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1. "Boca de verdades, cien enemistades"- a verdade que incomoda, 

mas beneficia a sociedade como um todo 

1. Meses após terem tomado conhecimento da 

investigação iniciada pelo CADE, as Requerentes, enfim, compareceram aos autos. 

Com  calculada afetação e tom intimidatório, embora sem muito esclarecer, acusam a 

CSN de todos os males do mundo, na esperança de que sejam dispensadas de lidar 

com a verdade pela Administração. 

2. Natural que, pegas com a "boca na botija", estrilem, 

melindrem-se. Ao contrário do que alegam, porém, a CSN e seus patronos não se 

movem por ilações ou meias-verdades. Não atuam de forma oblíqua ou "vazam" 

notícias à imprensa (que, aliás, goste-se ou não, é livre e necessária). Também não 

pedem ao CADE que, de modo temerário, vá além de seus muros e se debruce sobre 

artigos da Lei das S/A, a "usurpar competências" próprias da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e do Poder Judiciário, que, como é notório, igualmente se 

pronunciarão, cada um no seu quadrado, sobre a operação. 

3. A CSN porta-se com muita serenidade: aponta de 

maneira objetiva que houve enganosidade. Charlas, cuentos y omisiones são, com o 

devido acatamento, uma especialidade das Requerentes vis à vis o que fizeram no 

ato de concentração epigrafado. Ato ilícito que será condenado pelo CADE de modo 

objetivo. É inelutável, pois notória é a lição ensinada pelo CADE: quem mente, omite, 

tergiversa ou esconde à autoridade concorrencial não tem vez. Trata-se de corolário 

com ganhos reputacionais não só a esse e. Conselho, mas para o País, que passa a 

contar com um controle concorrencial, de fato, cada vez mais efetivo. 

4. Arroubos linguísticos e vazias acusações de má-fé à 

CSN, portanto, não mudam o ponto central da discussão. Posto nos autos não estão 

temas alheios à estrita competência do CADE ou um debate sobre sofismas, opiniões 

e os seus muitos tons de cinza. Com  coragem para denunciar o castelo de cartas 

engendrado pelo Grupo Ternium (Techint), a CSN trouxe ao conhecimento do 

Conselho - nada mais, nada menos - do que relevantíssimos fatos concretos e 

objetivos, extraídos de documentos públicos e de declarações de 

representantes das próprias Requerentes, os quais, porém, foram deixados muito 

longe das vistas da Autoridade quando da apresentação de sua aquisição na 

Usiminas. Isso é grave e uma recorrente preocupação do CADE. Frise-se:. 
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documentos públicos e declarações das próprias Requerentes, subtraídos ao 

olhar da autoridade. 

5. Data maxima venha, os temas trazidos aos autos, tão 

importantes que sejam, são claros e diretos: as Requerentes, em sua notificação, 

apresentaram (ou não) ao CADE a completa narração dos fatos que envolvem a 

aquisição da Usiminas? Informaram (ou não) ao Conselho, de forma completa, o 

estrondoso ágio pago pelo controle, as severas alterações no Acordo de 

Acionistas dando-lhes poderes de mandarinato na Usiminas, a diretoria 

"argentinizada" e capturada por claro interlocking com o Grupo Ternium (Techint)? 

Levaram (ou não) ao CADE a espetacular profusão de bilionários acordos 

associativos (acordos de transferência de tecnologia) firmados com o Grupo 

Nippon pela Usiminas logo após a entrada da Ternium no comando da empresa? 

Contaram (ou não ao CADE) que o Grupo Ternium (Techint) é sócio da ArcelorMittal 

fora do Brasil? 

6. Ao CADE, após ponderada análise, resta a resposta 

final às perguntas, mas adiantamos o inexorável: É evidente que NÃO! 

7. Desde o começo, as Requerentes sonegaram ao 

CADE informações essenciais, o que impediu a correta compreensão da operação e 

do mercado envolvido. 

8. Fez-se a luz e hoje, mais do que nunca, resta 

clarividente que a entrada do Grupo Ternium (Techint) na Usiminas nunca foi uma 

singela "substituição de sócios", muito menos um mero comando compartilhado da 

sociedade. A inocência da imagem desenhada às autoridades foi substituída pela 

verdade de uma estratégia muito mais complexa. Tratou-se de completa tomada de 

poder, a reduzir a Usiminas a mais uma "subsidiária" do portentoso grupo ítalo-

argentino, com predominância em toda a América Latina. 

9. As Requerentes esconderam e falsearam a realidade. 

Selecionaram, com cuidado e engenho, o pouco, o muito pouco, que contariam ao 

CADE1. Retiraram-lhe, assim, qualquer possibilidade de ver a operação pelo que ela 

1 
 Relembre-se apenas um dos tantos precedentes que norteiam o presente caso: "Descabida a tentativa de as 
requerentes se substituírem à Administração na decisão do que esta deve ou não considerar importante, 
mormente com dispositivos absolutamente claros a determinar que as requerentes tragam o mais amplo grau de 
informação - do ponto de vista geral -, e tendo em vista que as informações ocultadas justamente revelavam laços 
entre estruturas empresariais do mesmo mercado." (AI n°. 08700.003617/2013-24 —cons. Rei. Aiessandro 
Octaviani Luis). 
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era, lembrando, na esteira da melhor jurisprudência do CADE, que a 

"ENGANOSIDADE É APERFEIÇOADA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

INCOMPLETA, CARACTERIZADA PELO SILÊNCIO OU PELA FALTA DE MENÇÃO A 

FATOS QUE, NO CONTEXTO DA INFORMAÇÃO PRESTADA, A PARTE ERA OBRIGADA A 

REPORTAR. Com  efeito, em se tratando de informações que afigurem essenciais à 

compreensão da controvérsia posta à apreciação da autoridade antitruste, a atitude da parte 

de ocultá-la tem o condão de revelar uma conduta enganosa. 

10. Neste contexto, a CSN, com o melhor espírito de 

colaboração, mais uma vez pede vênia para objetivamente sintetizar todas as 

omissões e informações ocultadas do CADE, e que ensejam, de imediato: a) a 

lavratura de auto de infração por enganosidade com multa exemplar; b) a revisão do 

feito epigrafado; e c) a instauração de APAC para análise dos contratos associativos 

sonegados ao CADE. Vejamos. 

