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I.  DATA, HORA e LOCAL: 15/12/2020, às 11h, 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.111/2020 – Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar o 

Aditamento n.º 003 ao Contrato MSG n.º 013/2019, firmado com a MFC Avaliação Gestão 

de ativos LTDA - EPP, que tem por objeto a: (i) prorrogação do prazo de vigência por 

adicionais 4 (quatro) meses, (ii) acrescer ao Contrato o valor de R$ 7.800,00 (sete mil e 

oitocentos reais), a fim de promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, (iii) 

a alteração do endereço da sede da MSG para a cidade de Jundiaí/SP, (iv) a alteração da 

Cláusula Sexta – Condições de Pagamento, a fim de atualizar os dados para faturamento, 

em virtude da transferência da sede da MSG para a cidade de Jundiaí/SP, (v) a inclusão 

das Cláusulas: Do Código de Conduta Ética e Integridade e Da Segurança da Informação, 

(vi) a renumeração das Cláusulas Da Publicidade e Do Foro. Com a formalização do 

aditamento proposto, o valor global do contrato passará de R$ 96.729,85 (noventa e seis 

mil setecentos e vinte nove reais e oitenta e cinco centavos) para R$ 104.529,85 (cento e 

quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos). Com a prorrogação 

ora proposta, o termo final da vigência do Contrato passará de 22/12/2020 para 

22/04/2021, totalizando 21 (vinte e um) 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.113/2020 – Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar o Aditamento n.º 003 ao 

Contrato MSG n.º 008/2020, firmado com a TOP QUALITY MUDANÇAS LTDA., que tem 

por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 60 (sessenta) dias, 

com cláusula de morte súbita, equivalente ao valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

O Contrato, cujo valor global atual é de R$ 20.102,50 (vinte mil, cento e dois reais e 

cinquenta centavos), com a celebração do aditivo em questão passará ao valor total de 

R$ 24.102,50 (vinte e quatro mil, cento e dois reais e cinquenta centavos). Com a 

prorrogação ora proposta, o termo final da execução de 02 de janeiro de 2021 passará 

para 03 de março de 2021 e o termo final de vigência do contrato passará de 01 de 

fevereiro de 2021 para 02 de abril de 2021, totalizando 270 dias de prestação do serviço, 

respeitando-se assim o limite de 60 (meses) previsto no art. 71 da Lei 13.303./2016. 3. 

Assuntos Gerais: 3.1. Decisão a respeito de depósito para garantia do juízo no processo 

0003921-52.2020.8.26.0038, proposto em face da MSG por Espólio José Sérgio Daire 

Monteiro e outros, que tramita perante a 2ª Vara Cível do Foro de Araras. Prazo fatal para 

apresentação do depósito: 19/12/2020; 3.2. Decisão a respeito de depósito de 

R$1.358.154,57 (um milhão trezentos e cinquenta e oito reais, cento e quarenta e quatro 
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reais e cinquenta e sete centavos) referente ao pagamento atualizado do cumprimento de 

sentença do processo nº 0004292-48.2020.8.26.0286, proposto em face da MSG por 

Eucatex Agro Florestal Ltda que tramita perante a 3ª Vara do Foro de Itú/SP. Prazo fatal 

para pagamento voluntário: 28/12/2020; 3.3. Criação de grupo de trabalho para elaborar 

o Relatório de Responsabilidade Socioambiental, a ser enviado à ANEEL; 3.4. Solicitação 

de prorrogação de prazo, por adicionais 60 (sessenta) dias, para conclusão do Processo 

Administrativo MSG 2020.01021; 3.5. Solicitação de prorrogação de prazo, por adicionais 

10 (dez) dias, para conclusão do Processo Administrativo MSG 2020.01029; 3.6. 

Solicitação de prorrogação de prazo, por adicionais 45 (quarenta e cinco) dias, para 

conclusão do Processo Administrativo MSG 2020.01031. 

  

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG.111/2020 – O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, informou 

que houve a necessidade de fazer revisão das planilhas para atender às solicitações da 

CTEEP e de FURNAS e, ademais, há a necessidade de prorrogação contratual para 

finalizar a unitização das unidades 5 e 6. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, 

aprovou a PRD MSG.111/2020; 

 

2) PRD MSG.113/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, informou que se trata da contratação do locker, até que seja finalizado o 

processo de desfazimento de bens. Foi publicado edital para o desfazimento, mas os 

prazos editalícios se encerram em janeiro, assim há a necessidade de prorrogação do 

contrato para manter os equipamentos na cidade do Rio de Janeiro. O Colegiado de 

Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG. 113/2020; 

 

