
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA 032/2020
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2020

I.  DATA, HORA e LOCAL: 18.06.2020, às 15:00h, 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 por videoconferência, 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.049/2020 –  Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar o
Aditamento 001 ao Contrato MSG nº 012/2019, firmado com a Metropolitan Life Seguros e
Previdência Privada S.A., relativo à contratação de Seguro de acidentes pessoais, a fim de
prorrogar o prazo de vigência por adicionais 12 (doze) meses, atualizando a importância
segurada e o prêmio individual pelo índice IPCA de 2.40% (dois vírgula quarenta porcento).
O valor estimado mensal é de R$ 2.146,75 (dois mil, cento e quarenta e seis reais e setenta
e cinco centavos). O Contrato, que tem valor global atual de R$ 25.150,92 (vinte cinco mil,
cento e cinquenta reais e noventa e dois centavos), com a celebração do aditivo em questão
passará ao valor total de R$ 50.911,92 (cinquenta mil, novecentos e onze reais e noventa e
dois  centavos).  Com a prorrogação ora  proposta,  o  termo final  da  vigência  do contrato
passará de 30/06/2020 para 30/06/2021, totalizando 24 (vinte e quatro) meses de prestação
de serviço, respeitando-se assim o limite dos 60 (sessenta) meses previsto no art. 71 da Lei
13.303/2016. Não há previsão de recursos adicionais para o presente aditamento, tratando-
se exclusivamente de aditamento do prazo de vigência do Contrato; 2. PRD MSG.051/2020
–  Aprovar  o  Aditamento  n.º  003  ao  Contrato  MSG  n.º  007/2019,  firmado  com  a  Aeon
Serviços  e  Comércio  De  Informática  Ltda.  EPP,  a  fim  de  executar  os  serviços  de
cabeamento, incluindo desmontagem de rede e infraestrutura de TI na sede da MSG/Rio de
Janeiro e montagem de rede e infraestrutura de TI na sede da MSG/Jundiaí, acrescendo o
valor  de  R$  25.993,30  (vinte  e  cinco  mil,  novecentos  e  noventa  e  três  reais  e  trinta
centavos),  o que equivale a aproximadamente 7,11% (sete vírgula onze porcento) do valor
global  do contrato.  Com a celebração do aditivo em questão o valor  global  do contrato
passará de R$ 365.400,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos reais) para R$
391.393,30  (trezentos  e  noventa  e  um  mil,  trezentos  e  noventa  e  três  reais  e  trinta
centavos); 3. PRD MSG.052/2020 -  Aprovar em seu nível de competência e encaminhar
para aprovação do Conselho de Administração da Sociedade, a Política de Transação com
Partes Relacionadas da Mata de Santa  Genebra Transmissão S.A.  a ser  implementada
nesta Companhia; 4.  Assuntos Gerais: 4.1.  Decisão interlocutória proferida no processo
1001126-90.2016.8.26.0363,  proposto  pela  MSG  em  face  de  Luiz  Antonio  Nogueira  e
Outros,  que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentado  pela  MSG,  ficando  homologados  os  cálculos  apresentados  pelo  Perito
nomeado.  Na  decisão  o  juízo  intimou  a  MSG  a  depositar,  em  15  dias,  o  valor  de
R$28.288,58 (vinte e oito mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos),
sob  pena  de  incidir  em  multa  de  10%  e  honorários  advocatícios  de  mais  10%;  4.2.
Designação da assistente de diretoria, Sra. Katyani Ogura da Silveira, para desempenhar a
função de Controlador Interno e Agente de Controle Interno. 
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V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS: 

1) PRD  MSG.049/2020  –  A  Diretora  de  Administração  e  Compliance,  Sra.  Mariceli
Santos, informou que se trata de seguro de vida, item incluído no pacote de benefícios da
MSG, e que foi realizada cotação com vários prestadores, mas a maioria não presta serviço
diretamente à Administração, assim propõe o aditamento de prazo por 12 (doze) meses,
mantendo-se  todas  as  demais  cláusulas  contratuais. O  Colegiado  de  Diretores,  por
unanimidade, aprovou a PRD MSG.049/2020;

