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I.  DATA, HORA e LOCAL: 05.08.2020, às 11h, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, 6º 

Pavimento – Botafogo, Rio de Janeiro-RJ. 

 

II. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria, sendo que todos os presentes 

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.070/2020 - Aprovar o Aditamento n.º 002 ao Contrato MSG 

n.º 013/2019, firmado com a MFC Avaliação Gestão de ativos LTDA - EPP, a fim de prorrogar 

o prazo de vigência por adicionais 4 (quatro) meses e acrescer ao Contrato o valor de 

R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais), sendo R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais) a fim 

de promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e R$ 7.200,00 (sete mil e 

duzentos reais) equivalente ao acréscimo de 10,02% do valor global do contrato. Com a 

celebração do aditivo em questão o valor global do contrato passará de R$ 78.429,85 (setenta 

e oito mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) para R$ 96.729,85 

(noventa e seis mil setecentos e vinte nove reais e oitenta e cinco centavos). Com a 

prorrogação ora proposta, o termo final da vigência do Contrato passará de 22/08/2020 para 

22/12/2020, totalizando 17 (dezessete) meses de prestação de serviços, respeitando-se 

assim o limite dos 60 (sessenta) meses previsto no art. 71 da Lei 13.303/2016; 2. PRD 

MSG.071/2020 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar a celebração, por meio de Dispensa 

de Licitação, de convênio com o Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, para promover, 

por meio do programa de estágio de estudante, a contratação de colaboradores universitários 

para as diretorias da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. A MSG pagará mensalmente 

a contribuição de R$ 144,45 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), 

por aluno contratado e ativo no banco de dados do CIEE, o equivalente ao valor estimado 

mensal de R$ 1.588,95 (hum mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos). 

O valor máximo global para contratação será de R$ 19.067,40 (dezenove mil e sessenta e 

sete reais e quarenta centavos). O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses; 3. 

PRD MSG.072/2020 - Aprovar o Aditamento n.º 001 ao Contrato MSG nº 005/2020, firmado 

com a empresa CMA – CONSULTORIA, MÉTODOS, ASSESSORIA E MERCANTIL S.A, cujo 

objeto é projeto, fornecimento e instalação de Sistema de Telecomunicação para a 

Subestação de Fernão Dias, para atendimento às demandas operativas do 

SECCIONAMENTO 440KV BOM JARDIM – TAUBATÉ (ISA CTEEP), a fim de prorrogar o 

prazo de execução do Contrato por adicionais 52 (cinquenta e dois) dias, passando o termo 

final de 09/08/2020 para 30/09/2020 e prorrogar o prazo de sua vigência pelo período de 53 

(cinquenta e três) dias, passando sua data de encerramento de 07/09/2020 para 30/10/2020. 

Não há previsão de recursos adicionais para o presente aditamento, tratando-se 

exclusivamente de aditamento dos prazos de execução e vigência do Contrato; 4. PRD 

MSG.074/2020 - 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. Maria Luiza Santos Pickler, bem como sua remuneração, no nível 01 com salário atual 
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de R$ 11.156,22 (onze mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos); 5. 

Assuntos Gerais: 5.1. Decisão a respeito de apresentação de Recurso de Apelação no 

processo 1004125-68.2016.8.26.0281, proposto pela MSG em face de Chafik Rezek Andery 

e outros, com valor de preparo de R$ 2.862,18, contra sentença que julgou procedente a ação 

de constituição de servidão, mediante pagamento de indenização no valor de R$ 71.554,55. 

Prazo para interposição do recurso 12/08/2020; 5.2. Decisão a respeito de interposição de 

agravo de instrumento nos autos do incidente de cumprimento de sentença n. 0000391-

42.2020.8.26.0296, decorrente da ação de constituição de servidão administrativa ajuizada 

pela MSG em face de Wilhelmus Hyacinthus Maria Eltink.  Foi reconhecido como devido o 

valor de R$175.516,00, a título de indenização, para fevereiro de 2020, e o valor de 

R$17.596,65, a título de honorários de sucumbência, para junho de 2020. Foi fixado ainda 

multa de 10% e honorários de 10%. Valor do preparo: R$ 276,10. Prazo para interposição do 

recurso: 12/08/2020; 5.3. Retificação do número apontado na Ata da REDIR 041/2020, 

realizada em 29.07.2020; 5.4. Aprovação, em seu nível de competência, da indicação da 

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), com posterior encaminhamento ao Conselho de Administração da MSG, para 

ocupar vaga na Diretoria da Presidência, em virtude da saída do assistente João Marcelo 

Vieira de Oliveira Ramos; 5.5. A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, solicitou a substituição da Assistente Katyani Ogura da Silveira, das comissões de 

averiguações relacionadas aos processos da Internexa e Avalicon, em razão de a referida 

Assistente ter sido designada Agente de Controle Interno recentemente, sendo que há 

orientação do Pleno do TCE-PR, no sentido de que membro de controle interno não pode 

participar de comissão instituída para a avaliação de desempenho de servidor em estágio 

probatório, ou de processos administrativos que envolvam a aplicação de penalidade 

administrativa; nem de processos administrativos disciplinares instaurados em face de outros 

servidores públicos. 

