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

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA 023/2020
REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2020

I.  DATA, HORA e LOCAL: 19.05.2020, às 10:00h, 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 remotamente, 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.040/2020 -  Aprovar o Aditamento n.º 001 ao Contrato
MSG n.º 001/2019, firmado com a VP ECOLOGIA EMPRESARIAL LTDA. ME, que tem por
objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução por adicionais 18 (dezoito) meses e
acrescer  ao  contrato  o  valor  de  R$  498.500,00  (quatrocentos  e  noventa  e  oito  mil  e
quinhentos reais), representando um acréscimo de 25% (vinte e cinto por cento) do valor
global  do  instrumento.  O Contrato,  que  tem valor  global  atual  de  R$ 1.994.000,00  (um
milhão, novecentos e noventa e quatro mil reais), com a celebração do aditivo em questão,
passará ao valor de R$ 2.492.500,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e dois mil e
quinhentos reais). Com a prorrogação ora proposta, o prazo de vigência do contrato passará
de 19 (dezenove) para 37 (trinta e sete) meses e o prazo de execução de 18 (dezoito) para
36 (trinta e seis) meses, respeitando-se assim o limite dos 60 (sessenta) meses previsto no
art.  71  da  Lei  13.303/2016;  2.  Assuntos  Gerais:  2.1.  Aprovação  de  Pagamento
MSG.003/2020, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), referente aos honorários
periciais do profissional designado pelo juízo para realizar a perícia definitiva.  (Processo
1000746-96.2016.8.26.0030 - Réu:  Pedro Augusto Santiago e Outra);  2.2. Aprovação de
Pagamento MSG.004/2020, no valor de R$ 5.160,00 (cinco mil,  cento e sessenta reais),
referente aos honorários periciais do profissional designado pelo juízo para realizar a perícia
definitiva.  (Processo  1000697-33.2017.8.26.0123-  Réu:  Daniel  Paulino  e  Outros);  2.3.
Decisão a respeito da manutenção da decisão proferida na REDIR 018.2020, na qual restou
deliberado  que  a  MSG  deverá  interpor  Recurso  Especial  no  processo  1001778-
78.2017.8.26.0038,  proposto pela MSG em face de Luiz Eduardo Franzini,  destinado ao
Superior Tribunal de Justiça, com valor de preparo de R$ 194,12, contra acórdão que julgou
improcedente  o  recurso  de  apelação  interposto  pela  MSG;  2.4. Decisão  a  respeito  de
apresentação de Recurso Especial no processo 1003160-54.2016.8.26.0099, proposto pela
MSG em face de Luiz Eduardo Monteiro Lucas de Lima e Outros, destinado ao Superior
Tribunal  de  Justiça,  com  valor  de  preparo  de  R$  194,12,  contra  acórdão  que  julgou
improcedente  o  recurso  de  apelação  interposto  pela  MSG;  2.5. Decisão  a  respeito  da
desmobilização das equipes de segurança contratadas para realizar a segurança das Linhas
de Transmissão.  

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS: 

1) PRD MSG.040/2020 -  O Diretor de Meio ambiente e Fundiário,  Sr.  José Jurhosa
Junior,  mencionou  que  o  contrato  firmado  para  a  prestação  de  serviços  de  reposição
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florestal,  prevê  serviços  referentes  ao  plantio  (4  meses)  e  à  manutenção  (12  meses).
Contudo,  foi  solicitado  pelo  IBAMA,  através  do  Parecer  Técnico  nº  20/2020-
CODUT/CGLIN/DILIC,  protocolo  do  cronograma  de  manutenção  para  24  meses.  Para
adequação do cronograma e atendimento da solicitação do IBAMA, deve ser estendida por
14 meses a etapa de manutenção, devido à diferença temporal no plantio,  garantindo o
tempo mínimo necessário para que toda a área de reposição florestal, na Fazenda RADAR,
seja  contemplada.  Os  demais  4  meses,  solicitados  no  aditivo,  são  necessários  para
consolidação  de  dados  de campo e  elaboração de Relatórios  Final  de  Execução a  ser
encaminhado ao IBAMA.  O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD
MSG.040/2020;

