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l. DATA, HORA e LOCAL: 10.12.2019, às 10h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA:Totalidade dos Membros da Diretoria.

lll. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária. Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: 1. PRD illSG.DAC.O25l2O19 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar
o reconhecimento da dívida junto à Empresa Brasileira de Coneios e Têlégrafos, referente à
prestação de serviços inerentes ao contrato MSG 02512018, no período de outubro e
novembro de 2019. Valor Total: R$5.868,33 (cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e
trinta e três centavos); 2. PRD MSG.DT.043/20Í9 - Propõe-se à Diretoria Executiva da MSG
aprovar o ressarcimento ao Consórcio lB, referente aos custos incorridos com o acréscimo
nos valores de frete para transporte de estruturas metálicas devido a Política Nacional de
Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, ocasionando o desequilíbrio econômico
e financeiro no Contrato, conforme a §2o da Cláusula 46 - Tributos - do Contrato MSG no

00412015. O valor a ser ressarcido é R$ 527.356,42 (quinhentos e vinte e sete mil, trezentos
e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), com base em janeiro/2019 e ICMS de
12o/o; 3. PRD MSD.DC.003/2019 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar, em seu nível de
competência, e encaminhar ao Conselho de Administração da MSG a indicação de
Assistente de Diretoria, Sra. Rebecca Manhães Muniz de Oliveira, bem como sua
remunêração, no nível 01 com salário atual de R$ 10.695,26 (dez mil reais, seiscentos e
noventa e cinco reais e vinte e seis centavos); 4. Assuntos gerais: 4.í. Pagamento da
Solicitação de Recursos 713 da Avalicon, no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos
reais), referente aos honorários periciais do profissional designado pelo juízo para realizar a
perícia definitiva. (Processo 1002663-31.2016.8.26.0296 - Réu: Lauro de CamargoAndrade
Filho); 4.2. Pagamento da Solicitação de Recursos 714 da Avalicon, no valor de R$ 1.000,00
(mil reaís), referente aos honorários periciais do profissional designado pelo juízo para

realizar a perícia definitiva. (Processo 1004125-68.2016.8.26.0281 - Réu: Espólio Chafif
Rezek Andery e Outros); 4.3. Pagamento da Solicitação de Recursos 715 da Avalicon, no
valor de R$ í.913,93 (um mil, novecentos e treze reais e noventa e três centavos), da
AVALICON, referente ao pagamento de depósito voluntário da diferença entre o valor
encontrado na perícia prévia, já depositado em juízo para fins de obter a imissão na posse,

e aquele estabelecido em sentença como devido, para discutir o saldo de condenaçáo; 4,4.
Pagamento da Solicitaçáo de Recursos 718 daAvalicon, no valor de R$ 14.093,94 (quatoze
mil, noventa e três reais e noventa e quatro centavos), referente ao pagamento de depósito
voluntário da diferença entre o valor encontrado na perícia prévia, já depositado em juízo
para fins de obter a imissão na posse, e aquele estabelecido em sentença como devido,
para discutir o saldo de condenação. Saliente-se que a Diretoria Financeira da MSG está em
acordo com o valor referente aos honorários sucumbenciais. (Processo 1002185-
57.2016.8.26.0123 - Réu: EucatexAgro-Florestal Ltda.); 4.5. Decisão a respeito de produção