3) Assuntos Gerais: 3.1. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu 

advogado Bruno Alvim, informou por e-mail enviado em 07/12/2020, que foi proposto em 

face da MSG, cumprimento de sentença nº 0003921-52.2020.8.26.0038, requerendo o 

exequente o pagamento do valor remanescente da condenação, tendo em vista que nos 

autos principais nº 1001778-78.2017.8.26.0038 houve a condenação no valor de 

R$ 2.950.000,00, e houve depósito para fins de imissão na posse no referido valor. Sendo 

assim, o exequente requereu em seu cumprimento de sentença o valor total de 

R$ 178.915,44 (cento e setenta e oito mil novecentos e quinze reais e quarenta e quatro 

centavos). Em adição, informou que é necessário depósito do valor requerido para 

garantia do juízo (R$ 178.915,44), tendo em vista que, se não realizado, poderá gerar 

bloqueio de bens da MSG via BACENJUD. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, 

deliberou pela realização do depósito para garantia do juízo no Processo em 

comento; 3.2. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado Bruno Alvim, 

informou, por e-mail enviado em 11/12/2020, que foi proposto em face da MSG, 

cumprimento de sentença nº 0004292-48.2020.8.26.0286, requerendo o exequente o 

pagamento do valor remanescente da condenação, tendo em vista que nos autos 
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principais nº 1002227-05.2016.8.26.0286 houve a condenação no valor de 

R$ 7.463.175,84, e houve depósito para fins de imissão na posse no valor de 

R$ 6.941.973,15. Sendo assim, o exequente requereu em seu cumprimento de sentença 

o valor total de R$ 1.345.373,53 – novembro 2020. Após realização dos cálculos para 

conferencia de valores foi encontrado o valor de R$ 1.364.600,32 – dezembro de 2020, 

valor este maior que o requerido pela exequente. Atualizando o valor encontrado pela 

exequente, temos que o valor atualizado para dezembro de 2020 é de R$1.358.154,57 

(um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e quatro e cinquenta e sete 

centavos), valor este menor que o encontrado pela MSG. Em adição, informou que, (i) 

opina pelo pagamento devidamente atualizado do valor apresentado pelo exequente; (ii) 

necessário o pagamento no prazo legal pra evitar penalidades, bem como bloqueios de 

bens da MSG via BACENJUD. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou 

pela realização do depósito para garantia do juízo no Processo em comento; 3.3. 

Considerando que, juntamente com a prestação de contas anual, a MSG passa a ter a 

obrigatoriedade de apresentar, para a ANEEL, o Relatório de Responsabilidade 

Socioambiental e que as dimensões do relatório são: Geral, Governança Corporativa, 

Econômico-Financeira, Social e Setorial, e Ambiental, as quais percorrem todas as 

Diretorias da MSG, o colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela criação 

do Grupo de Trabalho que contará com os seguintes membros: a Sra. Marina Lima 

Nogueira, pela Diretoria da Presidência, sendo esta a coordenadora, o Sr. Alan 

Rangel, pela Diretoria de Meio Ambiente e Fundiário, a Sra. Ana Paula Patzer, pela 

Diretoria de Administração e Compliance, o Sr. Felipe Nunes Suarez, pela Diretoria 

Financeira, a Sra. Maria Luiza Pickler, pela Diretoria de Contratos, e a Sra. Gabriela 

Motta, pela Diretoria Técnica; 3.4. A Presidente da comissão de desfazimento de bens, 

Processo Administrativo 2020.01021, enviou à Diretoria Executiva uma Folha de 

Despacho em que solicita a prorrogação, do prazo para conclusão do Processo em 

comento, em adicionais 60 (sessenta) dias, justificando seu pleito no fato de que ainda 

não foi concluída a fase do chamamento público e que o prazo final para conclusão do 

processo se encerraria em 25.12.2020. O colegiado de Diretores, por unanimidade, 

deliberou pela prorrogação, do prazo de encerramento do Processo Administrativo 

2020.01021, em adicionais 60 (sessenta) dias; 3.5.  A Presidente da comissão do 

Processo Administrativo 2020.01029, enviou à Diretoria Executiva uma Folha de 

Despacho em que solicita a prorrogação, do prazo para conclusão do Processo em 

comento, em adicionais 10 (dez) dias, justificando seu pleito no fato de que o relatório 

final da comissão foi enviado para o Jurídico, para elaboração de Parecer, e que o prazo 

final se encerraria em 17.12.2020. O colegiado de Diretores, por unanimidade, 

deliberou pela prorrogação, do prazo de encerramento do Processo Administrativo 

2020.01029, em adicionais 10 (dez) dias; 3.6. A Presidente da comissão do Processo 

Administrativo 2020.01031, enviou à Diretoria Executiva uma Folha de Despacho em que 

solicita a prorrogação, do prazo para conclusão do Processo em comento, em adicionais 

45 (quarenta e cinco) dias, justificando seu pleito no fato de que o gestor do contrato, à 

época, era o Sr. Gilmar Schwanka e este pediu dilação do prazo para apresentação de 
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esclarecimentos e que o prazo final para conclusão do processo se encerraria em 

24.12.2020. O colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela prorrogação, 

do prazo de encerramento do Processo Administrativo 2020.01031, em adicionais 

45 (quarenta e cinco) dias. 

 

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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