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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.

CNPJ/MF 1 9.699.063/000 1 -06/N I RE 33. 3.003 1 092-4
ATA DA ReuntÃo DE DtREToRtA 01012020

REALTZADA EM 10 DE MARçO DE 2020

l. DATA, HORAe LOCAL: 10.03.2020, às 14:00h, 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: Luciana
Guedes Vieira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.01612020 - Aprovar o Aditamento n.o 001 ao Contrato
MSG no 013/2019, firmado com a empresa MFC Avaliação e Gestão de Ativos Ltda. EPP,

oriundo do Pregão Presencial MSG n.o 00712019, relativo à prestação de serviços de
inventário físico e conciliação físico-contábil da totalidade dos bens relacionados à

concessão do empreendimento, visando a prorrogação do pruzo de execução e de
vigência do Contrato por adicionais 5 (cinco) meses, com encerramento para22.08.2020
e o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato no valor de R$ 6.630,00 (seis mil e
seiscentos e trinta reais), passando o valor total do contrato de R$ 71.799,85 (setenta e

um mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) para R$ 78.429,85
(setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos); 2. PRD

MSG.Oí712020 - Aprovar oAditamento n.o 002 ao Contrato MSG no 00412018, firmado
com o MilaréAdvogados, oriundo da lnexigibilidade de Licitação n.o 00712018, relativo
à prestação de serviços jurídicos relacionados à Consultoria e Assessoria Jurídica
Ambiental, a fim de prorrogaÍ o prazo de execução e de vigência do Contrato por
adicionais 8 (oito) meses, com encerramento dos prazos em 21111 12020 e2110212021,

respectivamente. O valor global do contrato permanecerá em R$ 356.000,00
(trezentos e cinquenta e seis mil reais), não havendo qualquer alteração deste.; 3.

PRD MSG.019/2020 - Aprovar, no seu nível de competência e encaminhar para

deliberação do Conselho de Administração da Sociedade: (i) o aumento do Capital Social
Subscrito da Sociedade aprovado, passando o mesmo de R$ 1.295.900.000,00 (um

bilhão e duzentos e noventa e cinco milhões e novecentos mil reais), para

R$ 1.303.700.000,00 (um bilhão e trezentos e três milhões e setecentos mil reais)
mediante a emissão de 7.800.000 (sete milhões e oitocentas 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
R$ 3.907.800,00 (três milhões novecentos e sete mil e oitocentos reais) e à acionista
FURNAS Centrais Elétricas S.A. aportar o montante de R$ 3.892.200 (três milhões e

oitocentos e noventa e dois mil e duzentos reais) a ser realizado através de aportes de
cada acionista durante o mês de março; 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 Íazer constar o novo capital social
subscrito e integralizado, após aporte das acionistas, de R$ 1.303.700.000,00 (um bilhão
e trezentos e três milhões e setecentos mil reais); 4. PRD MSG.02íI2A20 - Propõe-se à

Diretoria Executiva aprovar a contratação de empresa jurídica para prestação de serviç^os
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de assessoria jurídica fundiária, promovendo a propositura, caso seja necessário,
acompanhamento das ações judiciais fundiárias e as demais atividades inerentes ao
objeto da contratação, com vistas à liberação das áreas necessárias à implantação e

operação do Sistema de Transmissão da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. O
valor máximo da Licitação será de R$ 552.900,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil e
novecentos reais) e o prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses; 5. Assuntos
Gerais: 5.1. Decisão a respeito de apelação no processo 1001986-61 .2016.8.26.0082,
proposto pela MSG em face de Antonio Alvaro Teixeira de Barros, 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 de R$ 451,20 (quatrocentos e

cinquenta e um mil reais e vinte centavos); 5.2. Decisão a respeito de apelação no
processo 1003050-76.2416.8.26.0286, proposto pela MSG em face de Antonio dos
Santos Maciel Neto, 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 de R$ 41.346,27; 5.3 Decisão a respeito de apelação no processo 1006275-
58.2016.8.26.0269, proposto pela MSG em face de Adriana Galera, objetivando a