de provas novas no processo 1000862-56.2016.8.26.0498, que tem como Réu Augusto
Bastos Chierighini. A MSG apresentou oferta inicial de R$402,08, os peritos apresentfiram
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avaliaçâo prévia no valor de R$ 4.741,02 e um segundo laudo no valor de R$ 12.836,70;
4.6. Decisão a respeito de apresentação de Apelação no processo 1005584-
58.2016.8.26.0038, que tem como Réu Usina São Joáo, referente à Servidão Administratíva
para passagem de linha de transmissão de energia, com valor de preparo estimado em R$
79.590,00. AMSG apresentou oferta inicial de R$ 1.140.513,06 (base novembro/2014) e o
perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 2.136.358,00. Posteriormente foi realízada
uma segunda perícia no valorde R$ 1.713.256,01. Em novembro deZA17 sobreveio aos
autos perícia definitiva no valor de R$ 8.629.000,00, o juiz proferiu sentença, após anulação
da primeira sentença proferida, definindo o valor da condenaçâo em R$ 2.849.737,79;4.7.
Apresentação de relatório sobre acordos judiciais para por fim aos processos judiciais,
proposto pelo advogado dos Réus, Dr. Renato Tente: 4.7.1. Processo 1003054-
16.2016.8.26.0286 - Proposta para Acordo R$ 300.000,00 + Solo Honorários - Qualquer
responsabilidade referente à questão ambiental poderá ser incluída no acordo, transferindo
ao requerido, essa obrigação, O processo teve Valor ofertado de R$ 33.580,91 (Base
seí2014), Perícia Prévia de R$ 314.256,06 (Base julho/2016) e Perícia Definitiva: R$
348.246,46 (Base nov/2018). Foi depositado o valor de R$ 314.256,06 (10/05/2018), a título
de indenização; 4.7,2. Processo 1001538-85.2016.8.26.0471 - Proposta para Acordo R$
550.000,00 + 5o/o Honorários. O processo teve Valor ofertado de R$ 93.489,86 (Base
set/2014), Perícia Prévia de R$ 776.713,25 (Base dezl2016) e ainda nâo houve Perícia
Definitiva. Foi depositado o valor de R$ 802.805,77 (041A5nA18), a título de indenização;
4,7.3. Processo 1001834-34.2A16.8.26.0269 - Proposta para Acordo - R$ 130.000,00 + ío/a

de Honorários. O processo teve Valor ofertado de R$ 30.855,94 (Base setl2014), Perícia
Prévia de R$ 148.983,33 (Base março12017) e ainda não houve Perícia Definitiva. Foi
depositado o valor de R$ 149.013,33 (Abril/2016), a título de indenização; 4.7,4. Processo
1003062-90.2016.8.26.0286 - Proposta para Acordo R$ 230.000,00 + R$ 70.000,00
(referente ao poço artesanal) + 5o/o de Honorários. O processo teve Valor ofertado de R$
45.146,67 (Base seU2014), Perícia Prévia de R$ 231.984,72 (Base jun/2016) e ainda não
houve Perícia Definitiva. Foi depositado o valor de R$ 231 .984,72 (O4lASl2A18), a título de
indenização; 4.7.5. Processo 1000855-48.2016.8.26.0471 - Proposta para Acordo R$
5.000.000,00 + R$ 121.000,00 de Honorários. O processo teve Valor ofertado de R$
327.506,41 (Base setl2014), Perícia Prévia de R$ 10.893.746,77 (Base ago/2016) e outra
Perícia Prévia de R$ 4.629.067,00 (Base Íevl2017'S e Perícia Definitiva de R$ 4.404.655,45,
posteriormente alterado para R$ 3.163.764,20 (Base seU2018). Foi depositado o valor de R$
7.761.406,88, a título de indenização; 4.7.6. Processo 1016035-11.2016.8.26.0114
Proposta para Acordo R$ 1.100.000,00 + 5olo de Honorários. O proces$o teve Valor ofertado
de R$ 564.676,26 (Base seU2014), Perícia Prévia de R$ 1.281.629,94 (Base fevl2017) e a
Perícia Definitiva ratificou a Perícia Prévia. A proposta de acordo já havia sido apresentada,
porém com valor de R$ 1.281.085,40, que foi rejeitada pela Diretoria Executiva e o
advogado dos Réus apresentou nova proposta.