II. "A lo hecho, pecho" - das enganosidades em série que precisam 

ser enfrentadas pelas Requerentes 

a) Ágio extraordinário 

11. As Requerentes silenciaram já na largada sobre o 

extraordinário ágio pago pelas ações da Votorantim/Camargo Correa. Quase 90% 

(noventa por cento) a mais do seu valor de mercado3 . Foi o maior prêmio já pago 

por uma operação no mercado de aço na América Latina e o segundo maior no 

mundo4, de modo que desde o início os analistas de mercado já tinham como certo 

que o Grupo Ternium (Techint) não havia chegado para ser "copiloto" do Grupo 

Nippon na Usiminas. 

2 
 Parecer ProCADE no AI n.° 08700.005450/2013-36 - Anhanguera Educacional Ltda, Novatec Ltda e IGABC Lida, 

Procurador Geral do CADE, Dr Gilvandro Vasconcelos. 
1, 

Na sexta-feira, as ações ordinárias (com direito a voto) da Usiminas fecharam a R$ 19,70 na bolsa. Portanto, o 
valor a ser pago pela Ternium, de cerca de R$ 36 por ação, representa um prêmio de mais de 80% sobre o preço 
de mercado dos papéis http://www.valor.com.br/empresas/l  1 12436/ternium-paga-mais-de-r-5-bi-e-entra-no-bloco-
de-controle-da-usiminas#ixzz3LDWnIFZO 

The Techint Group, through its Ternium SA and Tenaris SA units, Iast week agreed to pay 5.03 billion reais ($2.7 
bililon) for a 27.7 percent voting stake in Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA, Brazil's second-Iargest producer 
of the metal. The offer of 36 reais a share was 58 percent more than Usiminas' average price in lhe previous 20 
days, the biggest premium for a steel deal in Latin America and the second-highest ever globaily, according to data 
compiled by Bloomberg 
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12. Ora, inaceitável, pois, entender que se estaria in casu 

diante de "silêncio dos inocentes". O preço pago em razão do ato de concentração 

é um dado relevante e concorrencialmente sensível à análise antitruste, 

especialmente quando se trata de valor extraordinário e fora das expectativas do 

mercado. Não foi informado ao CADE propositalmente, e não por irrelevância. 

13. Em resumo simples: dinheiro não é questão de pouca 

importância. Valores envolvidos auxiliam a autoridade a formar seu juízo, a montar 

seu estoque de informações. E, de mais a mais, é a Autoridade Concorrencial, o 

CADE, quem decide o que fazer com tal informação, não a parte, em indevida 

usurpação de competência. 

14. Aliás, muito bem assessoradas, as Requerentes 

sabem de cor e salteado que o CADE, desde pelo menos o caso Nestlé/Garoto, 

enfatiza esse elemento em sua busca por indícios acerca do chamado "preço de 

monopólio"5. No caso em tela, vale a máxima de que um "preço dessa magnitude 

somente poderia ser justificado se o retorno esperado da operação viesse a superar 

todas as expectativas"6. Se pagaram um preço tão mais elevado do que valia a ação, 

era porque estavam adquirindo algo a mais, que não se importaram de omitir do 

CADE 7. A CVM, mencione-se en passant, igualmente considera a análise do preço 

das ações um fator útil para sinalizar "situações de fraude ou simulação'8 . 

15. O direito econômico, por óbvio, jamais deixaria como 

"sem importância" o núcleo das transações econômicas: o dinheiro pago e recebido, 

salvo, é claro, no bojo do embuste que as Requerentes, data maxima venia, querem 

vender a todos. 

16. Por atavismo, vício ou estratégia, sobre tal omissão, 

as Requerentes, registre-se, preferiram, novamente, silenciar, sem apresentar 

explicações minimamente plausíveis. Serenamente, entretanto, a CSN reafirma: 

V. AC 08012.001697/2002-89 - Nestlé/Garoto, voto-Relator, Cons. Thompson Andrade. 
6 
 V. AO 08012.001697/2002-89 - Nestlé/Garoto, voto-Relator, Cons. Thompson Andrade. 

O preço de aquisição foi também objeto de discussão no caso ALL/RUMO, como possível indício dos reais 
resultados que as requerentes esperavam alcançar da operação (Parecer ProCADE 367/2012 no AO 
08012.001894/2012-70). 
8  "Quanto ao argumento de que o preço pago seria um indicador de que houve alteração do controle, quando 
esse preço embutir um prêmio em relação ao mercado,ele me parece útil para situações de fraude ou 
simulação (...)". (Trecho do Voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade no caso COPERSUL - Proc. RJ-
2007/7230) 
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enganou; não falou o que deveria falar. Objetivamente enquadra-se na hipótese de 

incidência legal e jurisprudencial. Simples assim. 

b) Radical reforma do acordo de acionistas: Conselho emasculado, 

Diretoria anabolizada, CEU desapoderada e a instalação de uma regra 

de consenso que engessa mudanças na USIMINAS - aí a receita de 

bolo dos Superpoderes ao Grupo Ternium (Techint) 

17. As Requerentes igualmente não contaram ao CADE 

que, concomitante à aquisição das ações, realizaram radical mudança no acordo de 

acionistas, a qual, ao fim e ao cabo, confere todo o poder na Usiminas ao Grupo 

Ternium (Techint). Não se trata de um lapso. Ao CADE, as Requerentes apenas 

"empurraram" à frente o documento, sem comentários e com pertinente pedido de 

confidencialidade. À CVM foram além e afirmaram textualmente que o acordo "era 

substancialmente o mesmo", publicando também, como Fato Relevante da Usiminas, 

que o Acordo manteria "na essência, os mesmos mecanismos e princípios de 

governança do Acordo de Acionistas Originaf' 9 . Em relação à sensível redução da 

participação da CEU, tema diretamente ligado à matéria em comento, afirmaram no 

Anexo 1 ao CADE que se tratava de fato "sem relevância do ponto de vista 

concorrencial". 

18. Lamentável e descoberto embuste. O novo acordo 

representa uma verdadeira revolução na vida da Usiminas, pois alterou por 

completo toda a dinâmica até então existente entre os sócios. Para dizer o 

mínimo, conforme o quadro-resumo abaixo (v., em detalhes, manifestação anterior da 

CSN de fls. nos autos): i) acabou-se com o sistema de rodízio na administração da 

Usiminas; ii) conferiu-se ao Grupo Ternium (Techint) poderes de veto sobre todas as 

matérias relevantes (o que, enfatize-se, nunca havia sido conferido aos antigos sócios 

e alienantes Votorantim e Camargo Correa); iii) alterou-se todo o regime de quóruns e 

matérias de votação; iv) ampliaram-se os poderes da Diretoria, que passou a só poder 

ser destituída por consenso total (i.e. se Ternium não aceitar, permanece o comando); 

e v) alijou-se por inteiro a CEU como elemento de desempate. Veja-se com vagar: 

