TERMO DE ACORDO

Pelopresente Termo, de um lado a SAMARCOMINERAÇÃOS/A., com sedeà Rua Paraíbp, ng
1.122 -- ge, IE)e e lgP andares

difíç

das Américas -- Funcionários -- Belo Horizonte/MG,

inscritano C$1PJ
sob o ng 16.628.281/0001-61,
CtP. 30.130-918e pala mineráooem
Germana, Inscrito no CNPJ seb Q n' 16.628.281/ü003-23. localizado na Município de
Mariana/MG - CEPn' 35.42D-üOG,bem como operaçõestambém em Pontade Ubu. Anchieta
ES,CEPn'2g.230-00a, inscrita no CRIEIsab o ng. 16.628.281/aaa6-76, e de Quero lado as
FAMlt.LARES
ÜO TRABAtHAOORCL.AuolQFIUZA.DA Sll.VA vitimado pelo acidente ocorl"ido
f,""\

com o rompimento dõ barragem de Fundão em 05/11/2015, todas devia mente
representados poí seus advogados.firmam o presente ACORDAnos seguintesterüos=
i. oBJETIvo EABRANGENCIA

1.1 Após MEDIÇÃO real'lzada pelo MINISTÉRIOPUBLICODO TRABALHOda 3ê Região e após

novos ajustes, as PARTES,quais sejam, [l} FAMILIARESDO TRABALHADOR
CtAUDIQ FIUZADA
SiLVo, e {ii} 5AMARCO MINERAÇADS/A, compuseram-se amigavelmente, nos termas

explicitadosno Item 2 e seguintes,de forma a encerrartoda e qualquerdiscussãoou lide
existente. - seja./udkial,. ext/u/udicíal ou adlninütratfvu -, bem como impedir novos processos
ou demandas
P-/'»q.

2. PREMISSASDA CONCILIAÇÃOREALIZADA

2.i Todas as PARTES envolvidas concordam e âüuOM que a celebração do presente acordo.

bcm como o paãamenta nele previsto. nãa sigrtilica neQ representa.3$sunçãq;:deculpa ou
!elpgnlBb!!!dâde. seja peia SAMARCOMINERAÇÃOS/A, seja por parte de seus açionistas ou
terceiros, em virtude da acidente ocorrido na barragem de Fuüdão em D5/11/2ü15.

2.2 A SAMARCOMINERAÇÃOS/A. - óem como seus ac/onütps, o rea/ empregador do
!Tuba/nadarvitimado au Quokquer empresas do grupo económico destas
direito de discutir, a qualquer tempo ou foro, a inexistência de responsabilidadepor parte.das

©

empresas/de seus representaittes ou prepostos relativamente ao acidente ocorrido na
barragem de Fundia, podendo impugnar suas causase consequênciase não se vinçulando
com Q presente ACORDOpan nenhum ato ou consequência futura que não os efeitos
expressamente consignados no presente documento.

z.3 A celebraçãodo presente acordo, bem coma Q pagamento nele previsto. nãa significa

nem representa qualquer reconhecimento da prücedênçia dos pedidas por\fartura
formulados nos processosjudiciais cu administrativas em andamento.

,-n$"\

Z.4 As elelUiSSaSpara composição do presente acorda e para indenização das famílias dos
trabalhadores vitimados foram acordadas e aprovadas pelas Partes observando-se ç}disposta

no TERMO DE TRANSIÇÃO E i\JUSTAMENTEDE CONDUTAcelebrada cam a União e os
Estadas de Minas Gerais e Espírito Santo ISubseção F.2

Programa

de hlegociação

Coardenada} quais sejam

al

Pagamento de R$ 1GO.a00.00 (çem mil} reais a tÍtuiQ de dará

mora;

para cada

cônjuge/companheira estável, filhas, incluindo eventuais fiihg!:glglvas, e pai e/ou mãe vivos;
b) Pagamentode d?no material pêra a RácICafamiliar central (cônjuge/çompanheÊraestável,
filhas

!ae!!!!ndg..Êb!!yeS- e pai/mãe vivas) sendo campostQ pelo valor de: 2/3 da última

remuneração liquida da vítima conforme anexa, considerando a expectatl\ra de vida segultdo
cls critérios da tábua completa da mortalidade do IBGE{71,6 anos para homens). trazido ao

valor p'esente líquido para pagamento à vista {6% ao ano). O pagamento será feito em
importe único. independentemente do número de pessoasque compunham o núcleo familiar
centra!;

c} Os R$ 1DQ.aOD,Oa
icem mil} reais adiantadosao núcleo central em virtude dc acorda
firmado cam o Minlstéria Público Estadualserãçideduzidosda valer total dc acorda;
d} Pagamento de R$20.0aa,00[vinte mil reais} a título de dano moral, em parcela Única, para
cada irmão vivo do trabalhador vitimado,
e) Além dos valores acima, será quitado o importe adicional de ns 20.000,aO lvinte mil reais) a
título de indenização por danos morais, em parcela única, que será destinado para dlvisãa aos

$egutntesfamiliares: parentes em linha neta ou colateral até Q quarto grau, inclusive relatiws

('

a familiares que já ajuizaram praçessas. çom exceção dos parentes jó caatemplados nas letras

"a" e "d". Caberá aos familiares chegarem a um consenso a respeito da divisão das valores

entresi sem qualquerinterferênciaou responsabilidade
da SAMARCQ
MINERAÇÃO
S/A
podendo. contudo, caso assim entendam solicitar auxílio do Ministério Público do Trabalho

paraesseconsenso.

