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I. DATA, HORA e LOCAL – 04.10.2021, às 14:30h, na sede da Mata de Santa Genebra 

Transmissão S.A. (“Companhia”), sita na Av. Jundiaí, nº 1184, 5º Andar, Anhangabaú, 

Jundiaí - SP. 

 

II. PRESENÇA – totalidade dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da 

Sociedade, Sra. Flávia Menegotto Battisti, Sr. Carlos Alberto Marques da Silva e Sr. 

Antonio Pereira dos Santos Filho e, como convidados, o Diretor-Presidente da MSG, Sr. 

José Jurhosa Junior, e o Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho Alves, sendo que todos os 

presentes participaram por videoconferência, em virtude do plano de contingências 

aplicado em razão do Covid-19. 

   

III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Antônio Pereira dos Santos Filho e Secretária: 

Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade. 

 

IV. ORDEM DO DIA: 1) PRCA.MSG.047.2021-  Analisar a Proposta de Resolução do 

Conselho de Administração, que tem por objeto aprovar, com base no artigo 30, “h”, do do 

Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., a proposta de pagamento 

dos serviços de Engenharia do Proprietário (EP), prestados por Furnas, no período entre 

junho de 2018 e março de 2020, no montante de R$ 10.473.894,58 (Dez milhões, 

quatrocentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito 

centavos), atualizados até maio de 2021. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu 

nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 053/2021 REDIR, realizada no 

dia 04/10/2021. 

 

V. DELIBERAÇÃO – Os Senhores Membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram 

as seguintes deliberações:   

 

1) PRCA.MSG.047.2021- O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho Alves, realizou 

apresentação sobre a contratação do serviço de Engenharia do Proprietário de Furnas, 

destacando o que é Engenharia do Proprietário, a EP na MSG, a razão da contratação das 

acionistas, distribuição de tarefas entre MSG, Copel e Furnas, o processo de contratação 

da Copel e de Furnas e considerações finais, registrando o recebimento de mandado de 

citação de ação judicial interposta por Furnas, cobrando os valores referentes à prestação 

de serviço de Engenharia do Proprietário, informando que o Termo de Reconhecimento de 

Dívida se refere exatamente ao valor cobrado por Furnas e que os serviços foram 

efetivamente prestados e validados pela equipe técnica da MSG. O membro do Comitê, Sr. 

Carlos Marques, registrou o desconforto com a agenda e atraso no início da reunião. 

Quanto ao assunto em si, mencionou que analisou os documentos apresentados e que 

não há dúvida de que o serviço foi prestado, deixando, inclusive, uma dúvida sobre como o 

assunto será tratado contabilmente, já que trata-se de valor de investimento que deveria 

incorporar os ativos da Companhia, apesar de se manifestar favoravelmente ao 

pagamento, já que a prestação do serviço foi inequívoca, solicita que a empresa apresente 

a este comitê os registros contábeis que serão efetuados e, se for o caso, como conduzirá 
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com o regulador a incorporação destes valor ao patrimônio da Empresa. O membro do 

Comitê, Sr. Antonio Pereira, questionou desde quando está sendo conduzindo o processo 

de contratação do serviço, ao que foi respondido, pelo Diretor Técnico, Sr. Joerlei 

Carvalho, que desde agosto de 2018 o assunto vem sendo tratado, contudo Furnas 

colocou algumas imposições para a MSG, que impactaram na não assinatura do 

instrumento. O Diretor Técnico mencionou que as evidências da prestação do serviço são 

atas de reuniões realizadas com empreiteiros, e-mails trocados entre a equipe de campo e 

a Diretoria Técnica, e os relatórios mensais das atividades prestadas. O Sr. Antonio 

Pereira questionou qual a razão da urgência do assunto ter sido enviado para o CAE fora 

do prazo estatutário, ao que foi respondido, pelo Diretor Técnico, que a MSG tem, até 

amanhã, prazo para apresentar, na ação judicial, defesa ao processo ou pedir a 

desistência da ação, que Furnas colocou como condicionante a assinatura do Termo de 

Reconhecimento de Dívida. A Sra. Flávia Battisti questionou, já que a MSG recebeu o 

mandado de citação em 08.09.2021, por que o assunto só foi enviado para o CAE e CAD 

na sexta-feira, ao que foi respondia, pelo Diretor-presidente da MSG, Sr. José Jurhosa 

Junior, que quando do recebimento do mandado de citação a MSG tentou, junto a Furnas, 

a suspensão do processo para que a MSG tivesse tempo hábil para aprovar o Termo em 

seus órgãos estatutários. A Sra. Flávia registrou que, independentemente da tentativa de 

suspensão, a MSG deveria ter sinalizado aos membros do CAE e CAD que um assunto 

complexo estava sendo tratado pela Diretoria Executiva e que poderia, a qualquer 

momento, ser convocada para tomar uma decisão. O Sr. Antonio Pereira pediu para a 

MSG manifestar, brevemente, quais os motivos que impossibilitaram um acordo amigável, 

sendo respondido, pelo Diretor Técnico, que em maio deste ano a MSG chegou a avançar 

com negociação prévia para pagamento de 70% do valor total, aplicando para Furnas o 

mesmo critério que foi adotado pela Copel, referente ao período incontroverso, contudo, 

um dia depois de envio da proposta, Furnas se recusou por dois motivos: (i) ela não 

aceitava receber apenas em 2022; e (ii) ela se recusou a aceitar apenas o período 

incontroverso, mencionando que a MSG deveria assinar Termo referente ao período 

completo da prestação do serviço, de forma diferente do que foi feito com a Copel. A Sra. 

