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I.  DATA, HORA e LOCAL: 13.05.2020, às 14:00h, 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.041/2020 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar, em 
seu nível de competência, e encaminhar, ao Conselho de Administração da MSG, a indicação 
de Assistente de Diretoria, Sra. Tatiana Emy Saimi, bem como sua remuneração, no nível 02 
com salário atual de R$ 13.945,29 (treze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e 
nove centavos); 2. PRD MSG.042/2020 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar em seu 
nível de competência e encaminhar ao Conselho de Administração da MSG, a indicação de 
Assistente de Diretoria, Sr. Felipe Nunes Suarez, bem como sua remuneração, no nível 02 
com salário atual de R$ 13.945,29 (treze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e 
nove centavos); 3. PRD MSG.043/2020 - 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, passando o mesmo de R$ 1.303.700.000,00 (um bilhão e trezentos 
e três milhões e setecentos mil reais), para R$ 1.317.600.000,00 (um bilhão e trezentos e 
dezessete milhões e seiscentos mil reais) mediante a emissão de 13.900.000 (treze milhões 
e novecentas 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$ 6.963.900,00 (seis milhões novecentos sessenta e três mil e novecentos reais 
) e à acionista FURNAS Centrais Elétricas S.A. aportar o montante de R$ 6.936.100,00  (seis 
milhões novecentos  trinta e seis mil e cem reais), a ser realizado através de aportes de cada 
acionista durante o mês de maio; 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$ 1.317.600.000,00 (um bilhão e trezentos e dezessete 
milhões e seiscentos mil reais); 4) Assuntos Gerais: 4.1. Decisão a respeito de apelação no 
processo 1000102-68.2017.8.26.0144, proposto pela MSG em face de Louis Dreyfus 
Company Sucos S.A, 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$ 7.007,95. (sete mil, setecentos e sete reais e noventa e cinco centavos); 4.2. 
Correspondência CE 1040/2019, da Junto Seguros, informando da necessidade de 
apresentação de garantia colateral à Apólice de Seguro Garantia nº 04-0775-0196736. 
 
V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  
 
1) PRD MSG.041/2020 - O Diretor de Administração e Compliance, Sr. José Jurhosa 
Junior, mencionou que a candidata é advogada e está sendo indicada para assumir a vaga 
deixada pela assistente de diretoria, Sra. Luciana Guedes Vieira. Informou, ainda, que a 
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indicada possui uma vasta experiência com Direito Público, tendo exercido por anos função 
de assistente de juiz em tribunais e conseguirá atender às demandas da DAC . O colegiado 
de Diretores, por unanimidade, aprovou, em seu nível de competência, a indicação da 
assistente de diretoria, Sra. Tatiana Emy Saimi, com salário atual de R$ 13.945,29 (treze 
mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), correspondente ao 
nível 02, bem como o encaminhamento do pleito ao Conselho de Administração; 
 
2) PRD MSG.042/2020 – O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, mencionou 
que o objeto da proposta é substituir a assistente e diretoria Consuelo Garcia, que foi 
desligada recentemente da MSG, e foi verificado que o indicado tem a experiência necessária 
para conduzir os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos pela assistente desligada. O 
colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou, em seu nível de competência, a 
indicação do assistente de diretoria, Sr. Felipe Nunes Suarez, com salário atual de 
R$ 13.945,29 (treze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), 
correspondente ao nível 02, bem como o encaminhamento do pleito ao Conselho de 
Administração; 
 
3) PRD MSG.043/2020 - O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, mencionou 
que em 31/03/2020 a MSG deu entrada no BNDES à solicitação de adesão ao mecanismo de 
standstill, tendo recebido posicionamento favorável do Banco em 10/04/2020, com o objetivo 
de dispensar os acionistas do cumprimento do restante das obrigações de aportes previstos 
no último plano de negócios da Companhia. Na mesma ocasião do seu posicionamento, o 
BNDES solicitou que fossem enviadas a ele, previamente à suspensão das parcelas do 
contrato financeiro, cartas de anuência dos bancos fiadores que garantem a interveniência de 
Furnas ao contrato. Imediatamente Furnas e MSG iniciaram processo de obtenção dessas 
anuências, que estão em vias finais de obtenção, e cujo prazo se alongou além do previsto, 
dada a sobrecarga que os bancos estão enfrentando de solicitações de seus clientes, para 
concessão do mesmo documento.  Porém, em reunião mantida na data de 07/05/2020, o 
BNDES assegurou o direito da MSG ao benefício, mas informou que, pela sobrecarga 
operacional interna, só conseguirá implementa-lo para Mata a partir do mês de junho de 2020, 
desde que receba as cartas antes mencionadas. Com isso, para fazer frente à demanda de 
recursos para conclusão das obras do empreendimento, a MSG necessitará do aporte dos 
acionistas relativo ao mês de maio de 2020. Cumpre lembrar que, por meio de gestão de 
caixa, sem prejuízo ao andamento da obra, a MSG conseguiu dispensar o aporte previsto 
para o mês de abril de 2020. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou, em 
seu nível de competência, a PRD MSG.043/2020, bem como seu encaminhamento ao 
Conselho de Administração; 

 
4) Assuntos Gerais: 4.1. A assistente de Diretoria, Sra. Marina Lima, informou que a 
MSG apresentou oferta de R$ 140.875,29 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação 
prévia no valor de R$ 175.198,79 (base jun/2017), o qual foi homologado pelo juízo. 
Esclareceu, ainda, que, em julho/2017, a MSG depositou em juízo o montante do valor 
encontrado no laudo prévio, R$ 175.198,79, para fins de imissão na posse. Em adição, 
informou que os honorários periciais fixados para realização da perícia prévia foram no valor 
de R$ 21.600,00. Explicitou, contudo, que eventual apelação acarretaria maiores valores à 
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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. O colegiado de 
Diretores, por unanimidade, deliberou que, tendo em vista a diferença entre o valor 
ofertado e o valor sentenciado, o alto custo de honorários periciais, além do risco de 
aumento de pagamento de honorários e outras despesas, a MSG não deverá interpor 
Recurso de Apelação; 4.2. A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou 
que recebeu da Junto Seguros a correspondência supra informada, fazendo referência à 
expectativa de sinistro comunicada à Seguradora pela ANEEL em função da instauração do 
Processo 48500.006277/2018-79 com vistas à execução da garantia de fiel cumprimento do 
Contrato de Concessão 001/2014, emitida por esta Companhia, mediante a assinatura do 
instrumento intitulado Contrato de Contragarantia em 10 de março de 2014.  Na 
correspondência a Junto seguros afirma que é obrigação da MSG a apresentação de garantia 
colateral. Assim, para melhor elucidar o tema, foi emitido o Parecer Jurídico 
MSG.JUR.041/2020, do qual se extrai que a MSG tem a obrigação contratual de apresentação 
da garantia solicitada. Assim informa à Diretoria Executiva da necessidade de contratação de 
garantia colateral para fazer frente à Apólice de Seguro Garantia nº 04-0775-0196736.  
 
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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