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I.  DATA, HORA e LOCAL: 14.07.2020, às 10h, na Av. Jundiaí, nº 1184, 5º andar, Jd. Ana 

Maria, na cidade de Jundiaí-SP. 

 

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. PRD MSG.062/2020 - Aprovar o Aditamento n.º 002 ao Contrato MSG 

nº 018/2019, firmado com a empresa SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA., oriundo da 

Dispensa de Licitação MSG nº 004/2019, cujo objeto é o fornecimento de Relés e Placas de 

Expansão do Sistema de Proteção e Controle da Casa de Controle na Subestação Itatiba, a 

fim de prorrogar o prazo de vigência do Contrato por adicionais 2 (dois) meses, passando sua 

data de encerramento de 17/07/2020 para 17/09/2020. Não há previsão de recursos 

adicionais para o presente aditamento, tratando-se exclusivamente de aditamento do prazo 

de vigência do Contrato; 2. Assuntos Gerais: 2.1. Decisão a respeito de apresentação de 

Recurso Especial no processo 1003050-76.2016.8.26.0286, proposto pela MSG em face de 

Antonio dos Santos Maciel Neto 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. Prazo fatal para interposição do recurso: 24/07/2020; 2.2. Decisão a 

respeito de apresentação de Apelação no processo 1000661-59.2016.8.26.0144, proposto 

pela MSG em face de Cocer - Cooperativa dos Citricultores de Engenheiro Coelho e Região, 

destinado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com valor de preparo de 

R$ 4.210,64, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de constituição de 

servidão administrativa fundada em declaração de utilidade pública. Prazo fatal para 

interposição do recurso: 27/07/2020; 2.3. Decisão a respeito de apresentação de Apelação no 

processo 1003054-16.2016.8.26.0286, proposto pela MSG em face de Edson Luiz Bonini 

Faião e Outros, destinado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com valor de 

preparo de R$ 13.929,61, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da 

MSG. Prazo fatal para interposição do recurso: 20/07/2020; 2.4. Decisão a respeito de 

apresentação de Apelação no processo 1010560-78.2016.8.26.0048, proposto pela MSG em 

face de Espólio de Carlos Ramos Villares e Outros, destinado ao Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, com valor de preparo de R$ 19.065,66, contra sentença que julgou 

parcialmente procedente o pedido da MSG. Prazo fatal para interposição do recurso: 

20/07/2020; 2.5. Decisão a respeito de apresentação de Recurso Especial no processo 

1002686-70.2017.8.26.0286, proposto pela MSG em face de Fernão Sampaio Ramos, 

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. Prazo fatal para 

interposição do recurso: 29/07/2020; 2.6. Decisão a respeito de apresentação de Apelação no 

processo 1001673-74.2016.8.26.0123, proposto pela MSG em face de João Soares dos 

Santos e Outros, destinado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com valor de 

preparo de R$ 926,49, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da MSG. 
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Prazo fatal para interposição do recurso: 29/07/2020; 2.7. Procedimento Administrativo 

2019.01015 – Solicitação de complementação do relatório do Procedimento pela comissão de 

averiguação.  

 

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG.062/2020 – O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que se trata 

de prorrogação apenas da vigência contratual, tendo em vista que a empresa não cumpriu 

com a entrega de parte do objeto contratual, da forma prevista no contrato, que seria entrega 

em Itatiba (a empresa entregou em Curitiba). O prazo de execução do contrato não será 

prorrogado, tampouco será acrescido qualquer valor ao contrato. O Colegiado de Diretores, 

por unanimidade, aprovou a PRD MSG.062/2020; 

  

2) Assuntos Gerais: 2.1. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado 

Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 07.07.2020, que a MSG apresentou oferta inicial 

de R$ 71.668,97 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de 

R$ 1.207.243,53 (base jul/2016). Para fins de imissão provisória na posse o valor foi 

depositado pela MSG em 21/02/2017. Posteriormente foi realizada perícia definitiva em que 

foi encontrado pelo perito o valor de R$ 1.033.656,96 (base fev/2019). Foi proferida sentença 

condenando MSG ao pagamento de indenização no montante de R$1.033.656,96, nos 

seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

deduzido na inicial para:1) CONSTITUIR e incorporar ao patrimônio da autora o direito de 

servidão de passagem sobre a área delimitada e devidamente descrita na inicial, ficando 

autorizada a utilização dos acessos adjacentes, caso seja necessário, para viabilizar as obras 

de implantação da linha de transmissão e 2) CONDENAR a autora ao pagamento de 

indenização no valor de R$1.033.656,96 (um milhão e trinta e três mil, seiscentos e cinquenta 

e seis reais e noventa e seis centavos), valor que já se encontra depositado às fls. 414 dos 

autos. Condeno a autora no pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios ao patrono do requerido, que fixo em1% sobre a diferença entre o 

valor proposto e o valor arbitrado.” A MSG apelou e o Recurso de Apelação foi negado pelo 

