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I.  DATA, HORA e LOCAL: 22.07.2020, às 17h, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, 6º 

Pavimento – Botafogo, Rio de Janeiro-RJ. 

 

II. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria e, como convidadas, a Sra. Odenir de 

Oliveira Nepomuceno, gerente da Auditoria Interna da Copel, esta apenas no que se refere 

ao item 4.11., e o assistente da Diretoria Financeira, Sr. Felipe Nunes Suarez, este apenas no 

que se refere ao item 3., 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: Marina Lima 

Nogueira, escolhidos por unanimidade.  

 

IV. ORDEM DO DIA: 1. PRD MSG.063/2020 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar em 

seu nível de competência e encaminhar para aprovação do Conselho de Administração da 

Sociedade a contratação de empresa para prestação de serviços de Gestão Ambiental de 

Operação relativo ao Lote A do Leilão 007/2013 da ANEEL. O valor máximo da Licitação será 

R$ 7.926.548,75 (sete milhões, novecentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e oito 

reais e setenta e cinco centavos), com prazo de execução de 36 (trinta e seis) meses e 

vigência contratual de 37 (trinta e sete) meses; 2. PRD MSG.064/2020 – Propõe-se à Diretoria 

Executiva aprovar em seu nível de competência e encaminhar para aprovação do Conselho 

de Administração da Sociedade, a Contratação de empresa especializada, para execução de 

serviços continuados de apoio administrativo para a Mata de Santa Genebra Transmissão 

S.A. O valor máximo global da Licitação será R$ 2.235.146,91 (dois milhões, duzentos e trinta 

e cinco mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e um centavos). O prazo de vigência 

contratual será de 12 (doze) meses; 3. PRD MSG.069/2020 – Propõe-se à Diretoria Executiva 

aprovar em seu nível de competência e encaminhar para aprovação do Conselho de 

Administração da Sociedade, as Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 

2020, conforme estabelece Artigo 142, III da Lei n° 6.404/76, devidamente auditadas, cujo 

parecer da Auditoria Independente não apresenta ressalvas; 4.  Assuntos Gerais: 4.1. 

Decisão a respeito de realização de acordo no processo 1003062-90.2016.8.26.0286, 

proposto pela MSG em face de Walter Mesquita de Araujo, 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); 4.2. Decisão a respeito da 

intimação para complementação de honorários periciais no valor de R$3.690,00, ocorrida no 

processo 1000399-56.2016.8.26.0582, movido pela MSG em face de Antonio Colitti e Outros, 

que tramita perante a Vara Única do Foro de São Miguel Arcanjo. Prazo fatal: 28/07/2020; 4.3. 

Decisão a respeito da apresentação de Recurso Especial no agravo de instrumento n. 

2030009-47.2019.8.26.0000, interposto pela parte contrária, decorrente de decisão proferida 

nos autos da ação de constituição de servidão administrativa de n. 1000240-

58.2016.8.26.0471, proposta  pela MSG em face de Prima Patrimonial e Administração de 

Bens Próprios Ltda e Outros, que autorizou o levantamento pela parte requerida de 80% 

(oitenta por cento) do valor incontroverso, ao invés do valor depositado em juízo. Foi proferido 

acórdão para dar provimento ao agravo de instrumento da requerida e autorizar o 
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levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor identificado na perícia prévia. Recurso 

especial ao Superior Tribunal de Justiça com valor de preparo de R$ 194,12. Prazo fatal para 

interposição do recurso: 31/07/2020; 4.4. Decisão a respeito de apresentação de Recurso 

Especial no processo 1000389-42.2016.8.26.0281, proposto pela MSG em face de Arnaldo 

Barreto Giorgetti e Outros, destinado ao Superior Tribunal de Justiça, com valor de preparo 

de R$ 194,12, contra acórdão que julgou parcialmente improcedente o recurso de apelação 

interposto pela MSG. Prazo fatal para interposição do recurso: 22/07/2020; 4.5. Decisão a 

respeito de apresentação de Apelação no processo 1000885-65.2016.8.26.0283, proposto 

pela MSG em face de Olimpuscorp Assessoria e Participações Ltda, destinado ao Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, com valor de preparo de R$ 16.280,00, contra sentença que 

julgou procedente a ação de constituição de servidão administrativa fundada em declaração 

de utilidade pública. Prazo fatal para interposição do recurso: 23/07/2020; 4.6. Decisão a 

respeito de interposição de Recurso Especial no processo n. 1001691-09.2016.8.26.0281, 

proposto pela MSG em face de Júlio Montico, destinado ao Superior Tribunal de Justiça, com 

valor de preparo de R$ 194,12, contra acórdão que julgou apenas parcialmente procedente o 

recurso de apelação interposto pela MSG. Prazo fatal: 22/07/2020; 4.7. Decisão a respeito de 

apresentação de Recurso Especial no processo 1006283-12.2016.8.26.0309, proposto pela 