In verbis: "No momento de sua entrada em vigor, o Novo Acordo de Acionistas revogará e substituirá o Acordo de 
Acionistas Original e dessa forma regerá as relações das partes que o subscrevem como acionistas e membros do 
grupo de controle da Usiminas, mantendo, na essência, os mesmos mecanismos e princípios de govemança do 
Acordo 	 de 	 Acionistas 	 Original." 	 (http:/1v4- 
usiminas. infoinve st. com. br/ptb/1 240/FR%20GC_%20PORT_P%FAblico_28%201 1 %201 1 pdf) 

mo 
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Antes da Operação Depois da Operação Conclusão; 
iRes. Ordinária 50% + 1 das iRes. Ordinária 65% das ações 

Conselho 
ações ON; Res. Especial 85% ON; Res. Especial 90% das ações 

das ações ON ON emasculado 

2.Regra 	P1 	solução 	de 2.Não há regra de solução de + 

impasses. impasses. Diretoria  

3.Não havia regra de consenso 3.Há regra de consenso entre 
anaboflzada 

 

entre NSC eV/C. NSC eT/T. 

4.Grupo V/C não tinha veto nas 4.Grupo TI tem veto em qq (EU sem qq 

resoluções ordinárias. decisão. poder pol;t;co 

5.Mais 	matérias 	sujeitas 	a 5.Mais 	matérias 	sujeitas 	a 

resoluções especiais, resoluções ordinárias. ' 	Regra de 

6.Diretoria 	era 	destituída 	por 6.Diretoria só é destituída 	por engessamento 

maioria. consenso. (10 novo status 

quo da 
].Regra 	de 	rodízio 	entre 	os ].Não há regra de rodízio entre 

Grupos NSC e V/C na eleição do os Grupos NSC e TI na eleição 
Usirninas 

presidente 	do 	Conselho 	de do 	Presid. 	do 	Conselho 	de = 

Administração. Administração. Superpoderes 

8.NSC elegia um Diretor a mais 8.NSC e II elegem um Diretor para o Gr til) 

que V/C cada, além daqueles escolhidos TT 

pelo Diretor-Presidente 

o 

19. O efeito prático dessas alterações foi o de emascular 

os poderes do Conselho, atribuir, generosamente, superpoderes de veto para o Grupo 

Ternium (Techint), desapoderar a CEU como fiel da balança nas decisões e 

anabolizar as competências e poder-decisório da Diretoria, que passou a determinar 

praticamente sozinha o direcionamento econômico da Usiminas10 . 

20. Além disso, uma vez escolhido, como foi, o Diretor 

Presidente pelo Grupo Ternium (Techint), ele somente poderia ser destituído com a 

autorização e concordância do próprio grupo, eternizando as suas vontades nos 

rumos da Companhia. Nunca houve, assim, "mero ajuste" do Acordo de Acionistas, 

mas radical mudança; nunca houve um controle compartilhado, mas uma estrutura 

que, como se vê, colocou a faca e o queijo na mão do grupo ítalo-argentino. Mudou- 

se muito, afirmou-se não mudar nada. 	 1' 1 

10 
Para bem ilustrar os poderes do novo mandarinato, note-se que, por força do mencionado acordo de acionistas: 

(i) o Diretor Presidente, ligado ao Grupo, tinha ascendência sobre toda a diretoria, que, por sua vez (ii) detinha 

poderes quase ilimitados - a alçada do diretor, por exemplo, envolvia contratos de 50 milhões de reais. D'outro 
lado (iii) o Conselho de Administração estava submetido a uma regra de consenso, estando de mão atadas, 
portanto, para fazer qualquer coisa que desagradasse ou não interessasse ao Grupo Ternium (Techint); (iv) Além 

disso, o Conselho havia perdido o poder de demitir, substituir ou indicar nova diretoria, salvo por consenso - sendo 

certo que, no caso de impasse quanto ao nome de eventuais novos diretores, a Diretoria já instalada permaneceria 

ad eternum, nos termos do art. 150, §41  da Lei das S/A. 
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21. Neste preciso contexto, a situação não é nem um 

pouco diversa daquela enfrentada por esse E. Conselho no julgamento do Ato de 

Concentração envolvendo o Big Shopping e a BRMalls. Conforme entendimento do 

CADE, também ali a Requerente lançou informação nos autos - de que havia se 

desfeito de participação em concorrente - mas, a posteriori, as autoridades 

descobriram que a verdade era bem outra: a Requerente na verdade conservava, 

firme e forte, sua presença no adversário11. Mais do que isso, a informação era 

relevante para a compreensão da rivalidade no mercado. Descendo-se à realidade 

dos fatos, a mentira revelava sua perna pequenina, curtinha. 

22. Seríssimo que é o assunto, no se puede andar por Ias 

ramas, diriam os compatriotas do Grupo Ternium (Techint). Explicações são 

necessária. E tão fáceis elas não podem mesmo ser, pois bem sabem as 

Requerentes que o CADE já decidiu que toda e qualquer informação acerca da 

interação entre os sócios deve ser completa: a real configuração dos poderes e da 

relação entre os acionistas é um dado essencial à notificação 12, quanto mais em um 

mundo notório por engenhosidades urdidas por verdadeiros "magos do direito 

societário". 

23. O império da verdade se justifica igualmente pelo 

necessário cumprimento do princípio da eficiência pela Administração Pública, nos 

termos do art. 37 da CF. Como sempre enfatiza o CADE, os escassos recursos da 

Administração e seu hercúleo esforço de entregar a decisão administrativa em tempo 

econômico trazem consigo "a impossibilidade de que todas as informações prestadas 

por requerentes em um Ato de Concentração sejam verificadas em seus mínimos 

detalhes pela autoridade antitruste"13 . É de suma importância, pois, a confiança e 

cooperação entre a Autoridade e o Administrado, in verbis: 

"Obviamente, não é possível que todas as informações e dados prestados pelas 
Requerentes no âmbito de um ato de concentração sejam objeto de verificação 

1~? 
1 1 

"Entretanto, esse "desfazimento" caracterizou-se como problemático, no primeiro momento, e inexistente ao final 
da instrução. Após análise de inúmeros elementos da suposta venda, como (i) a decisão do Conselho no referido 
Ato de Concentração, (ii) o Memorando de Entendimentos apresentado ao Conselho como instrumento jurídico de 
formalização da referida operação, e (iii) as características do fundo de investimento imobiliário para o qual seria 
alienada a participação em questão, constatou-se a não concretização de tal desconstituição de laços, 
entendimento esse corroborado posteriormente pelas requerentes que, instadas a esclarecer as contradições de 
suas declarações a respeito da alienação da participação no Big Shopping, afirmaram de maneira expressa que 
formal e societariamente a BR Malis ainda detém a fração ideal de 13% no Big Shopping" (AC n.° 
08012.000377/2012-83, Rei. Cons. Alessandro Octaviani) 
12 

