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l. DATA, HORA e LOCAL: 19.02.2020, às 15h, 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 Diretoría.

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

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.009/2020 - Aprovar, em seu nível de competência e
encaminhar para aprovação do Conselho de Administração da Sociedade: (i) Módulo
normativo da remuneração e benefícios dos dirigentes e colaboradores da Mata de Santa
Genebra Transmissão S.A., com vigência a partir de 01 .01.2020 e até que a nova estrutura
organizacional seja aprovada pelas Acionistas, quando deverá ser elaborado o Plano de
Cargos, Caneira e Salários, bem como a Política de Benefícios; (ii) Revogação de todos os
atos tomados pela Administraçáo da Companhia, desde o ano de 2014 até 2019, tanto em
âmbito de Diretoria quanto de Conselho de Administração, no que se refere à aprovação de
benefícios aos Dirigentes e Colaboradores, excluindo-se as aprovaçôes de referentes às
remunerações, passando a prevalecer o Normativo ora em aprovação; 2) PRD
MSG.0ííI2020 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar a contratação, por meio de Dispensa
de Licitação, da empresa Rozinelli Móveis para Escritório Ltda, para a aquisição de mobiliário
para as salas das subestações de ltatiba e Fernão Dias, no valor total de R$ 8.374,00 (oito
mil, trezentos e setenta e quatro reais), com o prazo de entrega de 7 (sete) a 10 (dez) úteis;
3) PRD MSG.0í3/2020 - Aprovar, em seu nível de competência e encaminhar para
Deliberação do Conselho deAdministração da Sociedade e Convocação deAssembleia Geral
Extraordinária: (i) A alteração da sede da Companhia da Cidade do Rio de Janeiro para a
Cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, com consequente alteração do artigo 20 do Estatuto
Social; (ii) Revogação da deliberação feita na 26a Assembleia Geral Extraordinária, de
27.09.2018, que havia definido a cidade deAtibaia, Estado de São Paulo, para a sede da
Companhia na fase de Operaçâo; (iii) Autorizar a Diretoria a tomar os atos necessários para
referida alteração, bem como todas as providências para mudança física da sede; 4) PRD
MSG.004I2020 - Aprovar, em seu nível de competência e encaminhar para aprovação do
Conselho de Administração da Sociedade, o início do processo de contratação de empresa
especializada em construçâo civil, para elaboração de projeto e construçâo de um galpão para
armazenemento para sobressalentes, em área da subestação Fernâo Dias, pertencente ao
empreendimento Mata de Santa Genebra Transmissão S.4., cujo orçamento máximo previsto
é de R$ 4.570.723,33 (quatro milhões, quinhentos e setenta mil, setecentos e vinte e três reais
e trinta e três centavos); 5) Assuntos Gerais: 5.1. Decisão a respeito de apresentação de
Recurso Especial, destinado ao Superior Tribunal de Justiça, com valor de preparo de
R$ 194,12, no processo 1005085-60.20í6.8.26.0269 (Ação de constituição de Servidão
Administrativa), proposto pela MSG em face de Denis MichelMaltene; 5.2. Decisão a respeito
de apresentaçâo de Recurso Especial, destinado ao Superior Tribunal de Justiça, com valor
de preparo de R$ 194,12, no processo 1006283-12.2016.8.26.0309 (Açâo de constituição de
ServidãoAdministrativa), proposto pela MSG em face deAntonio Miguel Bichara; 5.3. Decisão
a respeito de apresentação de Recurso Especial, destinado ao Superior Tribunal de Justiça, Í)
com valor de preparo de R$ 194,12, no processo 1003160-54.2016.8.26.0099 (Ação d{ ft
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constituição de Servidão Administrativa), proposto pela MSG em face de Luiz Eduardo

Monteiro Lucas de Lima; 5.4. Solicitação de prorrogação de prazo, apresentada pela

Comissâo de Averiguação do Processo Administrativo 2019.01016, de 15 (quinze) dias
adicionais, a fim de que os trabalhos sejam conduzidos com a diligência necessária, em
virtude da necessidade de complementação do processo, com esclarecimentos adicionais, e

da grande carga de trabalho do Gestor do Contrato nas últimas semanas.

V. ASSUNTOS TRATADOS'DELIBERADOS :

í) PRD MSG.009/2020 - O Diretor de Administração e Compliance, Sr. José Jurhosa
Junior, explicou que o Regulamento de Benefícios da Mata de Santa Genebra estava
desatualizado. Assim, faz-se necessário a aprovação de um novo regulamento, trazendo para

a Administração e Assistentes os benefícios e salários que passam a vigorar a partir de
01.01 .2020, até que a nova estrutura organizacional seja aprovada pelas Acionistas. O
colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD ÍúSG.009/2020, revogando, a
partir de 0í.0í.2020, os atos que aprovaram beneÍícios anteriores;

2l PRD MSG.O11I2O20 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, explicou que se trata de
aquisição de mobiliário para as subestaçôes de ltatiba e Fernão Dias. O colegiado de
Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.01í/2020;