MSG em face de Antonio Miguel Bichara e Outros, destinado ao Superior Tribunal de Justiça, 

com valor de preparo de R$ 194,12, contra acórdão que negou provimento ao recurso de 

apelação interposto pela MSG. Prazo fatal para interposição do recurso: 28/07/2020; 4.8. 

Decisão a respeito de pagamento de honorários de sucumbência, decorrente da intimação 

para pagamento nos autos do cumprimento de sentença apartado, distribuído sob o n. 

0005652-46.2020.8.26.0309, decorrente da ação de constituição de servidão administrativa 

de n. 1005352-09.2016.8.26.0309, ajuizada inicialmente em face de Raul Raphael Saigh e 

esposa Yeda Alcide Saigh. Foi proferida decisão reconhecendo a ilegitimidade passiva de 

Raul Raphael Saigh, eis que não é proprietário de nenhum imóvel que será impactado pela 

constituição da servidão, tendo sido arbitrado honorários de sucumbência em favor de seus 

advogados no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído ao imóvel dele, conforme 

avaliação da autora, constante da f. 98. Valor devido a título de honorários para julho de 2020: 

R$ 43.228,51. Prazo fatal para pagamento: 03/08/2020; 4.9. Decisão a respeito de 

apresentação de Recurso Especial no processo 1001129-61.2016.8.26.0099, proposto pela 

MSG em face de Helena Yuriko Katayama e Outros, destinado ao Superior Tribunal de Justiça, 

com valor de preparo de R$ 194,12, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de 

apelação interposto pela MSG. Prazo fatal para interposição do recurso: 31/07/2020; 4.10. 

Decisão a respeito de novo recolhimento de preparo de Apelação no processo 1001130-

46.2016.8.26.0099, proposto pela MSG em face de Zampa Agropecuária Sociedade Ltda., 

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

R$ 28.960,00, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de constituição de 

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

comprovação do recolhimento: 23/07/2020; 4.11. Dar conhecimento à Diretoria Executiva 

sobre o Plano de Trabalhos da Auditoria Interna – PAINT, ciclo 2020 a 2021, e encaminhar o 

assunto para deliberação do Conselho de Administração da Sociedade. 
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V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG.063/2020 – O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. José Jurhosa 

Junior, mencionou que a contratação se trata de exigência do IBAMA que a MSG 

permanecesse por 3 anos realizando o serviço de gestão ambiental, similar ao serviço que 

hoje é executado pela Dossel, com o valor máximo de contratação de aproximadamente R$ 7 

milhões. O Contrato vigente terminará em setembro, fazendo-se necessária a nova 

contratação, para atender a uma das condicionantes da nossa Licença de Operação. O 

Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou, em seu nível de competência, a PRD 

MSG.063/2020 e seu encaminhamento ao Conselho de Administração da MSG; 

  

2) PRD MSG.064/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, mencionou que o contrato de serviço terceirizado que hoje é executado pela VEENT 

não tem como ser renovado, pois o serviço foi contratado para ser executado na sede no Rio 

de Janeiro não pode ser prorrogado, no mesmo valor, para ser executado em Jundiaí. 

Mencionou, ainda, que os custos com postos de trabalho estão sendo equilibrados dentro da 

MSG, para se ajustar à necessidade de pessoal, tendo em vista a carga de trabalho dos 

funcionários da MSG. Assim, o aumento de custo entre as duas contratações será marginal. 

Considerando que (i) apenas duas empresas apresentaram a proposta de preço de forma 

completa; (ii) a proposta de preço  teto para o processo, ressalvada as devidas especificidades 

dos cargos adicionados e das quantidades, está em linha com o contrato atualmente vigente; 

e (iii) a contratação ainda será submetida ao processo licitatório na modalidade de pregão 

eletrônico, destinado à seleção da proposta   mais vantajosa, caracterizada pela existência de 

fase competitiva, o Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou, em seu nível de 

competência, a PRD MSG.064/2020 e seu encaminhamento ao Conselho de 

Administração da MSG. Adicionalmente, a Diretora de Administração e Compliance, Sra. 

