

Quilombo de Pontinha 

Associação Quilombola do Quilombo 

de Pontinha e Equipe FGV 

05/02/2022 
Visita Região Episcopal Nossa Senhora 

do Rosário - RENSER 
Bispo Dom Vicente e Equipe FGV 

07/02/2022 
Reunião sobre PCTs com 

Compromitentes 
DPMG, MPF e Equipe FGV 

11/02/2022 

Reunião PTR/FGV - SEPLAG/Comitê 

Pró Brumadinho – Alinhamento sobre 

Manual de Critérios 

SEPLAG e Equipe FGV 

15/02/2022 

Reunião com Secretarias de Estado de 

Minas Gerais, Autarquias e Empresas 

Públicas sobre emissão pelos órgãos 

Representantes das Secretarias de 

Estado de Minas Gerais de 

Planejamento, Educação, Saúde e 
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Data Assunto Participantes 

públicos de documentação exigida no 

cadastramento do PTR 

Agricultura, EMATER, Defensoria 

Pública de Minas Gerais, Equipe FGV 

21/02/2022 
Reunião para tratar de cadastramento - 

Região 2 
Equipes AEDAS e FGV 

21/02/2022 

Reunião para tratar do cadastramento - 

Região 2 e processo de desbloqueio das 

pessoas atingidas no PTR 

Movimentos Sociais e Equipe FGV 

21/02/2022 
Reunião para tratar do Cadastramento 

dos Familiares de Vítimas Fatais 
AVABRUM e Equipe FGV 

23/02/2022 
Reunião de alinhamento sobre critérios 

do PTR 
Equipes NACAB e FGV 

23/02/2022 

Reunião com representantes das 

comissões de Atingidos da R3 para tratar 

dos novos Critérios de inclusão no PTR 

e esclarecimentos 

Comissões de Atingidos da R3, Equipes 
NACAB e FGV 

23/02/2022 

Reunião com a Defensoria Pública da 

União e representantes das 

Comunidades Quilombolas, 

Comunidade de Pontinha, Beira Córrego 

e Retiro dos Moreiras sobre o 

cadastramento e inclusão das 

comunidades no PTR 

Defensoria Pública da União – DPU, 
Representantes das comunidades 

Quilombolas e Equipe FGV 

 

4.1 Atividade 7 - Presença Permanente 

 

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas as 

seguintes atividades: 

 

 Criação de um FAQ sobre o Manual de Aplicação dos Critérios especificamente quanto 

ao trabalho de campo no Portal do PTR (https://www18.fgv.br/ptr/#tire-suas-duvidas); 
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 Atualização do Portal do PTR com a inclusão das notas oficiais, do Manual de Aplicação, 

dados do pagamento de fevereiro de 2022 e FAQ voltado a solucionar dúvidas sobre as 

regras e o processo de cadastro para inclusão no programa; 

 Atendimento à imprensa, considerando os seguintes veículos: Folha de S. Paulo, Valor, 

CNN Brasil, BandNews FM, Agência Brasil, nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2022; 

 Disponibilização do e-mail para cadastramento no PTR exclusivamente para familiares 

das vítimas fatais: “familiaresnoptr@fgv.br”, divulgado junto a Avabrum e ATIs; 

 Disponibilização de cadastramento para inclusão prioritária no PTR das pessoas 

atingidas que tiveram o pagamento emergencial bloqueado via Portal do PTR. 

 

No período coberto por esse sexto relatório, todos os e-mails com dúvidas dos atingidos e atingidas 

foram classificados por temas estão detalhados na Tabela 4.1.1 a seguir: 

 

