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l. DATA, HORA e LOCAL: 29.1.2020, às í5:00h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,

pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA:Totalidade dos Membros da Diretoria.

lll. COltiPOSlçÃO DA ilIESA: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: í. Assuntos Gerais: í.1. Solicitação de aumento do número de
estagiários da MSG, pelo período de 45 dias; í.2. Solicitação de pronogação de ptazo,

apresentada pela Comissão de Averiguaçáo do Processo Administrativo 2019.0í015, de 60
(sessenta) dias adicionais, a fim de que os trabalhos sejam conduzidos com a diligência
necessária, êffi virtude da necessidade de complementação do processo, com
esclarecimentos adicionais, e da ausência de membros da comissáo nas próximas semanas,
em razáo de demandas profissionais; í.3. Decisão a respeito de apresentação de apelaçáo
no processo 1001039-07.2016.8.26.0082, proposto pela MSG em face de JG Morais
Assessoria e Empreendimentos lmobiliários 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$ 2.508,80; í.4. Decisão a respeito de apresentação de
apelação no processo 1002256-82.2016.8.26.0471, proposto pela MSG em face deAna Lúcia
deAssis Rondelo, 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; í.5. Decisão a respeito de apresentação de Recurso Especial, destinado ao
Superior Tribunal de Justiça, com valor estimado de preparo de R$ 186,10, no processo

1001691-09.2016.8.26.0281 (Ação de constituição de ServidãoAdministrativa), proposto pela

MSG em face de Julico Montico e outros; í.6. Autorização para que o Milaré advogados se
prepare para realizar sustentaçâo oral no Processo 0005703-49.2017.8.26.0281, que tem
como autor José Luis da Silva, com valor de honorários advocatícios aproximados de
R$ 8.200,00; í.7.Pagamento da Solicitação de Recursos 723 da Avalicon, no valor de
R$ 3.250,00, referente ao pagamento de honorários periciais do profissional designado pelo
juízo para realizar a perícia contábil em fase de execução de sentença, como determinado
nos autos. (Processo 1001126-90.2016.8.26.0363 - Réu: LuizAntônio Nogueira (Usina Ester);
í.8. Alteração na rubrica de recursos da PRD MSG.005/2020.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

Assuntos Gerais: 1.í. O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, explicou que, hoje,

a MSG conta com um quadro de 12 estagiários. Contudo, em virtude da saída do estagiário
João Ayres, progremada para março de 2020, faz-se necessária a contratação de mais um