Mariceli Schmidt, informou à diretoria reunida de que a contratada atual (VEENT) formalizou, 

hoje, solicitação para antecipação do encerramento do contrato em 31.08.2020, por entender 

que a antecipação do encerramento do contrato, considerando a data citada, contribui para o 

processo de rescisão dos terceirizados que atualmente ocupam postos na MSG;  

 

3) PRD MSG.069/2020 – O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, mencionou 

que foram realizadas as Demonstrações Trimestrais da MSG, referente ao segundo trimestre, 

e convidou o assistente de Diretoria, Sr. Felipe Suarez, para realizar uma apresentação sobre 

as ITRs – 2º Trimestre. O assistente de Diretoria apresentou as ITRs, destacando seus 

principais itens de ativos e passivo, ROL e Resultado do Período, mencionando que as ITRs 

mantém a Nota do Covid-19, informando que ainda não foram verificados impactos, e que foi 

incluída Nota Explicativa sobre a Adesão ao mecanismo de Standstill. O Colegiado de 

Diretores, por unanimidade, aprovou, em seu nível de competência, a PRD 

MSG.068/2020 e o seu encaminhamento ao Conselho de Administração da MSG, ouvido 

o Comitê de Auditoria Estatutário; 

 

4) Assuntos Gerais: 4.1. A assistente de Diretoria, Sra. Marina Lima, informou que 

recebeu e-mail, em 30.06.2020, do patrono Réu, propondo acordo nos termos mencionados. 
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Esclareceu que a MSG apresentou oferta inicial no feito de R$ 45.106,67 (base 2016) e o 

perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 231.984,72 (base nov/2016), montante 

depositado pela MSG em 04 de maio de 2018. Foi elaborado laudo pericial definitivo que 

concluiu pela indenização no montante de R$ 302.812,92 (base ago/2018). Ainda não houve 

sentença, pois há uma discussão acerca de um poço artesiano que foi construído pelo Réu e 

que, segundo este, não foi incluído na perícia. O réu alegou que não acompanhou a perícia 

definitiva, requerendo a realização de nova perícia. Apesar de ainda não ter havido 

condenação, considerando-se a perícia definitiva, de R$ 302.812,92 (válido para 

agosto/2018), e a possibilidade de aumento do valor, ante a discussão acerca do poço 

artesiano, considerando que o acordo se mostra vantajoso para a Companhia, que já 

depositou R$231.984,72 duzentos e trinta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e 

setenta e dois centavos), que, atualizado, tem o valor total de R$ 252.575,68 (duzentos e 

cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), que já 

ultrapassa o valor do acordo, restando o depósito da diferença para contemplar os honorários 

advocatícios, de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), 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); 4.2. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado Bruno 

Alvim, informou, por e-mail enviado em 13.07.2020, que o perito nomeado no citado processo 

apresentou proposta de honorários no valor de R$7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta reais) 

para a elaboração do laudo de avaliação definitivo do imóvel objeto da lide, tendo o Juízo 

determinado inicialmente que o pagamento seria realizado por autora e réu, em 50% 

suportados por cada parte. A MSG depositou o valor que lhe cabia, enquanto a parte adversa 

impugnou a decisão. A impugnação foi acolhida e foi determinado pelo juízo que a autora 

arcasse com todo o ônus financeiro da perícia. Sendo assim, houve determinação para o 

pagamento de mais R$ 3.690,00. Esclarecemos que os honorários periciais provisórios para 

a realização da avaliação preliminar foram fixados pelo juízo em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

no dia 27 de abril de 2017, e houve depósito. Quanto aos valores envolvidos no feito, MSG 

apresentou oferta inicial de indenização pela constituição da servidão administrativa no valor 

de R$ 43.022,48 (quarenta e três mil e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos). O perito 

apresentou avaliação prévia no valor de R$ 53.419,52 (cinquenta e três mil quatrocentos e 

dezenove reais e cinquenta e dois centavos), montante depositado judicialmente pela MSG 

em 26/08/2016. Tendo em vista que a jurisprudência flui no sentido de que na ação de 

constituição de servidão administrativa é do autor o ônus de pagar os honorários periciais, 

tendo em vista ser deste o interesse na realização da prova, já que tem o dever constitucional 

de pagar a justa indenização, eventual recurso em face da determinação de quitação do valor 

complementar não apresenta grandes possibilidades de êxito. Adicionalmente, o rol taxativo 

do art. 1.015 seria outro empecilho para a interposição de agravo de instrumento no caso. O 

prazo para pagamento de honorários periciais termina no dia 28 de julho de 2020. O 

Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pelo pagamento da 

complementação dos honorários periciais no processo em comento; 4.3. O escritório 

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

em 14.07.2020,  que a MSG apresentou oferta inicial de R$ 410.394,08 (base fev/2016) e o 
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perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 691.000,00 (base dez/2016). A parte 

requerida ingressou nos autos e discordou do valor indicado na perícia prévia, tendo em vista 

que não foi contemplado os prejuízos da servidão quanto à plantação de laranjas, razão pela 

qual a parte autora complementou o valor, depositando o montante de R$ 69.440,96 (base 

mai/2017), referente ao laranjal, a fim de oportunizar a imissão provisória na posse. A parte 

requerida pugnou pelo levantamento de 80% do valor depositado em juízo, oportunidade na 

qual a autora não concordou, sob o argumento de que houve discordância quanto à conclusão 

do laudo prévio, requerendo seja autorizado somente o levantamento de 80% do valor 

incontroverso, o que foi deferido pelo juízo.  A parte requerida interpôs agravo de instrumento 

em face da decisão que deferiu o levantamento de 80% do valor incontroverso, distribuído 

sob o n. 2030009-47.2019.8.26.0000, ao qual foi dado provimento para autorizar o 

levantamento de 80% do valor indicado na perícia prévia. Foram interpostos embargos de 

declaração pela autora, que foram acolhidos, contudo, sem alterar a conclusão do julgado. 

Em adição informou que:  (i) O artigo 33,§2º do Decreto-Lei 3365/1941 prevê expressamente 

o levantamento de 80% do valor depositado; (ii) a mitigação da previsão constante no referido 

artigo somente ocorre quando há evidente discrepância entre o valor ofertado e o identificado 

na perícia prévia, o que não se vislumbra nos autos; (iii) o Recurso Especial não possui efeito 

suspensivo, via de regra, o que acaba por tornar inócua a sua apresentação no caso concreto, 

eis que a parte requerida poderá levantar 80% do valor depositado em juízo; (iv) não se 

verifica efetiva hipótese de cabimento para interposição do recurso especial. O Colegiado de 

Diretores, por unanimidade, deliberou que, tendo em vista os argumentos apontados 

pelo escritório, a MSG não deverá interpor recurso especial no processo em comento; 

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

e-mail enviado em 14.07.2020,  que a MSG apresentou oferta inicial de R$71.926,95 (base 

set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de R$170.800,00 (base/2016). 

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

R$ 171.000,00 (base jul/2016). A MSG promoveu em julho/2016 o deposito em juízo do 

montante de R$170.800,00. A sentença, contra a qual foi interposto Recurso de Apelação pela 

MSG, nos condenou ao pagamento de indenização no montante de R$ 146.250,82, nos 

seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem exame do mérito, em 

relação ao réu ARNALDO, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, para o fim de constituir a servidão de passagem de 

rede de transmissão de energia elétrica sobre a área descrita no documento de fls. 67 e fixar 

a quantia de R$146.250,82 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta 

e dois centavos), calculada em julho de 2016, corrigida monetariamente pela Tabela Prática 

do E. TJSP e acrescida de juros compensatórios de 12% ao ano, calculados sobre a diferença 

entre o valor depositado e a indenização retro fixada, contados a partir da data da imissão 

provisória na posse até a data do depósito complementar que integre o pagamento. Pelo 

princípio da causalidade, atribuo à autora o pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários sucumbências que fixo em 4% sobre a diferença entre a oferta 

inicial corrigida e a indenização ora fixada.” A MSG apelou e o Recurso de Apelação foi 

parcialmente provido, para reconhecer a aplicação do percentual de juros compensatórios 

para 6%, bem como da “desnecessidade de remuneração do dito juros, considerado que o 

importe depositado na oportunidade da imissão na posse foi superior ao arbitrado em 
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sentença, não comportando ser computado”. 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) o valor já depositado pela MSG em juízo (R$170.800,00) é 

superior a condenação imposta na sentença (R$146.250,82). O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, deliberou que, tendo em vista que já foi acolhido o pleito da MSG quanto 

aos juros, não havendo mais o que discutir, a MSG não deverá interpor recurso especial 

no processo em comento; 4.5. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado 