2) PRD MSG.051/2020 – O Diretor de Contratos, Sr. Eduardo Garcia, informou que, na
semana anterior, foi aprovado um aditivo sobre o serviço de nuvem, enquanto está sendo
realizada a mudança.  Agora,  o aditivo será para o serviço adicional de infraestrutura do
cabeamento,  pois  será  necessário  redistribuir  pontos  de  redes,  passagem  de  cabos,
instalações de tomadas adicionais, etc. Trata-se de instalação física da parte de rede na
sede  em  Jundiaí.  O  Colegiado  de  Diretores,  por  unanimidade,  aprovou  a  PRD
MSG.051/2020;

3) PRD  MSG.052/2020  -  A  Diretora  de  Administração  e  Compliance,  Sra.  Mariceli
Santos, informou que a Política é uma exigência da Lei 13.303/2016 e teve sua vigência
integral a partir de 2018, assim cabe à MSG implementar o normativo interno. Foi utilizada,
como base, a Política da acionista controladora, ajustando-se à realidade da Mata de Santa
Genebra,  para que a Companhia tenha um regramento interno que possa direcionar  os
procedimentos  específicos  às  transações  com  partes  relacionadas.  Junto  à  política  foi
elaborado, também, um formulário a ser preenchido pelos administradores, para que seja
sempre verificado se um contrato a ser  assinado terá uma parte relacionada.  A política
identificou, ainda, o rol de documentos que deverão ser enviados junto com o contrato, para
análise dos órgãos estatutários e controle da Agência Reguladora. Mencionou, ainda, que o
Parecer Jurídico fez uma ressalva, referente a um ajuste que deverá ser feito na política,
previamente à sua aprovação pelo Conselho de Administração. O Colegiado de Diretores,
por unanimidade, aprovou a PRD MSG.052/2020, em seu nível de competência, com
posterior  encaminhamento  à  deliberação  do  Conselho  de  Administração,
condicionado  à  realização  dos  ajustes  apontados  no  parecer  jurídico  MSG  JUR
051/2020;

