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

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA 036/2020
REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2020

I.  DATA, HORA e LOCAL:  02.07.2020,  às 17h,  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 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: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade. 

IV.  ORDEM DO DIA:  1. Assuntos  Gerais:  1.1.  Decisão  a  respeito  de  interposição  de
Recurso Especial no processo n. 1000395-49.2016.8.26.0281, proposto pela MSG em face
de Eliete Aparecida Gumiero da Silva e Outros, 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. Acórdão
publicado em 22/06/2020. Prazo fatal:13/07/2020; 1.2. Decisão a respeito de realização de
acordo no processo 1001882-92.2016.8.26.0624, proposto pela MSG em face de Gilmar
Galera Montes, destinado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no valor de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), acrescido de 5% de honorários advocatícios
(R$  12.500,00);  1.3. Conciliação  dos  valores  pagos  nos  processos  de  servidão
administrativa; 1.4. Decisão a respeito da aceitação das Notas Fiscais emitidas pela Copel,
em desacordo com o Contrato. 

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS: 

1) Assuntos  Gerais:  1.1.  O  escritório  Sgarbi  &  Magalhães,  na  pessoa  de  seu
advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail,  que a MSG apresentou oferta inicial de R$
83.616,97 (base fev/2016) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 394.900,00
(base jun/2016). Posteriormente foi realizada perícia definitiva em que foi encontrado pelo
perito o valor de R$ 394.300,00 (base jun/2016). A sentença, contra a qual foi interposto
Recurso de Apelação pela MSG, nos condenou ao pagamento de indenização no montante
de  R$  394.300,00,  nos  seguintes  termos:  “Ante  o  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  a
presente ação, para o fim de constituir a servidão de  passagem de rede de transmissão de
energia elétrica sobre as áreas descritas no documento de fls. 66 e fixar as quantias de R$
394.300,00 (trezentos e noventa e quatro mil e novecentos reais), calculadas em junho de
2016,  corrigida  monetariamente  pela  Tabela  Prática  do  E.  TJSP.  Pelo  princípio  da
causalidade, atribuo à autora o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários sucumbências que fixo em 2,5% sobre a diferença entre  a oferta inicial
corrigida  e  a  indenização  ora  fixada,  destinados  aos  advogados  que  atuaram  desde  a
formação  do  contraditório.  Reserve-se,  ainda,  os  honorários  contratuais  10%  sobre  a
diferença obtida na perícia do Juízo - conforme notificação de fls. 348/349..” A MSG apelou
questionando o valor fixado de indenização e o Recurso de Apelação foi desprovido pelo
TJSP. Em adição, informou que, (i) apesar do baixo valor de preparo, não se vislumbra a

(Ata da REDIR 036/2020 da MSG, realizada em 02.07.2020)
1/3

D4Sign c67f7add-54a8-4e98-824e-b79ade5ebec6 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



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

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA 036/2020
REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2020