estagiário para que seja realizada a transferência de atividades entre o novo estagiário e o ,
antigo. O período em que a MSG ftcarácom 13 estagiários é de apenas 45 dias. O colegiado /
de Diretores, por unanimidade, aprovou o aumento do quadro de estagiários para í3/f
estagiários; í.2. A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou qfe^recebeu/ |
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da presidente da Comissão de Averiguação do Processo Administrativo 2019.01015, uma
folha de despacho com o pleito supracitado, pare deliberação da Diretoria Executiva. O
colegiado de Diretores, por unenimidade, tendo em vista que foi justificada a
necessidade de prazo adicional, para se conclua o relatório com a diligência
necessária, aprovou a prorrogaçâo do prazo para conclusão do Processo
Administrativo 20Í9.0í0í5 por 60 (sessenta) dias; í.3. A assistente de Diretoria, Sra.
Marina Lima Nogueira, informou que A MSG apresentou oferta de R$ 21.040,60 (base
setl2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 47.800,00 (base ouU2016).
Posteriormente foi realizada perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$
62.724,4O (base ago/2018), o qual fol homologado pelo juízo. Eventual apelação acarretaria
maiores valores a serem desembolsados pela MSG em relação às custas processuais com a
apelação, bem como o aumento de outros gastos como eventuais novos honorários periciais,
caso conseguíssemos êxito no recurso, ê o risco de aumento do valor dos honorários
sucumbenciais, caso a eventual nova perícia determine valor maior. Esclareça-se que, em
outubro/2016, a MSG depositou em juízo o montante do valor encontrado no laudo prévio,
R$ 47.800,00, para fins de imissão na posse e que foi pago, a título de honorários periciais o
valor de R$ 14.080,00 (perícia prévia de R$ 6.480,00 e perícia definitiva de R$ 7.600,00). O
colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou que, tendo em vista o alto valor de
custas processuais, como a realização de perícias, além de que os valores encontrados
foram em bases anuais diferentes, a IUSG não deverá interpor apelação no processo
em comento; 1.4. Aassistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que a MSG
apresentou oferta de R$ 174.206,03 (base seU2014) e o perito apresentou avaliação prévia
no valor de R$ 410.000,00 (base janl2017). Posteriormente foi realizada perícia definitiva em
que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 2.603.881,89 (base nov/2018), o qual foi
homologado pelo juízo. Eventual apelação acarretaria maiores valores a serem
desembolsados pela MSG em relação às custas processuais com a apelação, bem como o
aumento de outros gastos como eventuais novos honorários perícias, caso conseguíssemos
êxito no recurso, e o risco de aumento do valor dos honorários sucumbenciais caso a eventual
nova perícia determine valor maior. Esclareça-se 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 e que foi pago, a título de honorários periciais o valor de R$ 36.360,00 (perícia prévia
de R$ 17.500,00 e perícia definitiva de R$ 18.860,00). O colegiado de Diretores, por
unanimidade, deliberou que, tendo em vista a grande diferença entre o valor ofeÉado e
o valor sentenciado, a MSG deverá interpor apelação no processo em comento; í.5. A
assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que a MSG apresentou oferta
inicial de R$ 73.133,63 (base novl2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de
R$ 191.400,00 (base ouU2016), ratificando este valor por ocasião da avaliação definitiva. A
sentença, contra a qual foi interposto Recurso de Apelaçâo, condenou a MSG ao pagamento
de indenização no montante de R$ 205.515,00, que resulta da soma de R$ 191.400,00,
corrigido, acrescido de R$ 14. 1 05,00 (valor acrescido pelo juízo por entender que são devidos
os valores referentes à destruição de três pés de caqui, muito embora o perito não tenha
incluído no valor da indenízação pela faixa de servidão). O recurso de Apelação foi provido
apenas para reduzir os juros compensatórios de 12o/o para 6%, mantendo o quantum
indenizatório fixado na sentença. Em adição, informou que, (i) apesar do baixo valor de
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indenizatório, sendo esta a jurisprudência dos tribunais pátrios. Ademais, a interposiçáo de
Recurso pode majorar os honorários sucumbenciais, trazendo maior dispêndio à MSG e,
ainda, que (ii) a MSG, em 2411012016, depositou em juízo montante de R$ 191.400,00,
apurado pelo perito judicial, para fins de imissão na posse. O colegiado de Diretores, por
unanimidade, deliberou euê, tendo êm vista que o RESP não altera valores
indenizatórios, a MSG não deverá interpor RESP no processo em comento; 1.6. A
assistente de Diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, explicou que o processo, em referência,
trata-se de ação popular sob a alegação de que a construção da Linha de Transmissão no
trechoAraraquara- Fernâo Dias - ltatiba atingiria a Área de Preservação Permanente -APP
do Morro Agudo, através de sua faixa de servidão. A açâo foi julgada improcedente em
21.01.2019.4pós os Embargos de Declaração opostos pelo autor popularterem apenas o
isentado das verbas de sucumbência, os autos foram submetidos ao reexame necessário do
Tribunalde Justiça do Estado de Sáo Paulo. O Colegiado de Diretorês, na Reunião 0O4|2OZA,
aprovou a elaboração de memorial descritivo e despacho junto aos desembargadores,
contudo o Ministério Público, que é parte interessada, vez que se trata de Ação Popular,
solicitou a retirada do julgamento de pauta, então a advogada que nos representa, junto ao
escritório Milaré, acredita que o MP deverá assumir o processo e, possivelmente, apresentará
sustentação oral. Assim, em virtude do valor da causa (R$ 5.000.000,00) e do risco de
criarmos um precedente, além da repercussão negativa para a imagem da MSG, os
advogados representantes sugerem que se realize a sustentação oral no processo em
comento, com o objetivo de manter a decisão de primeira instância, favorável à MSG, com
valor aproximado de honorários de R$ 8.200,00. O colegiado de Diretores, por
unanimidade, autorizou o escritório MilaréAdvogados a apresêntarsustentação oral no
processo em referência; 1.7. A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou
que se trata de pagamento de honorários periciais no processo em comento. O colegiado de
Diretores, por unanimidade, aprovou o pagamênto da SR-723; í.8. A PRD trazia a

informação de que os recursos orçamentários, para fazer jus ao aditamento solicitado, seriam
alocados na rubrica "Engenharia do Proprietário". Contudo, após a aprovação do pleito na
REDIR 04412020, a Diretoria Técnica informou que a rubrica correta é "Contingências". Assim,
como se tratava de eno formal, elaborou, em2310112020, uma Folha de Despacho informando
da coneçâo que deveria ser observada quando da elaboração do aditivo.

VI. ENCERRATIENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa e sessão pelo tempo

da Mesa
à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes
Diretores presentes.

José J

(Ata de REOIR 005X2020 da MSG, realizada om 29.1.2020)
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