Flávia Battisti questionou se a certidão de Furnas que estava irregular é um documento 

obrigatório, já que não se tratava de licitação, ao que foi respondida que sim, que qualquer 

contrato a ser firmado pela Administração Pública precisa ter toda a documentação de 

regularidade válida. Questionou, ainda, se poderá haver penalização pela prestação de 

serviço sem a formalização do contrato, ao que foi respondido que sim, que a ANEEL pode 

aplicar penalidade à MSG. Por fim, questionou como o processo será informado ao 

Tribunal de Contas, ao eu foi respondida que a MSG responderá aos questionamentos do 

TCE referente ao contrato, contudo acredita que não haverá indicação de penalidade por 

não haver prejuízos para a MSG. O Sr. Antonio Pereira questionou se, na PRD, a MSG 

está assumindo apenas o valor de aproximadamente R$ 10 milhões ou se há alguma 

brecha para que Furnas pleiteie os 20% de honorários advocatícios, ao que foi respondido 

que não, que o TRD será para pagar tão somente o valor principal, sem honorários 

advocatícios. Questionou, ainda, se o valor foi registrado na contabilidade e quais as 

razões do não registro, ao que foi respondido que não foi registrado e que não sabe 
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informar as razões.  Questionou se existiu uma minuta contratual prévia e por que não se 

tornou um contrato, ao que foi respondido que Furnas não tinha a certidão de regularidade 

fiscal para assinatura do instrumento, o que só se regularizou em meados de dezembro de 

2019. Questionou sobre as diferenças de valores apresentados na documentação, já que 

existe valor de R$ 7 milhões e o de R$ 10 milhões, ao que foi respondido que o valor de 

R$ 7 milhões se refere à parcela incontroversa, a partir da apresentação da proposta, o 

valor de R$ 10 milhões é referente a todo o período de serviço prestado, apresentado por 

Furnas. Questionou se a Diretoria tem conhecimento de outros valores relacionados à 

prestação de serviço que possa ensejar novos reconhecimentos de dívida, ao que foi 

respondido que sim, que agora tem o valor da Copel, para dar tratamento isonômico à 

Furnas, ademais existem outros dois temas que estão sendo analisados, se são devidos 

ou não, o primeiro com a Copel, referente à prestação do serviço de comissionamento 

durante a energização da Subestação de Fernão Dias, e o segundo é um serviço prestado 

por Furnas de Telecomunicação, durante o período de antecipação da energização do 

seccionamento da LT Campinas-Cachoeira Paulista, sendo ambos de pequena monta, que 

ainda se analisa se tem mérito ou não e que serão apresentados, se for o caso, no tempo 

devido. Por fim, o Sr. Antonio Pereira registrou que a Diretoria encaminhou a este Comitê a 

proposta de aprovação de Acordo com Parte Relacionada, em caráter emergencial, sem 

observar o prazo estabelecido em Estatuto para análise da documentação. Registre-se que 

os membros do CAE tomaram conhecimento do assunto somente no dia 01.10.2021, às 

18h, para votação na data de hoje, e que não tinham ciência de dívida com Furnas e 

Copel. Assim, sugerem ao CAD que determine que a Diretoria da MSG se atente ao 

regramento e prazos estabelecidos, além de aprimorar a comunicação junto aos órgãos de 

governança. Os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, com base na 

apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, 

manifestaram-se favoravelmente à aprovação da PRCA.MSG.047/2021 pelo Conselho 

de Administração da Mata de Santa Genebra e recomendam a abertura de Processo 

Administrativo para apuração de responsabilidade que deu causa à ausência de 

cobertura contratual para a prestação de serviço, ressalvados, também, os 

apontamentos citados no Relatório de Compliance.   

 

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: 

 

 

___________________________                          ___________________________ 

Antônio Pereira dos Santos Filho                           Marina Lima Nogueira 

Presidente                                                               Secretária 
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Membros do CAE: 

 

 

____________________________                      ____________________________ 

Antônio Pereira dos Santos Filho                          Flávia Menegotto Battisti   

 

 

____________________________ 

Carlos Alberto Marques da Silva 

 

 

Convidados: 

 

 

____________________________                      ____________________________                                     

José Jurhosa Junior                                              Joerlei Carvalho Alves 
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