3) PRD MSG.01312020 - O Diretor Presidente, Sr. José Jurhosa Junior, explicou que as
Acionistas já haviam definido que a sede, na fase de operação, não permaneceria no Rio de
Janeiro, mas sim em local mais próximo aos empreendimentos, e as acionistas haviam
definido que a sede seria transferida para a cidade de Atibaia, conforme deliberação feita na
264 AGE. Contudo, foram feitas pesquisas de custos de aluguel, infraestrutura, mobilidade e
logística e restou comprovado que a cidade de Jundiaíatende melhor aos interesses da MSG.
O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.0í312020;

4l PRD ttlSG.OOfil202O - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, explicou que a MSG
está iniciando os processos de aquisiçáo de materiais sobressalentes, que servirão para a
fase de Operação e Manutenção do empreendimento. Contudo, há a necessidade de que a
MSG tenha um local para aÍmazenar os materiais sobressalentes. Assim, solicita aprovação
da Diretoria, em seu nível de competência, para encaminhar à aprovação do Conselho de
Administração da MSG. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD
MSG.004/2020;

5) Assuntos Gerais: 5.í. A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou
que a MSG apresentou oferta inicial de R$ 8.697,37 (base seí2014) e o perito apresentou
avaliação prévia no valor de R$ 191.538,54 (base fevl2O17). Foi realizado um segundo laudo
pericial no valor de R$ 45.509,52 (base junl2017), posteriormente foi realizada perícia

definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 27.579,10 (base janl2019). A
sentença, contra a qualfoi interposto Recurso deApelação, condenou a MSG ao pagamento I
de indenização no montante de R$ 27.579,10, valor encontrado no laudo definitivo. foilf t
negado provimento ao Recurso de Apelação. Em adição, informou que, (i) apesar do baixo/l
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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 agostol2O17, depositou em juízo montante de
R$ 45.509,52, apurado pelo perito judicial na segunda avaliação, para fins de imissão na
posse. O colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou que, tendo em vista que a
sentença foi em valor bem abaixo do valor do laudo pericial inicial, além do valor
depositado sêr maior que o sentenciado, a MSG não deverá interpor Recurso Especial;
5.2. A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que a MSG apresentou
oferta inicial de R$ 31.433,98 (base seU2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor
de R$ 399.425,00 (base janl2019), o qual foi homologada pelo Juiz. A sentença, contra a qual

foi interposto Recurso de Apelação, condenou a MSG ao pagamento de indenização no

montante de R$ 399.425,00, valor encontrado no laudo prévio. O recurso de Apelação foi
provido apenas para determinar que os juros compensatórios sejam calculados à razão de
60/o ào ano, a partir da imissão ne posse. 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 tríbunais pátrios. Ademais, a interposição de
Recurso pode majorar os honorários sucumbenciais, trazendo maior dispêndio à MSG e,

ainda, que (ii) a MSG, em abrill2O16, depositou em juízo montante de R$ 31.433,98, apurado
pelo perito judicial na avaliação prévia, para fins de imissão na posse. O colegiado de
Diretores, por unanimidade, deliberou que, tendo em vista a grande diferença entre o
valor apurado inicialmente e o laudo pericial e tendo em vista que nâo houve laudo
pericialdefinitivo, a MSG deverá interpor Recurso Especial; 5.3. Aassistente de diretoria,
Sra. Marina Lima Nogueira, informou que a MSG apresentou oferta inicial de R$ 76.165,27
(base seU2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 790.000,00 (base
jul/2016). Posteriormente foi realizada perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o
valor de R$ 429.000,00 (base jull2017). A sentença, contra a qual foi interposto Recurso de
Apelação, condenou a MSG ao pagamento de indenização no montante de R$ 491.163,75, a

saber: "Em virtude do novo índice de servidâo aplicado (0,63) e considerando o Valor de Pleno
Domínio apurado pelo períto judicial, sem considerar o aredondamento por ele
efetuado(R$ 779.625,00), retifico o valor atribuído pela perícia à indenizaçáo devida pela

instituição da servidão administrativa, tornando-o definitivo em R$ 491.163,75". Foi negado
provimento ao Recurso de Apelação. 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 janeirol2O18, depositou em juízo montante de R$ 429,000,00,
apurado pelo perito judicial na avaliação definitiva, para fins de imissão na posse. O colegiado
de Diretores, por unanimidade, deliberou gue, tendo em vista a grande diferença entre
o valor apurado inicialmente e o valor sentenciado, a llíSG deverá interpor Recurso
Especial; 5.4. A assistente de diretoria, Sra. Marina Líma Nogueira, informou que recebeu da
presidente da Comissão deAveriguação do ProcessoAdministrativo 2019.01016, uma folha
de despacho com o pleito supracitado, paÍa deliberação da Diretoria Executiva. O colegiado
de Diretores, por unanimidade, tendo em vista que foi justificada a necessidade de {)
prazo adicional, para se conclua o relatório com a diligência necessária, eprovou í f\
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prorrogação do prazo para conclusão do Processo Administrativo 20í9.0í0í6 por í5
(quinze) dias.

Vl. ENCERRAMENTO: 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.
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Mafina Lima Nogueira
Secretária

Diretor Financeiro
Diretor de Contratos

Diretor
e Compliance

(Ata da REDIR 009/2020 da MSG, reâliadâ em 19.O2.2O2A)
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