COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
CNPJ/MF 33.042.730/0001-04
NIRE 35300396090
Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
A Companhia Siderúrgica Nacional (“Companhia”) informa aos seus acionistas e ao
mercado em geral que recebeu de acionistas minoritários pedidos de inclusão no Boletim de
Voto a Distância dos seguintes candidatos para o Conselho Fiscal, caso venha a ser
instalado na Assembleia Geral Ordinária convocada para o dia 29 de junho de 2018, às 11h,
na sede social da Companhia (“AGO/2018”):
(i)

Guillermo Oscar Braunbeck, como membro titular e William Pereira Pinto, como
seu suplente, indicados pela acionista Caixa Beneficente dos Empregados da
Companhia Siderúrgica Nacional – CBS; e

(ii)

Susana Hanna Stiphan Jabra, como membro titular e Ian Peter Brandt Searby,
como seu suplente, indicados, em conjunto, pelos acionistas Geração Futuro L Par
Fundo de Investimento em Ações, Hagop Guerekmezian, Hagop Guerekmezian
Filho, Karoline Guerekmezian Velloso e Regina Nieto Motta Guerekmezian.

As informações dos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência, referentes aos
candidatos indicados pelos acionistas minoritários, integram o Anexo I ao presente Aviso
aos Acionistas.
Informamos que serão aceitos os Boletins de Voto a Distância recebidos pela Companhia
até o dia 22 de junho de 2018 (inclusive). Demais instruções relacionadas ao voto a
distância podem ser verificadas no Boletim de Voto a Distância disponibilizado pela
Companhia.
Ressalta-se que a efetiva eleição em separado, nos termos do artigo 161, §4º, da Lei
6.404/76, ocorrerá caso os requisitos legais aplicáveis sejam preenchidos.

São Paulo, 29 de maio de 2018.

Marcelo Cunha Ribeiro
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores

ANEXO I
12.5.
Em relação a cada um dos candidatos à eleição na Assembleia Geral
Ordinária, indicar, em forma de tabela:
nome

Guillermo Oscar Braunbeck

data de nascimento

08/02/1972

profissão

Economista

CPF ou número do
106.627.498-39
passaporte
cargo
a
ser
Membro do Conselho Fiscal (Efetivo)
ocupado
outros cargos ou
funções exercidos no N/A
emissor
se foi eleito pelo
Não
controlador ou não
se
é
membro
independente e, caso
positivo, qual foi o
critério utilizado pelo Sim, candidato indicado por acionista minoritário
emissor
para
determinar
a
independência
número de mandatos
0
consecutivos
informações sobre:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
•
nome e setor de atividade da empresa
•
cargo
•
se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por
acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5%
de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor
É Professor-Doutor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade
de São Paulo (“FEA-USP”), da Fundação Getúlio Vargas (“EAESP”) e Controlador-Geral
Adjunto da Universidade de São Paulo (“USP”). É consultor parecerista em temas de
Contabilidade Financeira e Auditoria. É membro votante do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (“CPC”), representando a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras (“FIPECAFI”). É Diretor Financeiro da Fundação de Apoio ao Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (“FACPC”). É conselheiro independente e atualmente é membro
titular e suplente de diversos conselhos fiscais, como Via Varejo S.A., Suzano Holding S.A.,
IPLF Holding S.A., CPqD e Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo (“FUSP”). Atuou

