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l. DATA, HORAe LOCAL: 11.02.2020, às 15:00h, 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.

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

lV. ORDEIUI DO DIA:1. PRD MSG.008/2O2O - Aprovar, em seu nível de competência e
encaminhar para aprovação do Conselho de Administração da Sociedade, a celebração de
contratação direta, com a empresa NEXANS BMSIL S.A., para aquisição de cabos
sobressalentes para as Linhas de Transmissão do empreendimento, sendo 75.427,2 kg de
cabos .ACAR' 1000MCM 30/7, fornecidos em 27 bobinas de madeira com +-2793k9 cada;
2629kg de cabos DOTTERELI2lT- 176,9mcm, fornecidos em 2 bobinas de madeira; 12824k9
de cabos RAIL 45/7 - 954KCM, fornecidos em 4 bobinas de madeira, para entrega nas
cidades de Atibaia/SP e Campinas/SP, no valor de R$ 1.561.509,65 (um milhão, quinhentos e
sessenta e um mil, quinhentos e nove reais e sessenta e cinco centavos) para entrega até
novembro de 2020; 2) PRD MSG.0í212020 - Aprovar, no seu nível de competência e
encaminhar paru deliberação do Conselho deAdministração da Sociedade: (i) o aumento do
Capital SocialSubscrito da Sociedade aprovado, passando o mesmo de R$ 1.278.300.000,00
(um bilhão e duzentos e setenta e oito milhões e trezentos mil reais), para
R$ 1.295.900.000,00 (um bilhão e duzentos e noventa e cinco milhÕes e novecentos mil reais)
mediante a emissão de 17.600.000 (dezessete milhões e seiscentos 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$ 8.817.600,00 (oito
milhões e oitocentos e dezessete mil e seiscentos reais) e à acionista FURNAS Centrais
Elétricas S.A. aportar o montante de R$ 8.782.400,00 (oito milhões e setecentos e oitenta e
dois mil e quatrocentos reais) a ser realizado através de aportes de cada acionista durante o
mês de fevereiro; e (ii) a convocação, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da
Sociedade, de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a alteração do Estatuto
Social da Sociedade para fazer constar o novo capital social subscrito e integralizado, após
aporte das acionistas, de R$ 1.295.900.000,00 (um bilhão e duzentos e noventa e cinco
milhões e novecentos mil reais); 3) Assuntos Gerais: 3.í. Pagamento da Solicitação de
Recursos 728 daAvalicon, no valor de R$ 11.970,00 (onze mil novecentos e setenta reais),
referente aos honorários periciais do proÍissional designado pelo juízo para realizar a perícia

definitiva. (Processo 1003062-90.2A16.8.26.0286 - Réu: Walter Mesquita de Araujo); 3.2.
Pagamento da Solicitação de Recursos 729 daAvalicon, no valor de R$ 6.950,00 (seis mil
novecentos e cinquenta reais), referente à complementação dos honorários períciais do
profissional designado pelo juízo para realizar a perícia definitiva. (Processo 1001161-
06.2016.8.26.0022- Réu: Rodrigo Franco de Oliveira Cardoso); 3.3. Pagamento da Solicitação
de Recursos 730 da Avalicon, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente à

complementaçâo dos honorários periciais do profissional designado pelo juízo para realizar a
perícia definitíva. (Processo 1000396-95.2016.8.26.0681- Réu: Espólio de lvo Betito); 3.4.,
Decisão a respeito de apresentação de apelação no processo 1000189-63.2016.8.26.0498,f1
proposto pela MSG em face do Espólio de Aparecida Ramal Teruel Manieri, gbjetivando -d-|-,
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instituição de faixa de servidão no imóvel de propriedade do Réu para passagem de linha de
transmissão de energia elétrica, com valor de preparo de R$ 530,16 (quinhentos e trinta reais
e dezesseis centavos); 3.5. Decisão a respeito de apresentação de Recursos Especial,
destinado ao SuperiorTribunalde Justiça, no processo 10A2227-05.2016.8.26.0286 (Ação de
constituição de Servidão AdminÍstrativa), proposto pela MSG em face de Eucatex Agro
Florestal Ltda, com valor estimado de preparo de R$ 186,10 (cento e oitenta e seis reais e
dez centavos).

