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

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA 024/2020
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2020

I.  DATA, HORA e LOCAL: 20.05.2020, às 14:00h, 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. Assuntos Gerais: 1.1. Decisão a respeito de apelação no processo
1002631-22.2017.8.26.0286,  proposto  pela  MSG  em  face  de  Isaias  Cavanha  e  outro,
objetivando  a  instituição  de  faixa  de  servidão  no  imóvel  de  propriedade  do  Réu,  para
passagem  de  linha  de  transmissão  de  energia  elétrica,  com  valor  de  preparo  de  R$
71.757,41. (setenta e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um reais);
1.2. Decisão a respeito de apelação no processo 1038026-43.2016.8.26.0114, proposto pela
MSG em face de Espólio de Anésia Maria da Amaral Schimidt, representado por Joaquim
Carlos Adolpho Amaral Schmidt, objetivando a instituição de faixa de servidão no imóvel de
propriedade do Réu, para passagem de linha de transmissão de energia elétrica, com valor
de preparo de R$ 15.454,42 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta
e  dois  centavos);  1.3.  Decisão  a  respeito  de  apelação  no  processo  1003056-
83.2016.8.26.0286,  proposto  pela  MSG  em  face  de  Maria  Benedita  Corazza  e  outros,
objetivando  a  instituição  de  faixa  de  servidão  no  imóvel  de  propriedade  do  Réu,  para
passagem  de  linha  de  transmissão  de  energia  elétrica,  com  valor  de  preparo  de  R$
34.478,27 (trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos);
1.4.  Decisão  a  respeito  de  apresentação  de  Recurso  Especial  no  processo  1005085-
60.2016.8.26.0269, proposto pela MSG em face de Denis Michel Malterre e outro, destinado
ao Superior Tribunal de Justiça, com valor de preparo de R$ 194,12 (cento e noventa e
quatro  reais  e  doze  centavos),  contra  acórdão  que  julgou  improcedente  o  recurso  de
apelação interposto pela MSG; 1.5. Decisão a respeito de apelação no processo 1000601-
86.2016.8.26.0435, proposto pela MSG em face de Gripau Comércio de Bebidas e Produtos
Alimentícios LTDA., objetivando a instituição de faixa de servidão no imóvel de propriedade
do Réu, para passagem de linha de transmissão de energia elétrica, com valor de preparo
de R$ 6.192,00 (seis mil, cento e noventa e dois reais). 1.6. Decisão a respeito de apelação
no processo 1001321-39.2016.8.26.0666,  proposto pela MSG em face de Três Augustos
Administração de Bens Ltda., objetivando a instituição de faixa de servidão no imóvel de
propriedade do Réu, para passagem de linha de transmissão de energia elétrica, com valor
de preparo de R$ 18.919,15 (dezoito mil, novecentos e dezenove reais e quinze centavos);
1.7. Decisão a respeito de apelação no processo 1003190-89.2016.8.26.0099, proposto pela
MSG em face de João José Moreno Bueno, objetivando a instituição de faixa de servidão no
imóvel de propriedade do Réu, para passagem de linha de transmissão de energia elétrica,
com valor de preparo de R$ 3.840,00 (três mil, oitocentos e quarenta reais); 1.8. Decisão a
respeito de apelação no processo 1008298-23.2016.8.26.0286, proposto pela MSG em face
de  Eduardo  Américo  de  Athaide  Vasone  e  outro,  objetivando  a  instituição  de  faixa  de
servidão no imóvel  de propriedade do Réu,  para passagem de linha de transmissão de
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energia elétrica, com valor de preparo de R$ 25.900,80 (vinte e cinco mil, novecentos reais e
oitenta  centavos);  1.9.  Decisão  a  respeito  de  apelação  no  processo  1016669-
04.2016.8.26.0309,  proposto  pela  MSG  em  face  de  Antônio  Carlos  Carbonari  e  outro,
objetivando  a  instituição  de  faixa  de  servidão  no  imóvel  de  propriedade  do  Réu,  para
passagem de linha de transmissão de energia elétrica, com valor de preparo de R$ 8.726,98
(oito mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos); 1.10. Decisão a respeito
de  apelação  no  processo  1000862-56.2016.8.26.0498,  proposto  pela  MSG  em  face  de
Cassiano Terra Simão e Outros, objetivando a instituição de faixa de servidão no imóvel de
propriedade do Réu, para passagem de linha de transmissão de energia elétrica, com valor
de preparo de R$ 9.376,84 (nove mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro
centavos).  1.11.  Decisão a respeito de apelação no processo 1002256-82.2016.8.26.0471,
proposto  pela  MSG  em  face  de  Ana  Lucia  de  Assis  Rondelo  e  outros,  objetivando  a
instituição de faixa de servidão no imóvel de propriedade do Réu, para passagem de linha
de transmissão de energia elétrica, com valor de preparo de R$ 82.830,00 (oitenta e dois
mil, oitocentos e trinta reais);  1.12.  Decisão a respeito de apelação no processo 1007651-
07.2016.8.26.0099,  proposto  pela  MSG  em  face  de  Edna  Focaccia  Rossa  e  outros,
objetivando  a  instituição  de  faixa  de  servidão  no  imóvel  de  propriedade  da  Ré,  para
passagem  de  linha  de  transmissão  de  energia  elétrica,  com  valor  de  preparo  de  R$
13.600,00 (treze mil e seiscentos reais).