2) Assuntos Gerais: 2.1.  A assistente de Diretoria, Sra. Marina Lima, informou que a
MSG apresentou oferta de R$ 68.141,37 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação
prévia no valor de R$ 220.705,64 (base ago/2017). A sentença, contra a qual foi interposto
Recurso de Apelação, condenou a MSG ao pagamento de indenização no montante de R$
220.705,64,  valor  encontrado  no  laudo  prévio.  O  recurso  de  Apelação  foi  provido  e
determinou a anulação da sentença proferida para realização de nova perícia. Esclareceu
ainda que, em fevereiro/2018, a MSG depositou em juízo o montante do valor encontrado no
laudo prévio para fins de imissão na posse. Em adição, informou que os honorários periciais
fixados para realização da perícia prévia foram no valor de R$ 22.000,00. O Colegiado de
diretores, por unanimidade, autorizou o pagamento da AP MSG.003/2020, no valor de
R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais);  2.2.  A assistente de Diretoria,  Sra. Marina Lima,
informou  que  a  MSG  apresentou  oferta  de  R$  4.333,37  (base  set/2014)  e  o  perito
apresentou avaliação prévia no valor  de R$ 5.429,84 (base abr/2017).  Esclareceu ainda
que, em maio/2017, a MSG depositou em juízo o montante do valor encontrado no laudo
prévio  para  fins de imissão na posse.  Em adição,  informou que os  honorários  periciais
fixados para realização da perícia prévia foram no valor de R$ 4.320,00 e que a perícia
definitiva foi determina pelo Juiz, de ofício.  O Colegiado de diretores, por unanimidade,
autorizou o pagamento da AP MSG.004/2020, no valor de R$ 5.160,00 (cinco mil, cento
e sessenta reais); 2.3. A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que,
na REDIR 018/2020, foi deliberado pela interposição de recurso especial no processo em
comento, nos seguintes termos: “A assistente de Diretoria, Sra. Marina Lima, informou que a
MSG apresentou oferta  inicial  de  R$ 104.583,39 (base set/2014)  e  o  perito  apresentou
avaliação prévia no valor de R$ 2.950.000,00 (base mai/2017). Posteriormente foi realizada
perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito novamente o valor de R$ 2.950.000,00
(base mai/2017), o qual foi homologado pelo juízo. A sentença, contra a qual foi interposto
Recurso de Apelação pela MSG, nos condenou ao pagamento de indenização no montante
de  R$  2.950.000,00,  valor  encontrado  no  laudo  definitivo.  O  Recurso  de  Apelação  foi
desprovido. Em adição, informou que, (i) apesar do baixo valor de preparo, não se vislumbra
a apresentação de Recurso Especial para discutir o quantum indenizatório, sendo esta a
jurisprudência dos tribunais pátrios. Ademais, a interposição de Recurso pode majorar os
honorários sucumbenciais, trazendo maior dispêndio à MSG e, ainda, que (ii) a MSG, em
agosto/2018, depositou em juízo montante de R$ 2.950,000,00, apurado pelo perito judicial
na  avaliação  definitiva,  para  fins  de  imissão  na  posse.  O  colegiado  de  Diretores,  por
unanimidade, deliberou que, ainda que não se vislumbre a apresentação de recurso para
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discutir valores indenizatórios, tendo em vista a grande diferença entre o valor proposto e o
valor sentenciado, a MSG deverá interpor Recurso Especial”. Contudo, ocorre que o recurso
especial se destina à correção das decisões colegiadas proferidas em 2º instância, que (i)
contrariam tratado ou lei federal, (ii) julgam válido ato de governo local contestado em face
de lei federal ou (iii) dão à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro
tribunal.  Temos,  ainda,  que  o  recurso  possui  requisitos  de  admissibilidade,  como  o
prequestionamento da matéria aventada, o que não foi feito pela empresa contratada para
prestar o serviço de acompanhamento dos processos fundiários. Tal prequestionamento de
matéria não estava sendo analisado previamente pelas advogadas que acompanham os
processos fundiários, antes da submissão à deliberação pela Diretoria Executiva, ante ao
grande  número  de  processos  que  precisam  ser  acompanhados  e  à  pequena  equipe
disponível para realização deste trabalho. Assim, apesar da grande diferença entre valor
ofertado  e  valor  sentenciado,  tendo  em  vista  o  não  prequestionamento  da  matéria,  a
assistente  não  vê  assunto  que  pode  servir  de  fundamentação  ao  REsp,  o  que  poderá
resultar, para a MSG, numa determinação de pagamento de multa por recurso meramente
protelatório  de  até  10%  do  valor  da  causa  corrigido.  O  Colegiado  de  diretores,  por
unanimidade, deliberou, tendo em vista a justificativa apresentada pela assistente de
diretoria acima transcrita, pela não interposição de Recurso Especial,  revogando a
deliberação proferida na REDIR 018/2020;  2.4.  A assistente  de Diretoria,  Sra.  Marina
Lima, informou que a MSG apresentou oferta inicial de R$ 76.165,27 (base set/2014) e o
perito  apresentou  avaliação  prévia  no  valor  de  R$  790.000,00  (base  jul/2016).
Posteriormente foi realizada perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de
R$ 429.000,00 (base jul/2017). A sentença, contra a qual foi interposto Recurso de Apelação
pela MSG, nos condenou ao pagamento de indenização no montante de R$ 491.163,75, nos
seguintes termos: “Em virtude do novo índice de servidão aplicado (0,63) e considerando o
Valor de Pleno Domínio apurado pelo perito judicial, sem considerar o arredondamento por
ele efetuado (R$ 779.625,00), retifico o valor atribuído pela perícia à indenização devida
pela  instituição  da  servidão  administrativa,  tornando-o  definitivo  em  R$  491.163,75
(quatrocentos e noventa e um mil cento e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos)
– referência: Julho/2017.” O Recurso de Apelação foi desprovido. Em adição, informou que,
(i) houve prequestionamento de matéria, estando presente o requisito de admissibilidade do
REsp; (ii) apesar do baixo valor de preparo, não se vislumbra a apresentação de Recurso
Especial para discutir  o quantum indenizatório,  sendo esta a jurisprudência dos tribunais
pátrios.  Ademais, a interposição de Recurso pode majorar os honorários sucumbenciais,
trazendo maior dispêndio à MSG e, ainda, que (iii) a MSG, em janeiro/2018, depositou em
juízo montante de R$ 429.000,00, apurado pelo perito judicial na avaliação definitiva, para
fins de imissão na posse. O colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou que,
ainda  que  não  se  vislumbre  a  apresentação  de  recurso  para  discutir  valores
indenizatórios, tendo em vista a grande diferença entre o valor proposto e o valor
sentenciado,  a  MSG  deverá  interpor  Recurso  Especial;  2.5.  Apesar  da  LT  500  kV
Araraquara 2/Fernão Dias ter sido energizada no último dia 03 de maio, a Diretoria da MSG
optou, como medida cautelar, por conta das inúmeras ocorrências de furtos de cabos de
alumínio,  pela  manutenção  integral  dos  serviços  de  segurança  patrimonial.  As  9  (nove)
equipes  alocadas  para  este  trabalho  seriam mantidas  durante  o  mês  de  maio.  Com a
aproximação  da  data  de  encerramento  destes  serviços  e  visando  realizar  uma
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desmobilização  cadenciada,  a  Diretoria  da  MSG,  com  a  anuência  dos  Acionistas,
deliberou  pela  manutenção,  por  pelo  menos  mais  30  dias,  de  apenas  5  (cinco)
equipes, justamente aquelas que atuam nos pontos onde foram registrados o maior
número de ocorrências. São elas: 3 (três) equipes sediadas na cidade de São Carlos –
SP  e  2  (duas)  equipes  sediadas  na  cidade  de  Araras-SP.  As  demais  serão
desmobilizadas no final deste mês.

