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I.  DATA, HORA e LOCAL: 28.04.2020, às 10:00h, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, 
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro. 
 
II. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria, sendo que todos os diretores 
participaram remotamente, conforme deliberação constante da REDIR 011/2020, em virtude 
do plano de contingências aplicado em razão do Covid-19.  
 
III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária: Marina Lima 
Nogueira, escolhidos por unanimidade.  
 
IV. ORDEM DO DIA: 1. PRD MSG.037/2020 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar o 
aditamento nº 01 ao Contrato MSG nº 020/2019, firmado com a seguradora Junto Seguros 
S.A., que tem por objeto a prorrogação do prazo contratual por mais 5 (cinco) meses, 
permitindo a emissão a renovação da Apólice de Seguro Garantia em cumprimento às 
obrigações assumidas no Contrato de Concessão, oriundo do Edital de Leilão 07/2013 – 
Aneel, com taxa de 0,16% da importância segurada, no valor de R$ 52.514,63 (cinquenta e 
dois mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e três centavos). O Contrato, que tem valor 
global atual de R$ 63.154,85 (sessenta e três mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta 
e cinco centavos), com a celebração do aditivo em questão passará ao valor total de 
R$ 115.669,48 (cento e quinze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito 
centavos). Com a prorrogação ora proposta, o termo final da vigência do contrato passará de 
31/05/2020 para 31/10/2020; 2. Assuntos Gerais: 2.1. Solicitação de pagamento de faturas 
da Elecnor, no valor aproximado de R$ 23 milhões, que serão apresentadas junto à medição 
de abril, no prazo de 20 dias, ao invés dos 30 tradicionais; 2.2. Decisão a respeito de 
apresentação de Recurso Especial no processo 1001778-78.2017.8.26.0038, proposto pela 
MSG em face de Luiz Eduardo Franzini, destinado ao Superior Tribunal de Justiça, com valor 
de preparo de R$ 194,12, contra acórdão que julgou improcedente o recurso de apelação 
interposto pela MSG; 2.3. Aprovação de Pagamento MSG.002/2020, no valor de R$2.180,00 
(dois mil e cento e oitenta reais), referente à complementação dos honorários periciais do 
profissional designado pelo juízo para realizar a perícia definitiva. (Processo 1001588-
14.2016.8.26.0471 - Réu: Luiz Carlos Sanvitto Filho e Outro).  
 
V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  
 
1) PRD MSG.037/2020 - O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, mencionou que a 
renovação se faz necessária ao cumprimento de exigência da ANEEL, referente ao Contrato 
de Concessão, que prevê o envio, à Agência, da renovação com 30 dias antes de seu 
vencimento. A Diretoria Financeira fez ampla pesquisa de mercado, consultando 11 empresas, 
contudo em razão do cenário macroeconômico em virtude da pandemia, as seguradoras não 
responderam ao pedido de cotação, conforme informado no Relatório Técnico. Informou, 
ainda, que as propostas comerciais do contrato inicial foram mantidas. O colegiado de 
Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.037/2020; 

 
2) Assuntos Gerais: 2.1. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que a 
Empresa Elecnor solicitou que as faturas referentes aos serviços de Administração de Obra e 
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de Canteiro, referente ao período de julho de 2019 a abril de 2020, no valor de R$ 20 milhões, 
e ao ressarcimento dos custos adicionais com vigilância de obra, referente ao período de julho 
de 2019 a março de 2020, no valor de R$ 3 milhões, sejam pagas em 20 (vinte) dias, em vez 
dos 30 (trinta) dias habituais, posto que a empresa solicita o auxílio da MSG para reequilibrar 
o fluxo de caixa da empresa. O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia mencionou que no fluxo 
de caixa recebido, esse pagamento estava previsto para junho e mencionou, ainda, que as 
acionistas não farão aportes nos meses de maio e junho e que o processo de adesão ao 
mecanismo de standstill junto ao BNDES ainda não foi finalizado, assim não acredita que a 
MSG deva fazer a antecipação solicitada. O Diretor-presidente mencionou, ainda, que se a 
MSG tem como praxe realizar todos os pagamentos em 30 (trinta) dias, abrir exceção para 
qualquer contratada seria temerário, vez que os outros Contratados podem solicitar a mesma 
concessão. O colegiado de diretores, por unanimidade, deliberou que os pagamentos 
serão feitos no prazo tradicional, de até 30 (trinta) dias após o recebimento da 
documentação de pagamento completa; 2.2. A assistente de Diretoria, Sra. Marina Lima, 
informou que a MSG apresentou oferta inicial de R$ 104.583,39 (base set/2014) e o perito 
apresentou avaliação prévia no valor de R$ 2.950.000,00 (base mai/2017). Posteriormente foi 
realizada perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito novamente o valor de 
R$ 2.950.000,00 (base mai/2017), o qual foi homologado pelo juízo. A sentença, contra a qual 
foi interposto Recurso de Apelação pela MSG, nos condenou ao pagamento de indenização 
no montante de R$ 2.950.000,00, valor encontrado no laudo definitivo. O Recurso de Apelação 
foi desprovido. 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 
agosto/2018, depositou em juízo montante de R$ 2.950,000,00, apurado pelo perito judicial 
na avaliação definitiva, para fins de imissão na posse. O colegiado de Diretores, por 
unanimidade, deliberou que, ainda que não se vislumbre a apresentação de recurso 
para discutir valores indenizatórios, tendo em vista a grande diferença entre o valor 
proposto e o valor sentenciado, a MSG deverá interpor Recurso Especial; 2.3. A 
assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que a MSG apresentou oferta de 
R$ 52.354,81 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de 
R$ 838.447,85 (base ago/2016). Posteriormente foi realizada uma segunda perícia tendo sido 
encontrado pelo perito o valor de R$ 420.531,85 (base mai/2017). Tendo em vista a 
disparidade entre os valores, o Juízo determinou a realização de uma perícia definitiva, onde 
o perito encontrou o valor de R$ 825.847,85 (base set/2018). Em novembro/2018, a MSG 
depositou em juízo o montante do valor encontrado no laudo definitivo, R$ 825.847,85, para 
fins de imissão na posse. Os honorários periciais para realização da perícia definitiva foram 
arbitrados em R$ 4.180,00 (quatro mil, cento e oitenta reais), no entanto, a MSG já havia 
depositado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), restando o valor remanescente de 
R$ 2.180,00 (dois mil, cento e oitenta reais). O Colegiado de diretores, por unanimidade, 
autorizou o pagamento da AP MSG.002/2020, no valor de R$ 2.180,00 (dois mil, cento e 
oitenta reais).  
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VI. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a 
Ata que, após lida e achada conforme, será assinada eletronicamente, surtindo todos os seus 
efeitos legais, sendo remetida à assinatura física daqueles que participaram da reunião 
remotamente.  
 
Mesa: 
 
______________________________      ______________________________ 
José Jurhosa Júnior                                           Marina Lima Nogueira  
Presidente                   Secretária 
 
 
Diretoria: 
 
______________________________        ______________________________ 
José Jurhosa Júnior                                            Eduardo Henrique Garcia     
Diretor-Presidente   Diretor Financeiro 
Diretor de Administração e Compliance              Diretor de Contratos                     
Diretor de Meio Ambiente e Fundiário 
                 
                                                    
_______________________________      
Joerlei Carvalho Alves                            
Diretor Técnico 
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