Tabela 4.1.1 

Classificação de mensagens recebidas na caixa de e-mail: pagamentoptr@fgv.br  

Fevereiro/2022 

Assunto 
Quantidade de E-

mails 
Atualização de conta para recebimento - ouvidoria PTR 60 

Atualização de dados cadastrais – ouvidoria PTR 73 

Solicitação de desbloqueio – ouvidoria PTR 596 

Inclusões no PTR – ouvidoria PTR 16 

Dúvidas e informações – ouvidoria PTR 417 

Validação de e-mail – ouvidoria PTR 13 

Documentos PTR – ouvidoria PTR Inclusões  30 

Fora da base de dados – ouvidoria PTR 17 

Exclusões do PTR/falecimento de beneficiário(a) – ouvidoria PTR 47 

Pró-reitoria de ensino FGV cursos – reclame aqui 8 

FGV concurso – ouvidoria FGV 3 

Casos especiais – ouvidoria PTR 315 

Contestação de pagamento – ouvidoria PTR 129 

NRA – ouvidoria PTR 17 

Judicializados – ouvidoria PTR 7 

Vítimas fatais – ouvidoria PTR 2 

Validação de e-mail – ouvidoria PTR 14 

Total de E-mails Recebidos 1.765 
Total de E-mails Respondidos 1.571 

Notas: 

OBS 1: Na tabela acima, a margem de diferença do total de e-mails recebidos e respondidos, correspondente ao total de 

193, contempla e-mails duplicados, triplicados, quadruplicados, já respondidos em primeiro contato estabelecido ou e-mails 

sem corpo ou informações. 

OBS 2: Todos os e-mails são respondidos conforme planilha de respostas que inclui informações obrigatórias para resposta 

a cada uma das hipóteses. 

Fonte: FGV. 
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Tabela 4.1.2 

Classificação de mensagens recebidas na caixa de e-mail: familiaresnoptr@fgv.br 

Fevereiro/2022 

Assunto 
Quantidade de E-

mails 

Documentação 125 
E-mails sem Documentação 28 

E-mails Repetidos 27 
Documentos Ilegíveis 3 

Total de E-mails Recebidos 183 

Total de E-mails Respondidos 183 

 

Tabela 4.1.3 

Classificação de mensagens recebidas na caixa de e-mail: documentosptr@fgv.br 

Fevereiro/2022 

Assunto 
Quantidade de E-

mails 

E-mails Recebidos 1.035 
E-mails em Triagem 234 

Cadastros Bancários Atualizados 684 
E-mails não Lidos  89 

Total de E-mails Recebidos 1.035 
Total de E-mails Respondidos 183 

 

 No período coberto por este relatório, todas as ligações recebidas pelo Call Center, foram 

classificadas por temas, detalhadas na Tabela 4.1.4 a seguir: 

 

Tabela 4.1.4 

Classificação das Ligações Recebidas 02/2022 

Assunto 
Quantidade de 

Ligações 
% 

Benefício Negado ou Bloqueado 442 18,4% 

Não recebeu o benefício (PTR) 171 7,1% 

Queda de ligação/muda/Engano 177 7,4% 

Alteração de Cadastro 569 23,7% 

Alteração Dados Bancários 94 3,9% 

Pagamentos atrasados PE 20 0,8% 

Data de Pagamento 38 1,6% 

Valor do Benefício 97 4,0% 

Não tabulado 64 2,7% 

Cadastro de Novos Beneficiários 30 1,3% 

Duração do Beneficio 8 0,3% 

Óbito 18 0,8% 
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Assunto 
Quantidade de 

Ligações 
% 

Teste de Ura 80 3,3% 

Consulta de chamado 293 12,2% 

Denúncia 2 0,1% 

Portal PTR 295 12,3% 
Qtd. Ligações Recebidas 2398  

TMA (Min) 7,1 
Nota: TMA: Tempo Médio de Atendimento ou duração média da chamada 

Fonte: FGV. 

 

4.2 Atividade 8 - Trabalho de Campo 

 

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas as 

seguintes atividades: 

 

 04/02/2022: Visita às comunidades do Shopping da Minhoca e do Quilombo da Pontinha, 

conforme registros fotográficos apresentados no Anexo II: 

 10/02/2022: Visita de equipes de campo da FGV na Comunidade do Shopping da 

Minhoca para apresentar o Manual de Aplicação dos Critérios do PTR e esclarecer 

dúvidas sobre o cadastramento; 

 11/02/2022: Visita de equipes de campo da FGV no Quilombo da Pontinha para 

apresentar o Manual de Aplicação dos Critérios do PTR, esclarecer dúvidas sobre o 

cadastramento e atender o protocolo de consulta pela FGV; 

 22/02/2022: Cadastramento presencial no Shopping da Minhoca: recebidos 97 

requerimentos de inclusão no PTR; 

 23/02/2022: Cadastramento presencial no Shopping da Minhoca: recebidos 85 

requerimentos de inclusão no PTR; e 

 24/02/2022: Cadastramento presencial no Shopping da Minhoca: recebidos 92 

requerimentos de inclusão no PTR, totalizando 274 requerimentos de inclusão na 

comunidade em 3 (três) dias de atendimento presencial. 