no segmento de auditoria independente pela Arthur Andersen e foi sócio da Hirashima &
Associados, onde se dedicou à consultoria em processos de fusões e aquisições e integração pósfusão. Também foi o executivo líder de auditoria interna e gerência de risco da VCP, atual Fibria
Celulose S.A.. Foi membro suplente do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria da Embraer.
Ocupou de 2011 a 2014 o cargo de Gerente de Projetos no International Accounting Standards
Board (“IASB”), órgão emissor das Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”)
situado em Londres, onde liderou projetos com o propósito de promover a aplicação coerente
das IFRS no mundo. Participou e participa em diversas iniciativas de promoção de relatórios
financeiros de alta qualidade para entidades do setor privado e público, incluindo projetos para o
Conselho Federal de Contabilidade, CPC, Banco Mundial, Nações Unidas (“UNCTAD”) e
Tesouro Nacional. É economista graduado pela Unicamp e Doutor em controladoria e
contabilidade pela USP, tendo recebido o prêmio de melhor tese de doutorado defendida em
2010 no Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA-USP. Atua como revisor dos
seguintes periódicos: (i) Revista de Contabilidade e Finanças; (ii) Revista de Educação e
Pesquisa em Contabilidade; (iii) Revista Brasileira de Gestão de Negócios (São Paulo.
Impresso). Idiomas: inglês e espanhol. Publicou diversos artigos e capítulos de livros.
descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos:
i.
qualquer condenação criminal
ii.
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
iii.
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer
O Sr. Guillermo Oscar Braunbeck declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5
anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou
aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM ou qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou
a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
nome

William Pereira Pinto

data de nascimento

19/03/1959

profissão

Contador

CPF ou número do
passaporte
cargo
a
ser
ocupado
outros cargos ou
funções exercidos no
emissor
se foi eleito pelo
controlador ou não
se
é
membro
independente e, caso
positivo, qual foi o
critério utilizado pelo

006.521.618-04
Membro do Conselho Fiscal (Suplente)
Não aplicável
Não

Sim, candidato indicado por acionista minoritário

emissor
para
determinar
a
independência
número de mandatos
0
consecutivos
informações sobre:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
•
nome e setor de atividade da empresa
•
cargo
•
se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por
acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5%
de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor
Atualmente é membro do Conselho de Administração da Portocred S.A, membro do Comitê de
Auditoria do Banco Pine S.A., e sócio proprietário da WWPC Consultoria Empresarial Ltda.,
atuando na área de governança corporativa e nos comitês de riscos e de auditoria. Foi membro
do Conselho Fiscal da Renuka do Brasil S.A., membro suplente dos Conselhos de
Administração do Grupo Pão Açúcar, da Via Varejo e da Kroton Educacional. Trabalhou na
Ernest&Young Terco de 2008 até 2012, tendo atuado desde 2011 como Diretor Executivo
responsável pela auditoria externa de empresas do middle market e private equities. É bacharel
em Ciências Contábeis pela Universidade São Judas Tadeu, possui MBA – Controller pela
FIPECAPI/USP com módulo no exterior na St John’s Univerity/NY, Estados Unidos e
certificação pelo IBGC na qualidade de Conselheiro Fiscal.
descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos:
i.
qualquer condenação criminal
ii.
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
iii.
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer
O Sr. William Pereira Pinto declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não
esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação
de pena em processo administrativo perante a CVM ou qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação
para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

nome
data de nascimento
profissão

Susana Hanna Stiphan Jabra
26/08/1957
Economista

CPF ou número do
037.148.408-18
passaporte
cargo
a
ser
Membro do Conselho Fiscal (Efetiva)
ocupado

outros cargos ou
funções exercidos N/A
no emissor
se foi eleito pelo
Não
controlador ou não
se
é
membro
independente
e,
caso positivo, qual
foi
o
critério
Sim, candidato indicado por acionista minoritário
utilizado
pelo
emissor
para
determinar
a
independência
número
de
0
mandatos
consecutivos
informações sobre:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
•
nome e setor de atividade da empresa
•
cargo
•
se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada
por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou
superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades
ou organizações do terceiro setor
Possui sólida formação acadêmica em Economia e Finanças, com mais de 30 anos de
experiência em empresas de grande e médio porte, tendo participado de importantes
operações realizadas no mercado de capitais. Conselheira Independente, consultora e
mentora de conselhos e acionistas. Conselheira de Administração e Fiscal certificada
pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, sendo eleita nos últimos 15 anos
tanto por acionistas controladores quanto minoritários, em mais de 15 companhias
listadas na B3, líderes em seus respectivos setores de atuação, perfazendo um total de 33
mandatos como conselheira de administração e mais de 25 como conselheira fiscal.
Mediadora certificada pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas
(GVLaw), Conselheira de Administração nas empresas a seguir: Membro Titular do
Conselho de Administração da CSU Cardsystem S.A. (2014/15) e (2016/16), da Fras-Le
S.A. (2011/12), CPFL Energia S.A. (2003/05, 2006/07 e 2009/10), CPFL Paulista,
CPFL Geração, CPFL Piratininga (2003/05 e 2006/07), Bonaire Participações S.A.
(2003/08 E 2009/12), Tele Norte Celular Participações S.A. (2006/08); Membro
Suplente da Telemig Celular Participações S.A. (2003/05), Perdigão S.A. (2006/09),
BRF S.A. (2009/12) e Newtel Participações S.A. (2004/08). Atuação em Comitês de
Assessoramento ao Conselho de Administração – Membro do Comitê de Auditoria da