V. ASSUNTOS TRATADOS'DELIBERADOS :

1. PRD MSG.DAC.O26I20í9 - O Diretor de Administração e ComptÍance, Sr. ,1fi,é
Jurhosa Junior, informou que no período da renovação do contrato, enquanto se discqrtifm
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as cláusulas contratuais, o serviço continuou sendo prestado, por não poder haver
descontinuidade, gerando, assim, um débito de aproximadamente R$ 5.000,00. O
colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.DAC.O25l201g;

2. PRD MSG.DT.043I2019 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho explicou que o
pleito, objeto da PRD em comênto, foi elaborado em conjunto pela equípe da Diretoria
Técnica e a equipe de apoio da acionista COPEL GeT. Trata-se de um pedido de reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, em virtude do aumento do valor do frete, decorrente de
nova política de preços implementada pelo Governo Federal. Todo o valor está
documentado e a proposta em questão refere-se tão somente aos custos adicionais
incorridos, sem quaisquer acréscimos. O eolegiado de Diretores, por unanimidade,
aprovou a PRD Il,lSG.DT.043l2019;

3. PRD ttiSD.DC.003r2019 - O Diretor de Contratos, Sr. Eduardo Garcia, mencionou
que, com a saída da assistente de diretoría, Sra. Kelly Amâncio, restou uma vaga na
Diretoria de Contratos e a indicada assumirá a função de assistente de diretoria,
desempenhando as seguintes atividades: Coordenar a gestão administrativa de todos os
contratos firmados pela MSG, incluindo acompanhamento da vigência, garantias, termos de
gestores, ceúidões exigidas, aditamentos contratuais, todas as ações administrativas
necessários ao fiel cumprimento dos contratos; Coordenar e executar a gestâo técnica dos
contratos de natureza administrativa, validando a execução, incluindo as tratativas com
fornecedores; Preparar os processos de pagamento e dar encaminhamento para aprovação
nas alçadas pertinentes; Preparação das propostas de resolução de diretoria e conselho de
administração atinentes às atividades da Diretoria de Contratos, inclusive todos os
aditamentos contratuais; Elaboração de minutas contratuais e minutas de aditamentos para
validação do jurídico. O colegiado de Diretorês, por unanimidade, aprovou, em seu nível
de competência, a PRD [rlSG.DC.003l20{9;

4. Assuntos Gerais: 4.1. A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira,
informou que se trata de pagamento de honorários periciais no processo em comento. O
colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou o pagamento da SR-7í3; 4.2. A
assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que se trata de pagamento de
honorários periciais no processo em comento. O colegiado de Diretores, por
unanimidade, aprovou o pagamento da SR-7í4; 4.3. A assÍstente de diretoría, Sra. Marina
Lima Nogueira, informou que se trata de pagamento de depósito voluntário de diferença
entre o valor sentenciado e o valor depositado referente a dois processos: 1000192-
42.2017.8.26.0123 e 140557244.2016.8.26.0038, que totaliza o valor mencionado. O
colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou o pagamento da SR-7í5; 4.4. A
assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que se trata de pagamento de
diferença entre o valor depositado e o valor sentenciado, no processo em comento. A MSG
foi condenada ao pagamento de indenização na ação proposta em face de Eucatex Agro-
Florestal Ltda., objetivando a instituição de faixa de servidão na propriedade da Ré. A Ré
deu início à fase de cumprimento de sentença, apresentando cálculos, que totalizam g
montante de R$ 14.093,94. AAvalicon elaborou planilha de cálculo, entendendo ser devjdÉ
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somente os honorários sucumbenciais. Esclareça-se que a diferença decore do fato da
Avalicon entender não serem devidos os juros moratórios e compensatórios, enquanto a Ré
apresenta, em seus cálculos, valor referente aos juros moratórios e compensatórios. O
depósito do valor da execução se faz necessário para que não ocorra a incidência de multa.
O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou o pagamento da SR-7í8; 4.5. A
assistente de diretoria, Sra. Marína Lima Nogueira, informou que se trata de decisão a
respeito de apresentação ou não de novas provas no processo em comento, sobretudo
solicitaçâo de nova perícia. Explicou que vale ressaltar que os honorários periciais para a

