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I.  DATA, HORA e LOCAL: 05/01/2021, 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: Tatiana Emy 

Saimi, escolhidos por unanimidade.  

 

IV. ORDEM DO DIA: 1. Assuntos Gerais: 1.1. Decisão a respeito do Processo Administrativo 

nº 2020.01029, instaurado em face da empresa Avalicon Engenharia Ltda, em razão do custo 

adicional imputado à MSG no importe de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta 

reais), tendo a Comissão opinado pela aplicação de sanção e restituição dos prejuízos 

causados; 1.2. Decisão a respeito da não interposição de recurso especial em face de acórdão 

proferido no agravo de instrumento 2274623-22.2020.8.26.0000,  destinado ao STJ, que não 

conheceu do recurso interposto em face da decisão proferida nos autos de primeira instância, 

ação 1038063-70.2016.8.26.0114, proposto pela MSG em face de Fábio Abdala e outros, que 

tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas, que determinou a realização 

de perícia definitiva pelo mesmo perito que realizou a perícia prévia. Valor do preparo: 

R$ 194,12. Prazo para apresentação do recurso: 22/01/2021; 1.3. Decisão a respeito da não 

interposição de agravo de instrumento em face da decisão proferida nos autos do 

cumprimento de sentença de n. 0009833-27.2019.8.26.0309, que reconheceu que não há 

mais valores a serem pagos pela MSG, contudo, deixou de fixar honorários de sucumbência 

na fase de cumprimento de sentença, bem como verificação prévia dos valores atualizados 

para dezembro de 2020, para indicação nos autos. Processo originário n.º 1007415-

07.2016.8.26.0309, que se trata de ação de constituição de servidão administrativa ajuizada 

pela MSG em face do Espólio de Arrigo Lazzarini.  Valor do preparo recursal: R$ 194,12. Prazo 

para interposição do recurso: 22/01/2021; 1.4. Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. 

 

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

Assuntos Gerais: 2.1. A Presidente da Comissão, Sra. Tatiana Emy Saimi, informou que se 
trata de um processo administrativo instaurado em face da empresa Avalicon Engenharia 
Ltda., em razão de não ter sido juntado aos autos, quando da apresentação do recurso de 
apelação, o comprovante de pagamento das custas judiciais. Apresentada a Defesa Prévia, a 
Contratada alegou que a determinação judicial para recolhimento em dobro das custas 
recursais foi equivocada, visto que, com base na jurisprudência dominante, caberia a 
apresentação de agravo interno, requerendo a juntada do comprovante de pagamento e 
explicando a ocorrência do equívoco quando da apresentação do recurso de apelação. Além 
disso, defendeu que, ao caso, incide a regra prevista no art. 932, parágrafo único do CPC, 
pois se trata de mero documento comprobatório do recolhimento das custas e, portanto, vício 
passível de ser sanado, nos termos da legislação supra. Analisando os argumentos 
apresentados, a Comissão entende que (i) houve inadimplemento parcial do Contrato MSG 
003.2019; (ii) o suporte e apoio dado pela Avalicon não afasta a sua responsabilidade pelo 
prejuízo causado, uma vez que tais condutas não seriam necessárias se tivesse a Contratada 



 

 
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 

CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4 

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA 001/2021 

REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2021 

 

 
(Ata da REDIR 001/2021 da MSG, realizada em 05.01.2021) 