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS: 

Assuntos Gerais: 1.1.  A assistente de Diretoria, Sra. Marina Lima, informou que a MSG
apresentou oferta de R$ 96.714,96 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia
no valor de R$ 1.779.807,24 (base jun/17). Posteriormente foi realizada perícia definitiva em
que  foi  encontrado  pelo  perito  o  valor  de  R$  1.793.935,17  (base  nov/18),  o  qual  foi
homologado pelo juízo. Esclareceu, ainda, que, em dezembro/2018, a MSG depositou em
juízo o montante do valor  encontrado no laudo definitivo,  R$ 1.793.935,17,  para fins de
imissão na posse. Em adição, informou que os honorários periciais fixados para realização
das perícias somam o valor de R$ 23.760,00. Explicitou, por fim, que eventual apelação
acarretaria  maiores  valores  a  serem  desembolsados  pela  MSG  em  relação  às  custas
processuais com a apelação, no montante de R$ 71.757,41, bem como o aumento de outros
gastos como eventuais novos honorários periciais, caso conseguíssemos êxito no recurso, e
o risco de aumento do valor dos honorários sucumbenciais, caso a eventual nova perícia
determine  valor  maior.  O  colegiado  de  Diretores,  por  unanimidade,  deliberou  que,
apesar  do  alto  custo  de  honorários  periciais  e  preparo,  tendo em vista  a  grande
diferença entre o valor ofertado e o valor sentenciado, a MSG deverá interpor Recurso
de  Apelação;  1.2. A  assistente  de  Diretoria,  Sra.  Marina  Lima,  informou  que  a  MSG
apresentou oferta de R$ 152.741,63 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia
no valor de R$ 320.476,54 (base jan/17). Posteriormente foi realizada perícia definitiva em
que  foi  encontrado  pelo  perito  o  valor  de  R$  386.360,51  (base  jan/17),  o  qual  foi
homologado pelo juízo. Esclareceu, ainda, que, em janeiro/2018, a MSG depositou em juízo
o montante do valor encontrado no laudo prévio, R$ 320.476,54, para fins de imissão na
posse. Em adição, informou que os honorários periciais fixados para realização das perícias
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somam o valor  de R$ 22.650,00.  Explicitou,  por  fim,  que eventual  apelação  acarretaria
maiores valores a serem desembolsados pela MSG em relação às custas processuais com
a apelação, no montante de R$ 15.454,42, bem como o aumento de outros gastos como
eventuais novos honorários periciais, caso conseguíssemos êxito no recurso, e o risco de
aumento do valor dos honorários sucumbenciais, caso a eventual nova perícia determine
valor maior. O colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou que, apesar do alto
custo de honorários periciais e preparo, tendo em vista a grande diferença entre o
valor ofertado e o valor sentenciado, a MSG deverá interpor Recurso de Apelação; 1.3.
A assistente de Diretoria, Sra. Marina Lima, informou que a MSG apresentou oferta de R$
49.998,10 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 755.823,96
(base jul/2016). Posteriormente foi realizada perícia definitiva em que foi encontrado pelo
perito  o  valor  de  R$  861.956,82  (base  mar/2018),  o  qual  foi  homologado  pelo  juízo.