BRF S.A. (2012/13 e 2013/14), do Comitê de Auditoria da CPFL Energia S.A.
(2005/06, 2007/08 e 2010/2011), Coordenadora do Comitê de Partes Relacionadas da
CPFL Energia (2006/07 e 2009/10) e do Comitê de Avaliação dos Processos e Controles
Internos da CPFL Energia (2005/06). Experiência como Conselheira Fiscal – Membro
Titular do Conselho Fiscal da Kepler-Weber S.A. (2006/2007), da JSL S.A. (2012/13,
2013/14, 2014/15), da Paranapanema S.A. (2014/15 e 2015/16), CSU Cardsystem S.A.
(2013/14), BRF S.A. (2012/13, 2013/14 e 2014/15), CPFL Energia S.A. (2005/06,
2007/08 e 2010/11), CPFL Paulista, CPFL Geração e CPFL Piratininga (2005/06 e
2007/08), Companhia de Ferro das Ligas da Bahia S.A. – FERBASA (2010/11 e
2011/12), Universo Online S.A. (2010/11 e 2011/12). Membro Suplente do Conselho
Fiscal do Itaú Unibanco Holding S.A. (2009/10) e BFR S.A. (2015/2016, 2016/2017 e
2017/2018). Possui experiência como Membro do Comitê de Investimentos e Conselho
Consultivo de Fundos de Private Equity e Venture Capital – Membro Titular do
Conselho Consultivo do Fundo Brasil Private Equity – CSFB (2003/05), do Conselho
Consultivo do Fundo Fator Sinergia III (2007/08), do Comitê de Investimentos do
Fundo de Governança e Gestão (2004/07), Membro Suplente do Conselho Consultivo
do Fundo Fatos Sinergia I (2004/07), Membro Suplente do Conselho Consultivo do
Fundo Fator Sinergia I (2004/07), do Conselho Consultivo da do Conselho Consultivo
do Fundo Dynamo Puma II (2006/08), Membro da Comissão de Conselho de
Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC (2014 até o
momento) e da Comissão de Revisão do Código de Melhores Práticas de Governança
Corporativa (2015) do mesmo Instituto.Membro da Comissão de Avaliação do 16º
(2014) e do 18º (2016) Prêmio Abrasca – Melhor Relatório Anual. Mentora do
Programa “Mulheres em Conselho”, turma 2016-2017, do IBGC em parceria com o
International Finance Corporation (IFC) e com o Women Corporate Directors (WCD).
Instrutora do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) – módulos
Melhores Práticas do Conselho de Administração, Curso para Conselheiros Fiscais e
Comitê de Auditoria; palestrante convidada do Fórum de Debates do IBGC “Os Comitês
de Assessoramento ao Conselho de Administração”. Participante do curso “Training of
Trainers, Corporate Governance Board Leadership Program”, do International Finance
Corporation (IFC). Participante da Jornada Técnica do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa na Alemanha - estudo da Governança Corporativa nas
empresas alemãs: reuniões com os presidentes dos Conselhos de Administração e
gestores de empresas familiares, além de visita às empresas estudadas – Dusseldorf e
Frankfurt (Junho/2015). Participante do Curso Corporate Governance and Innovation,
an European Perspective na NOVA School of Business & Economics Executive
Education: reuniões com conselheiros de administração e empresários de companhias
listadas e de controle familiar – Lisboa – Maio/2016. Sócia Diretora de 2000-2003 e
2008 em diante na HJN. Vice-Presidente Diretoria Financeira e de relações com
investidores da TSL Engenharia Ambiental S.A. (2011-2012). Gerente Executiva de
Participações da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros (2003-2008).
Gerente de Pesquisa e Informação de Mercado e Gerente de Planejamento e Controle da