instituição de faixa de servidão no imovelde propriedade do Réu para passagem de linha
de transmissão de energia elétrica, com valor de preparo de R$ 1.062,51; 5.4. Decisão a

respeito de produção ou não de prova pericial definitiva no processo 1002861-
08.2016.8.26.0510, proposto pela MSG em face de Agroz Administradora de Bens Zurita
Ltda., objetivando a instituição de faixa de servidão no imóvelde propriedade do Réu para
passagem de linha de transmissão de energia elétrica; 5.5. Decisão a respeito de
apresentaçáo de Recurso Especial, destinado ao Superior Tribunal de Justiça, com valor
de preparo de R$ 194,12, contra decisão proferida no Agravo de lnstrumento, que deferiu
o levantamento de 80% do valor depositado em juízo pela MSG para fins de imissão na
posse. (Processo 1002224-50.2016.8.26.0286 - Réu: Companhia lnternacional de
Seguros).

V. ASS U NTOS TRATADOS/DE LI BERADOS :

1) PRD MSG.O16|2A20 - O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, expôs que a

Contratada é responsável pelo processo de unitização e que o serviço somente pode ser
concluído quando a obra estiver l00o/o finalizada, razáo pela qual se faz necessária a
prorrogação dos prazos contratuais, visto que as obras ainda não foram completamente
concluídas. Quanto ao reequilíbrio econômico e financeiro, o Diretor esclareceu que este
se deve aos custos decorrentes de retrabalhos devidos ao atraso no início das atividades
e o reprocessamento, bem como o reprocessamento da unitização após total registro
contábil, os quais se deram em virtude de greve de funcionários na SE Fernão Dias. O
colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.0í6/202A;

2l PRD MSG.0171202A - O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. José Jurhosa
Junior, explicou que a o Contrato celebrado com o escritório Milaré Advogados se
encerrará em 19.3.2020. No entanto, complementou o Diretor, que as aÇÕes iudiciais
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patrocinadas pelo escritório ainda estão em curso, razão pela qual se faz necessária a
prorrogação do ajuste por adicionais 8 (oito) meses, sem que haja qualquer alteração de
valor, tendo em vista a existência de saldo contratual. O colegiado de Diretores, por
unanimidade, aprovou a PRD MSG.017/2O2A;

3) PRD MSG.01912020 - O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, informou que se
trata de aporte previsto na última revisão do PIano 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.01912020;

4l PRD MSG.02112020 - O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. José Jurhosa
Junior, explicou que a atual contratada responsável pela assessoria jurídica fundiária nâo
mais possui interesse em prestar este serviço, razão pela qual se faz necessário realizar
certame licitatório para contratação de nova empresa a ser responsável pela assessoria
jurídica fundiária. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD
MSG.021/2020;

5) Assuntos Gerais: 5.1. A assistente de diretoria, Sra. Luciana Guedes Vieira,

informou que a MSG apresentou oferta de 1.817,72 (base seU2014) e o perito apresentou

avaliação prévia no valor de R$ 8.350,00 (base jul/2016). Posteriormente foi realizada perícia

definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 11.280,00 (base marl2019), o qual

foihomologado pelo juízo. lnformou, ainda, que eventualapelação 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. Esclareceu que, em

setembro/2O16, a MSG depositou em juízo o montante do valor encontrado no laudo prévio,

R$ 8.350,00, para fins de imissão na posse. Em adição, informo que os honorários periciais

fixados para realização das perícias somam o valor de R$ 10.400,00. O Colegiado de
Diretores deliberou que, tendo em vista o valor já gasto com perícias judiciais, a
pequena diferença entre o valor já depositado e o sentenciado, bem como os novos
gastos com perícia, em caso de provimento do recurso, a MSG não deve apresentar
apelação no procêsso êm comento; 5.2. A assistente de diretoria, Sra. Luciana Guedes
Vieira, informou que a MSG apresentou oferta de R$ 71.668,97 (base seU2014) e o perito

apresentou avaliação prévia no valor de R$ 1.207,243,53 (base jull2016). Posteriormente
foi realizada perÍcia definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 1 .033.656,96
(base Íev12019), o qual foi homologado pelo juízo.lnformou, ainda, que eventual apelação