Esclareceu, ainda, que, em fevereiro/2018, a MSG depositou em juízo o montante do valor
encontrado no laudo prévio,  R$ 755.823,96,  para fins de imissão na posse.  Em adição,
informou que os honorários periciais fixados para realização das perícias somam o valor de
R$  19.350,00.  Explicitou,  por  fim,  que  eventual  apelação  acarretaria  maiores  valores  a
serem desembolsados pela MSG em relação às custas processuais com a apelação, no
importe de R$ 34.478,27, bem como o aumento de outros gastos como eventuais novos
honorários periciais, caso conseguíssemos êxito no recurso, e o risco de aumento do valor
dos  honorários  sucumbenciais,  caso  a  eventual  nova  perícia  determine  valor  maior.  O
colegiado  de  Diretores,  por  unanimidade,  deliberou  que,  apesar  do  alto  custo  de
honorários  periciais  e  preparo,  tendo  em  vista  a  grande  diferença  entre  o  valor
ofertado e o valor sentenciado, a MSG deverá interpor Recurso de Apelação; 1.4. A
assistente de Diretoria, Sra. Marina Lima, informou que a MSG apresentou oferta inicial de
R$  8.697,37  (base  set/2014)  e  o  perito  apresentou  avaliação  prévia  no  valor  de  R$
191.538,54  (base  fev/2017).  Tendo  em  vista  a  disparidade  entre  os  valores,  o  Juízo
determinou  a  realização  de  uma  segunda  perícia,  na  qual  foi  apurado  o  valor  de  R$
45.509,52  (base  jun/2017).  Posteriormente  foi  realizada  perícia  definitiva  em  que  foi
encontrado pelo perito o valor de R$ 27.579,10 (base jan/2019), 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$ 27.579,10, valor encontrado no
laudo definitivo. O Recurso de Apelação foi desprovido. Em adição, informou que, apesar de
estarem presentes os pressupostos recursais e do baixo valor de preparo, não se vislumbra
a  apresentação  de  Recurso  Especial  para  discutir  o  quantum indenizatório  e  a  sua
interposição não impede que o  Réu execute  provisoriamente a  sentença,  sendo esta  a
jurisprudência dos tribunais pátrios. Ademais, a interposição de Recurso pode majorar os
honorários sucumbenciais, trazendo maior dispêndio à MSG. Explicitou, por fim, que a MSG,
em agosto/2018,  depositou em juízo,  para fins de imissão na posse,  o montante de R$
45.509,52, superior ao qual foi condenada.  O colegiado de Diretores, por unanimidade,
deliberou  que,  tendo  em  vista  a  diferença  entre  o  valor  proposto  e  o  valor
sentenciado, além do risco do aumento de outros custos, como honorários periciais,
a MSG não deverá interpor Recurso Especial;  1.5.A assistente de Diretoria, Sra. Marina
Lima, informou que a MSG apresentou oferta de R$ 70.983,30 (base set/2014) e o perito
apresentou avaliação prévia no valor de R$ 154.800,00 (base Jul/2016). Posteriormente foi
realizada perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 154.800,00 (base
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nov/2016), o qual foi homologado pelo juízo. Esclareceu, ainda, que, em julho/2016, a MSG
depositou em juízo o montante do valor encontrado no laudo prévio, R$ 156.000,00, para
fins de imissão na posse.  Em adição,  informou que os honorários periciais fixados para
realização das perícias somam o valor de R$ 7.500,00. Explicitou, por fim, que eventual
apelação acarretaria  maiores valores a serem desembolsados pela MSG em relação às
custas processuais com a apelação, no importe de R$ 6.192,00, bem como o aumento de
outros gastos como eventuais novos honorários periciais,  caso conseguíssemos êxito no
recurso, e o risco de aumento do valor dos honorários sucumbenciais, caso a eventual nova
perícia  determine valor  maior.  O colegiado de Diretores,  por unanimidade,  deliberou
que, tendo em vista a diferença entre o valor ofertado e o valor sentenciado, além do
risco de aumento de pagamento de honorários e outras despesas, a MSG não deverá
interpor Recurso de Apelação; 1.6. A assistente de Diretoria, Sra. Marina Lima, informou
que a MSG apresentou oferta de R$ 110.134,63 (base set/2014)  e o perito  apresentou
avaliação prévia no valor de R$ 253.003,65 (base ago/2017). Posteriormente foi realizada
perícia  definitiva  em  que  foi  encontrado  pelo  perito  o  valor  de  R$  472.978,80  (base