TJSP, que manteve assim integralmente a sentença. 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) Em eventual Recurso Especial, além da questão do valor 

da indenização fixada, poderá ser apontada também a nulidade da sentença, em virtude da 

alegação apresentada pela MSG no recurso de apelação de que o juízo homologou o laudo 

pericial de forma incompleta (o Perito não foi intimado a prestar seus esclarecimentos quanto 

aos questionamentos dos nossos assistentes), o que violaria o devido processo legal e a 

ampla defesa. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, tendo em vista a grande 

diferença entre o valor ofertado e o valor da sentença, além da falha processual 

apontada, deliberou pela apresentação de Recurso Especial no Processo em comento; 

2.2. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado Bruno Alvim, informou, por 

e-mail enviado em 07.07.2020, que a MSG apresentou oferta inicial de R$ 28.420,05 (vinte e 
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oito mil, quatrocentos e vinte reais e cinco centavos) pela área ARA2ITT-CON-0221-00 e 

R$ 27.664,69 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove 

centavos) pela área ARA2FDI-CON-0227-00) (base nov/2014) e o perito apresentou avaliação 

prévia no valor de R$ 105.266,23 (base jul/2016). Posteriormente foi realizada perícia 

definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 105.266,23 (base set/2016). A 

sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial fixou como valor devido de 

indenização R$105.266,23, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o 

pedido da inicial para tornar definitiva a imissão na posse deferida ás fls.186 e constituir a 

servidão administrativa de passagem nos imóveis descritos na inicial, mediante o pagamento 

da indenização de R$105.266,23 (cento e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte 

e três centavos), cujo depósito já se encontra nos autos. Expeça-se edital, nos termos do art. 

34 do Decreto-Lei n. 3.365/41.Providencie a parte autora sua publicação. Sem custas, na 

forma do art.30 do Decreto-Lei n.3.365/41.”. Em adição, informou que cabível a interposição 

de recurso de apelação, tendo em vista: (i) a perícia definitiva e perícia prévia realizadas 

ambas pelo mesmo perito, apresentaram segundo o Parecer Técnico elaborado por nossos 

assistentes, vícios em sua metodologia; e (ii) ainda que a MSG, em 25/07/2016, depositou em 

juízo montante de R$ 105.266,23, apurado pelo perito judicial na avaliação prévia, para fins 

de imissão na posse. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, tendo em vista a 

grande diferença entre o valor ofertado e o valor sentenciado, além do fato das perícias 

terem sido, ambas, elaboradas pelo mesmo perito, deliberou pela apresentação de 

recurso de apelação no processo em comento; 2.3. O escritório Sgarbi & Magalhães, na 

pessoa de seu advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 07.07.2020, que a 

MSG apresentou oferta inicial de R$ 33.580,91 (base set/2014) e o perito apresentou 

avaliação prévia no valor de R$ 314.256,06 (base jul/2016). Posteriormente foi realizada 

perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 348.240,06 (base nov/2018). 

A sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial fixou como valor devido de 

indenização R$ 348.240,06: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido deduzido na inicial para: 1) CONSTITUIR e incorporar ao patrimônio da autora os 

direitos de servidão de passagem sobre as áreas delimitadas e devidamente descritas na 

inicial, ficando autorizada a utilização dos acessos adjacentes, caso seja necessário, para 

viabilizar as obras de implantação da linha de transmissão e; 2) CONDENAR a autora ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 348.240,06,valor que já se encontra parcialmente 

depositado nos autos. Sobre o dito valor deverá incidir correção monetária, pelos índices 

previstos na Tabela Prática pertinente do E. Tribunal de Justiça do Estado, a partir da data da 

elaboração original do trabalho técnico, quando foram apurados os preços de mercado 

tomados na avaliação, calculando-se a atualização a partir de então; 3) Os juros 

compensatórios incidem desde a data da imissão na posse até o pagamento .Os juros 

compensatórios passaram a ser de 6% (seis por cento) ao ano, ante o julgado na ADI nº 2332, 

pelo E. STF, em 17/05/2018, que superou a orientação do C. STJ sobre a matéria (REsp nº 

1.111.829/SP). Na hipótese dos autos, considerando que a imissão na posse ocorreu em 

novembro de 2018 (pgs.664), devem incidir juros compensatórios de 6%, em conformidade 

com a Súmula nº 618, do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o STF suspendeu, 

por inconstitucionalidade, a expressão de “até 6% ao ano” (ADIN 2.332-2DF Medida Cautelar- 

