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ATA DA REUNÊO DE DTRETORIA OO2/2020

REALIZADA EM 8 DE JANEIRO DE 2O2O

l. DATA, HORA e LOCAL: 8.1.2020, às 10:00h, 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. COttlPOSlçÃO DA MESA: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.DF.O01l2A20 -Aprovar, no seu nível de competência e
encaminhar para deliberação do Conselho deAdministração da Sociedade: (i) o aumento do
Capital Social Subscrito da Sociedade, passando o mesmo de R$ 1.253.100.000,00 (um
bilhão e duzentos e cinquenta e três milhões e cem mil reais), para R$ 1.278.300.000,00 (um
bilhão e duzentos e setenta e oito milhões e trezentos mil reais) mediante a emissão de
25.200.000 (vinte e cinco milhôes e duzentos mil) ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada, cabendo à acionista COPEL
Geração e Transmissão S.A. aportar o montante de R$ 12.625.2A0,00 (doze milhôes e
seiscentos e vinte e cinco mil e duzentos reais) e à acionista FURNAS Centrais Elétricas S.A.
aportar o montante de R$ 12.574.800,00 (doze milhões e quinhentos e setenta e quatro mil e
oitocentos reais), a ser realizado através de aportes de cada acionista durante o mês de
janeiro de 2020; e (ii) a convocaçáo, nos termos do artigo 18 do Estâtuto Social da Sociedade,
de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da
Sociedade paratazer constar o novo capital social subscrito e integralizado, após aporte das
acionistas, de R$ 1.278.300.000,00 (um bilhão e duzentos e setenta e oito milhões e trezentos
mil reais); 2. Assuntos Gerais: 2.í. Pagamento da Solicitação de Recursos 716 daAvalicon,
no valor de R$ 84.088,97 (oitenta e quatro mil, oitenta e oito reais e noventa e sete centavos),
referente ao pagemento da condenação suportada pela MSG nos autos do processo
1004127-02.2016.8.26.0099, movido em face de R.V.M. Consultoria Empresarial LTDA,
objetivando a instituição da faixa de servidão no imóvel de propriedade da Ré;2.2. Pagamento
da Solicitação de Recursos 719 daAvalicon, no valor de R$í0.000,00 (dez mil reais), referente
aos honorários periciais do profissional designado pelo juízo para realizar a perícia definitiva.
(Processo 1001038-81.2016.8.26.0030 - Réu: Agroflorestal Lavras Ltda. e Sergio Victor
Borges Barbosa); 2.3. Pagamento da Solicitação de Recursos 720 da Avalicon, no valor de
R$ 10.105,00 (dez mil e cento e cinco reais), referente à metade dos honorários periciais do
profissional designado pelo juízo para realizar a perícia definitiva, como determinado pelo
juízo. (Processo 1006357-38.2016.8.26.0286- Réu: Eppo Brasilsoluçôes Urbanas Ltda); 2.4.
Pagamento da Solicitação de Recursos 721 da Avalicon, no valor de 20.210,00 (vinte mil e
duzentos e dez reais), referente aos honorários periciais do profissional designado pelo juízo
para realizar a perícia definitiva. (Processo 1002327-57.2A16.8.26.0286 - Réu: Espólio de
José Maria Boni e lrma Zuccolin Boni); 2.5. Decisão a respeito de produção de provas
adicionais no processo 1001321-39.2016.8.26.0666, proposto pela MSG em face de Três
Augustos Administração de Bens LTDA, objetivando a instituição de faixa de servidão nos
imóveis registrados sob as matrículas 2785 e 4211,livro 2 Artur Nogueira, de propríedade do
Réu. Foram realizadas três perícias judíciais no processo em questão. A primeira, realizada
em ouU2016, apresentou laudo prévio com dois valores, utilizando metodologias diversy's:

(AtadaREDlROOZ2O2OdaMSG,rêatizádaem8.1.202, 

k h L
I



íÉrSCYf t'!?s*'P:'!çT"P.tr

MATA DE SANTA GENEBRATRnNSUIISSÃO S.A.
cN PJ/M F 1 9.699.063/0001 -06/N I RE 33.3.0031 0924

ATA DA neuxÊo DE DtREToRtA ooz2o2o
REALIZADA EM 8 DE JANEIRO DEzOzO

R$ 630.2í1,32, se considerada a"receita líquida da cultura do mogno africano, obtida a partir
do décimo ano de cultivo e trazida ao valor presente", e R$ 166.360,26, considerando "os
investimenfos e cusÍos auferidos para implantação da cultura". Em seguide, o mesmo perito

elaborou laudo definitivo apresentando o valor de R$ 253.003,65 (base agoDAlT).lmpugnado
o laudo pericial, o expert, apêsar de intimado por diversas vezes, quedou-se inerte, tendo,
portanto, o juízo nomeado novo profissional, o qual, ao elaborar laudo definitivo, apontou,
como devido o valor R$ 472.978,80 (base maio/2019); 2.6. Decisâo a respeito de
apresentação de Recurso Especial, destinado ao Superior Tribunal de Justiça, com valor de
preparo de R$ 186,10, no pro@sso 1000508-89.2017.8.26.0435 (Ação de constituição de
Servidão Administrativa), proposto pela MSG em face de Paulo Adabo e outros. A MSG
apresentou oferta inicial de R$ 13.946,36 (base novl2014) e o perito apresentou avaliação
prévia no valor de R$ 30.000,00 (base junl2017) e definitiva de R$ 141.236,01 (base
junl2O17), montante este homologado pelo juízo. Contra a sentença, foi interposto Recurso
de Apelação, que, por sua vez, não foi provido; 2.7. Decisão a respeito de apelação no
processo 100268ô-70.2017.8.26.0286, proposto pela MSG em face de Fernão Sampaio
Ramos, objetivando a instituição de faixa de servidão no imóvel de propriedade do Réu para
passagem de linha de transmissão de energia elétrica, com valor de preparo R$ 50.514,07. A
MSG apresentou oferta de R$ 67.651,09 (base setl2014), o perito apresentou perícia prévia
no valor de R$ 1 .253.1 15,72 (base seU2016) e o perito apresentou avaliação definitiva no valor
de R$ 1 .262.851,74 (base ago/2018), o qual foi homologado pelo juízo;2.8.Análise a Respeito
da metodologia que será utilizada na análise dos pleitos contratuais dos EPCistas; 2.9.
lnforme das datas de energização ao mercado, por ocasião da 3a Emissão de Debêntures.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