 

4.3 Atividade 9 - Relações Institucionais 

 

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas as 

seguintes atividades: 
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 03/02/2022: Envio de Comunicação Externa FGV Projetos N° 6/22 para Instituições de 

Justiça para apresentação da versão final do Manual Aplicação de Critérios do PTR; 

 15/02/2022: Envio de Comunicação externa FGV Projetos Nº 137/22 para AVABRUM, 

para apresentação do Manual de Aplicação dos Critérios do PTR e formulário para 

cadastramento dos familiares das vítimas fatais; 

 17/02/2022: Envio do Manual de Aplicação de Critérios do PTR – Formulário de 

Cadastramento PTR Familiares de Vítimas Fatais - INCLUSÃO enviado para DPMG e 

SEPLAG; 

 18/02/2022: Envio de Comunicação Externa FGV Projetos Nº 146/22, para as ATIs 

AEDAS, Instituto Guaicuy e NACAB em resposta ao ofício de solicitação de informações 

a respeito das poligonais definidas para recebimento do PTR e critérios de participação 

dos povos e comunidades de tradição religiosa ancestral de matriz africana; e 

 18/02/2022: Envio de e-mail para AEDAS com respostas as dúvidas sobre o PTR e 

questionamentos encaminhados pela ATI. 

 

Todas as correspondências, e-mails e missivas indicadas acima estão apresentados no Anexo III 

deste Relatório. 

 

4.4 Atividade 10 - Ouvidoria 

 

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas as 

seguintes atividades: 

 

 Início de operação da área de Ouvidoria no Portal do PTR, além do e-mail 

ouvidoriaptr@fgv.br, qualificando o canal de relacionamento, sendo viabilizada a 

manifestação de atingidos e atingidas através do Portal do PTR (www.fgv.br/ptr), o que 

consolida a possibilidade de diálogo direito entre população atingida e a FGV. 
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4.5 Atividade 11 - Base da FGV em Brumadinho 

 

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas as 

seguintes atividades: 

 

 Conclusão da obra das adequações na Base de Atendimento em Brumadinho no dia 18 

de fevereiro de 2022, conforme imagens abaixo: 

 
Imagem 4.5.1 

Conclusão das Adequações Base de Atendimento 
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Imagem 4.5.2 

Conclusão das Adequações Base de Atendimento 
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5. Considerações Finais 

 

No período coberto por esse sexto relatório, destaca-se o início do cadastramento presencial via 

formulário de novos beneficiários, bem como a abertura da possibilidade, via ferramenta online, de 

recadastramento de pessoas que tiveram benefício bloqueado no passado.  

 

Considerando o período entre 01 e 28 de fevereiro, o rendimento líquido da aplicação do Fundo 

Turquesa foi R$ 29.948.765,85, já a poupança renderia nesse período R$ 20.246.452,91. Em 

valores absolutos, o rendimento do Fundo está acima da poupança em R$ 9.702.312,95, gerando 

um resultado de remuneração variável de R$ 1.164.277,55 (12% dos R$ 9.702.312,95). 

 

Em relação aos próximos passos, destaca-se a análise do primeiro grupo de atingidos que tiveram 

benefício bloqueado, bem como o pagamento do primeiro grupo de novos beneficiários, iniciando 

por familiares de vítimas fatais e o Shopping da Minhoca. Nos próximos meses, o projeto terá grande 

foco no desbloqueio de benefícios e inclusão de novos beneficiários. 
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Anexo I - Relatório de Movimentações Financeiras (fevereiro de 2022) 
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1. Descrição e Rentabilidade do Fundo Turquesa 

 

Este documento corresponde ao 4º relatório de desempenho da aplicação financeira dos recursos 

do Programa de Transferência de Renda (PTR) previsto na Cláusula 4.4.2 do Acordo Judicial 

para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA / Córrego do 

Feijão. 

