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I.  DATA, HORA e LOCAL: 17/11/2020, às 10h, na Av. Jundiaí, nº 1184, 5º andar – 

Anhangabaú, Jundiaí-SP. 

 

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.102/2020 – 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$ 1.303.700.000,00 (um bilhão, trezentos e três milhões e setecentos mil reais) para 

R$ 1.331.900.000,00 (um bilhão, trezentos e trinta e um milhões e novecentos mil reais), 

mediante a emissão de 28.200.000 (vinte e oito milhões e duzentas 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 de R$ 14.128.200,00 

(quatorze milhões, cento e vinte e oito mil e duzentos reais) e à acionista FURNAS Centrais 

Elétricas S.A. aportar o montante de R$ 14.071.800,00 (quatorze milhões, setenta e um mil e 

oitocentos reais); 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$ 1.331.900.000,00 (um bilhão, trezentos e trinta e um milhões e 

novecentos mil reais); 2. Assuntos Gerais: 2.1. Decisão a respeito de depósito para garantia 

do juízo no processo 0003596-25.2019.8.26.0099, proposto em face da MSG por Francisco 

Issão Saito e outra, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista. 

Prazo fatal para apresentação do depósito: 23/11/2020; 2.2. Recesso de fim de ano. 

  

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG.102/2020 – O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, informou 

que os aportes que serão solicitados estão previstos na última revisão do Plano de Negócios 

da Companhia e o recurso é necessário para cobrir os custos com o término do 

empreendimento. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou, em seu nível de 

competência, a PRD MSG.102/2020 e seu encaminhamento ao Conselho de 

Administração da Sociedade; 

 

2) Assuntos Gerais: 2.1. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado 

Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 11/11/2020, que foi proposto em face da MSG, 

cumprimento de sentença nº 0003596-25.2019.8.26.0099, requerendo o exequente o 

pagamento do valor remanescente da condenação, tendo em vista a decisão foi proferida nos 

autos principais nº 1001127-91.2016.8.26.0099. Sendo assim, o exequente requereu em seu 

cumprimento de sentença o valor total de R$ 17.635,16 (dezessete mil, seiscentos e trinta e 
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cinco reais e dezesseis centavos). A impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida 

pelo juízo que condenou os impugnados a arcar com os honorários advocatícios dos patronos 

da impugnante correspondente a 10% sobre o valor excedente cobrado, bem como o 

pagamento pela executada do valor de R$ 181,35, calculado pela contadoria do juízo. Tal 

valor foi impugnado pela MSG tendo em vista erro em relação a aplicação de percentual dos 

juros moratórios. Posteriormente, a exequente requereu a penhora online do valor indicado 

pela contadoria do juízo atualizado (R$ 206,05 – duzentos e seis reais e cinco centavos). Foi 

proferido despacho intimando a MSG a pagar o débito apontado, sob pena de bloqueio dos 

valores. Após realização de cálculos para conferencia dos valores foi encontrado o valor 

atualizado de R$ 35,84 (trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) a ser pago pela MSG. 

Em adição, informou que, (i) realizado os cálculos os valores requeridos pela exequente e 

calculados pela contadoria do juízo se encontram maiores que os valores encontrados 

conforme memória de cálculo anexa; (ii) necessário o depósito do valor requerido para evitar 

o bloqueio de bens da MSG via penhora online; (iii) em que pese a diferença não ser 

significativa, é possível impugnar os valores tendo em vista aplicação errônea do percentual 

de juros compensatórios. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pelo 

depósito para garantia do juízo no Processo em comento; 2.2. O Colegiado de Diretores, 

por unanimidade, deliberou que haverá expediente normal nos dias 21, 22 e 23 de 

dezembro. Nos dias 24 e 31 de dezembro não haverá expediente, por decisão 

administrativa da MSG. Nos dias 28, 29 e 30 de dezembro não haverá expediente, 

mediante compensação de banco de horas para assistentes e terceirizados, estando os 

estagiários liberados da jornada de trabalho.   

 

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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