2.S Objetivêndo evitar natas demandas e para buscar uma composiçãofinal pela quitação do
extinto contrato de trabalha çam a real empregadora da de céus e extinta relação

jurídica/prestação de serviços para a SAMARCOIUENERAÇÃO
S/A e seus acionlstas na que
;"'''"\

concerne a eventuais pleitos de cunho trabalhista nãc re aclünadas ao acidente em questão,
será quitado, ainda, o valor correspondente a 15 (quinzessaláriosda trabalhador vitimado. Os
valores terão a natureza de verba indenizatória perante Q INSS

2.6 Será quitado, ainda, o importe adicionalde 10%(dez) pcr cento sobre a somatório das
parcelas acínna aventadas usem a dedução dos n5 100.000,0a} coma honorários de
sucumbênci,a.

2.7 0 somatório dos valores devidos conforme píemisns acima ©ncontra-seno anexo ao
presente açorda, cam a disçriDinação das parcelas apuradas e devidas.

3. DASOBRIGAÇÕESASSUMIDAS

3.1 Observadas

as premissas

explicitadas

no item

2 do presente

termo,

a SAMARCO

MINERAÇÃO S/A pagará, em 5 (cinco) parcelas mensais g sucessivas, sendo a primeira na

prazo de !5 {quinze} dias a contar da assinatura do presente documento e as demais no
mesmo dia dos meses subsequentes,
ESPÓLIO/FAMILIARES DO TRABALHADOR CLAUDIO FIUZA DA SALVA. O pagamento

será

realizado nasCantasdos patronos conforme indicado no anexo que se comprometem, sob sua
responsabilidade, a repassarem os valores aos familiares tal com ajustado.

#

;

h

Parágrafo primeiro: Fica esclarecido que, dos valores constantes no ANEXO, serão
deduzidas/compensadasos valores antecipados ["antecipação de índenização"} em virtude

da açordafirmada com ü MltiistérioPúblicoEstadualna impactede R$ 1a0.0a0,00icem mil
reais).

Parágrafo segundo: O pêgamenta dos valores destinados aos irmãos e da indenfzação
adicional previstas na$ letras "d" e "e" do item 2-4 acima serão pagas à vista, no prazo de 15
jquinze} dias â contar da assinaturado presente documento. O pagamento será realizado nas

contasdcs patronosconformeindicadono anexaque se comprometem.
sob sua
p'f""'\

responsabilidade, a repassarem os velares aüs familiares tal çom ajustada.

4.DAQUiTAÇAOVOTAt

4.1 0 pagamento dos valores especificadas na Al$EXO põe fim e encerra toda e qualquer

demanda judicial, extrajudicial au administrativa envalvendu o
trabalha/prestação

de

serviços

ou

fa]ecimento

do

trabalhador

C]AUD]O

Eantrato de

FEuzA OA SALVA,

devendo as partes pettcionarem nas processosatualmente existentes ou que venham a existir
para explicitar tais fatos, daftda quitação pelo eKinta contrata de trabalho e extlrlta relação

dos processos judiciais e administrativos iá aíuizadas ou que vierem a sar a uiz3dos, incluindo.
mas nãQ se ftmitanda, a South3Z Minerais S.A. {CNPJ42.leIS.890/1)001-46) , WMC Mineração

Lida. {CNPJ4S.04U.!2S/00a1-171,BHP Billiton Brasil Lida. (CNPI42.156.596/0001-$3) e Vale
5.A. {CNPJ33.59Z.51[1/00D1-54). nada mais sendo devida pe]as empresas ãçordõntcs e per
essasempresas, seja sob qualquer título.

4.Z Assim. çom a recebimento dos valores constantes no ANEXO, fica estabelecidaa plena.
rwa e geral quitação, inclusive na que se refere aas processos judiciais existentes, pelo extinto

contrato de trabalho e extinta relaçãojurídica com todos os demandados.

5. OUTRASDISPÜSlçÕES

ã

1=

.Ll

5.1 Qs pagamentos de hanarárias periciais nas processos ]udiciaFS, se houver. serão realizados

pelaSAMARCO
MINERAÇÃO
S/A.

3.2 As partes convencianam que Q pagamertta das custas processuais no$ processos judiciais
em êndêmQrltO Será paf CQat8dos .Autores, Isentos.