 

A Fundação Getulio Vargas (FGV), atendendo ao compromisso assumido no Termo de Colaboração 

Técnica N° 001/21 firmado no dia 03 de setembro de 2021 pela FGV e pelo Juízo da 2ª Vara da 

Fazenda Pública e Autarquias Estaduais da Comarca de Belo Horizonte, com a interveniência do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), do Ministério Público Federal (MPF) e da 

Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), doravante denominadas de Instituições de Justiça 

(IJs), apresenta neste relatório o resultado financeiro dos pagamentos realizados e da aplicação 

dos recursos.  

 

Com os recentes aumentos da taxa SELIC, a perspectiva é que o rendimento do Fundo Turquesa 

se estabilize ao redor dos 98% do CDI. Em 28/02/2022, o Fundo possuía R$ 8.551.399.052,66 de 

patrimônio líquido e uma rentabilidade acumulada de 5,45% nos últimos 12 meses, ou 

aproximadamente 96,72% do CDI, como é possível observar na Figura 1.1, abaixo: 

 

Figura 1.1 - Rentabilidade Acumulada nos Últimos 12 Meses 

 

Fonte: ANBIMA 
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A Tabela 1.1 apresenta o comparativo da rentabilidade do FIC Turquesa e da Poupança, 

considerando como referência o mês de fevereiro de 2022. A primeira coluna apresenta o resultado 

referente ao último mês (período que compreende 01/02/2022 até 28/02/2022), nesse período o 

rendimento do FIC Turquesa foi de 0,74% e o da poupança foi 0,50%. A última coluna apresenta o 

comparativo, considerando o início da aplicação dos recursos do PTR no FIC Turquesa que ocorreu 

no dia 05 de novembro. Nesse período, o do FIC Turquesa apresentou um retorno de 2,70% e a 

poupança de 1,43%. 

 

Tabela 1.1 - Resultados para o Fundo Turquesa 

Investimentos 

Retorno (%) 

Mês Ano 12 meses 24 meses 
05/11/2021 a 
28/02/2022 

Caixa Turquesa 
Corporativo FIC Renda 
Fixa 

0,74 1,47 5,45  - 2,70 

Poupança (Selic) 0,50 1,06 3,84 5,47 1,43 

Fonte: Elaborado pela FGV com dados da CAIXA e da ANBIMA. 
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2. Principais Resultados, Pagamentos e Custos 

 

Como já mencionado na seção 1, acima, o Fundo Turquesa foi o escolhido pelas IJs com base na 

análise realizada pela FGV para aplicação dos recursos do PTR até a estruturação do fundo 

exclusivo. As aplicações iniciaram em 05/11/2021 com o valor de R$ 1.984.342.284,50, tendo sido 

aplicado mais R$ 2.340.865.000,00 em 13/12/2021. Considerando o período entre 01 e 28 de 

fevereiro de 2022, o rendimento líquido da aplicação do Fundo Turquesa foi R$ 29.948.765,85. Já 

uma aplicação em poupança teria rendido nesse mesmo período um valor estimado de R$ 

20.246.452,91. Em valores absolutos, o rendimento do Fundo está acima daquele da poupança em 

R$ 9.702.312,95, gerando um resultado de remuneração variável de R$ 1.164.277,55 para a FGV 

(12% dos R$9.702.312,95).  

 

No mês de fevereiro de 2022 houve um depósito retroativo no dia 22 de fevereiro de 2022, além 

dos depósitos regularmente feitos no início de cada mês. A razão de tal depósito retroativo é para 

acertar algumas parcelas em atraso relativas aos meses de novembro de 2021, dezembro de 2022, 

janeiro de 2022 e fevereiro de 2022. O valor desembolsado no início do mês para o pagamento 

regular dos benefícios foi de R$ 62.871.857,00 e o valor desembolsado para os pagamentos 

retroativos por problemas cadastrais/técnicos no montante de R$ 1.801.969,88. A Tabela 2.1 abaixo 

mostra com mais detalhes as movimentações para os valores do PTR investidos no Fundo 

Turquesa, como as aplicações, resgates e rendimento. 