mai/2019), o qual foi homologado pelo juízo. Esclareceu, ainda, que, em janeiro/2018, a
MSG depositou em juízo o montante encontrado no laudo prévio, R$ 253.003,65, para fins
de  imissão  na  posse.  Em  adição,  informou  que  os  honorários  periciais  fixados  para
realização das perícias somam o valor de R$ 23.864,32. Explicitou, por fim, que eventual
apelação acarretaria  maiores valores a serem desembolsados pela MSG em relação às
custas processuais com a apelação, no montante de R$ 18.919,15, bem como o aumento
de outros gastos como eventuais novos honorários periciais, caso conseguíssemos êxito no
recurso, e o risco de aumento do valor dos honorários sucumbenciais, caso a eventual nova
perícia  determine valor  maior.  O colegiado de Diretores,  por unanimidade,  deliberou
que, apesar do alto custo de honorários periciais e preparo, tendo em vista a grande
diferença entre o valor ofertado e o valor sentenciado, a MSG deverá interpor Recurso
de  Apelação;  1.7. A  assistente  de  Diretoria,  Sra.  Marina  Lima,  informou  que  a  MSG
apresentou oferta de R$ 53.108,78 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia
no valor de R$ 98.900,00 (base mar/2017). Posteriormente foi realizada perícia definitiva em
que  foi  encontrado  pelo  perito  o  valor  de  R$  96.000,00  (base  mar/2017),  o  qual  foi
homologado pelo juízo. Esclareceu, ainda, que, em 16/05/2016, a MSG depositou em juízo o
valor ofertado, qual seja, R$ 53.108,78. Em seguida, no dia 05/05/2017, a MSG depositou
em juízo o montante de R$ 45.791,22, a título de complementação ao valor encontrado no
laudo prévio, para fins de imissão na posse. Em adição, informou que os honorários periciais
fixados para realização das perícias somam o valor de R$ 15.280,00. Explicitou, por fim, que
eventual  apelação  acarretaria  maiores  valores  a  serem  desembolsados  pela  MSG  em
relação às custas processuais com a apelação, no montante de R$ 3.840,00, bem como o
aumento de outros gastos como eventuais novos honorários periciais, caso conseguíssemos
êxito no recurso,  e o  risco de aumento do valor  dos  honorários sucumbenciais,  caso a
eventual nova perícia determine valor maior. O colegiado de Diretores, por unanimidade,
deliberou que, tendo em vista a diferença entre o valor ofertado e o valor sentenciado,
o alto  custo de honorários periciais,  além do risco de aumento de pagamento de
honorários e outras despesas, a MSG não deverá interpor Recurso de Apelação; 1.8. A
assistente de Diretoria, Sra. Marina Lima, informou que a MSG apresentou oferta de R$
170.416,67  (base  set/2014)  e  o  perito  apresentou  avaliação  prévia  no  valor  de  R$
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606.641,58  (base  jul/2016).  Posteriormente  foi  realizada  perícia  definitiva  em  que  foi
encontrado pelo perito o valor de R$ 647.519,31 (base set/2018), o qual foi homologado
pelo juízo. Esclareceu, ainda, que, em agosto/2018, a MSG depositou em juízo o montante
do valor encontrado no laudo prévio, R$ 606.641,58, para fins de imissão na posse. Em
adição, informou que os honorários periciais fixados para realização das perícias somam o
valor  de  R$  23.670,00.  Explicitou,  por  fim,  que  eventual  apelação  acarretaria  maiores
valores  a  serem  desembolsados  pela  MSG  em  relação  às  custas  processuais  com  a
apelação,  no montante de R$ 25.900,80,  bem como o aumento de outros gastos como
eventuais novos honorários periciais, caso conseguíssemos êxito no recurso, e o risco de
aumento do valor dos honorários sucumbenciais, caso a eventual nova perícia determine
valor maior. O colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou que, apesar do alto
custo de honorários periciais e preparo, tendo em vista a grande diferença entre o
valor ofertado e o valor sentenciado, a MSG deverá interpor Recurso de Apelação; 1.9.
A assistente de Diretoria, Sra. Marina Lima, informou que a MSG apresentou oferta de R$
42.535,99 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 569.700,00
(base jan/2017). Posteriormente foi realizada perícia definitiva em que foi encontrado pelo
perito  o  valor  de  R$  218.174,48  (base  jan/2019),  o  qual  foi  homologado  pelo  juízo.