apresentação  de  Recurso  Especial  para  discutir  o  quantum indenizatório,  sendo  esta  a
jurisprudência  do STJ.  Ademais,  a interposição de Recurso pode majorar  os honorários
sucumbenciais, trazendo maior dispêndio à MSG e, ainda, que (ii) a MSG, em julho/2016,
depositou em juízo montante de R$ 394.900,00, apurado pelo perito judicial na avaliação
prévia,  para  fins  de  imissão  na  posse. O  Colegiado  de  Diretores,  por  unanimidade,
deliberou que, ainda que não se vislumbre REsp para discutir valores, tendo em vista
a grande diferença entre o valor sentenciado e o valor ofertado, a MSG deverá interpor
Recurso Especial no processo em comento; 1.2.  A assistente de Diretoria, Sra. Marina
Lima, informou que recebeu e-mail, em 30.06.2020, do patrono Réu, propondo acordo nos
termos  mencionados.  Esclareceu  que  a  MSG  apresentou  oferta  inicial  no  feito  de
R$11.550,62  (base  mar/2016)  e  o  perito  apresentou  avaliação  prévia  no  valor  de  R$
103.545,62  (base  dez/2016),  montante  depositado  pela  MSG  em  maio  de  2018.  Foi
elaborado  laudo  pericial  definitivo  que  concluiu  pela  indenização  no  montante  de  R$
454.400,00 (válido para setembro de 2019). A sentença nos condenou ao pagamento de
indenização no montante de R$ 454.400,00, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para DECLARAR INSTITUÍDA A SERVIDÃO ADMINISTRATIVA da área descrita na inicial e
CONDENAR a parte autora ao pagamento da indenização de R$ 454.400,00 (quatrocentos
e  cinquenta  e  quatro  mil  e  quatrocentos  reais),  válido  para  setembro  de  2019,  aos
requeridos”.  Tendo em vista  que a MSG foi  condenada em R$ 454.400,00 (válido  para
setembro de 2019) e que o prazo de apresentação de apelação vencerá em 09.07.2020,
considerando que o acordo se mostra vantajoso para a Companhia, que já depositou R$
103.545,62  (cento  e  três  mil,  quinhentos  e  quarenta  e  cinco  reais  e  sessenta  e  dois
centavos), que, atualizado, tem o valor total de R$ 112.617,69 (cento e doze mil, seiscentos
e dezessete reais e sessenta e nove centavos), restando o depósito da diferença do valor,
no montante de R$ 137.382,31 (cento e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e
trinta e um centavos), acrescido de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), referente
aos  honorários  de  5%  sobre  o  valor  do  acordo,  o  Colegiado  de  Diretores,  por
unanimidade, deliberou pela aprovação do acordo judicial proposto, no valor de R$
250.000,00  (duzentos  e  cinquenta  mil  reais),  acrescido  de  5%  de  honorários
advocatícios  em favor  do  patrono  do  Réu,  no  valor  de  R$  12.500,00  (doze  mil  e
quinhentos reais),  desde que o mesmo seja protocolado nos autos até 08.07.2020.
Caso  não  seja  atendido  o  prazo  informado,  a  MSG  deverá  interpor  recurso  de
apelação; 1.3. Tendo em vista que o processo de unitização precisa dos valores que
foram  pagos  nos  processos  judiciais  encerrados,  o  colegiado  de  diretores,  por
unanimidade, deliberou por criar um grupo de trabalho para fazer a conciliação de
todos os valores pagos nos processos, no prazo de 60 (sessenta) dias. O grupo será
composto pela seguinte equipe: Francine O’Reilly, pela Diretoria da Presidência, João
Pedro, pela Diretoria de Meio Ambiente e Fundiário, e o Felipe Suarez, pela Diretoria
Financeira; 1.4.  O Diretor financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, registrou que a Copel
emitiu, sem a autorização da MSG, Notas Fiscais de serviços prestados em Maio de 2019,
previamente  à  conferência  da  medição,  por  parte  da  MSG,  descumprindo  previsão
contratual de que as notas só podem ser emitidas após a autorização do gestor do contrato,
ao que a MSG solicitou o cancelamento e emissão de novas Notas, após a conferência das
medições. Ocorre que os serviços cobrados só foram validados pela MSG, após a recente
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apresentação de documentos complementares por parte da Copel.  Contudo,  apesar das
diversas  solicitações  da  MSG  para  o  cancelamento,  a  Contratada  não  realizou  o
cancelamento  devido  e  requereu  que  a  MSG  pagasse  as  Notas  Fiscais  emitidas
anteriormente. Como se tratam de serviços tomados em Maio/2019 há incidência de multa e
juros  sobre  os  impostos  IRRF  e  ISS  e  como  essas  Notas  não  foram  pagas  em  seu
vencimento, 06/12/2019, também haverá a aplicação de multa e juros sobre os valores de
CSRF. Além do ônus financeiro, há a necessidade de retificar a DCTF (Maio e Dezembro)
assim como a DIRF de 2020. Ademais, informou, ainda, que esse procedimento será feito
para cada medição que aceitarmos as notas intempestivas, assim sugere que a MSG não
realize  os  pagamentos  dessas  faturas  vencidas,  vez  que  incorrerá  em  pagamentos  de
multas e juros aos quais não deu causa, sendo tal ônus da Contratada.  O Colegiado de
Diretores,  por  unanimidade,  deliberou por  notificar  formalmente  a  Copel  quanto  à
conclusão da conferência das medições e autorizando a emissão das notas ficais
referentes aos serviços prestados,  e informando da necessidade de cancelamento
das Notas Fiscais emitidas em desacordo com o Contrato. 

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 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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