Rel. Min. Moreira Alves), sobre a diferença entre 80% do valor inicialmente ofertado e a 
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indenização judicialmente fixada (REsp 1789783/RS, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDATURMA, julgado em 28/03/2019, DJe23/04/2019); 4) Os juros moratórios de 6% 

ao ano sobre o montante correspondente à diferença entre o valor ofertado e a indenização 

judicialmente fixada, com início na data do trânsito em julgado da presente sentença; 6) 

Condeno a autora no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios ao patrono dos réus, que fixo em 1% sobre a diferença entre o valor proposto e 

o valor arbitrado.’’. Em adição, informou que cabível a interposição de recurso de apelação, 

tendo em vista: (i) a perícia definitiva e perícia prévia realizadas ambas pelo mesmo perito, 

apresentaram, segundo o Parecer Técnico elaborado por nossos assistentes, vícios em sua 

metodologia. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou que, tendo em vista 

a grande diferença entre o valor ofertado e o valor sentenciado,  além do fato de que 

ambas as perícias foram realizadas pelo mesmo perito, a MSG deverá interpor recurso 

de apelação no processo em comento; 2.4. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de 

seu advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 07.07.2020, que a MSG 

apresentou oferta inicial de R$148.389,13 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação 

prévia no valor de R$ 500.000,00 (base set/2014). Posteriormente foi realizada perícia 

definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 138.000,00 – Método Engº José 

Carlos Pelegrino e R$ 174.000,00 – Método Eletrosul (base mai/2017) (não foi apontado pelo 

expert um valor único). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, contudo, 

fixou como valor devido de indenização diferente do encontrado pelo perito no laudo definitivo, 

por entender que “o Expert adotou critérios diversos no laudo preliminar e na apuração de 

duas conclusões possíveis, no definitivo”, pelo que “o valor da indenização deve manter 

correspondência com a restrição imposta ao direito de propriedade”, fixando a indenização da 

seguinte forma: ‘’Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de instituição de servidão 

de passagem pretendida na inicial sob o imóvel objeto da matrícula n. 67.743 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Atibaia e verificada pelo laudo pericial, fixada a indenização em 

R$113.000,00 pela faixa de servidão,R$30.000,00 pela produção agrícola e R$333.641,37 

pela depreciação do remanescente, no montante total de R$476.641,37, quantia corrigida 

monetariamente a contar do mês de maio de 2017 (data de apresentação do laudo). Para 

cobrir os lucros cessantes pela limitação imposta à propriedade, são devidos juros 

compensatórios, de 12% ao ano, desde a imissão provisória na posse até a data do depósito 

complementar que integre o pagamento. Os juros moratórios de 6% ao ano incidirão a partir 

da data do trânsito em julgado. As custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 5% sobre a diferença entre o valor da indenização e o valor da oferta, integrarão 

o valor da indenização (art. 27 § 1º do Decreto-lei n° 3.365/41)’’. Em adição, informou que (i) 

a perícia prévia realizada apresenta segundo o Parecer Técnico elaborado por nossos 

assistentes vícios em sua metodologia; (ii) a sentença utilizou critério diverso para o cálculo 

da indenização do apontado pelo perito no laudo definitivo; (iii) da base de cálculo dos juros 

compensatórios e correção monetária, deve ser descontado o valor integral do depósito 

realizado antes da imissão provisória na posse, tendo em vista o valor depositado nos autos 

de R$ 476.641,37 em 24 de janeiro de 2018 e R$ 4.749,88 em 02 de abril de 2018. O 

Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou que, tendo em vista a grande 

diferença entre o valor ofertado e o valor sentenciado, e que a sentença se baseou em 

metodologia diversa das apontadas pelos peritos, a MSG deverá interpor recurso de 
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apelação no processo em comento; 2.5. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de 

seu advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 13.07.2020, que a MSG 

apresentou oferta inicial de R$ 38.536,34 (trinta e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e 

trinta e quatro centavos) pela área ITTBTA-ITU-0083-06, R$ 27.467,74 (vinte e sete mil, 

quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos) pela área ITTBTA-ITU-

0083-10 e R$ 1.647,01 (um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e um centavo) pela área 