AO n.° 08700.000658/2014-40 (Minerva/BRF); Parecer ProCADE; AO n.° 53500.012487/2007 (Telefônica e 
—FIM); AO n.° 08012.010293/2004-48 (Ideasnet/Flynet). 
13 

Of. Despacho AOL 20/2013 no AO 08012.000377/2012-83 
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contrachecagem por parte do CADE. Tal procedimento representaria enorme 
desperdício de recursos públicos e traria consideráveis atrasos para o julgamento dos 
atos de concentração, ferindo ao mesmo tempo o interesse público e o privado existentes 
na construção de um sistema eficiente e célere de controle antitruste de estruturas. 
Vê-se, assim, que pilar fundamental desse sistema é a confiança depositada pela 
autoridade de defesa da concorrência na veracidade e na exatidão das informações 
prestadas pelas Reuerentes. Enganosidade ou falsidade constituem séria ameaça ao 
desenvolvimento de um modelo efetivo de controle de estruturas e deve, portanto, ser 
objeto de forte repressão quando constatadas infrações dessa ordem " 4 (g.n.) 

24. Nesse diapasão, com especiais olhos para a matéria 

societária omitida, permita-se igualmente volver a recente precedente em que 

ProCADE assevera que o escrutínio de Acordo de Acionistas é tão fundamental 

para a compreensão da operação15, que autoriza, inclusive, o sobrestamento da 

análise do ato, até que seja devidamente compreendia a sua mecânica. 

25. Posto isto, bem se vê que a lógica de todos dos 

precedentes do CADE é linear, cartesiana: não engane, não sonegue, não eluda, 

esclareça espontaneamente, pois a Administração, com seus recursos escassos, 

precisa contar com a total colaboração do Administrado e, assim, receber 

espontaneamente TODA informação para exercer o seu papel de controle. 

26. Se o imperativo é claro e categórico, o 

comportamento das Requerentes infelizmente não o recepciona. Em sua notificação 

não se lê simplesmente nem uma única linha esclarecendo a nova dinâmica de 

funcionamento, as diferenças entre o antigo e o novo documento, os poderes de veto, 

os novos poderes da Diretoria e etc. Mais do que adotar um comportamento 

minimalista, as Requentes parecem mesmo é recepcionar o velho estilo do conhecido 

escândalo das Parabólicas: "o que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente 

esconde". Maxima venia concessa, isto, porém, tem nome e sobrenome na Lei 

12.529/11: ILÍCITO POR ENGANOSIDADE. Simples assim, objetivo assim. 

c) O comando da "nova Usiminas": a seleção da ítalo-argentina 

indicada pela Ternium 

27. Se a alteração no Acordo de Acionistas já tinha 

representado uma completa mudança na dinâmica societária da Usiminas, a escolha 

C_~1 
14 Cf. Despacho RMR 32/2013, instaurador do AI 08700.003617/2013-24 (referente ao AO 08700.011105/2012-51) 
15 AO 08012.001894/2012-70. 
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dos nomes para sua SUPER DIRETORIA foram, por assim dizer, uma verdadeira 

Revolución de Mayo, com a entrega, em definitivo, dos rumos da Companhia no colo 

do Grupo Ternium (Techint). 

28. Assim, em janeiro de 2012, cerca de 30 (trinta) dias 

da notificação do Ato de Concentração epigrafado ao CADE, por indicação da "mera 

adquirente" Ternium, nomeou-se pela primeira vez em mais de uma década um 

presidente da Usiminas que não era um executivo de mercado, o Sr. Julian Eguren. 

Mais (rectius: pior!): uma pessoa que, muitos méritos administrativos possa ter, vinha 

diretamente da Presidência da Ternium México (como se verá abaixo, sócia da 

ArcelorMittal em empreendimento no setor...) e que trabalha sob o comando do 

Sr. Paolo Rocca - acionista majoritário do Grupo Ternium (Techint) - há praticamente 

30 anos. Na sequência, como fait accompli à "argentinização" da Usiminas, traz-se 

para Usiminas dezenas de executivos de estrita confiança do Sr. Rocca para 

assumirem postos chave na, mais do que nunca, sua Companhia. 

29. Aqui, os fatos (essa matéria incômoda ao Grupo 

Ternium-Techint...) são novamente indiscutíveis e repletos de consequências jurídicas 

às Requerentes. Analisar o poder real contido nas relações apresentadas ao CADE é 

seu dever, e por isso o administrado não pode se furtar a trazer as reais relações de 

poder. O inverso é nublar, ocultar, ludibriar, o que é errado, ilícito e punível. 

30. Se antes a Usiminas era uma empresa comandada 

por técnicos e executivos de mercado, tem-se agora que a esmagadora maioria dos 

seus novos executivos passava a ter como linha comum a nacionalidade argentina e 

anos, décadas até, de bons serviços prestados ao Grupo Ternium (Techint). Nada 

disso obviamente foi levado ao CADE durante a apresentação do feito epigrafado; 

nada disso foi evidentemente explicado pelas Requerentes em sua tão recente (ou 

tardia?) quanto adjetivada manifestação ao CADE. Propomos, porém, trocar o 

"adjetivo" pelo "objetivo": informou ou não informou? Disse ou não disse? O que 

afirma a Lei? O que decidiram os precedentes? A hipótese de incidência é aplicável? 

Ponto final. Menos adjetivos, mais objetividade e explicações. 

31. Embora, aparentemente em nome do Sr Eguren, se 

queira intimidar a CSN com ameaças de "processo" por atos de má-fé, a verdade é 

que - para ficar em sintonia com o idioma do novo controlador - "ei mentiroso cae(,) 

más pronto que ei cojo". 
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32. Com  efeito, não fossem todos os nomeados pela 

Ternium, para Conselho e Diretoria da Usiminas, executivos egressos do Grupo 

Ternium (Techint), uma pesquisa mais detida nos sítios eletrônicos mostra que são 

inúmeros os administradores da "Nova Usiminas", que ainda hoje exercem, 

CONCOMITANTEMENTE, funções em empresas controladas pelo Sr. Paolo 

Rocca, i.e. no Grupo Ternium (Techint), a configurar gravíssimo 

INTERLOCKING16, conforme quadro abaixo e detalhamento anexo (v. Anexo 1). 

