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USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de Minas
Gerais S/A - USIMINAS, realizada por meio de teleconferência, no dia 29 de julho de 2015,
às 20:00 horas.
Conselheiros Participantes – Marcelo Gasparino da Silva, Presidente; Fumihiko Wada,
Yoichi Furuta, Paulo Penido Pinto Marques, Daniel Agustín Novegil, Roberto Caiuby Vidigal,
Elias de Matos Brito, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e José Oscar Costa de Andrade.
Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino. A reunião contou, ainda, com a
participação do Sr. Lúcio de Lima Pires, membro do Conselho Fiscal da Companhia.
Foi aprovada, por unanimidade, a lavratura da Ata sob a forma de sumário, nos termos do
artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. c/c artigo 14, § 8º, do Estatuto Social.
Fica registrado que os Conselheiros Marcelo Gasparino da Silva, Fumihiko Wada, Yoichi
Furuta, Paulo Penido Pinto Marques, Daniel Agustín Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Elias de
Matos Brito, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e José Oscar Costa de Andrade apresentarão
manifestação de votos acerca de pontos da agenda da reunião que serão anexados à
presente ata e arquivados no livro de atas do Conselho de Administração.
Ordem do Dia:
Itens para Aprovação
I – Nomeação do Sr. Yoichi Furuta como membro efetivo do Conselho de
Administração, nos termos do Comunicado recebido do Grupo NSSMC e eleição de
membros suplentes do Conselho de Administração - O Conselho tomou conhecimento
da renúncia do Conselheiro Titular Eiji Hashimoto. O Conselho, ainda, tomou conhecimento
da indicação do Sr. Yoichi Furuta para substituir o Conselheiro Eiji Hashimoto e da indicação
do Sr. Eiji Hashimoto para o cargo de terceiro membro Suplente do Conselho de
Administração. O Conselho, ainda, tomou conhecimento da indicação dos senhores Maury
Fonseca Bastos, Silvio Claudio Peixoto de Camargo e Robert Juenemann para a vaga de
membro suplente do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva.
Diante disso, os Conselheiros remanescentes aprovaram, por unanimidade a nomeação, nos
termos do Estatuto Social e do artigo 150 da Lei nº 6.404/1976, do Sr. Yoichi Furuta,
japonês, casado, empresário, portador do passaporte nº TR2265943, com endereço em 6-1,
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japão, para o cargo de membro Titular do
Conselho de Administração, com mandato até a primeira Assembleia Geral da Companhia a
ser realizada.
Em relação à nomeação de membro suplente do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, os
Conselheiros Fumihiko Wada, Yoichi Furuta, Paulo Penido Pinto Marques, Daniel Agustín
Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Elias de Matos Brito, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e
José Oscar Costa de Andrade votaram contrariamente à esta nomeação. O Conselheiro
Marcelo Gasparino da Silva votou favoravelmente à nomeação do Sr. Maury Fonseca Bastos.
Apesar do voto da maioria dos membros do Conselho de Administração, o Presidente do
Conselho de Administração “declarou nomeado”, nos termos do artigo 150 da Lei nº
6.404/1976, “por (o que o Presidente considerou) unanimidade (1:0)”, o Sr Maury Fonseca
Bastos, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº M4.323.969,
CPF nº 879.531.966-20, com endereço profissional à Rua Professor José Vieira de Mendonça,