realização da segunda perícia foram no valor de R$ 15.930,00, valor este maior que nossa
oferta e os laudos periciais. Dessa forma, a deliberação consiste se a MSG quer insistir em
uma nova perícia ou se podemos deixar o processo seguir para sentença. Tendo em vista o
alto valor de honorário pericial determinado pelo Juízo, o Colegiado de Diretores
deliberou que não irá solicitar nova produção de provas; 4.6. A assistente de diretoria,
Sra. Marina Lima Nogueira, informou que, inicialmente, o juiz proferiu sentença no valor de
R$ 1.212.965,10. Contudo, a parte ré interpôs recurso de apelação, tendo sido a sentença
anulada e determinada a realização de nova perícia judicial. Realizada a perícia definitiva no

valor de R$ 2.849.737,79, o qual foi homologado pelo juiz. Eventual apelação acarretaria
maiores valores a serem desembolsados pela MSG em relação às custas processuais com
a apelação, bem como o aumento de outros gastos como eventuais novos honorários
perícias, caso conseguíssemos êxito no recurso, e o risco de aumento do valor dos
honorários sucumbenciais caso a eventual nova perícia determine valor maior. Tendo em
vista a grande diferença entre o valor da perícia inicial e da sentença proferida, o
Colegiado de Diretores deliberou que a MSG deverá apresentar apelação no procêsso
em referência; 4.7.1. Da análise do Relatório elaborado pela advogada, Dra. Francine

O'Reilly, houve conclusão que não se vislumbra óbice jurídico quanto à celebração de
acordo, no valor proposto, sendo importante a MSG se resguardar quanto à limitação
existente na matrícula do imóvel, no qual não pode ser realizada qualquer exploração sem
prévia autorização do IBDF, verificando previamente se a faixa de servidão atingirá a ârea
preservada e, em caso positivo, quais seriam as consequências. Tendo em vista que a
proposta apresentada demonstra economicidade para a MSG, o Colegiado de
Diretores deliberou por aprovar a celebração do acordo, condicionado à inclusão, no
Termo de Acordo, de responsabilidade pela preservação da floresta por parte dos
requeridos;4.7.2. Da análise do Relatório elaborado pela advogada, Dra. Francine O'Reilly,
chegou-se à conclusão de que apesar de não haver óbice jurídico, entende não ser
adequada a celebração de acordo no presente caso, tendo em vista que a MSG interpôs
recurso de apelação contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização no
valor fixado na perícia previa, sendo certo que o laudo definitivo está sendo elaborado. No
entanto, deve ser sopesado no presente caso a possibilidade de aumento do valor apurado
na perícia prévia, vez que, segundo informação fornecida pelo advogado Renato Tênte,

houve asfaltamento em frente à propriedade. Por fim, impende informar que a sentença
fixou os honorários sucumbenciais em "0,5To sobre a diferença entre a oferta inicial e o valor
adotado", enquanto a proposta de acordo prevê o acréscimo de honorários advocatícios no
percentual máxímo permitido no decreto lei 3365141 (5%) sobre o valor total proposto para g
acordo. Considerando-se que a MSG impetrou apelação para discutir o valgf
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apresentado na perícia prévia e que o juízo determinou nova perícia, o Colegiado de
Diretores deliberou que não há possibilidade de acordo até que a nova perícia seja
apresentada;4.7.3. Da análise do Relatórío elaborado pela advogada, Dra. Francine
O'Reilly, tem-se que, compulsando os autos, não se vislumbra obice jurídico quanto à

celebração de acordo, no valor proposto. lmpende informar que ê direito da MSG postular
perícia definitiva, que possivelmente acarretaria a alteração deste valor. No entanto, como
visto acima, o juízo não entende ser direito da MSG. Assim, tal pleito somente poderia vir a
ser acatado mediante interposição de recurso contra a sentença, que implica pagamento de
custas. Ademais, considerando que (i) o feito se encontrado sobrestado para atendimento
das exigências pontuadas pelo oficial do CRI e ainda que (ii) o processo pode ser extinto,
caso não sejam cumpridas as aludidas exigências, deve ser ponderado se é possível o

cumprimento delas. Tendo êm vista que a proposta apresentada demonstra
economicidade para a MSG e que a não celebração de acordo poderá extinguir o
processo, conforme decisão do juiz, perdendo os valores pagos a título de honorários
e custas processuais, o Colegiado de Diretores deliberou por aprovar a celebração do
acordo, condicionando ao esclarecimento, pelo Réu, das razões de não atendimento e