16  Vide OCDE, Antitrust Issues involving minority shareholding and lnterlocking Directorates, DAF/COMP (2008), 
30.06.2009, disponível em http://www.oecd.org/ dataoecd/40138/41 774055. pdf. 
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33. Para ficar em apenas alguns poucos exemplos, note-

se que, segundo seu próprio Linkedln, o Sr. Hector Aguilera, há 10 anos no Grupo 

Ternium (Techint), exerce hoje a função de "Diretor Comercial da Usiminas" e de 

"Retail Distributor Manager na Ternium"; o Sr. Tulio Chipoletti, há cerca de 10 anos no 

grupo Ternium (Techint), informa ser "CEO na Soluções Usiminas" e, ao mesmo 

tempo, claro, "Diretor Vice-Presidente na Ternaris Confab" (grupo Ternium - Techint); 

o Sr. Rodrigo Pula, também há ao menos uma década no grupo do Sr. Paolo Rocca, 

informa ser "Membro do Comitê de Recursos Humanos na USIMINAS" e também 

"Diretor de Recursos Humanos na Ternium". Transformaram a Usiminas numa, por 

assim, "empresa-espelho" do Grupo Ternium (Techint), e pretendem que tal não tenha 

relevância à compreensão de quem manda e suas consequências no mercado. 

34. A realidade dos fatos, cuidadosamente omitida pelas 

Requerentes, é fundamental ao CADE, sobretudo em questões de interlocking e de 

definição de controle e comportamento concorrencial. Nas palavras de ALESSANDRO 

OcTAvIANI, a questão do board interlocking exige da administração "um profundo 

mergulho na realidade íntima da empresa, para além dos instrumentos societários 
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formalizados"17 . É preciso compreender as relações reais de poder, em todas as suas 

dimensões, na teia societária tecida pelo Grupo18, pois a promiscuidade entre 

diretorias e conselhos gera sérias preocupações no tocante à possibilidade de 

"comportamentos coordenados, tais como fixação de preços, divisão de mercado, 

intercâmbio de informações relevantes e outras formas de violação antitruste ( ... ) 

Acredita-se que possam ainda conduzir a problemas econômicos como tratamento 

discriminatório no fornecimento de materiais e no crédito. Essencialmente, é a 

natureza coordenativa da interligação decisória que é considerada prejudicial à 

concorrência". Mais do que interessante, trata-se de tema fundamental ao CADE e 

que não lhe pode ser sonegado. 

35. E para que não se levante argumento falacioso, 

informe-se que a maioria dos executivos indicados pela Ternium tomou posse 

quando ainda estava em curso o ato de concentração. Não por acaso, o novo 

comando da empresa era reconhecido, tanto interna quanto externamente, tendo sido 

alvo de diversas manchetes ao longo de 2012: 

O espanhol virou a língua estrangeira mais falada na Usiminas. A empresa contratou 
este ano 23 argentinos para ocupar cargos de comando. São gerentes, gerentes gerais e 
diretores. A maior parte chegou até meados do ano, os últimos há pouco mais de um mês. 
Eles foram trazidos pelo atual diretor-presidente, o também argentino Julián Alberto 
Eguren, que assumiu o comando da empresa em janeiro após a entrada da Ternium, da 

gigante ítalo-argentina Techini, como sócia da siderúrgica mineira. 49 

36. E, quando eclodiu o conflito entre Ternium e Nippon, a 

briga de elefantes na loja de porcelanas, veio à tona o fato confirmatório de que, 

desde a entrada do novo diretor Presidente, a Usiminas foi tratada como "uma 

unidade industrial da Ternium"20: 	

Ê_41 

17  O CADE e a hermenêutica realista: grupo econômico para fins de direito concorrencial, participação minoritária, 
gestão compartilhada e fundos de investimento (Homenagem a Fabio Konder Comparato) in A nova lei do CADE - 
o 1.0  ano na visão das autoridades, p. 60) 
18  "A interligação de empresas por meio de seus conselheiros é um mecanismo que afeta as estratégias e 
decisões corporativas e em nível macroeconômico, pode influir no ambiente do mercado, aumentando ou 
diminuindo a eficiência das empresas no Brasil" (Rafael Liza Santos e Alexandre Di Miceli da Silveira, Board 
lnterlocking no Brasil: a participação de conselheiros em múltiplas companhias e seu efeito sobre o valor das 
empresas - Revista Brasileira de Finanças, 2007, Vol. 5, n. 2, p. 125 e ss) 
19  http://www.valor.com.br/carreira/2936654/arqentinizacao-dos-executivos-da-usiminas#ixzz3LDhq5men  
20 

 "Avalia-se que Eguren não contribuiu em nada para uma harmonia na empresa, conduzindo a empresa de forma 
independente dos sócios. Ao contrario: tratou a Usiminas como uma unidade industrial da Temium e que ouvia 
muito mais gerentes argentinos de diretorias tocadas por brasileiros do que o titular do cargo." Crise gera 
incertezas e pode atacar a gestão da siderúrgica. Valor Econômico, 29.09.2014. 
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"A Nippon Steel informou ao Valor que o comando por um nome independente é o 
melhor para o bem da companhia, pois vai evitar que a Usiminas seja dirigida como se 
fosse uma empresa subsidiária de um dos seus sócios. Para os japoneses, isso passou a 
ocorrer logo depois que Eguren assumiu o cargo em 2012. Ele foi indicado pela 
Ternium e aprovado na época pelo grupo japonês. Mas a Nippon diz que ficou muito 
decepcionada com seu modelo de gestão. Alega que ele quebrou a confiança dos 
japoneses e que está fora de cogitação o seu retorno, bem como o dos outros executivos 
argentinos afastados. ,,21  (grifo) 

37. Aqui, vai se dizer, que o violentíssimo conflito entre os 

Grupos Nippon e Techint, aliás, é a prova maior da enganosidade praticada. 

38. Se o controle era compartilhado, como dizem as 

Requerentes, por que o Grupo Nippon precisaria expulsar toda a diretoria, para poder 

participar da gestão da Usiminas? Se o comando da empresa era repartido entre os 

sócios, por que o CEO do Grupo Ternium afirma que "ficou acertado que a empresa 

cuidaria da gestão executiva da Usiminas" 22? Por que o rodízio de diretores 

representa "uma quebra unilateral do acordo de acionistas ,23*?  A petição das 

Requerentes, note-se, malha a CSN, mas em pouco mais de 8 páginas, foge por 

completo de todas essas questões. Tempo para falar não lhes faltou, por certo. 