5.3 Fica, desde já, avançada a natureza indenlzatórÉados valores quitados em virtude da

celebraçãoda presente acordo, não sendo devido pagamento de INSSnem de imposto dc
Rendaem virtude da natureza dasparcelas.
..""'"\

5.4 As partes peticionarão em todos os processosjudiciais existentes desse núcleo familiar
anexando uma cópia do presente acordo para que furta seus efeftas legais.

5.6 Aplica-se aa presente acordo o disposta nos artigos 10 e 448 da CLT.de modo que
qualquer alteração que venha a octirrer na estrutura jurídica da SAMARCOMINERAÇÃOS/A
não afetará exigência do seu Integral çumprimentc}.

5.7 Caso haja inadÊmplementodo presente acorda peia SAMARra MINERAÇÃOS/Â, os
acionlstas, t4uais sejam, VALE S/A e BHP BILLITON BRAS}LLTDA. arcaria como Valor integral do

mesma, na proporção de 50% jclnquenta par centos para cada. Os demais reclamados ficam
excluídos da ação isentas de responsabilidade

quanto

à essa avança sendo que a INTEGRAL

ENGENHARIAS/A responderá subsidiariamente exclusivamente pela item 2.5 desse acordo.

5.8 Nõ divulgaçãodo presenteacordo,se houver as partes devem atuar com broafé e
respeita integral, sendo vedada qualquer divulgação çue denigra a imagem da SAMARCQ

MINERAÇÃOS/A Q seus legítimos representantes/propostose/ou de seus ac©ntsta$,bêm
Gamo das demais empresas envolvidas. Também fica vedada qualquer divulgação. em
decorrência da celebração desse acorda, que Imputa culpa ou responsabilidade pelo acidente
ê SAMARCO MINERAÇÃO S/A, seus representantes/propostas

e demais empresas envalvldas.

d

;

5.9 AS PARTES,
desde já, comprometem-sea pruewar a sigilo necessáriodas valores
financeiros envohidos de forma 8 preservar as familiares envolvidos.

5.10 Em caso de mora, será acrescido o imp.orbede muita de 10% sobre o valor total do
acordo se,ndoque, ttessa hipótese. haverá o vencimento antecipado das parcelas vincêndas.

6.DAVIGÊNCIA

6.! O presente acordo é assinada em la [dezl latadasdevidamente subscritas, inc]uindo t}
anexa que é parte Integrante do mesmo, possuindo vigênçFaã partir de sua assinatura e
enquanto perdurar os seus efeltas.

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2Q16

REPRESENTANTESDA SAMAR[O MINERAÇÃO S/A

©"- %@#«

FAIUllIARES DO TRABALHADOR CLAUD]O FI

'CÔNJUGE; JURCILENEAPARECIDA VERIS$1MO
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GUILHERME AUGUSTO DA SALVA{ REPRESENTADOSPELA MÃE JURCILENE);GABRIEL

VITOR DA SILVO {REPRESENTAD05 PEIA MÃE JUR(iLENE) E GUSTAVO HENniQUE VERíSSiMO
(REPRESENTADOPORJURCILENE}
FloME DA MÃE rvrv81i

PEDRALINA FRANCISCA DA SILVO
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IRMÃOS:

GENILSaNFIgZA DA SILVO

CLCtTONElyZAÜASltVA
EDMllSON FIUZA DA 511VA
WllSON FIUZA DA SllXfA
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OUTRO PORVENTURAJÁ EXISTENTEEM nEtAçÂD 'AQ TRABALHADORclÁuDlo

FIUZA DA SIWA E O COlITRATO DE TRABALHOMAHnDO COM A INTEGRAL /

ENGENHARIA
s/A E PRESTAÇÃO
DESERVIÇOS
PARAA SAMARraMINERAÇÃO
s/A, l
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iNClUiNDO a EVENiD FALECIMENTOPELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE
FUNDÃQ EM 05/11/Z015.

C} Dadas da conta paro depósito! Dreno Corria Lamas/Bancoda BrasiÊ,Agência 4888 7
Conta Corrente: 6.672 9/ CPF:034.15S.g66-i)5.

ASSINATURAS

REPRESENTANTESDA SAMARC!

iADQS:

FAMILIARES Da TRABALI

ESPOSA/CÕNJUG E: JURCILEN E APARECI DA VERISSIMO

ElLHg$; GUILHERME AUGUSTO DA SELVA{ REPRESENTADOS
PELA MÃE jURCILENEl; GABRIEL
ViTOX DA SILVO {REPRESENTA00SPELA MÃE IURCiLENE} E CUSTAVA HENRIQUE VERfSSIMO
ÍntPnCSENTAOO Pan JURCiLeWe)

NOME OA MÃE AVIVA): PEDRALINAFRANC:SCADA SILVO

IRMÃOS:

GENIUON FIUZA DA SILVO

CIEITONflUZADA$1lVA
EDMILSON FIUZA DA SllllA

WllSON FIUZA DA S11VA

OQ: BRUNO«onR
SEU ESCRlrónio

QUE ASSINA POR SI E PELOSDEMA}5 INTEGRANTESDO
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