acarretaria maiores valores à serem desembolsados pela MSG em relaçâo 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 determinglvalor
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maior. Esclareceu que, em fevereiro/2A17, a MSG depositou em juízo o montante do valor
encontrado no laudo prévio, R$ 1.207.243,53, para fins de imissão na posse. Em adição,
informo que os honorários periciais fixados para realização das perícias somam o valor
de R$ 29.107,00. O Golegiado de Diretores deliberou que, tendo em vista a grande
diferença entre o valor sentenciado e o valor ofertado, a MSG deve apresentar apelação
no processo em comento; 5.3. A assistente de diretoria, Sra. Luciana Guedes Vieira,
informou que a MSG apresentou oferta de R$ 16.687,54 (base seU2014) e o perito
apresentou avaliação prévia no valor de R$ 100.944,00 (base Íev12018). Posteriormente
foi realizada perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 26.569,82
(base jull2O19), o qualfoi homologado pelo juizo.lnformou, ainda, que eventual apelação
acarretaria maiores valores à serem desembolsados pela MSG em relaçâo 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. Esclareceu que, em setembro/2016, a MSG depositou em juízo o montante da
oferta, R$ 16.687,54, para fins de imissão na posse. Em adição, informou que os
honorários periciais fixados para realização das perícias somam o valor de R$11.260,00.
O Colegiado de Diretores deliberou que, tendo em vista a grande diferença entre o
valor apurado em perícia prévia e perícia definitiva, tendo prevalecido o menor
montante, bem como o valor já gasto com honorários periciais, a MSG não deve
apresentar apelação no processo em comento 5.4. A assistente de diretoria, Sra.

Luciana Guedes Vieira, informou que a MSG apresentou oferta de R$ 65.902,74 (base
seU2ü4) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 84.340,80 (base
abrill2018). Esclareceu que, em abril/2018, a MSG depositou em juízo o montante do valor
encontrado no laudo prévio, R$ 84.340,80, para fins de imissão na pose. Em adição,
informou que os honorários periciais fixados para realização da perícia prévia foram no
valor de R$12.800,00. O Colegiado de Diretores deliberou que, tendo em vista que a
realização de perícia definitiva é um direito da MSG, por se tratar de exame mais
detalhado do caso e a diferença entre o valor apurado em perícia prévia e o ofertado,
bem como por já tera requerida manifestado sua discordância com relação ao valor
apurado na perícia prévia, a MSG deve requerer a realização de perícia definitiva;
5.5. A assistente de diretoria, Sra. Luciana Guedes Meira, informou que a MSG apresentou
oferta inicialde R$ 117.501,21 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor
de R$ 1.852.262,28 (base jul/2016). Em fevereirol2olT, a MSG depositou em juízo o montante
do valor encontrado no laudo prévio, R$ 1.852.262,28, para fins de imissão na posse.
(Processo 1002224-50.2016.8.26.0286 - Réu: Companhia lnternacional de Seguros). Após
requerimento pelo réu do levantamento de 80o/o do valor depositado para fins de imissão na
posse, o juiz de primeira instância condicionou a apreciação do pedido de levantamento
parcial da oferta ao integral cumprimento do artigo 34 do Decreto-Lei 3365/1941, com a
apresentação de certidôes negativas federais, estaduais e municipais. Foi interposto Agravo
de lnstrumento contra tal decisão, sendo proferido Acórdão dando provimento ao
levantamenlo à razâo de oitenta por cento do valor depositado. Em adição, informou que, a
interposição de Recurso pode majorar os honorários sucumbenciais, trazendg]maior
dispêndio à MSG. O colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou que, tefflo em
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vista o risco de ser arbitrado, em perícia definitiva, valor inferior ao arbitrado em perícia
prévia e já ter o demandado levantado o valor, a MSG deverá interpor Recurso Especial.

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

Guedes Vieira

José Jurhosa Júnior
Diretor-Presidente
Diretor de Adm e Compliance
Diretor de e Fundiário
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Diretor Financeiro
Diretor de Contratos

Secretária

Joerlei