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 Administração e Compliance              Diretor de Contratos                    
Diretor de Meio Ambiente e Fundiário
               

                                                  
_______________________________     
Joerlei Carvalho Alves                         
Diretor Técnico
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6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 20 de maio de 2020, 12:27:12

ATA REDIR 023.2020 - 19.05.2020 - PRD MSG.040.2020_AP
003.2020_AP 004.2020 FINAL.docx
Código do documento 372c0b4a-b36c-4028-93a6-78f9ab160b7a

Assinaturas
jose jurhosa junior
jurhosa@msgtrans.com.br
Assinou
Eduardo henrique garcia
eduardo.garcia@msgtrans.com.br
Assinou
Joerlei Carvalho Alves
joerlei@msgtrans.com.br
Assinou
Marina Lima Nogueira
marina@msgtrans.com.br
Assinou

Eventos do documento

20 May 2020, 09:28:24
Documento número 372c0b4a-b36c-4028-93a6-78f9ab160b7a criado por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta
49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM:
2020-05-20T09:28:24-03:00

20 May 2020, 09:29:29
Lista de assinatura iniciada por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email:
marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-05-20T09:29:29-03:00

20 May 2020, 09:30:00
MARINA LIMA NOGUEIRA Assinou (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email:
marina@msgtrans.com.br - IP: 179.218.162.190 (b3daa2be.virtua.com.br porta: 6916) - Documento de
identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2020-05-20T09:30:00-03:00

20 May 2020, 09:46:30
JOSE JURHOSA JUNIOR Assinou (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email:
jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 187.59.136.161 (187.59.136.161.static.host.gvt.net.br porta: 51534) -
Geolocalização: -15.77895862548132 -47.88043817611323 - Documento de identificação informado:
174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2020-05-20T09:46:30-03:00
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