 

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG.070/2020 – O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, mencionou 

que se trata do contrato da Control Consult, para abrigar os novos períodos da conclusão do 

empreendimento. O reequilíbrio econômico financeiro se dá em razão de retrabalho 

demandado à contratada pela MSG. Assim foram analisados os preços com base no valor do 

contrato original, para se chegar a um valor justo para o acréscimo pretendido. O Colegiado 

de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.070/2020;  

 

2) PRD MSG.071/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, mencionou que a proposta de celebração de convênio com o CIEE de Jundiaí, em 

razão da mudança da sede para a cidade de Jundiaí, e manter a continuidade dos serviços 

dos estagiários da MSG e informou que serão contratados até 11 estagiários. O Colegiado 

de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.071/2020;  

 

D4Sign d148ad3f-972e-4ec3-bc39-ed703234d17b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 

CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4 

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA 042/2020 

REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2020 

 

 
(Ata da REDIR 042/2020 da MSG, realizada em 05.08.2020) 

3/5 

3) PRD MSG.072/2020 – O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que se trata 

de contrato necessário para o seccionamento de 440 kV, que já está em execução e a 

Contratada informou que está com problema de fornecimento de alguns equipamentos, em 

razão das restrições impostas pelo combate ao Covid-19. A Diretoria Técnica realizou análise 

da extensão do prazo, que não traz prejuízos para a MSG, vez que não envolve custos 

adicionais. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.072/2020; 

 

4) PRD MSG.074/2020 – O Diretor de Contratos, Sr. Eduardo Henrique Garcia, 

mencionou que a indicação da assistente é para assumir a vaga na Diretoria de Contratos e 

que a indicada possui experiência profissional na área de licitações e gestão de contratos, 

tendo atuado pela Empresa Veent, terceirizada da MSG, em assuntos relacionados à Diretoria 

de Contratos. Foi empregada de empresa terceirizada que prestou serviços de apoio técnico 

administrativo para Furnas Centrais Elétricas S.A., desempenhando, várias atividades 

relacionadas à vaga que irá assumir, demonstrando, portanto, sua experiência profissional. O 

Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou, em seu nível de competência, a PRD 

MSG.074/2020; 

 

5) Assuntos Gerais: 5.1. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado 

Bruno Alvim informou, em e-mail enviado em 03/08/2020, que a MSG apresentou oferta inicial 

de R$ 45.505,32 e o perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 54.000,00 (base 

fev/2017), quantia depositada judicialmente em 29/03/2017. Posteriormente foi realizada 

perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 71.554,55 (base abril/2017). 

Foi proferida sentença que julgou procedente a presente ação, para o fim e constituir a 

servidão de passagem de rede de transmissão de energia fixando a quantia de R$ 71.554,55 

(setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), com 

atualização monetária, bem como a incidência de juros compensatórios de 6% ao ano e juros 

moratórios no importe de 6% ao ano nos termos do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41. Por fim, 

fixou honorários sucumbenciais em 5 % sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização 

fixada. Em adição, informou que, cabível a interposição de recurso tendo em vista: (i) a perícia 

definitiva apresentou, segundo o Parecer Técnico elaborado por nossos assistentes, vícios 

em sua metodologia, bem como foi baseado em norma técnica cancelada e a não inclusão 

pelo perito na amostra de oferta ou transação efetivamente realizada; (ii) discrepância entre o 

valor ofertado e o indicado pelo perito, o que se trata de fundamentação para nova perícia. O 

Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela apresentação de Recurso de 

Apelação no processo em comento; 5.2. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de 

seu advogado Bruno Alvim, informou por e-mail enviado em 03.08.2020 que a MSG 

apresentou a oferta inicial de R$217.830,64 (duzentos e dezessete mil, oitocentos e trinta 

reais e sessenta e quatro centavos), pelas faixas ARA2FDI-SAP-0307-000 e ARA2ITT-SAP-

0304-00, tendo sido realizada avaliação prévia, na qual foi indicado pelo perito o montante de 