39. Tais fatores escondidos são imprescindíveis para a 

análise concorrencial do CADE. Como reconhecido pelo ex-Conselheiro ALESSANDRO 

OcTAvIANI, uma das questões mais cruciais à análise antitruste é justamente "onde 

está o comando? Quem manda ?" 24 . E como poderia ser diferente, se justamente 

trata-se, a tutela prestada pelo CADE, de defesa contra o poder econômico, exercidos 

por agentes que devem ser conhecidos, tanto em relação quem são como em relação 

quanto poder possuem. Destarte, é dever da parte informar claramente quem será o 

responsável pelo direcionamento econômico do negócio. Não por frivolidade a 

informação sobre a composição da diretoria integra o formulário de notificação, assim 

como existe igualmente o dever expresso de reportar ao CADE situações de 

interlocking da diretoria 25 , haja vista que todos esse elementos têm o potencial de 

IM 
21  Nippon Steel exige mudanças na Usiminas - Valor Econômico, 13.10.2014. 
22 

 "Os japoneses tentaram mudar nosso acordo ao propor alternância de presidente, com o que não concordamos" 
afirmou, em entrevista ao Valor, Roberto Caiuby Vidigal, que preside os negócios do grupo Techint no Brasil e é 
um dos conselheiros da Usiminas. A Ternium não teve sucesso em três pedidos de liminares para reconduzir seus 
executivos. Mas diz que continuará buscando na Justiça garantia aos seus direitos e das regras do acordo firmado 
com os japoneses. Por ele, informa, ficou acertado que a empresa cuidaria da gestão executiva da Usiminas." 
(doc. 13) http://www.valor.com.br/empresas/3738606/nippon-steel-deu-golpe-diz-ternium#ixzz3LDcRibVQ  
23  Usiminas: Ternium chama destituição de presidente de quebra de acordo. Valor Econômico, 26.09.2014. 
24  AO n.°  08012.003886/2011-8, Rei. Cons. Alessandro Octaviani: caso Anhanguera. 
25  o Anexo 1 da Resolução n° 15/1999 do CADE expressamente solicita informações às partes notificantes de uma 
operação sobre a existência de interlocking directorates: 111.4. Relação dos membros da direção do grupo que, 
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impactar a avaliação do caso concreto26. O CA[)E decidirá se a informação prestada 

é, ao final, relevante ou não para eventuais restrições ou aprovação do caso. Sua 

apriorística ocultação pela parte é inadmissível, deletéria e ilícita. Simples e objetivo 

assim. 

d) Fato novo: dormindo com o inimigo ArcelorMittol 

40. Não bastasse tudo isso, o aprofundar das pesquisas 

desde a última manifestação da CSN nos autos, convém apontar Fato Novo, 

recentemente descoberto, que dá dimensão ainda maior às enganosidades 

cometidas pelas Requerentes, notadamente, graves e em série. Trata-se da completa 

omissão da relação societária entre o Grupo Ternium (Techint) e ArcelorMittal, 

simplesmente - segundo entendimento de mercado defendido pelas próprias 

Requerentes - uma das únicas três empresas que ofertam aços planos no 

Brasil. 

41. No ato de concentração epigrafado, embora a 

SIDERAR, contratualmente, também fosse adquirente de ações da Usiminas (cerca 

de 6%), lançou-se mão do argumento de que se tratava de empresa do Grupo 

Ternium (Techint), o que, então, justificaria a sua não indicação como Requerente 

individualizada. A SIDERAR, portanto, sequer figurou como requerente no 

preenchimento completo do anexo do ato de concentração. Pelo mesmo motivo (ou 

outro...) não foi dado ao Conselho nenhuma informação adicional sobre essa 

empresa. 

42. Ocorre que, conforme se verifica das informações 

disponíveis no site do próprio Grupo Ternium (Techint) e apontadas abaixo, a 

SIDERAR tem participação relevante na empresa Ternium México (até então 

presidida, sempre ele, pelo Sr Julian Eguren), que, por sua vez, é sócia direta 

justamente da ArcelorMittal na empresa Peíia Cobrada: 

igualmente, sejam membros da direção de quaisquer outras empresas com atividades nos mesmos setores das 
Requerentes." 
26 

 Nesse sentido, vide oAC n°08012.003886/2011-8741, Rei. Cons. Alessandro Octaviani 
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43. Ou seja: as Requerentes não acharam relevante 

contar ao CADE que a SIDERAR, acionista da Ternium México (até então casa 

do Sr. Equren), é, indiretamente, sócia da Arcelor Mittal, que, notoriamente e 

conforme destacado no próprio anexo 1 protocolado junto ao CADE (fls. 22), era, à 

época dos fatos, uma das únicas três empresas do mercado de aços planos no Brasil. 

44. Pensam mesmo as Requerentes ser 

desimportante informar ao CADE acerca dos laços societários que mantém no 

exterior com a empresa que, afora a CSN, é a única a oferecer concorrência à 

Usiminas no Brasil? Será que o Conselheiro-Relator do AC epigrafado, a saber: 

o Dr. Alessandro Octaviani Luis, veria tal ligação societária como despicienda, 

lembrando, claro, que o novo Presidente da Usiminas, Sr. Eguren, era então 

CEO da Ternium México, sócia direta da Arcelor Mittal na Peija Cobrada? E será 

mesmo que a natural grande proximidade e boas relações entre os grupos 

Ternium (Techint) e ArcelorMittal não influenciou, por exemplo, na formação do 
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projeto de consórcio-logístico de US$ 800 milhões entre a última e a Usiminas27, 

anunciado - note-se que coincidência... - em meados de 2012, i.e. pouco mais 

de dois meses da nomeação justamente do Sr. Eguren (em janeiro de 2012) para 

comandar a Usiminas como novo CEO? 

45. O "sensor de qualidade informacional" das 

Requentes, bem se sabe, não "explodiu" ao se deparar com o fato. Preferiram o 

silêncio, o não dizer, o omitir, e, assim, deixaram o CADE, uma vez, mais totalmente 

in a/bis. 

46. Contudo, se todas empresas se comportarem com tal 

grau de "qualidade" em relação às informações prestadas, a autoridade simplesmente 

não conheceria, por esta via, fundamentais detalhes da economia do País. A peculiar 

seletividade das Requerentes em seus informes e transparência ao CADE não 

combina com a enfática orientação desse Conselho no sentido contrário. Nesse 

passo, para citar o entendimento - de resto acompanhado em uníssono pelo E. 