3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP nº 31310-260, para o cargo de
membro Suplente do Conselho de Administração, com mandato até a primeira Assembleia
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Geral da Companhia a ser realizada. O Presidente do Conselho de Administração justificou
sua posição nos termos da decisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), processo nº RJ
2015-2925, de 15 de junho de 2015, que considera apenas os votos favoráveis aos
candidatos apresentados, tendo em vista o fato de que, do ponto de vista do Presidente do
Conselho, o entendimento da CVM de que somente estes votos são computáveis se aplicaria
para o fim desta eleição de seu suplente. Os demais membros do Conselho de Administração
não compartilham do entendimento do Presidente do Conselho sobre essa matéria e não
concordam que o Sr. Bastos tenha sido devidamente nomeado.
Os Conselheiros Fumihiko Wada, Yoichi Furuta, Paulo Penido Pinto Marques, Daniel Agustín
Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Elias de Matos Brito, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e
José Oscar Costa de Andrade não concordaram com essa eleição conforme manifestações de
votos que serão anexadas à presente ata e arquivados no livro de atas do Conselho de
Administração.
O Conselho, ainda, aprovou por unanimidade a nomeação, nos termos do artigo 150 da Lei
nº 6.404/1976, do Sr. Eiji Hashimoto, japonês, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº
236.445.668-10, RNE V928542-8 com endereço na Avenida Paulista, 2.300, cj. 181/183,
São Paulo/SP, para o cargo de terceiro suplente dos Conselheiros Yoichi Furuta, Fumihiko
Wada e Paulo Penido Pinto Marques, com mandato até a primeira Assembleia Geral da
Companhia a ser realizada.
Finda a deliberação, o Sr. Yoichi Furuta tomou posse imediatamente, tendo firmado os
termos de posse no cargo de membro titular do Conselho de Administração, os quais foram
arquivados na sede da Companhia. Em consequência, o Sr. Yoichi Furuta assumiu a função
de membro titular do Conselho de Administração, passando a participar e votar nos demais
itens da Ordem do Dia.
II – Eleição do Secretário Geral de Governança Corporativa para um mandato até a
AGO de 2016 - O Conselho aprovou, por maioria, nos termos do art. 13, letra “v”, do
Estatuto Social da Companhia e da indicação da Diretoria Estatutária, a eleição do
empregado, Sr. Bruno Lage de Araújo Paulino, brasileiro, casado, advogado, inscrito no
CPF sob o nº 011.768.096-60, OAB/MG 83.425, Identidade nº MG 6.029.713, com endereço
profissional na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, bairro Engenho Nogueira, em
Belo Horizonte/MG, CEP nº 31310-260, para o cargo de Secretário Geral do Conselho de
Administração, com um mandato ate a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser
realizada em 2016. Fica registrado que o Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva indicou e
votou pela eleição do empregado Guilherme Pereira Romano.
III - Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião, sendo a
presente ata lavrada no Livro próprio, com a assinatura dos Conselheiros e do Secretário.
Belo Horizonte, 29 de julho de 2015. (aa) Fumihiko Wada, (aa)Yoichi Furuta, (aa) Paulo
Penido Pinto Marques, (aa) Daniel Agustín Novegil, (aa) Roberto Caiuby Vidigal, (aa) Elias de
Matos Brito, (aa) Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e (aa) José Oscar Costa de Andrade.
Secretário Geral – (aa) Bruno Lage de Araújo Paulino.