desde que seja incluído no acordo que as partes envidarão esforços em tentar
solucionar o determinado pelo JuÍzo e guê, quando do registro cartorário, o
Requerido aceita que seja averbada a servidão administrativa na(s) matrícula(s) de
sua propriedade; 4.7.4. Da análise do Relatorio elaborado pela advogada, Dra. Francine
O'Reilly, chega-se à conclusão de que se vislumbra óbice jurídico quanto à celebração de

acordo. Primeiro porque, muito embora a certidão acostada na inicial demonstre ser o Réu o
proprietário, nela consta que este é casado, pelo regime da comunhão parcial de bens, na

vigência da Lei 6.515177, com â Sra. Maria Angela Cavalheiro Parada, a qual não faz parte

da demanda em questão. Em segundo lugar porque os Réus insistem que a MSG pretende

instituir servidão em imóvel diverso daquele que é objeto do processo sob análise. Acostam
aos autos, inclusive, certidão de imóvel diverso, supostamente para causar confusão. Não

só isso, atravessaram petição para informar que "a área onde a parte Autora pretende

constituir a servidáo é objeto da matrícula n" 21.450, livro 2, ltu/SP." e, ao fim, requerem ao
juízo "a retificação do mandado de imissão provisória na posse do número 30.939 para

?1.450". Por fim, há de se ressaltar que (i) é direito da MSG a realizaçáo de perícia definitiva
e (ii) a proposta de acordo prevê o acréscimo de 5% de honorários advocatícios, ou seja,

no percentual máximo permitido pelo decreto lei 3365/41. Tendo em vista que não se
vislumbra economicidade pera a MSG, além dos pontos explanados pela Advogada
analista, o Colegiado de Diretores não aprovou a celebração de acordo para o
processo em comento; 4.7.5. Da análise do Relatório elaborado pela advogada, Dra.

Francine O'Reilly, chega-se à conclusão de que no presente caso, compulsando os autos,

vislumbra-se óbice jurídico quanto à celebração de acordo. Primeiro porque a proposta

apresenta valor de honorário advocatício de aproximadamente 2,5o/o do valor total do
acordo, quando na sentença ficou fixado o percentual de 0,5% sobre a diferença entre a
oferta inicial (R$ 327.506,41 - base seU2014) e o valor adotado (R$ 4.629.067,00 - base

fevl2017). Em segundo lugar porque arcamos com custas no valor de R$ 79.590,00
somente para interpor recurso de apelação contra a sentença que condenou a MIG em
montante inferior àquele da proposta do acordo. Considerando que o pÍojlfo foi
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sentenciado êm valor abaixo do valor proposto para acordo (mesmo atualizado, o
valor é muito próximo ao ofertado) e que a MSG interpôs apelação contra o valor
determinado na sentença, além de quê a sentença determinou honorários de 0,5%
sobre a diferença entre o valor inicial e o valor sentenciado, enquanto que a proposta
de acordo é para pagamento de honorários de 6Yo, o Colegiado de Diretores deliberou
pela não aprovação de celebração de acordo; 4.7.6. Processo 1016035-
11.2016.8.26.0114 - Tendo em vista e êconomicidade para a MSG, o Colegiado de
Diretores deliberou pela aprovação da celebração de acordo, em seu nível de
competência, devendo o pleito ser enviado à apreciação do Conselho de
Administraçâo da llllsc, condicionado à inclusão, no Termo de Acordo, de
responsabilidade dos Requeridos por todo o passivo determinado no TAC celebrado
junto ao Ministério Público, seia ambiental ou cÍvel;

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
julgada conforme, segue assinada pelosnecessário lavratura desta quê, lida e

Mesa e Diretores presentes.

José
Presidente

José Jurhosa

Admin
Diretor

Eduardo Garcia
Diretor Financeiro e Diretor de Contratos

(Ata da 209P RD da MSG, realizada em 10 12.2419)
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