2/4 

sido diligente e juntado o comprovante do recolhimento das custas recursais no momento da 
interposição do recurso de apelação; (iii) a MSG procedeu conforme orientação repassada 
pela Contratada, explicando o motivo pelo qual o comprovante não foi apresentado junto com 
o recurso e requerendo a desconsideração da intimação para recolhimento em dobro das 
custas recursais, mas tal pedido não foi acolhido; (iv) a MSG optou por não apresentar o 
Agravo Interno, pois, conforme alertado pela Avalicon, havia a possibilidade de ser penalizada 
com incidência de multa, cujo valor poderia variar de 1% a 5% do valor atualizado da causa 
(art. 1.021, §4º do CPC); e (v) o art. 932, parágrafo único do CPC não poder ser aplicado ao 
caso concreto, porque o art. 1.007, §4º do CPC é claro ao dispor que “o recorrente que não 
comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de 
remessa e retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento 
em dobro, sob pena de deserção”. Diante disso, a Comissão opina (i) pela aplicação da multa 
contratual prevista cláusula dezesseis, item 16.1, letra “f”, do Contrato MSG 003.2019, 
devendo, para tanto, serem observados os patamares mínimo e máximo de R$ 11.795,22 
(onze mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos) e R$ 62.700,37 
(sessenta e dois mil, setecentos reais e trinta e sete centavos), respectivamente, conforme 
fundamentação acima exposta; e (ii) pelo ressarcimento do dano causado à MSG, qual seja, 
o pagamento em dobro das custas recursais no importe de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil e 
novecentos e sessenta reais), a ser corrigido pelo IPCA, a partir de 23.07.2020 (data em que 
realizado o pagamento pela MSG). Por fim, aludido relatório foi encaminhado ao Jurídico que, 
por meio do Parecer MSG.JUR 108.2020, opinou pela viabilidade jurídica das penalidades 
sugeridas no processo administrativo 2020.01029. O Colegiado de Diretores, por 
unanimidade, deliberou que, diante da existência de outros processos administrativos 
instaurados em face da Avalicon, prudente é aguardar a conclusão dos demais 
processos para proceder à deliberação em conjunto quanto à aplicação de sanção e 
restituição dos prejuízos causados; 1.2. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de 
seu advogado Bruno Alvim, informou por e-mail enviado em 21/12/2020, que a MSG 
apresentou oferta inicial de R$ 64.310,58 (base set/2014), para a faixa de servidão ARA2ITT-
CAM-0367-00. Determinada a realização de perícia prévia, o perito nomeado indicou o 
montante de R$ 155.566,20 (Base Jan/2017), com o qual a MSG discordou. Não obstante, 
procedeu-se ao depósito da quantia em 23/01/2018, a fim de possibilitar a imissão provisória 
na posse, que foi cumprida em 16/05/2018. Posteriormente, o juízo determinou a realização 
de perícia definitiva pelo mesmo perito que realizou a prévia, oportunidade na qual manifestou-
se nos autos pugnando pela nomeação de perito diverso, o que foi indeferido. Interposto 
Agravo de instrumento (n. 2274623-22.2020.8.26.0000), foi recebido em sede de decisão 
monocrática, contudo, quando do julgamento, foi proferido acórdão não conhecendo do 
recurso, sob o fundamento de que a hipótese do caso concreto não está prevista no rol do 
artigo 1.015 do CPC e tampouco se amolda à tese da taxatividade mitigada apresentada pelo 
Superior Tribunal de Justiça, eis que não se verifica para o caso concreto a urgência na 
apreciação. Em adição informou que não é cabível a interposição de recurso especial tendo 
em vista que: (i) Apesar do baixo valor de preparo, não se vislumbra hipótese de cabimento 
para apresentação de Recurso Especial, diante da ausência de violação à disposição de lei 
federal ou dissídio jurisprudencial; (ii) será oportunizado nos autos originários a discussão 
acerca do laudo pericial definitivo, que poderá ser impugnado também em sede de recurso de 
apelação. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela não apresentação 
do Recurso Especial no Processo em comento; 1.3. O escritório Sgarbi & Magalhães, na 
pessoa de seu advogado Bruno Alvim, informou por e-mail enviado em 23/12/2020, que a 
MSG apresentou a oferta inicial de R$ 20.750,74, pelas pela faixa ITTBTA-JUN-0035-03, 
tendo sido realizada a avaliação prévia que indicou o montante de R$ 321.770,00 (Base 
Set/2016), com o qual a autora discordou. Em razão das impugnações da autora, o i. perito 
prestou esclarecimentos alterando o valor para o montante de R$ 281.160,00 (Base 
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Set/2016), tendo sido retirado o montante indicado a título de desvalorização da área 
remanescente. Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, 
fixando o valor total inicialmente indicado pelo perito, R$ 321.770,00, sobre o qual deverá 
incidir correção monetária desde a data do laudo, bem como juros de mora desde a citação. 
Fixou ainda honorários de sucumbência em 5% da diferença entre o valor ofertado na inicial 
e o fixado na sentença. Opostos embargos de declaração, foi dado parcial provimento tão 
somente para fixar os juros moratórios no importe de 1% (um por cento) desde o trânsito em 
julgado. Foi interposto recurso de apelação por ambas as partes, tendo ainda a autora 
realizado o depósito do valor da indenização (R$ 321.770,00) em 10/05/2018, a fim de se 
obter a imissão provisória na posse, que foi cumprida em 29/08/2018. Foi dado provimento 
