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1. Objetivo
Esta Política estabelece os procedimentos a serem observados pela
USIMINAS quando da análise de pedidos apresentados pelos Beneficiários,
conforme aqui definidos, com base no Contrato de Indenidade celebrado
entre a USIMINAS e cada um dos Beneficiários, especialmente os
procedimentos que deverão ser implementados pela Usiminas para
assegurar que as decisões envolvendo pagamentos e indenizações
decorrentes dos Contratos de Indenidade sejam tomadas visando os
interesses da USIMINAS e de seus acionistas, dentre os quais se deve
considerar, inclusive, o interesse de atrair e manter profissionais
qualificados e capazes no seu quadro de administradores e empregados.
O disposto nesta Política deve ser interpretado de forma a não contrariar
ou limitar os deveres dos Beneficiários para com as entidades para as quais
atuam, nos termos da legislação aplicável.
As obrigações da USIMINAS serão previstas no Contrato de Indenidade e o
seu cumprimento deve se dar nos termos e condições ali estabelecidos,
sendo que que os procedimentos de governança previstos nesta Política
serão considerados incorporados ao Contrato de Indenidade.
2. Definições
Usiminas: significa as Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. –
USIMINAS.
Beneficiários: podem ser, por decisão do Conselho de Administração da
USIMINAS, (i) membros do Conselho de Administração, da Diretoria, do
Conselho Fiscal e de comitês de assessoramento da USIMINAS, (ii) pessoas
indicadas pela USIMINAS para exercer cargos no Conselho de
Administração, na Diretoria, no Conselho Fiscal e em comitês de
assessoramento das sociedades controladas pela USIMINAS; (iii) certos
funcionários que exerçam função ou cargo de gestão na USIMINAS ou em
suas sociedades controladas que implique risco de responsabilização
pessoal conforme a lei; e (iv) certas pessoas, funcionários ou não, que
tenham sido indicados pela USIMINAS para exercer cargos, estatutários ou
não, em entidades das quais a USIMINAS participe na qualidade de sócia,
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associada, instituidora ou patrocinadora de planos de benefícios
administrados por tais entidades, em relação aos quais, nos quatro casos
acima mencionados, o Conselho de Administração da USIMINAS tenha
aprovado a celebração do Contrato de Indenidade.
GRUPO USIMINAS: significa, exclusivamente para os fins desta Política de
Indenidade, (i) a USIMINAS e todas as suas sociedades controladas; e (ii)
quaisquer outras entidades nas quais a USIMINAS participe como sócia,
associada, instituidora ou patrocinadora de planos de benefícios
administrados por tais entidades.
Processos: inquéritos e processos administrativos, arbitrais e/ou judiciais,
que visem a imputar responsabilidade ao Beneficiário por qualquer ato por
ele praticado ou omissão relacionada ao exercício regular das funções
próprias do cargo por ele exercido, levando em consideração as exclusões
de cobertura incluídas no estatuto social da USIMINAS e as previstas em
cada Contrato de Indenidade.
Contrato de Indenidade: significa qualquer contrato de indenidade
celebrado entre a USIMINAS e cada um dos Beneficiários, na forma da
minuta anexada à presente, conforme Anexo I.
3. Abrangência e Regulamentação
3.1 – Esta Política se aplica aos Beneficiários e abrange todos os atos por
eles praticados, ou condutas ou omissões a eles atribuídas, no exercício de
suas atribuições ou poderes no âmbito do GRUPO USIMINAS, a partir da data
da celebração do Contrato de Indenidade, inclusive qualquer Processo que
eventualmente venha a ser instaurado após o seu desligamento do GRUPO
USIMINAS.
3.2 – Deverão ainda ser observadas pelos Beneficiários todos os requisitos
legais sobre a matéria ou as exigências e recomendações da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM, em especial aquelas constantes do Parecer de
Orientação nº 38/2018.
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4. Competência
4.1 – Para fins de verificação se o ato do Beneficiário é passível de cobertura
ou se enquadra em alguma das excludentes previstas no estatuto social da
USIMINAS ou no Contrato de Indenidade, qualquer pedido efetuado pelo
Beneficiário com base no Contrato de Indenidade e qualquer questão
relacionada ao Contrato de Indenidade (incluindo mas não se limitando a
se o Beneficiário cumpriu com as obrigações previstas no mesmo) serão
submetidos à análise e decisão:
(i) do Conselho de Administração da USIMINAS, nos casos em que
o Beneficiário for membro do Conselho de Administração, da Diretoria, do
Conselho Fiscal ou de algum Comitê de Assessoramento ao Conselho de
Administração de qualquer das entidades que compõem o GRUPO
USIMINAS; e
(ii) da Diretoria da USIMINAS, nos casos de o Beneficiário não
exercer cargo em nenhum dos órgãos anteriormente referidos das
entidades que compõem o GRUPO USIMINAS. No entanto, nesses casos, a
Diretoria deverá informar previamente sua decisão ao Conselho de
Administração e o Conselho de Administração poderá modificar a decisão
se julgar necessário.
4.1.1 – As convocações das reuniões do Conselho de Administração ou da
Diretoria para deliberar sobre pedidos de cobertura formulados pelos
Beneficiários com base nos Contratos de Indenidade deverão ser instruídas,
no mínimo, com os seguintes documentos: (i) análise do Departamento
Jurídico da USIMINAS sobre as circunstâncias envolvidas no Processo que
deu origem ao pedido de cobertura e sobre a caracterização das hipóteses
de excludentes de cobertura previstas no Contrato de Indenidade; e
(ii) parecer da Vice-Presidência de Finanças da USIMINAS sobre a cobertura,
ou não, do pedido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela
USIMINAS em benefício do Beneficiário, acompanhado de uma resposta,
ainda que preliminar, da seguradora correspondente, sempre que possível.
4.2 – Os membros do Conselho de Administração ou da Diretoria, conforme
o caso, que forem Beneficiários do pedido de cobertura, ou que estejam
envolvidos no mesmo Processo que tenha dado origem ao pedido de
Classificação da informação: Restrita
Grupo de Acesso:

Código:

Revisão:

Data:
Página

Título: Política de Indenidade

cobertura, ou que tenham interesse direto em tal assunto, deverão
informar aos outros membros de seu conflito e estarão impedidos de
participar de qualquer deliberação do órgão a respeito de tal pedido.
4.3 – Não obstante o disposto no item 4.1 acima, na hipótese em que
(i) mais da metade dos membros do Conselho de Administração seja parte
no Processo; ou (ii) houver voto divergente sobre o enquadramento do ato
como passível de cobertura por, pelo menos, 3 (três) dos membros do
Conselho de Administração ou 2 (dois) membros da Diretoria, conforme o
caso; ou (iii) o montante total envolvido nos pedidos apresentados à
USIMINAS para o pagamento de valores relativos a Processos que tratem
dos mesmos fatos superar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a
USIMINAS deverá submeter o pedido à análise e decisão:
(a) do Conselho de Administração, nas hipóteses em que a
competência original para decidir sobre a matéria, nos termos do item 4.1
(ii) acima, seja da Diretoria; ou
(b) da Assembleia Geral de Acionistas, nas hipóteses em que a
competência original para decidir sobre a matéria, nos termos do item 4.1
(i) acima, seja do Conselho de Administração.
4.4 – As decisões sobre os pedidos formulados com base nesta Política e
no Contrato de Indenidade devem ser formalizadas por escrito e levar em
consideração todas as informações necessárias e disponíveis no momento
da decisão, devendo ainda ser fundamentadas. Tais decisões poderão ser
revistas, a qualquer tempo, caso surjam novos elementos ou evidências
que tenham o condão de modificar o resultado da avaliação anteriormente
realizada.
4.5 – Nos casos em que o órgão competente constate, a qualquer
momento, que a solicitação feita pelo Beneficiário é infundada, que
qualquer um dos eventos de exclusão previstos no estatuto social da
USIMINAS ou no Contrato de Indenidade seja caracterizado, ou que o
Beneficiário violou qualquer obrigação nos termos do correspondente
Contrato de Indenidade, os efeitos das obrigações da USIMINAS
relacionadas ao Processo cessarão imediatamente e o Beneficiário
reembolsará a USIMINAS por todos os valores e custos gastos ou incorridos
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por ela, devidamente ajustados pela inflação com base na variação do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA publicado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou qualquer outro índice que
possa substituí-lo no futuro, em até 30 (trinta) dias a partir da notificação
da USIMINAS a esse respeito.
4.6 – Da mesma forma, nos casos em que o órgão competente constate a
existência de uma decisão transitada em julgado em processo criminal ou
civil ou de uma decisão arbitral ou administrativa inapelável que considere
expressamente que o Beneficiário cometeu um ato enquadrado nas
exclusões previstas no estatuto social da USIMINAS ou no Contrato de
Indenidade,
o
Beneficiário
deverá
reembolsar
a
USIMINAS,
independentemente de qualquer nova decisão emitida de acordo com esta
Política de Indenidade, por todos os valores e custos gastos ou incorridos
pela USIMINAS no âmbito de um Contrato de Indenidade com relação ao
Processo em que a decisão foi proferida, em até 30 (trinta) dias a partir do
aviso da decisão adversa, devidamente ajustado pela inflação da maneira
estabelecida em o item 4.5 acima.
4.7 – O pagamento de qualquer valor pela USIMINAS estará ainda
condicionado à aferição pelo órgão competente, nos termos dos itens 4.1 e
4.3 acima, de que o montante a ser reembolsado ou a despesa a ser paga
é razoável e está dentro das práticas e padrões de mercado aplicados em
casos semelhantes.
5. Interpretação e Alterações à Política de Indenidade
5.1. O cumprimento desta Política de Indenidade, bem como dos direitos e
obrigações estabelecidos nos respectivos Contratos de Indenidade, estará
sujeitos à legalidade nos termos da legislação aplicável, bem como a
qualquer decisão ou procedimento judicial que possa limitar ou restringir
sua aplicação.
5.2. Qualquer dúvida ou definição sobre a interpretação ou aplicação desta
Política de Indenidade e dos Contratos de Indenidade celebrados, e
qualquer questão ou decisão a ser adotada que não prevista expressamente
nesta Política de Indenidade, deve ser encaminhada ao Conselho de
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Administração para sua decisão, após aprovação do Comitê de Auditoria
para parecer e recomendação.
5.3. Esta Política de Indenidade, incluindo a minuta do Contrato de
Indenidade que figura em anexo como Anexo I (inclusive para abordar
qualquer situação específica de um Beneficiário em seu contrato), poderá
ser alterada, desde que sujeita à aprovação do Conselho de Administração
da USIMINAS.
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Anexo I à Política de Indenidade
Minuta do Contrato de Indenidade
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