 

Ainda mais, destaca-se o alto índice de sucesso para os pagamentos realizados ao longo de janeiro 

de 2022. Aproximadamente 99,5% dos beneficiários foram pagos no pagamento regular, enquanto 

os não pagos, estornados e rejeitados foram de 538 beneficiários. Destaca-se também o desafio 

de solucionar alguns pagamentos retroativos com uma taxa de sucesso baixa. A Tabela 2.2 resume 

a situação de pagamento dos beneficiários. 

 

Tabela 2.1 - Movimentações para o Fundo Turquesa 

Data 
Saldo Valor Valor Rendimento 

(D) 

Saldo 

 Inicial (A) Aplicado (B) Resgatado (C) Disponível 

05/11/21    1.984.342.284,50      1.984.342.284,50 

08/11/21     (15.794.614,50)  569.962,50  1.969.117.632,50 

16/11/21     (23.010.075,00)  2.832.389,84  1.948.939.947,34 
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30/11/21        5.605.115,89  1.954.545.063,23 

Nov.2021                            -   1.984.342.284,50 (38.804.689,50)  9.007.468,23  1.954.545.063,23 

01/12/21     (54.751.675,00)  561.790,81  1.900.355.179,04 

13/12/21    2.340.865.000,00    4.580.274,92  4.245.800.453,96 

14/12/21     (900.000,00)  1.456.301,89  4.246.356.755,85 

21/12/21     (2.504.164,11)  7.271.583,63  4.251.124.175,37 

31/12/21        11.657.026,48  4.262.781.201,85 

Dez.2021  1.954.545.063,23  2.340.865.000,00 (58.155.839,11)  25.526.977,73  4.262.781.201,85 

03/01/22     (54.940.050,00)  2.962.349,83  4.210.803.501,68 

17/01/22     (126.654.205,07)  13.673.143,09  4.097.822.439,70 

19/01/22    3.531.482,84    1.898.256,48  4.103.252.179,02 

26/01/22     (3.787.409,75)  6.647.745,68  4.106.112.514,95 

31/01/22        4.245.040,61  4.110.357.555,56 

Jan.2022  4.262.781.201,85  3.531.482,84 (185.381.664,82)  29.426.535,69  4.110.869.409,38 

01/02/22     (62.871.857,00)    4.047.997.552,38 

22/02/22     (1.801.969,88)    4.046.195.582,50 

25/02/22    3.095.000,00      4.049.290.582,50 

28/02/22        29.948.765,86  4.079.239.348,36 

Fev.2022  4.079.239.348,35  3.095.000,00 (64.673.826,88)  29.948.765,86  4.079.239.348,36 

Fonte: Elaborado pela FGV com dados da CAIXA. 

 

Tabela 2.2 - Número de beneficiários pagos, não pagos, estornados e rejeitados 

Status Fev/22 - Regular Fev/22 - Retroativo 

Estornado 222 879 

Não Pago 188 821 

Pago 99.809 231 

Rejeitado 128 420 

Total Geral 100.347 2.351 

% Pagos 99,46% 9,83% 

Fonte: Elaborado pela FGV. 
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3. Conclusão 

 

Com a expectativa de aumento da taxa SELIC nos próximos meses – hoje em 10,75% a.a., mas 

com expectativa de fechar o ano de 2022 em 12,25% a.a. de acordo com o Boletim Focus – espera-

se que a rentabilidade do Fundo Turquesa aumente ainda mais ao longo de 2022. Neste janeiro, o 

investimento no fundo Turquesa rendeu R$ 9.702.312,95 acima do rendimento esperado da 

poupança, gerando um resultado de remuneração variável de R$ 1.164.277,55 (12% dos R$ 

9.702.312,95).  