4) Assuntos Gerais: 4.1.  O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu
advogado  Bruno  Alvim,  informa  que  a  MSG  apresentou  oferta  inicial  de
R$281.116,45 (base set/2014).  O perito apresentou avaliação prévia no valor  de
R$468.047,88 (base out/2016),  montante  depositado judicialmente pela MSG em
24/10/2016.  Posteriormente foi  realizada perícia  definitiva  em que foi  encontrado
pelo perito o valor de R$648.530,32 (base jun/2018). A sentença condenou A MSG
ao  pagamento  de  indenização  no  montante  de  R$542.722,10,  “com  correção
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monetária, pelos índices previstos na Tabela Prática pertinente do E. Tribunal de
Justiça do Estado, desde o dia 25/06/2018 (data em que elaborado o laudo pericial
definitivo), e acrescida de juros de mora, à taxa de 6,0% (seis por cento) ao ano,
incidente sobre a diferença entre o valor do depósito prévio existente nos autos, a
ser  devidamente  atualizado  pelos  mesmos  índices  acima  estabelecidos,  e  o
montante total da indenização ora definida, cujo termo inicial será a data do trânsito
em julgado”.  A MSG apelou e o Recurso de Apelação foi desprovido pelo TJSP,
tendo  o  acórdão  transitado  em  julgado  em  16/05/2019.  Em  28/06/2019,  MSG
depositou judicialmente a condenação atualizada no valor de R$57.892,68. Contudo,
os réus apresentaram manifestação de discordância quanto ao valor  depositado,
alegando que supostamente  ainda existia  uma diferença de R$ 41.255,45.  MSG
apresentou  então  impugnação  ao  cumprimento  de  sentença,  na  qual  foi
basicamente discutida a forma de correção monetária e de incidência de juros na
condenação.  Diante  da  divergência  existente  entre  as  partes,  foi  determinada  a
realização de perícia para apuração do valor correto de condenação atualizado. Em
seu laudo, o perito entendeu que o valor correto da diferença de condenação que
deveria  ter  sido depositado pela MSG em junho de 2019 seria  de R$77.344,43.
Desta  forma,  uma  vez  que  a  MSG  depositou  em  28/06/2019  a  quantia  de
R$57.892,68, o perito entendeu que existiria sim uma diferença a ser depositada, no
valor de R$28.288,58 (corrigido até maio de 2020).Neste norte, em 09/06/2020 foi
publicada decisão interlocutória, que julgou parcialmente procedente a impugnação
ao  cumprimento  de  sentença  apresentado  pela  MSG,  ficando  homologados  os
cálculos apresentados pelo Perito nomeado, bem como intimando a executada a
depositar o montante de R$28.288,58 (atualizado até maio de 2020), em 15 dias
úteis,  ou  seja,  até  o  dia  30/06/2020.Contra  a  mencionada  decisão  é  cabível  a
interposição de agravo de instrumento. Porém, uma vez que a questão discutida não
envolve basicamente matéria jurídica, mas sim questão relacionada a elaboração do
cálculo da condenação, entendemos não ser viável a apresentação de recurso, face
as  conclusões  técnicas  apresentadas  pelo  laudo  pericial  produzido  no  feito.  O
Colegiado  de  Diretores,  por  unanimidade,  aprovou  o  pagamento  da
condenação, referente à diferença do valor depositado previamente, no valor
de R$ 28.288,58 (Vinte e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e
oito centavos) e deliberou pela não interposição de agravo de instrumento. A
Sra.  Mariceli  Schmidt dos Santos,  Diretora de Administração e  Compliance,
solicitou que sejam verificadas as cláusulas contratuais referentes ao contrato
da  Avalicon,  a  fim  de  se  identificar  as  possíveis  responsabilidades  da
contratada, referente ao custo adicional imputado à MSG em razão do cálculo
apresentado  pela  Contratada  à  época,  o  qual,  segundo  informação  do
escritório  contratado  para  acompanhamento  judicial  e  esclarecimento  da
assistente de diretoria, o recolhimento do valor realizado, à época, seria de
R$57.892,68,  ante  o valor  de R$ 77.344,43 (valor  histórico).  Adicionalmente,
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recomendou  que  seja  estabelecido  procedimento  formal  no  sentido  de
assegurar  que  todos  os  futuros  cálculos  realizados  pela  atual  contratada
sejam revisados pelo gestor do contrato atual, em conjunto com a equipe da
Diretoria  Financeira.  Ante  o  exposto,  o  Colegiado  de  Diretores,  por
unanimidade, solicitou a abertura de processo administrativo para apuração de
responsabilidade da Contratada;  4.2. A Diretora de Administração e Compliance,
Sra. Mariceli Schmidt, informou à Diretoria Executiva que recebeu da acionista Copel
Geração e Transmissão S.A., a correspondência RGET 116/2020, onde foi solicitado
que a MSG designasse o Controlador Interno e Agente de Controle Interno para o
Sistema de Controle Público Estadual.  Assim, indica a assistente da diretoria de
administração e Compliance, Sra. Katyani Ogura da Silveira, para desempenhar tais
atribuições. O Colegiado de diretores, por unanimidade, deliberou por designar
a assistente de diretoria, Sra. Katyani Ogura da Silveira, para desempenhar a
função de Controlador Interno e Agente de Controle Interno da MSG.

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 Meio Ambiente e Fundiário                 Diretor de Contratos                    
                                                              
______________________________        ______________________________
Joerlei Carvalho Alves                                         Mariceli Schmidt dos Santos    
Diretor Técnico                                                    Diretora de Administração e Compliance 
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