Fato Relevante

Prorrogação do Termo de Ajustamento Preliminar
com Ministério Público Federal
A Vale S.A. (Vale) informa que, de acordo com o fato relevante de 19 de janeiro de 2017,
Samarco Mineração S.A. ("Samarco") e suas acionistas, a Vale e a BHP Billiton Brasil Ltda.
("BHPB"), celebraram um Termo de Ajustamento Preliminar (“TAP”) com o Ministério Público
Federal (“MPF”) em 18 de janeiro de 2017 para definir os procedimentos e prazos para
negociação de um acordo final especialmente em relação às ações civis públicas movidas pela
União Federal e outros, no valor de R$ 20 bilhões, e pelo Ministério Público Federal, no valor de
R$ 155 bilhões, decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão da Samarco.
A 12ª Vara Federal Cível/Agrária de Minas Gerais prorrogou a data para a celebração do acordo
final para 25 de junho de 2018 e manteve durante esse período de prorrogação as garantias
acordadas no acordo preliminar e a suspensão da ação movida pelo MPF.
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2018
Luciano Siani Pires
Diretor Executivo de Relações com Investidores

Material Fact

Extension of the Preliminary Agreement with
Public Prosecutors
Vale S.A. (Vale) informs that, as per our press release of 19 January 2017, Samarco Mineração
S.A. ("Samarco") and its shareholders, Vale and BHP Billiton Brasil Ltda. ("BHPB"), entered into
a Preliminary Agreement with the Public Prosecutors on January 18th, 2017 in order to determine
the process and timeline for negotiation of a final settlement of especially the BRL 155 billion and
BRL 20 billion Public Civil Claims relating to the Samarco´s Fundão dam failure.
The 12ª Vara Federal Cível/Agrária de Minas Gerais (Federal Court of Minas Gerais) has
extended the final date for negotiation of a final settlement until June 25th, 2018 to continue
negotiation of the framework for the settlement of the Public Civil Claims related to the Samarco
dam failure. Until that time, the interim security arrangements and the current suspension of legal
proceedings will remain in place.
Rio de Janeiro, April 20th, 2018
Luciano Siani Pires
Investor Relations Executive Officer