R$ 404.600,00 (base out/2016). O referido valor foi depositado em juízo em 03/10/2016, a fim 

de permitir a imissão provisória na posse, ocorrida em 26/10/2016.  Realizada perícia 

definitiva foi indicado como valor devido o montante de R$ 535.240,00 (base set/2016). Foi 

proferida sentença julgando procedente o pedido para constituir a servidão, mediante o 

pagamento total de R$ 613.090,00, sendo R$ 321.345,99 pela depreciação do Imóvel I, 
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identificado como Lote nº 46, R$ 291.724,02 pela depreciação do Imóvel II, identificado como 

Lote nº 47, e R$ 20,85 pelas benfeitorias atingidas pela servidão. Foi interposto recurso de 

apelação, ao qual foi dado parcial provimento para fixar o montante de R$ 535.240,00 

(quinhentos e trinta e cinco mil duzentos e quarenta reais), a título de indenização pela 

servidão. Transitado em julgado, a parte autora apresentou cumprimento de sentença, 

distribuído sob o n. 0000391-42.2020.8.26.0296, alegando ser devido ainda, a título de saldo 

remanescente, a quantia total de R$ 193.135,70,  sendo o montante de R$ 175.516,00 

referente à indenização e o valor de R$ 17.619,70 referente aos honorários de sucumbência. 

Foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença pela MSG, que foi acolhida tão 

somente para adotar o seu cálculo referente aos honorários de sucumbência, que apresentou 

uma diferença de R$ 23,05. Assim, a referida decisão reconheceu como saldo remanescente 

devido o valor de R$ 175.516,00 para  fevereiro de 2020 e o valor de R$ 17.596,65 a título de 

honorários, para junho de 2020. Em razão da ausência de pagamento voluntário, fixou ainda 

multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento). Em adição, informou que, 

cabível a interposição de agravo de instrumento, tendo em vista: (i) não foi utilizado nenhuma 

correção monetária do depósito judicial realizado para obter a imissão provisória na posse; (ii) 

afastar a multa e os honorários, diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento 

de sentença. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela apresentação 

de Agravo de Instrumento no processo em comento; 5.3. A Assistente de Diretoria, Sra. 

Marina Lima, informou que a Ata da última REDIR, a 041/2020, realizada em 29.07.2020, está 

com um erro formal, vez que a Ata aponta o número da REDIR como sendo a REDIR 

040/2020. Ocorre, que a REDIR 040/2020 foi realizada em 24.07.2020, assim informa que o 

número da REDIR informado na ata precisa ser retificado. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, RETIFICOU o número apontado na Ata da REDIR 041/2020, para fazer 

constar o número correto. Assim, onde se lê “ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA 

040/2020”, leia-se “ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA 041/2020”; 5.4. O Diretor-Presidente, 

Sr. José Jurhosa Junior, informou que na REDIR 021/2020, realizada em 13.05.2020, foi 

aprovada a PRD MSG.041/2020, que solicitava a aprovação, no nível de competência da 

Diretoria Executiva, da indicação da 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). Ocorre que a indicação da assistente foi 

aprovada para assumir uma vaga na Diretoria de Administração e Compliance, em função da 

saída da assistente Luciana Guedes Vieira, no entanto o pleito não chegou a ser encaminhado 

para o Conselho de Administração, posto que, logo após a aprovação na REDIR, a Diretoria 

de Administração e Compliance foi assumida pela Sra. Mariceli Schmidt. Contudo, tendo em 

vista a recente saída do assistente de diretoria, Sr. João Marcelo Vieira de Oliveira Ramos, a 

Presidência está com uma vaga de assistente, para qual a assistente está sendo indicada. 

Assim, solicita a retificação da PRD MSG.041/2020 para constar que a assistente indicada 

ocupará uma vaga na Diretoria da Presidência. O colegiado de Diretores, por unanimidade, 

aprovou, em seu nível de competência, a indicação da 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), 

para ocupar uma vaga na Diretoria da Presidência; 5.5. A Diretora de Administração e 

Compliance informou que, conforme o Acórdão nº 2.811/2018, do TCE-PR, por Katyani ser 
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agente de controle interno, ela não pode assumir, de maneira direta, algumas atividades, 

dentre elas fazer parte de comissões de averiguações de processos administrativos. Assim 

solicita a substituição da assistente nas comissões da Internexa e Avalicon. O Colegiado de 

Diretores, por unanimidade, deliberou pela saída da assistente Katyani Ogura da 

Silveira das comissões de averiguação mencionadas e indicará novo membro em 

momento futuro.     

 

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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