parcial à ambas as apelações para fixar o valor da indenização no montante de R$ 281.160,00 
acrescida de juros moratórios desde a imissão na posse e correção monetária a partir do 
laudo pericial, bem como para determinar o reembolso pela autora dos honorários do 
assistente técnico da ré no importe de 2/3 (dois terços) dos honorários do perito oficial.  Foram 
opostos embargos de declaração por ambas as partes, que foram rejeitados, tendo ocorrido 
o trânsito em julgado. A parte ré apresentou cumprimento de sentença provisório, alegando 
ser devido o montante total R$ 325.245,37 para junho de 2019, sendo R$ 305.476,50 pela 
Indenização da Servidão Administrativa, R$ 14.111,91 a título de honorários sucumbenciais e 
R$ 5.656,96 pelos honorários do assistente técnico, argumentado que, considerando o valor 
já depositado nos autos, há ainda o valor complementar de R$ 3.475,37 a ser depositado pela 
autora. Foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou-se excesso 
de execução no ponto em que, em que pese concordar com o valor indicado pelo exequente, 
não haveria que se falar no depósito de qualquer quantia a mais, eis que o saldo existente na 
conta judicial é superior ao valor de R$ R$ 3.475,37, indicado pelo exequente, havendo, 
inclusive, saldo remanescente a ser levantado pela autora, alegação essa com a qual 
concordou o exequente. Foi proferida decisão na qual, sob a fundamentação de que houve 
concordância das partes, determinou-se apresentação conjunta, com distribuição 
individualizada dos valores referentes a (i) indenização pela servidão; (ii) honorários 
advocatícios; (iii) honorários do assistente técnico das rés da ação principal (ora exequentes); 
(iv) valores a serem devolvidos à executada, autora da ação principal, para posterior 
levantamento dos valores. Em face da referida decisão, foram apresentados embargos de 
declaração alegando que restou reconhecido o excesso de execução, eis que o exequente 
concordou que não haveria que se falar em depósito complementar de qualquer valor, razão 
pela qual era necessário o arbitramento de honorários em favor da executada, em sede de 
impugnação ao cumprimento de sentença. Os embargos foram rejeitados sob a 
fundamentação de que a exequente não teve a pretensão de receber valor maior que o devido, 
tendo a executada concordado com os cálculos do exequente e que o saldo excedente 
existente na conta judicial será devolvido à executada. O valor devido ao requerido atualizado 
para dezembro de 2020 alcança o montante de R$ 344.755,95, conforme demonstrativo de 
débito apresentado pelo escritório, que seguiu os parâmetros dos cálculos do exequente (que 
não apresentou juros), eis que houve concordância da executada, havendo saldo 
remanescente em favor da autora no montante de R$ 7.453,36.  Em adição, informou que, 
não é cabível a interposição de agravo de instrumento, tendo em vista: (i) Em que pese ter 
sido reconhecida a inexistência do dever da autora em realizar qualquer valor complementar, 
não tendo razão o exequente nesse ponto,  houve concordância da autora/executada quanto 
aos valores por ele indicados, o que configura o afastamento da alegação de excesso de 
execução, eis que o exequente não indicou valor maior que o devido, tendo, somente, deixado 
de computar o saldo atualizado existente na conta judicial; (ii) verifica-se, portanto, baixa 
probabilidade de êxito de eventual recurso de agravo de instrumento, ensejando o 
retardamento da finalização do processo, bem como aumento do prejuízo da autora, com o 
recolhimento do preparo. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela não 
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apresentação do recurso no Processo em comento e pela aprovação do valor indicado 
pelo escritório; 1.4. A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli Schmidt dos 
Santos, informou que, em continuidade às adequações da Companhia à Lei Geral de Proteção 
de Dados (Lei 13.709/2018), se faz necessário o mapeamento e a identificação de todos os 
dados pessoais existentes no âmbito da MSG. Tal atividade consiste em identificar e 
categorizar toda e qualquer relação de coleta, armazenamento e tratamento dos dados 
sensíveis. Nesse sentido, propõe a constituição de grupo de trabalho contendo um 
representante de cada Diretoria, e a designação de Encarregado de Proteção de Dados 
(DPO), pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação 
entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O 
Colegiados de Diretores, por unanimidade, deliberou pela designação da Sra. Tatiana 
Emy Saimi como Encarregada da Proteção de Dados (DPO) da MSG e constituição do 
Grupo de Trabalho que contará com os seguintes membros: a Sra. Tatiana Emy Saimi, 
pela Diretoria da Presidência, o Sr. Alan Melo Rangel, pela Diretoria de Meio Ambiente 
e Fundiário, a Sra. Katyani Ogura da Silveira, pela Diretoria de Administração e 
Compliance, o Sr. Felipe Nunes Suarez, pela Diretoria Financeira, a Sra. Rebecca 
Manhães M. Oliveira, pela Diretoria de Contratos, e a Sra. Gabriela Guedes Motta, pela 
Diretoria Técnica. O prazo para a conclusão dos trabalhos será de 30 (trinta) dias, sem 
a possibilidade de prorrogação.  
 

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                                           Tatiana Emy Saimi  

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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