Plenário - daquele que era justamente o relator do caso Ternium/Usiminas, Dr 

Alessandro Octaviani Luis, e foi levado a julgar sem tudo saber: 

"descabida a tentativa de as requerentes se substituírem à Administração na decisão 

do que esta deve ou não considerar importante, mormente com dispositivos 

absolutamente claros a determinar que as requerentes tragam o mais amplo grau de 

informação - do ponto de vista geral -, e tendo em vista que as informações  ocultadas 

justamente revelavam laços entre estruturas empresariais do mesmo mercado." (AI 

no. 08700.003617/2013-24 - ICE Inversiones Brazil S.L. ("ICE IB") e ISCP - 

Sociedade Educacional AS ("ISCP"), Cons. Rei. Aiessandro Octaviani Luis, g.n.). 

27  Conforme noticia pública de 19 de Março de 2012 "ArcelorMittal e Usiminas planejam porto de US5 
800 milhões", com declarações abalizadas do Diretor-Presidente da ArcelMittal no Brasil à Reuters "A 
ArcelorMittal, maior grupo siderúrgico do mundo, e a brasileira Usiminas planejam parceria para disputar 
concessão de construção de um porto na baía de Sepetiba (RJ), em projeto que viabilizará maiores exporta çõe 
de minério de ferro. O consórcio em formação, que deve contar também com a operadora de portos Multiterminais, 
prevê investimentos da ordem de US$ 800 milhões para melhorar o escoamento da produção de Minas Gerais, 
afirmou à Reuters o diretor-presidente da ArcelorMittal Mineração Brasil, Sebastião Costa Filho. As empresa 
aguardam o edital de licitação, que deve sair até junho, segundo o executivo, para disputara concessão conhecida 
como "área do meio", para erguer um novo porto entre os dois já existentes operados pela Vale e a CSI\ 
(Companhia Siderúrgica Nacional). "Temos perspectiva, conversas adiantadas com a Multiterminais e 
Usiminas Mineração para, através de um consórcio tornar mais competitiva a exploração minerária eit 
Serra Azul (MG)", afirmou Costa Filho. ( ... )" ( in http://pedesenvolvimento.com/2012/03/19/arcelormittal-e• 
usiminas-planeiam-porto-de-us-800-milhoesf), grifamos. 
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e) Bilionários contratos "fantasmas" 

47. Por fim, a CSN trouxe ao conhecimento do Conselho 

dezenas e dezenas de contratos associativos, firmados entre a Usiminas e o Grupo 

Nippon, que não foram notificados ao CADE. 

48. Antes do desembarque do Grupo Ternium (Techint) 

nas Minas Gerais, tais contratos envolviam cerca de R$ 3,9 bilhões. A partir da gestão 

dos ítalo-argentinos, esse montante explodiu, de 2011 para 2012, para 

impressionantes R$ 13,8 bilhões, chegando a mais de R$ 22 bilhões ao final de 2014, 

isto é, muito mais que o patrimônio líquido da Usiminas. 

R$25,00 
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R$5,00 	R$ 
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49. Nenhum desses acordos, que envolvem, dentre 

outras obrigações, transferência de tecnologia, foi submetido ao CADE, muito embora 

fossem evidentemente de notificação obrigatória 28, nos termos do artigo 90, IV da 
Lei 12.529/11. 

28  'Nesse contexto, os contratos de transferência de tecnologia assumem grande protagonismo, devendo a 
autoridade antitruste ser sensível a cláusulas contratuais que, extrapolando o objeto usual de um contrato 
de licença de patentes, possibilitam uma cooperação diferenciada entre os contratantes e, quando 
analisadas sob uma perspectiva macro, são capazes de criar verdadeira rede entre a licenciante e seus inúmeros 
licenciados, cern inúmeras repercussões anticoncorrenciais, sobretudo sobre o mercado de inovação" (AO no. 

08012.002870/2012-38 - Monsanto/ Syngenta Cons. Ana Frazão). 

"Diante do exposto, entendo que os contratos de transferência de tecnologia via contrato de licenciamento 
em cultivares apresentados trazem características que os colocam próximos a um contrato associativo, e 
demonstram restrição na ação concorrencial independente das licenciadas, além da possibilidade de limitar a livre 
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50. Não fosse, porém, um problema de claro 

descumprimento do dever legal de notificar, a omissão de tais contratos pelas 

Requerentes em 201112012 subtraiu do CADE a capacidade de identificação e 

compreensão das reais relações de poder formatadas dentro da Usiminas após 

a transação entre Votorantim, Camargo Correa e Grupo Ternium (Techint). 

Impossível, pois, deixar de dizer que a complacência do Grupo Nippon com todas as 

mudanças no Acordo de Acionistas e a completa 'argentinizaçõo" da Companhia está, 

ao que tudo indica, diretamente ligada a, para dizer o mínimo, bilionárias 

oportunidades de negócio que foram proporcionadas aos nipônicos. 

51. Essa percepção é ainda mais reforçada pelo fato de 

que, enquanto bilhões e bilhões de reais foram e continuam sendo transferidos aos 

sócios japoneses, os trabalhadores da Usiminas, sobretudo da Cosipa, não veem 

nenhum benefício ou melhora na situação da siderúrgica, muito ao contrário. Recente 

ensaio fotográfico (já protocolado nos autos) colocado à disposição da CSN pelo 

sindicato dos trabalhadores da Cosipa demonstra o verdadeiro estado de "pós-guerra" 

em que se encontra a planta industrial que, ao que parece, deveria ter recebido 

bilhões em investimentos. 

52. Nesse contexto, pouco importa saber, como alegam 

as Requerentes em sua defesa na recente manifestação, que havia competência para 

a assinatura de tais contratos. Talvez seja uma questão de tempo, mas até o 

momento não se afirmou que os contratos foram objeto de fraude - existem, foram 

celebrados e, ao que parece, estão sim drenando recursos vultosos da Companhia. 

O ponto aqui é bem outro: por que bilionários contratos de transferência de tecnologia 

não foram apresentados ao CADE justamente no ano em que o Ato de 

Concentração epigrafado era analisado? Por que a sua curva de gastos pela 

Usiminas explode justamente no momento em que o Sr Eguren (rectius: Paolo Rocca) 

assumem a Companhia? 

concorrência e consolidar uma posição de dominância no mercado de sementes de soja. (AC ri°. 
08012.006706/2012-08 - Monsanto/ Nidera, cons. Rei. Eduardo Pontual Ribeiro). 
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III. Arremate e Pedidos 

53. Em suma - à parte os arroubos linguísticos, as 

tergiversações e infundadas acusações de má-fé contra a CSN - a triste sequência 

de eventos é objetiva e uma só. As Requerentes do Ato de Concentração: 

V Ocultaram a real natureza da operação (não era e nunca foi uma 

"substituição de sócio"). 

V Omitiram o ágio extraordinário pago pelas ações, que somente se 

justificariam como algo muito diferente do que uma mera participação no 

bloco de controle. 