Esclareceu, ainda, que, em agosto/2018, a MSG depositou em juízo o montante do valor
encontrado no laudo prévio,  R$ 652.600,00,  para fins de imissão na posse.  Em adição,
informou que os honorários periciais fixados para realização das perícias somam o valor de
R$  16.000,00.  Explicitou,  por  fim,  que  eventual  apelação  acarretaria  maiores  valores  a
serem desembolsados pela MSG em relação às custas processuais com a apelação, no
importe de R$ 8.726,98,  bem como o aumento de outros gastos como eventuais  novos
honorários periciais, caso conseguíssemos êxito no recurso, e o risco de aumento do valor
dos  honorários  sucumbenciais,  caso  a  eventual  nova  perícia  determine  valor  maior.  O
colegiado de  Diretores,  por  unanimidade,  deliberou que,  tendo em vista  a  grande
diferença entre o valor ofertado e o valor sentenciado, a MSG deverá interpor Recurso
de  Apelação;  1.10.  A assistente  de  Diretoria,  Sra.  Marina  Lima,  informou  que  a  MSG
apresentou oferta de R$ 112.619,86 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia
no valor de R$ 219.107,00 (base ago/2016). Posteriormente foi realizada perícia definitiva
em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 234.421,00 (base mar/2019), o qual foi
homologado pelo juízo. Esclareceu, ainda, que, em agosto/2016, a MSG depositou em juízo
o montante do valor encontrado no laudo prévio, R$ 219.107,00, para fins de imissão na
posse. Em adição, informou que os honorários periciais fixados para realização das perícias
somam o valor  de R$ 10.200,00.  Explicitou,  por  fim,  que eventual  apelação  acarretaria
maiores valores a serem desembolsados pela MSG em relação às custas processuais com
a apelação,  no importe  de  R$ 9.376,84,  bem como o aumento  de  outros  gastos  como
eventuais novos honorários periciais, caso conseguíssemos êxito no recurso, e o risco de
aumento do valor dos honorários sucumbenciais, caso a eventual nova perícia determine
valor maior. O colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou que, tendo em vista
a diferença entre o valor ofertado e o valor sentenciado, além do risco de aumento de
pagamento de honorários e outras despesas, a MSG não deverá interpor Recurso de
Apelação;  1.11.  A  assistente  de  Diretoria,  Sra.  Marina  Lima,  informou  que  a  MSG
apresentou oferta de R$ 174.206,03 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia
no valor de R$ 410.000,00 (base jan/17). Posteriormente foi realizada perícia definitiva em
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que  foi  encontrado  pelo  perito  o  valor  de  R$  2.603.881,89  (base  nov/18),  o  qual  foi
homologado pelo juízo. Esclareceu, ainda, que, em maio/2018, a MSG depositou em juízo o
montante do valor  encontrado no laudo prévio,  R$ 410.000,00,  para fins de imissão na
posse. Em adição, informou que os honorários periciais fixados para realização das perícias
somam o valor  de R$ 36.360,00.  Explicitou,  por  fim,  que eventual  apelação  acarretaria
maiores valores a serem desembolsados pela MSG em relação às custas processuais com
a apelação,  no importe de R$ 82.830,00,  bem como o aumento de outros gastos como
eventuais novos honorários periciais, caso conseguíssemos êxito no recurso, e o risco de
aumento do valor dos honorários sucumbenciais, caso a eventual nova perícia determine
valor maior. O colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou que, apesar do alto
custo de honorários periciais e preparo, tendo em vista a grande diferença entre o
valor ofertado e o valor sentenciado, a MSG deverá interpor Recurso de Apelação;
1.12. A assistente de Diretoria, Sra. Marina Lima, informou que a MSG apresentou oferta de
R$  43.225,22  (base  set/2014)  e  o  perito  apresentou  avaliação  prévia  no  valor  de  R$
633.000,00  (base  mar/2017).  Posteriormente  foi  realizada  perícia  definitiva  em  que  foi
encontrado pelo perito o valor de R$ 340.000,00 (base abr/2018), o qual foi homologado
pelo juízo. Esclareceu, ainda, que, em agosto/2016, a MSG depositou em juízo o montante
do valor encontrado no laudo prévio, R$ 633.000,00, para fins de imissão na posse. Em
adição, informou que os honorários periciais fixados para realização das perícias somam o
valor  de  R$  16.720,00.  Explicitou,  por  fim,  que  eventual  apelação  acarretaria  maiores
valores  a  serem  desembolsados  pela  MSG  em  relação  às  custas  processuais  com  a
apelação,  no  importe  de  R$  13.600,00,  bem  como o  aumento  de  outros  gastos  como
eventuais novos honorários periciais, caso conseguíssemos êxito no recurso, e o risco de
aumento do valor dos honorários sucumbenciais, caso a eventual nova perícia determine
valor maior. O colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou que, apesar do alto
custo de honorários periciais e preparo, tendo em vista a grande diferença entre o
valor ofertado e o valor sentenciado, a MSG deverá interpor Recurso de Apelação.

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                    
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Diretor de Meio Ambiente e Fundiário              
                                                   
_______________________________     
Joerlei Carvalho Alves                         
Diretor Técnico
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