1. PRD MSG.DMF.00í/2020 - O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia,
informou que se trata de aporte previsto na última revisão do Plano de Negócios, que está
sendo solicitado de acordo com o cronograma acordado com as acionistas. O colegiado de
Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.DF.O01l2O20.

2. Assuntos Gerais: 2.1. Aassistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou
que se trata de pagamento de condenação no processo em comento. A MSG foi condenada
ao pagamento de (i) indenização pelas restriçôes suportadas pela instituição da faixa de
servidão, (ii) honorários sucumbenciais e (iii) reembolso das custas judiciais suportadas pela
Ré na açáo proposta em face de R.V.M. Consultoria Empresarial LTDA. A Ré deu início à fase
de cumprimento de sentença, apresentando cálculos, que totalizam o montante de
R$ 84.088,97, enquanto a AVALICON apresentou planilha de cálculo com o valor de
R$ 84.863,83. A Diretoria Financeira aprovou o valor a menor, apresentada pela Ré
(R$ 84.088,97). Esclareça-se que a diferença se deu em razão de a Avalicon ter atualizado o

valor ao qual a MSG foi condenada desde a data da perícia até data do deposito judicial

realizado pela MSG, para fins de imissão na posse, sendo certo que não há determinação
expressa na sentença para tanto. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou o
pagamento da SR-716;2.2. 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-719; 2.3."4 assistent/fde
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diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que se trata de pagamento de honorários
periciais no processo em comento, referente à metade do valor determinado pelo Juiz. O
colegiado de Diretoresn Fol unanimidade, aprovou o pagamento da SR-720; 2.4. 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-721;2.5- Aassistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira,
informou que se trata de decisão de solicitação ou não de nova perícia e que as propostas de
honorários apresentadas pelos peritos foram de R$9.464,32 e de R$ 14.400,00 e, ainda, que

a MSG depositou em juízo, em2610112018, a quantia de R$ 253.003,65, para fins de imissão
na posse, que ocorreu em 0910412018. O colegiado de Diretores, por unanimidade,
deliberou que, tendo em vista a disparidade entre os valores dos laudos periciais
definitivos, a MSG deverá solicitar a realização de nova perícia; 2.6. A assistente de
diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que se trata de decisão a respeito de
apresentação de RESP no processo em comento. Em adição, informou que, (i) apesar do
baixo valor de preparo, não se vislumbra a apresentação de Recurso Especial para discutir o
quantum indenizatório, sendo esta a jurisprudência dos tribunais pátrios. Ademais, a
interposição de Recurso pode majorar os honorários sucumbenciais, trazendo maior
dispêndio à MSG e, ainda, que (ii) a MSG, em 2710212018, depositou em juízo montante
superior ao da condenação, a saber, R$ 148.677,61. O colegiado de Diretores, por
unanimidade, deliberou que, por já ter depositado valor maior que o da sentença ê por
não vislumbrar redução do valor condenado em sede de Recurso Especial, a MSG não
deverá apresentar Recursos adicionais;2.7. A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima
Nogueira, informou que se trata de decisâo a respeito de apresentaçáo de apelação no
processo em comento. 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 (R$ 23.760,00 foi o valor
dos honorários das perícias iá realizadas), caso conseguíssemos êxito no recurso, e o risco
de aumento do valor dos honorários sucumbenciais caso a eventual nova perícia determine
valor maior. Esclareça-se que, em 0911112018, a MSG depositou em juízo o montante ao qual

a MSG foi condenada, R$ 1.262.851,74, para fins de imissão na posse, ocorrida em
27111nA18. O colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou que, tendo em vista a
grande diferença entre o valor ofeÉado e o valor sentenciado, a MSG deverá interpor
apelação no processo em comento; 2.8. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou
que as empresas contratadas estão realizando vários pleitos sobre os valores que estão
sendo incorporados aos contratos após o fim do benefício do RElDl, então solicita à Diretoria
Executiva uma deliberação a respeito da metodologia que será aplicada. O colegiado de
Diretores, por unanimidade, deliberou que será realizada uma reunião por uma equipe
envolvendo membros do Jurídico, Diretoria de Contratos e Diretoria Técnica,
determinando que o resultado será apresentado até a próxima Reunião Ordinária de
Diretoria. A equipe designada para analisar a questão é: Sra. Katyani Ogura, Sra.
Consuelo Garcia e Sra. Gabriela Mota; 2.9. O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique
Garcia, informou que, conforme acordado com os demais Diretores, o cronograma de
energização comunicado ao mercado para cotação do serviço de estruturação patq a
operação de debêntures foi o definido na penúltima reunião das acionistas, realiza aa n{laia
18.12.2019. t !,rz i,^ ll
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Vl. ENCERRAIIIIENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes
da Mesa e Diretores presentes.

Diretor de Contratos

(Ata da REDIR 002/2020 da MSG, realizâda em 8.1.2020)
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Secretária

Diretor Financeiro
e Compliance


