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Diretoria de Origem 

 

 

Data: 29/03/2021 

 

_______________________ 

 

Aprovação Diretoria 
Executiva 

 

Data: _______/_______/_______ 

 

Ata nº _______/__________ 

 

 

 
 

1. PROPOSTA 

Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar a contratação por meio de Dispensa de Licitação, do 
escritório Mello Pimentel Advocacia, destinada à emissão de parecer técnico jurídico, com 
intuito de orientar o processo de emissão de debêntures no que se refere à viabilidade legal 
da MSG usar o saldo de dívida do contrato mantido com o BNDES para lastrear a operação, 
usufruindo seus investidores do benefício fiscal que prevê a Lei 12.431 (debêntures 
incentivadas), mesmo não tendo a MSG volume de investimento suficiente (CAPEX), nos 
últimos 24 meses, para compor o lastro em questão. A contratação será realizada com fulcro 
no art. 29 Inciso II da Lei 13.303/2016. O valor máximo global para contratação será R$ 
8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). O prazo para entrega do parecer técnico jurídico será 
de 10 (dez) dias úteis e o prazo de vigência será de 60 (sessenta) dias.  
 
O parecer em questão demanda um sólido conhecimento de aspectos jurídicos relativos a 
assuntos de natureza tributária e de mercado financeiro, visto que abordará a viabilidade de 
dispensa da tributação pelo Imposto de Renda sobre a operação de mercado de capitais em 
tela, permitindo que investidores se beneficiem do incentivo previsto na Lei 12.431, 
especialidade que não encontramos no corpo jurídico da MSG. 
 
 

2. HISTÓRICO 

Em 30.11.2017, foi assinado Contrato de Financiamento com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio de Abertura de Crédito nº 
17.2.0371.1, no valor total de R$ 1.018,5 MM, dividido em 2 (dois) subcréditos, sendo eles:  

1 – Subcrédito “A”: R$ 935.222.000,00, destinado às obras civis e demais itens financiáveis 
necessários à implantação do PROJETO a que se refere o Parágrafo Único da Cláusula 
Primeira do referido contrato (Natureza, Valor e Finalidade do Contrato). 

2 - – Subcrédito “B”: R$ 83.278.000,00, destinado à aquisição de máquinas e equipamentos 
nacionais financiáveis, necessários à implantação do PROJETO a que se refere o Parágrafo 
Único da Cláusula Primeira do referido contrato (Natureza, Valor e Finalidade do Contrato). 
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Além do financiamento acima mencionado, em 12.09.2014 a MSG teve a 1ª emissão de 
debêntures simples no valor de R$ 469.000.000,00, já quitada. Em 15/04/2019, 2ª emissão 
de debêntures simples, no valor de R$ 210.000.000,00, realizada nos termos da Lei n" 12.431 
(debêntures incentivadas), com vencimento em 15/11/2030. 

Em novembro de 2020, a Empresa concluiu a sua entrada em operação comercial, fazendo 
jus a integralidade das receitas previstas no contrato de concessão. 

Desde janeiro de 2019, frente ao novo cenário de juros de longo prazo da economia brasileira, 
a MSG vem estudando a possibilidade de emissão de debêntures, no valor global de R$ 1,5 
bilhão, destinados ao pré-pagamento do contrato de dívida acima mencionado (BNDES), com 
saldo aproximado de R$ 1,1 bilhão, bem como para concluir os pagamentos de serviços e 
fornecedores, suportar investimentos residuais de infraestrutura das suas subestações e 
linhas e para o seu custeio. 

O CAPEX atual da MSG é de R$ 2,2 bilhões, não existindo acréscimos significativos para o 
futuro.  

Dentre os estudos realizados e cenários cogitados pela MSG para a operação, temos o que 
considera que os investidores, compradores das debêntures a serem emitidas, 
exclusivamente no volume necessário para efetuar o pré-pagamentos da dívida com o BNDES 
(R$ 1,1 bilhão), poderão se beneficiar da alíquota 0 (zero) do Imposto de Renda, prevista na 
Lei 12.431/2011, Art. 1º, Parágrafo 1º, VI. 

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

O Relatório Técnico RT.DF.004.2021, anexo, apresenta as justificativas necessárias para a 
contratação. 
 

4. RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos destinados a este contrato são próprios e serão classificados na rubrica 
“CUSTEIO – CONSTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS” do Orçamento Plurianual 
2021/2025 da Mata de Santa Genebra. 
 

“CUSTEIO – CONSTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS” 

 

ORÇADO 

REQUISITADO NÃO 
CONTRATADO 

 

CONTRATADO 

 

REALIZADO 

 

SALDO  

R$ 80.000,00 R$ 8.500,00 

 

R$ 0,00 R$ 0,00 

 

R$ 71.500,00 

*Valores atualizados em 29.03.2021 - Fonte Diretoria Financeira. 

 

5. PARECER JURÍDICO 
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Seguindo a orientação do TCE/PR, a PRD, juntamente com seus anexos, será encaminhada 
ao jurídico para análise e parecer acerca da juridicidade das suas disposições.  

 

6. CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, recomenda-se a aprovação pela Diretoria Executiva da contratação do 
escritório de advocacia Mello Pimentel pelo valor de R$ 8.500,00. 

 

7. ANEXOS 
 

7.1. Relatório Técnico DF.004.2021; 
7.2. Minuta do Contrato. 
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