Agência Estado Ltda. (1993-2000). Gerente Administrativo-Financeira da Empresa
Municipal de Habitação de Santo André S/A (1990-1992). Analista de Custos e
Orçamento de Diretoria e Economista de Consultoria Econômica do Banco Itaú S.A.
(1989-1990 e 1978-1980). Monitoria Auxiliar de Pesquisa da Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas FUPE (1978).
descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos:
i.
qualquer condenação criminal
ii.
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
iii.
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer
A Sra. Susana Hanna Stiphan Jabra declarou, para todos os fins de direito que, nos
últimos 5 anos, não esteve sujeitA aos efeitos de qualquer condenação criminal,
qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM
ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade
profissional ou comercial.
nome
data de nascimento
profissão
CPF ou número do
passaporte
cargo
a
ser
ocupado
outros cargos ou
funções exercidos
no emissor
se foi eleito pelo
controlador ou não
se
é
membro
independente
e,
caso positivo, qual
foi
o
critério
utilizado
pelo
emissor
para
determinar
a
independência
número
de

Ian Peter Brandt Searby
17/02/1953
Administrador de empresas
Não informado
Membro Suplente do Conselho Fiscal (Suplente)
N/A
Não

Sim, candidato indicado por acionista minoritário

0

mandatos
consecutivos
informações sobre:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
•
nome e setor de atividade da empresa
•
cargo
•
se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada
por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou
superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do
emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor
Possui ampla vivência em empresas nacionais e multinacionais, com ênfase em
Planejamento Estratégico aliado à Gestão Geral, sólida experiência nas áreas
Administrativo-Financeira, Tecnologia da Informação e Sistema de Gestão
Empresarial,
e
estruturação
das
áreas
de
Produção/Engenharia
e
Comercial/Marketing. Experiente em Mergers&Acquisitions, Projetos de Downsizing
e de Turnaround, e Desenvolvimento de Novos Negócios. Sua carreira profissional se
desenvolveu em organizações como Mobil Oil, PriceWaterhouse, Ticket Serviços
(Grupo Accor), Jaraguá Indústrias Mecânicas (Presussag), Sherwin-Williams, DMG
World Media (Grupo DAILY Mail de Londres), Gazeta Mercantil S.A.,
TishmanSpeyerProperties e Fibra Experts, as últimas na área imobiliária, sempre com
relacionamento direto com Acionistas ou Conselhos. Atualmente, é Consultor
Independente através de sua empresa, IPSearby Consultoria Administrativa, com site
www.searby.com.br quem descreve os serviços prestados a clientela.
descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos:
i.
qualquer condenação criminal
ii.
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
iii.
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer
O Sr. Ian Peter Brandt Searby declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos
5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer
condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM ou
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade
profissional ou comercial.

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de
administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:
Não aplicável.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:
Não aplicável.
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:
Não aplicável.
12.9. Relações conjugais, uniões estáveis ou parentesco até o segundo grau
existentes entre:
a) administradores da Companhia
Não aplicável
b) administradores da Companhia e administradores de controladas diretas ou indiretas da
Companhia
Não aplicável
c) administradores da Companhia ou de suas controladas diretas ou indiretas e
controladores diretos ou indiretos da Companhia
Não aplicável
d) administradores da Companhia e administradores das sociedades controladoras diretas e
indiretas da Companhia
Não aplicável
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em
que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social

Não aplicável
b) controlador direto ou indireto da Companhia
Não aplicável
c) fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou
controladoras, ou controladas de alguma dessas pessoas, caso relevantes
Não aplicável.