Manifestação de voto e protesto dos Conselheiros Daniel Augustín Novegil e
Roberto Caiuby Vidigal na Reunião do Conselho de Administração da Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais S/A – Usiminas,
realizada em 29 de julho de 2015

Na qualidade de membros do Conselho de Administração da Usiminas, registramos
nosso voto em relação ao item 1 da ordem do dia: “Nomeação do Sr. Yoichi Furuta
como membro efetivo do Conselho de Administração, nos termos do Comunicado
recebido do Grupo NSSMC e eleição de membros suplentes do Conselho de
Administração”.
De início, os subscritores reiteram seu entendimento, já manifestado em 29 de outubro
de 2014, no sentido de que a ascensão de um suplente à condição de conselheiro titular
é consequência automática da vacância do cargo do titular a que se vincula.
No caso concreto, o comunicado do Grupo NSSMC com a indicação do Sr. Yoichi
Furuta, então 3º suplente, para o cargo vago com a renúncia do Sr. Eiji Hashimoto já
seria suficiente para que tal ascensão se aperfeiçoasse, sendo dispensável qualquer
deliberação por parte deste Conselho de Administração.
Nada obstante, os subscritores registram seu voto favorável à eleição do Sr. Yoichi
Furuta para o cargo de conselheiro titular.
Adicionalmente, os subscritores consignam seu voto favorável à eleição do Sr. Eiji
Hashimoto para o cargo de 3º conselheiro suplente indicado pelo Grupo NSSMC, com
mandato até a primeira Assembleia Geral da Companhia que vier a ser realizada.
Em que pese o entendimento manifestado por ocasião da última reunião deste
Conselho de Administração da Usiminas, em 14 de maio, parece-nos que, em vista do
disposto na Cláusula 4.6 do Acordo de Acionistas da Usiminas (que assegura aos
acionistas controladores o direito de promover a substituição dos conselheiros por eles
indicados), exigir a realização, neste momento, de uma assembleia geral da Usiminas
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acabaria por impor custos desnecessários, sem qualquer vantagem tangível à
companhia ou seus acionistas.
Este entendimento, todavia, não se estende à eleição de um suplente ao atual
Presidente do Conselho de Administração da Usiminas, Sr. Marcelo Gasparino da
Silva, em relação à qual os subscritores ratificam o entendimento manifestado em 14
de maio passado.
Como se sabe, o Sr. Marcelo Gasparino da Silva foi eleito em separado pela
Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2014, nos termos do §§ 4º e 5º
do art. 141 da Lei das S.A., que dispõem:
“§ 4º Terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do conselho
de administração, em votação em separado na assembléia-geral, excluído o
acionista controlador, a maioria dos titulares, respectivamente:
I - de ações de emissão de companhia aberta com direito a voto, que
representem, pelo menos, 15% (quinze por cento) do total das ações com
direito a voto; e
II - de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito de emissão de
companhia aberta, que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital
social, que não houverem exercido o direito previsto no estatuto, em
conformidade com o art. 18.
§ 5º Verificando-se que nem os titulares de ações com direito a voto e nem os
titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito
perfizeram, respectivamente, o quorum exigido nos incisos I e II do § 4º, serlhes-á facultado agregar suas ações para elegerem em conjunto um membro e
seu suplente para o conselho de administração, observando-se, nessa hipótese,
o quorum exigido pelo inciso II do § 4º.”
A simples leitura do texto legal não deixa dúvidas de que a eleição de suplente de um
conselheiro eleito em separado está sujeita ao mesmo quórum aplicável à eleição do
respectivo titular. Nesse sentido, a eleição de um suplente do Sr. Marcelo Gasparino
por este Conselho de Administração seria, a nosso ver, manifestamente ilegal.
Não bastasse a clareza do texto legal, o Sr. Marcelo Gasparino pretendeu eleger seu
suplente de forma unilateral, contra a manifestação expressa e inequívoca de todos os
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demais conselheiros desta companhia presentes à reunião. A postura do Sr. Marcelo
Gasparino ignora o princípio majoritário estabelecido no estatuo da Companhia
(segundo o qual as deliberações do Conselho de Administração devem ser tomadas
pela maioria de votos dos membros presentes) e a justificativa por ele apresentada para
tanto é absolutamente descabida, porquanto pretende aplicar interpretação da área
técnica da CVM (equivocada e já recorrida perante o Colegiado dessa Autarquia) que
diz respeito a situação diversa e que ainda foi rejeitada pelo Poder Judiciário no âmbito
da ação cautelar nº 002415.095.194-5, ajuizada perante a 1ª Vara Empresarial da
Comarca de Belo Horizonte.

Por fim, a postura intransigente do atual Presidente do Conselho de Administração da
Usiminas nesta reunião e a conduta de priorizar seus interesses individuais antes dos
da companhia são manifestamente incompatíveis com o exercício de suas funções
numa companhia do porte e da importância da Usiminas.
Nesse sentido, os subscritores se vêem obrigados a registrar seu protesto contra a
conduta do Sr. Marcelo Gasparino da Silva no exercício da presidência deste
Conselho.
29 de julho de 2015

Roberto Caiuby Vidigal

Daniel Augustín Novegil
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Prezado Sr. Bruno Paulino,
Serve o presente para informar minha aderência integral ao teor da declaração de voto proferida pelos representantes
do Grupo T/T, em relação aos temas discutidos na reunião do Conselho de Administração ocorrida no último dia 29 de
julho.
Atenciosamente,
Elias de Matos Brito
Conselheiro