 

Em relação aos próximos passos, destaca-se novamente o caráter temporário da aplicação no 

Fundo Turquesa até a constituição de Fundo Exclusivo a ser gerido pela CAIXA para investimento 

dos recursos do Programa de Transferência de Renda. Para isso, haverá a constituição do 

Comitê de Investimentos, cujo objetivo é auxiliar as Instituições de Justiça (IJs) e a FGV no 

monitoramento e acompanhamento dos recursos do PTR. O objetivo é aumentar o nível de 

governança, melhorando a transparência na gestão do PTR, definindo procedimentos continuados 

que permitem à gestão fornecer informações claras aos diversos interessados no gerenciamento 

dos recursos do PTR. 
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APÊNDICE 1 - COMPARATIVO DO FIC TURQUESA COM POUPANÇA PARA O MÊS 

DE FEVEREIRO DE 2022 
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APÊNDICE 2 - EXTRATO SIMPLIFICADO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA A CONTA DO PTR GERIDA PELA FGV NO 

FUNDO TURQUESA 

  

D4Sign 5c6e833f-696f-433f-94fe-39666bf6e5d3 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Num. 8893308038 - Pág. 39Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 16/03/2022 10:57:28
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031610572832300008889600407
Número do documento: 22031610572832300008889600407

 

 
39 / 61 

 
FGV Projetos CE Nº 0234/22 

Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 
copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

. 

 

D4Sign 5c6e833f-696f-433f-94fe-39666bf6e5d3 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Num. 8893308038 - Pág. 40Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 16/03/2022 10:57:28
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031610572832300008889600407
Número do documento: 22031610572832300008889600407

 

 
40 / 61 

 
FGV Projetos CE Nº 0234/22 

Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 
copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 3 - REGRAS DE REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS DE POUPANÇA DO 

BACEN 
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Fonte: https://www4.bcb.gov.br/pec/poupanca/poupanca.asp?frame=1 
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APÊNDICE 4 - RENTABILIDADE DA POUPANÇA 
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Fonte: https://www4.bcb.gov.br/pec/poupanca/poupanca.asp?frame=1 

 

A taxa de referência da poupança para o mês de fevereiro foi 0,5000%. Essa taxa representa a 

remuneração total para investimentos realizados na poupança entre 01 de fevereiro de 2022 e 28 

de fevereiro de 2022.  
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Anexo II - Registros Fotográficos das Visitas às Comunidades do 

Shopping da Minhoca e Quilombo da Pontinha 
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1. Registros Fotográficos das Visitas da FGV2 

 

Como indicado no presente Relatório, a FGV realizou diversas visitas presenciais às Comunidades 

do Shopping da Minhoca e do Quilombo da Pontinha, estabelecendo justamente o novo paradigma 

de atenção e atendimento ao atingido à atingida. 

 

As regiões indicadas possuem vulnerabilidades sociais importantes e o canal físico de atendimento 

se mostrou muito adequado para a construção dos vínculos com os atingidos e atingidas dessas 

Comunidades, iniciando a consolidação institucional do PTR e de todos os seus envolvidos e 

partícipes. 

 

Considerando, portanto, as diligências necessárias e indispensáveis para a inclusão dos novos 

postulantes ao PTR, bem como as explanações e esclarecimentos acerca do Manual de Aplicação 

dos Critérios para inclusão no PTR, as visitas se mostraram fundamentais para a orientação e 

auxílio aos destinatários do PTR, conforme imagens e registros ora apresentados: 

 

Imagem 1.1 - Visitas ao Shopping da Minhoca 

 

 

 

2 Todas as imagens e registros apresentados neste Relatório foram prévia e formalmente autorizados pelos funcionários, pelas atingidas 
e pelos atingidos. 
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Imagem 1.2 - Visitas ao Shopping da Minhoca 

 

 

Imagem 1.3 - Visitas ao Shopping da Minhoca 
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Imagem 1.4 - Visitas ao Shopping da Minhoca 

 
 

 

Imagem 1.5 - Visitas ao Shopping da Minhoca 
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Imagem 1.6 - Visitas ao Quilombo da Pontinha 

 

 

Imagem 1.8 - Visitas ao Quilombo da Pontinha 
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Anexo III - Comunicações Externas (E-mails e Correspondências) – em 

arquivo digital 
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Rio de Janeiro, 03 de março de 2022. 
  