ITTBTA-ITU-0083-13 (base set/2014), tendo o perito apresentado avaliação prévia no valor 

de R$ 1.253.115,72 (base set/2017). Posteriormente foi realizada perícia definitiva em que foi 

encontrado pelo perito o valor de R$ 1.262.851,74 (base ago/2018). O valor de 

R$ 1.262.851,74 foi depositado judicialmente pela MSG em 09 de novembro de 2018. A 

sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial fixou como valor devido de 

indenização R$1.262.851,74: ‘’Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido deduzido na inicial para: 1) CONSTITUIR e incorporar ao patrimônio da autora a 

servidão de passagem sobre a área delimitada e devidamente descrita na inicial, ficando 

autorizada a utilização dos acessos adjacentes, caso seja necessário, para viabilizar as obras 

de implantação da linha de transmissão; e 2) CONDENAR a autora ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 1.262.851,74 (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, 

oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), valor que já se encontra 

depositado às fls. 396 dos autos. Condeno a autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios ao patrono do requerido, que fixo em1% sobre 

a diferença entre o valor proposto e o valor arbitrado’’. Foi apresentada apelação pela MSG, 

tendo o TJSP rejeitado o recurso, por entender que deveria prevalecer o montante total da 

indenização fixado no laudo pericial, sendo mantida ainda a condenação em 1% de honorários 

advocatícios sobre a diferença entre o valor ofertado inicialmente e o da condenação. 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 novembro/2018, 

depositou em juízo montante de R$ 1.262.851,74, apurado pelo perito judicial na avaliação 

definitiva, para fins de imissão na posse. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, 

tendo em vista a grande diferença entre o valor ofertado e o valor sentenciado, 

deliberou pela apresentação de Recurso Especial no processo em comento; 2.6. O 

escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail 

enviado em 13.07.2020, que a MSG apresentou oferta inicial de R$15.347,43 (base set/2016) 

e o perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 20.942,55 (base nov/2016). 

Posteriormente foi realizada perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de 

R$ 23.162,49 (base dez/2019), com o qual a houve concordância. A sentença julgou 

parcialmente procedente o pedido inicial, para constituir a servidão administrativa sobre as 

áreas indicadas na inicial, conforme memorial administrativo apresentado, mediante o 

pagamento do valor indicado na perícia definitiva, determinando ainda correção monetária 

pelos índices previstos na Tabela Prática do TJSP desde a elaboração final do laudo técnico; 

juros compensatórios de 12% (doze por cento), desde a data da imissão provisória na posse, 

sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor inicialmente ofertado e a indenização 

fixada, bem como juros de moratórios de 12% ao ano, sobre o montante de R$ 7.815,06 (sete 
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mil oitocentos e quinze reais e seis centavos), correspondente a diferença entre o valor 

ofertado e a indenização fixada em sentença, a partir do trânsito em julgado. Por fim, 

condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado na 

inicial e o valor fixado em sentença. Em adição informou que:  (i) da base de cálculo dos juros 

compensatórios e correção monetária, deve ser a diferença entre o valor depositado nos autos 

previamente, após a perícia prévia, e o não valor ofertado na inicial; (ii) os juros 

compensatórios e moratórios devem ser de 6% (seis por cento ao ano)  tendo em vista o 

julgamento da ADI 2332 em maio de 2018, que reconheceu a constitucionalidade da 

incidência de juros compensatórios de 6% (seis por cento); (iii) os honorários de sucumbência 

foram fixados em desacordo com o disposto no artigo 27, §1º do Decreto-Lei 3.365/41. O 

Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou que, tendo em vista os erros 

referentes ao apontamento da base de cálculos e dos honorários sucumbenciais, a 

MSG deverá interpor recurso de apelação no processo em comento; 2.7. Tendo em vista 

o recebimento do Parecer Jurídico MSG.059/2020, que versa sobre a possibilidade de 

aplicação de penalidade por descumprimento de marcos intermediários e da 

informação citada de que a MSG necessita regularizar o procedimento administrativo 

2019.01015, para ouvir o gestor do contrato e para dar ao Contratado o direito ao 

contraditório e ampla defesa, solicita à comissão de averiguação do Procedimento 

2019.01015 que complemente seu relatório, fazendo constar a oitiva do gestor do 

contrato, do Contratado e análise acerca da responsabilidade sobre descumprimento 

de marcos intermediários, mencionando se caberá, ou não, aplicação de penalidade ao 

Contratado pelo inadimplemento de prazos intermediários e do prazo final de execução 

do contrato e, em caso de haver menção à aplicação de penalidade, qual a dosimetria 

da pena que deverá ser aplicada. O prazo máximo para finalização do Procedimento 

Administrativo 2019.01015 será de 60 (sessenta) dias.  

 

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                     
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______________________________        ______________________________ 

Joerlei Carvalho Alves                                         Mariceli Schmidt dos Santos                       

Diretor Técnico                                                    Diretora de Administração e Compliance  
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