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Vale informa sobre ação de contribuição inglesa 
 
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 2022 - Após o rompimento da barragem de rejeitos de Fundão em 

2015, de propriedade da Samarco, e conforme o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta 

(“TTAC”) e TAC Governança, acordos celebrados entre autoridades públicas brasileiras, instituições 

de justiça, a Samarco e suas acionistas Vale S.A. (“Vale” ou a “Companhia”) e BHP Billiton Brasil 

Ltda. (“BHPB”) constituíram a Fundação Renova, uma fundação privada sem fins lucrativos, para 

desenvolver e implementar programas socioeconômicos e socioambientais para a reparação e 

compensação dos danos causados pelo rompimento. 

 

Conforme divulgado anteriormente pela BHP Group Limited (“BHP”), a BHP e outra empresa do seu 

grupo foram demandadas como rés em uma ação coletiva por supostos danos perante o tribunal da 

Inglaterra e do País de Gales (“Ação do Reino Unido”). A ação foi proposta em nome de pessoas 

f ísicas, jurídicas e municípios no Brasil supostamente afetados pelo rompimento da barragem de 

Fundão. Conforme reconhecido pelos autores, quaisquer danos a serem concedidos em decorrência 

da Ação do Reino Unido serão compensados com os valores anteriormente concedidos judicialmente 

ou recebidos por qualquer um dos mesmos autores no Brasil, inclusive através dos programas 

previstos no TTAC / TAC-Governança. 

 

Em conexão com a Ação do Reino Unido, em 2 de dezembro de 2022, a BHP propôs uma medida de 

contribuição (“contribution claim”) contra a Vale. A Companhia e seus consultores jurídicos 

considerarão cuidadosamente os detalhes da medida e apresentarão a sua resposta no tempo e 

modo adequados. No entanto, a Vale não admite que esteja sujeita à jurisdição do Tribunal inglês e 

pretende contestar essa jurisdição, bem como a responsabilidade alegada em conexão com a Ação 

do Reino Unido. 

 

A Companhia reaf irma seu compromisso de reparar os danos causados pelo rompimento da 

barragem de Fundão, de acordo com os termos do TTAC e do TAC-Governança, conforme descrito 

no Relatório Anual Formulário 20-F arquivado na Comissão de Valores dos Estados Unidos (SEC) 

em 14 de abril de 2022 (“Relatório Anual”). Até agora, mais de 403 mil pessoas foram indenizadas, 

com mais de 24,73 bilhões de reais destinados a ações realizadas pela Fundação Renova. 

 

Gustavo Duarte Pimenta 

Diretor Executivo de Relações com Investidores 
 

 

 
Para mais informações, contatar: 

Vale.RI@vale.com 
Ivan Fadel: ivan.fadel@vale.com 

Mariana Rocha: mariana.rocha@vale.com 
Samir Bassil: samir.bassil@vale.com 

 
 

Esse comunicado pode conter “declarações prospectivas” dentro do significado das leis federais de valores mobiliários. Palavras como “irão”, 
“pretendem”, “esperam” e expressões semelhantes identificam essas declarações prospectivas, que incluem, entre outras, declarações 
relacionadas a Ação do Reino Unido, quaisquer valores de danos relacionados e a resposta da Companhia e impacto sobre a Companhia de 
Ação do Reino Unido, bem como quaisquer outras declarações sobre expectativas futuras, crenças, planos, objetivos, eventos futuros ou 
desempenho da Companhia. Advertimos que essas declarações não são garantias de desempenho ou resultados futuros e estão sujeitas a 
vários riscos e incertezas em evolução que podemos não ser capazes de prever ou avaliar com precis ão, incluindo riscos relacionados às 
Reivindicações do Reino Unido e quaisquer danos relacionados, bem como outros fatores identificados nesta nota de advertência e nos fatores 
de risco do Relatório 20F da Companhia e quaisquer atualizações dos mesmos em arquivamentos subsequentes da Companhia junto à SEC. 
Recomenda-se não depositar confiança indevida em nossas declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste documento, e a 
Companhia não assume nenhuma obrigação de atualizar essas informações. Quaisquer termos definidos aqui utilizados têm os mesmos 
significados dos termos divulgados no Relatório 20F da Companhia.  
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Vale on contribution claim 
 
Rio de Janeiro, December 2, 2022 – Following the 2015 rupture of the Fundão tailings dam owned by 

Samarco, and in accordance with the Transaction and Conduct Adjustment Agreement (“TTAC”) and 

the TacGov Agreement signed with Brazilian public authorities, Samarco and its joint venture owners, 

Vale S.A. (“Vale” or the “Company”) and BHP Billiton Brasil Ltda. (“BHPB”), created the Fundação 

Renova, a not-for-profit private foundation, to develop and implement social, economic and 

environmental programs for the reparation and compensation of damages caused by the rupture.  

 

As previously disclosed by BHP Group Limited (“BHP”), BHP and another BHP group company have 

been named as defendants in group action claims for damages f iled in the courts of  England and 

Wales (the “UK Claims”). The UK Claims were filed on behalf of certain individuals and municipalities 

in Brazil allegedly impacted by the 2015 dam rupture. As acknowledged by the claimants, any 

damages to be awarded in connection with the UK Claims will be reduced by amounts previously 

awarded to or received by any of the same claimants in Brazil, including pursuant to the TTAC and 

the TacGov Agreement. 

 

In connection with the UK Claims, on December 2, 2022, BHP f iled a contribution claim against the 

Company. The Company and its legal advisers will carefully consider the details of the claim and 

determine its response. However, the Company does not concede that it is subject to the jurisdiction 

of  the English court and intends to contest any alleged liability in connection with the UK Claims.  

 

The Company reaffirms its commitment to repairing the damage caused by the rupture of the Fundão 

dam, in accordance with the terms of  the TTAC and the TacGov Agreement as described in the 

Company’s Annual Report on Form 20-F f iled with the United States Securities and Exchange 

Commission on April 14, 2022 (the “Annual Report”). So far, more than 403,000 people have been 

compensated, with more than 24.73 billion reais allocated to actions carried out by the Fundação 

Renova. 

Gustavo Duarte Pimenta 
Executive Officer of Investor Relations 

 

 
For further information, please contact: 

Vale.RI@vale.com 
Ivan Fadel: ivan.fadel@vale.com 

 Mariana Rocha: mariana.rocha@vale.com 
Samir Bassil: samir.bassil@vale.com 

 
This press release may contains “forward-looking statements” within the meaning of the federal securities laws. Words such as “will,” “intend,” 
“expect” and similar expressions identify these forward-looking statements, which include but are not limited to statements related to the UK 
Claims, any related damage amounts and the response of the Company to (and impact on the Company from) the UK Claims, as well  as any 
other statements regarding future expectations, beliefs, plans, objectives, future events or performance of the Company. We caution you that 
these statements are not guarantees of future performance or results and are subject to numerous evolving risks and uncertainties that we may 
not be able to accurately predict or assess, including risks related to the UK Claims and any related damages, as well as other fact ors identified 
in this cautionary note and in the risk factors of the Company’s Annual Report and any updates thereto in subsequen t filings of the Company with 
the SEC. We caution you not to place undue reliance on our forward-looking statements, which speak only as of the date hereof, and the Company 
undertakes no obligation to update this information. Any defined terms used herein have the same meanings as such terms disclosed in the 
Company’s Annual Report. 

 