FGV ACB - CE Nº 7/22 
 
Ao Exmo. Sr. Murilo Ribeiro Martins 
Defensor Público Federal  
 
Assunto: Resposta ao ofício nº: 4999888/2022 - DPU/CTE RIO DOCE/BRUMADINHO 
DPGU – REF Processo nº 08038.001746/2022-39, que solicita informações sobre o 
cadastramento das Comunidades Quilombolas de Pontinha, Beira Córrego e Retiro dos 
Moreiras no PTR 
 

 

Prezado Senhor,  

 

Ao tempo que o cumprimentamos cordialmente, vimos, através da presente, em 
atendimento às solicitações contidas no ofício encaminhado à FGV em 21/02/2022, e 
reunião realizada com a DPU e lideranças de comunidades quilombolas em 23/02/2022, 
prestar os esclarecimentos e as informações solicitados. 
Inicialmente, reiteramos nossa disposição de contribuir com as iniciativas da Defensoria 
Pública da União, atendendo as questões que se fizerem necessárias no curso da execução 
do Programa de Transferência de Renda, e destacamos que a FGV tem cuidado de tratar 
as especificidades dos Povos e Comunidades Tradicionais enquanto critério de inclusão no 
PTR. 
 
Considerando a especificidade do tema abordado, consolidada na elaboração edital de 
chamamento público, a FGV tem envidado esforços no sentido de atender o critério 
estabelecido, bem como de respeitar o ordenamento jurídico aplicável. 
 
Para tanto, ao elaborar o Manual de Aplicação dos Critérios, cuidou de dedicar um capítulo 
para cadastramento dos Povos e Comunidades Tradicionais que estejam nas áreas 
delimitadas como atingidas pelas Instituições de Justiça (IJs) signatárias do Termo 
de Colaboração Técnica firmado entre a Fundação e os Compromitentes do Acordo 
Judicial para Reparação Integral Relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV E 
B-IVA / Córrego do Feijão, Processo de Mediação SEI n. 0122201-59.2020.8.13.0000, 
TJMG / CEJUSC 2o GRAU, cuja cópia anexamos à presente Comunicação. 
  
O texto expresso no referido Manual, aprovado pelas IJs em 29/01/2022, prima pelo 
respeito aos protocolos de consulta e reconhecimento destes povos e comunidades através 
da autoidentificação, em atendimento ao que dispõem as legislações vigentes e tratados 
internacionais. 
 
Com escopo de operacionalizar a política de inclusão dos PCTs no PTR, a FGV contratou 
equipe especializada, com experiência na temática, para abordagem com habilidades que 
a iniciativa requer. 
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1) Comunidade de Pontinha – Paraopeba/MG 
 

Em janeiro de 2022, a FGV foi autorizada pelas IJs a dar início às ações de cadastramento 
na Comunidade Quilombola da Pontinha e, assim que foi autorizada, deu início ao diálogo 
com os/as representantes da Associação Quilombola. 
 
Considerando a premissa de respeito às legislações que regem o tema, bem como aos 
protocolos de consulta da comunidade, todas as incursões em campo foram feitas conforme 
a solicitação e deliberação da Comunidade. 
 

Foi realizada uma primeira visita da Coordenação do Projeto no dia 04/02/2022 (sexta-
feira), ocasião em que foi feita a apresentação da equipe e prestados esclarecimentos 
quanto as dúvidas trazidas pela Comunidade sobre o processo de cadastramento. Nesta 
ocasião, a equipe retomou a existência de critérios objetivos de inclusão já homologados 
pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Minas Gerais, informando que a execução do 
cadastramento, isto é, dia, horário, local, formato, é totalmente passível de construção em 
conjunto com a Comunidade, respeitando prazos e procedimentos previstos no Protocolo 
de Consulta. 
 

Após a primeira visita, foi agendado um retorno no dia 11/02/2022 (sexta-feira), com 
objetivo de discutir e tirar dúvidas acerca do Manual de Critérios. A reunião ocorreu com a 
presença da equipe da FGV e de representantes da Associação.  
 
Como encaminhamento desta reunião, ficou acordado que a equipe da FGV se deslocará 
nos dias 05 e 06 de março para fazer a discussão, explicação e esclarecimento de dúvidas 
do Manual de Critérios junto aos 7 troncos familiares que compõem a Comunidade de 
Pontinha, conforme necessidade apontada pelos integrantes da Associação. 
 