V Omitiram as alterações feitas no Acordo de Acionistas, que modificaram 

radicalmente a dinâmica entre os sócios. 

Esconderam o real direcionamento econômico do negócio ("quem manda?'). 

Omitiram a nomeação do Diretor-Presidente ("homem de confiança do Grupo 

Ternium - Techint") e de todos os demais executivos nomeados para o 

comando da Usiminas. Omitiram, ainda, que grande parte da diretoria 

continuou mantendo cargos de administração no Grupo Ternium (Techint, em 

claro e potencialmente deletério interlocking. 

vz Omitiram que a Siderar, legítima adquirente de ações da Usiminas, mantém, 

há muito tempo, via Ternium México, participação em sociedade com 

ninguém menos que a Arcelor Mittar, uma das principais concorrentes diretas 

da Usiminas no mercado de aços planos. 

V Deixaram de notificar ao CADE as dezenas de bilionários contratos 

associativos celebrados entre o Grupo Nippon e Usiminas, justamente após a 

"argentinização da Usiminas". Para além de serem de submissão obrigatória, 

tudo indica que escondem a real contrapartida paga ao Grupo Nippon pelo 

controle da Usiminas. 

54. Ora, a enganosidade, como acentua o CADE, é um 

ilícito formal, que independe da demonstração de dolo ou culpa, ou mesmo da 

demonstração de efetivos prejuízos concretos2 . 

29 
 'Auto de infração. Prestação de informações enganosas em ato de concentração (art. 43 da Le n°. 12.529/2011) 

configurada. Infração formal, caracterizada pela violação do dever de cuidado na prestação de informações ao 
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55. Mesmo que assim não fosse, no caso concreto certo 

está, no entanto, que não se trata de mera omissão enganosa. Do exposto resta claro 

que a conduta omissiva se deu por motivo torpe, i.e. como parte de uma estratégia 

maior e muito lucrativa de obter vantagens econômicas à custa dos acionistas 

minoritários, envolvendo o CADE (e a CVM, como se sabe) em uma chancela oficial 

ao oficioso. 

56. Destarte, não foi possível ao CADE analisar os 

efetivos e principais aspectos da operação, notadamente: 

(i) O real direcionamento das atividades da empresa: Grupo Ternium 

(Techint) e Usiminas foram parceiros no passado, em investimentos 

estratégicos para o mercado internacional; 

(ii) A efetiva interação entre sócios: A operação deu ao Grupo Ternium 

(Techint) predominância nas deliberações da companhia, notadamente 

sobre matéria concorrencial; 

(iii) Os impactos ao mercado: Ajuste com o Grupo Nippon pode envolver 

coordenação entre rivais e divisão do mercado latino americano. 

Preocupação reforçada pelos diversos contratos associativos celebrados 

pela Usiminas e, agora, pela informação, até então desconhecida, de que o 

Grupo Ternium (Techint) mantém negócios também com a Arcelor Mittal no 

México, em empresa (Peila Cobrada) com participação acionária indireta 

da SIDERAR, uma das companhias do grupo ítalo-argentino que adquiriu 

participação na Usiminas (ao menos 6% individualmente). 

57. A omissão sabotou, ainda, a interação entre o CADE 

e a CVM (Lei n.° 8.884/94, art. 54, parágrafo 10). Independentemente do resultado, 

frustrou-se, de fato, discussão potencialmente mais detida na CVM sobre o tema tag 

along. 

58. Finalmente, foi maculada também a análise do ato de 

concentração entre a CSN e a Usiminas. Com  a efetiva transferência do controle da 

Usiminas a um gigantesco player internacional, de atuação estratégica global 

CADE. Valores protegidos: eficácia do sistema de julgamentos, rapidez nas decisões, confiança plena nas 
informações prestadas, defesa adequada da concorrência." (AI n.° 08700.003083/2013-36 - Rossi Residencial S.A 
e Norcon Construções S.A., Cons. Rei. Alessandro Octaviani). 
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totalmente avessa à CSN, sua eventual presença na Usiminas como minoritário 

poderia ter sido vista com menor potencial de preocupação antitruste. E, privada de 

seus direitos de acionista, a CSN não pôde ou pode reagir aos desmandos da 

Usiminas sob a batuta do Grupo Ternium (Techint). 

59. E aqui, nota bene, não se trata de mera especulação 

ou lamúria de quem recebeu severas restrições do CADE, até porque, ao final, 

assentiu-se com Termo de Compromisso de Desempenho. Basta consultar os autos 

daquela operação para verificar que, tão logo o Grupo Ternium (Techint) assumiu o 

controle da empresa sob o mandarinato do Sr Eguren, a Usiminas radicalizou sua 

postura nos autos, passando a atacar agressivamente a CSN, inclusive como 

conhecido pedido de medida cautelar. No frigir dos ovos, talvez o CADE chegasse às 

mesmas conclusões; talvez tudo ficasse como dantes no quartel de Abrantes, mas 

que a Autoridade merecia ter sabido de tudo para ponderar e tirar suas próprias 

conclusões sobre "quem manda" na empresa na Usiminas, disto não há qualquer 

dúvida! 

60. Por todo o exposto, a CSN, respeitosamente, reitera 

seu pedido inicial - e que em NADA se confunde com a competência da CVM ou do 

Poder Judiciário para impor a obrigação de tag along - no sentido de que: 

(i) 	Seja revisto o ato de concentração n.° 08012.010793/2011- 

17, à luz da real operação ocorrida, reconhecendo-se que se 

tratou da aquisição do comando da Usiminas por um player de porte 

internacional, determinando-se, se necessária, desde logo a abertura de 

instrução complementar, para apuração de todas as questões 

suscitadas nesta petição; 

(i i) 	Seja instaurado processo para apuração de ato de 

concentração (APAC), para investigar a não submissão 

dos contratos associativos celebrados entre a Usiminas e 

o Grupo Nippon, sobretudo a partir de janeiro de 2012; 

(iii) 	Seja lavrado auto de infração por enganosidade e omissão 

de informações, com a aplicação de exemplar multa às 

Requerentes; 
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(iv) 	Seja concedida medida cautelar para imediata suspensão 

dos efeitos da operação, para que o Grupo Ternium (Techint) 

tenha imediatamente suspensos todos os seus direitos de acionista, até 

que a operação seja devidamente analisada pelo CADE. 

Termos em que, 

Pede deferimento 

Brasília, 26 de março de 2014. 

Gbriel Nogueira Ipias 

7' OABISP n.° 2217 32 

Jo UDe 2io 	 Ãze)wICÁâMid~o 

K. 

OAB/SP n° 173.605 	 OAB/DF n°. 15.937 
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