V. ASS U NTOS TRATADOS'DELI BERADOS :

1) PRD MSG.008/2020 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, explicou que a MSG
tentou realizar a contratação via licitação, contudo, na primeira oportunidade, a licitação restou
deserta e, na segunda, foifracassada. Assim, a Diretoria Técnica realizou cotação de preços
e a empresa que ofertou o valor mais baixo foi a NEXANS, no valor total de R$ 1.561"509,65
(um milhão, quinhentos e sessenta e um mil, quinhentos e nove reais e sessenta e cinco
centavos). Trata-se de contratação de sobressalentes para a fase de O&M. O colegiado de
Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD llt$G.008/2020;

2l PRD ltlSG.012l2O20 - O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, explicou que o valor,
ora solicitado, encontra-se eprovado no último Plano de Negócios, com depósito programado
para o mês de fevereiro de 2020. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a
PRD MSG.A12[2A20;

3) Assuntos Gerais: 3.í.Aassistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou
que a MSG apresentou oferta de R$ 45.106,67 (base seil2lÉ) e o perito apresentou
avaliação prévia no valorde R$ 231 .9U,72 (base junl2016). Esclareça-se que, em maio/2018,
a MSG depositou em juízo o montante do valor encontrado no laudo prévio, R$ 231 .984,72,
para fins de imissáo na posse. Em adição, informou que os honorários periciais fixados para
realização da perícia prévia foram no valor de R$ 9.504,00 (nove mil e quinhentos e quatro
reais). O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou o pagamento da SR-728; 3.2.
A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que a MSG apresentou oferta
de R$ 9.218,44 {base seU2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de
R$ 211 .650,00 (base ouU2016). Em abril/2017, a MSG depositou em juízo o montante do valor
encontrado no laudo prévio, R$ 211.650,00, para fins de imissâo na possê. O juízo de 1a

instância sentenciou no valor do laudo prévio, contudo, após a MSG apresentar apelação, o
Tribunal anulou a sentença e determinou a realização de perícia deÍinitiva. Os honorários
periciais para realização da perícia definitiva foram arbitrados em R$ 18.450,00, no entanto,
a MSG já havia depositado o valor de R$ 11.500,00, restando o valor remanescente de
R$ 6.950,00. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou o pagamento da §R-
729; 3.3. A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que a MSG
apresentou oferta de R$ 123.4A7,88 (base seU2014) e o perito apresentou avaliaçâo prévia
no valor de R$ 501.827,34 (base seU2016). Em janeiro/2018, a MSG depositou em juízo o
montante do valor encontrado no laudo prévio, R$ 501 .827,34, para fins de imissão na posse. f
Os honorários periciais para realização da perícia definitiva foram arbitrados em Rg 4.OO0,OO, ,l

no entanto, a MSG já havia depositado o valorde R$ 2.000,(
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de R$ 2.000,00. Em adição, infomou que os honorários periciais fixados para realizaçáo da
perícia prévia foram no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). O colegiado de Diretores, por
unanimidade, aprovou o pagamento da SR-730; 3.4. A assistente de diretoria, Sra. Marina
Lima Nogueira, informou que a MSG apresentou oferta de R$ 8.543,55 (base seU2014) e o
perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 10.122,00 (base abril/2O16). Posteriormente
foi realizada perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 13.254,00 (base
fev/2019), o qual foi homologado pelo juízo. lnformou, ainda, que eventual apelação
acarretaria maiores valores à 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. Esclareça-
se que, em maio/2016, a MSG depositou em juízo o montante do valor encontrado no laudo
prévio, R$ 8.543,55, para fins de imissão na posse. Em adiçâo, informou que os honorários
periciais fixados para realização das perícias somam o valor de R$ 7.500,00. O Golegiado de
Diretores deliberou que, tendo em vista a pequena diferença entre o valor sentenciado
e o valor ofeÉado, além do alto custo de honorários periciais, a MSG não deve
apresentar apelação no processo em comento; 3.5. A assistente de diretoria, Sra. Marina
Lima Nogueira, informou que a MSG apresentou oferta inicial de R$ 690.239,96 (base
seU2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valorde R$ 6.941.937,15 (base jun/2016).

Posteriormente foi realizada perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de
R$ 7.463.175,84 (base marl2017). A sentença, contra a qual foi interposto Recurso de
Apelação, condenou a MSG ao pagamento de indenização no montante de R$ 7.463.175,84,
valor encontrado no laudo definitivo. O recurso de Apelação foi provido apenas para reduzir
os juros compensatórios de 12o/o pêra 60lo, bem como reduzir os honorários sucumbenciais
para 3o/o, mantendo o quantum indenizatório fixado na sentença. 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 fevereirol2017, depositou em juízo
montante de R$ 6.941.973,15, apurado pelo perito judicial na avaliação prévia, para fins de
imissão na posse. O Colegiado de Diretores deliberou que, tendo em vista a grande
diÍerença entre o valor sentenciado e o valor ofertado, além do baixo custo de preparo,
a MSG deve apresentar Recurso Especial no procêsso em comento.

Vl. ENCERRAIiIENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa e sessão pelo tempo
necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes
da Mesa e Diretores presentes.

(Ata da REDIR 007/2020 dâ MSG, realizda sm 11.O2.2O2O)
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Secretária

Mesa:

José Jurhosa
Presidente
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Diretor Financeiro
Diretor de Contratose Compliance