Após este momento, em novas discussões, a equipe da FGV seguirá dialogando com os 
membros da Associação Quilombola e da Comunidade para compreender, e acolher, na 
medida do possível, as necessidades da Comunidade no que tange à execução do 
cadastramento em si (dia, horário, local, divisão por troncos, famílias ou toda a Comunidade 
em conjunto), bem como as demais definições de enquadramento no critério que serão 
construídas da forma escolhida pela Comunidade. 
 

Feito o processo de cadastramento com coleta dos documentos e todo o procedimento 
necessário, os documentos passarão por análise da equipe interna responsável para 
inclusão (ou não) no PTR. Após isso, a Comunidade poderá ser incluída e passar a receber 
o pagamento dos valores referentes ao PTR. 
 

Reafirmamos que a equipe da FGV está à disposição da Comunidade de Pontinha para 
executar o cadastramento e, como informado anteriormente, todo o processo está sendo 
discutido em conjunto com representantes da Associação Quilombola. 
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2) Comunidades de Beira Córregos e Retiro – Fortuna de Minas/MG 
 

Com relação às Comunidades de Beira Córregos e Retiro, informamos que os diálogos já 
foram iniciados, considerando-se 23/02/2022 como marco inicial destas tratativas 
diretamente com as lideranças das Comunidades, e também em reunião realizada pela 
FGV com representantes das Comissões de Atingidos da Região 3, incluindo os 
representantes das referidas Comunidades, em mediação realizada pelo NACAB. 
 
Nos últimos meses, a FGV tem trabalhado junto às Instituições de Justiça no sentido de 
deliberar sobre o cronograma de atendimento das Comunidades elegíveis ao PTR, 
conforme critérios estabelecidos pelo edital de chamamento público e informações 
repassadas à FGV referentes as poligonais do território. A par disso, a FGV elaborou o 
Manual de Aplicação dos Critérios, que fora aprovado em 29/01/2022, para dar início às 
incursões em campo e atendimento das Comunidades. 
 

3) Valores retroativos 
 

Em relação ao pagamento de valores retroativos, esclarecemos que foi deliberado pelas 
IJs, até o momento, que as novas inclusões e adequações de valores farão jus ao 
pagamento retroativo desde o início da operacionalização do PTR pela Fundação, que se 
deu em novembro de 2021. 
 
A partir do momento que a pessoa requerente se torna beneficiária, o pagamento dos 
valores será feito da seguinte forma: 1 parcela referente ao mês, 1 parcela atrasada, até se 
completarem os valores referente ao retroativo do PTR. 
 

4) Reunião dia 23/02/2022, 17h 
 
Nos colocamos à disposição para participação da reunião com as três Comunidades. 
Aguardamos as instruções da DPU para participação da FGV. 
 
Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos os nossos votos de estima e 
consideração e permanecemos à disposição.  
 
 

Cordialmente, 

 
 
Irineu Frare 
Diretor Adjunto  
 
Anexo 1 – Manual de Aplicação dos Critérios.   
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Rio de Janeiro, 04 de março de 2022.
 

FGV ACB - CE Nº 9/22

Dom Vicente de Paula Ferreira
Bispo Auxiliar na Arquidiocese de Belo Horizonte

Assunto: Encaminhamento do Manual de Critérios do Programa de Transferência de
Renda - PTR

Prezado Senhor Dom Vicente, 

Ao  tempo  em  que  o  cumprimentamos  cordialmente,  vimos,  através  da  presente,
encaminhar,  em continuidade à implementação das obrigações firmadas no Termo de
Colaboração Técnica firmado entre a FGV e os Compromitentes do Acordo Judicial para
Reparação Integral Relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV E B-IVA / Córrego
do Feijão, Processo de Mediação SEI n. 0122201-59.2020.8.13.0000, TJMG / CEJUSC
2o GRAU, o  Manual  de Aplicação dos Critérios do PTR,  elaborado pela FGV,  em
observância aos critérios estabelecidos no Edital de Chamamento Público do PTR, cuja
redação fora aprovada pelas Instituições de Justiça em 29/01/2022.

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição. 

Cordialmente,

Irineu Frare

Diretor Adjunto 

Anexo 1 – Manual de Aplicação dos Critérios.  
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