Bruno Alvim, informou, por e-mail envido em 15.07.2020, que a MSG apresentou oferta inicial 

de R$ 116.059,94 (cento e dezesseis mil e cinquenta e nove reais e noventa e quatro 

centavos) pela área ARA2FDI-ITI-0084-01 e R$105.967,49 (cento e cinco mil, novecentos e 

sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos) pela área ARA2ITT-ITI-0079-01 e o perito 

apresentou avaliação prévia no valor de R$ 407.000,00 (base fev/2017). Posteriormente foi 

realizada perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 407.000,00 (base 

fev/2017). A MSG promoveu em março/2017 o depósito em juízo do montante de 

R$ 407.000,00. A sentença, contra a qual foi interposto Recurso de Apelação pela MSG, nos 

condenou ao pagamento de indenização no montante de R$ 407.000,00, nos seguintes 

termos: “’Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para constituir servidão administrativa sobre a 

faixa do imóvel de propriedade do requerido Olimpuscorp Assessoria e Participações Ltda, 

cuja planta e memorial descritivo encontram-se acostados ao processo e fixar como valor justo 

de indenização a quantia total de R$ 407.000,00 (quatrocentos e sete mil reais), sendo 

R$380.000,00 pela indenização da terra nua e R$ 27.000,00 pelas benfeitorias existentes 

(valores referentes a fev/2017). Consoante constou da fundamentação, 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). Pelo princípio da causalidade, 

o autor ainda arcará com honorários do assistente técnico do requerido, que ora fixo no valor 

de 1/2 dos honorários periciais.”. 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; (ii) a sentença não respeitou quanto aos juros compensatórios de 

6% ao ano definido na ADI 2332/DF, sendo ainda omissa quanto à base de cálculo dos juros 

compensatórios, devendo ser descontado o valor integral do depósito realizado antes da 

imissão provisória na posse tendo em vista o valor depositado nos autos de R$407.000,00 em 

13 de março de 2017. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, tendo em vista que as 

perícias foram realizadas ambas pelo mesmo perito e que houve falha na determinação 

do percentual dos juros, além da grande diferença entre o valor ofertado e o valor 

sentenciado, deliberou pela apresentação de recurso de apelação no processo em 

comento; 4.6. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado Bruno Alvim, 

informou, por e-mail enviado em 15.07.2020, que a MSG apresentou oferta inicial de 
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R$ 73.133,63 e o perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 191.400,00 (base 

out/2016). Posteriormente foi realizada perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o 

valor de R$ 191.700,00 (base out/2016). A sentença, contra a qual foi interposto Recurso de 

Apelação pela MSG, nos condenou ao pagamento de indenização no montante de 

R$ 205.515,00 (duzentos e cinco mil, quinhentos e quinze reais) à título de indenização, sendo 

R$ 191.700,00 (cento e noventa e um mil e setecentos reais) pela Servidão Administrativa e 

R$13.815,00 (treze mil, oitocentos e quinze reais) por supostos danos à caquizeiros. O 

dispositivo ficou nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE a presente ação, para o fim 

de constituir a servidão de passagem de rede de transmissão de energia elétrica sobre a área 

descrita no documento de fls. 66 e fixar a quantia de R$ 205.515,00 (duzentos e cinco mil, 

quinhentos e quinze reais), calculada em outubro de 2016, corrigida monetariamente pela 

Tabela Prática do E. TJSP e acrescida de juros compensatórios de 12% ao ano, calculados 

sobre a diferença entre o valor depositado a fls. 266/268 e a indenização retro fixada, contados 

a partir da data da imissão provisória na posse até a data do depósito complementar que 

integre o pagamento. Os juros moratórios serão devidos, a partir do trânsito em julgado até o 

efetivo e integral depósito da condenação. Honorários sucumbências que fixo em 5% sobre a 

diferença entre a oferta inicial corrigida e a indenização fixada.” A MSG apelou questionando 

o valor fixado de indenização e de juros compensatórios. O Recurso de Apelação foi provido 

em parte pelo TJSP, apenas para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano. Os embargos 

de declaração foram providos para afastar a indenização relacionada aos caquizeiros. 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 do 

STJ. Ademais, a interposição de Recurso pode majorar os honorários sucumbenciais, 

trazendo maior dispêndio à MSG e, ainda, que (ii) a MSG depositou em juízo o montante 

R$191.400,00 em 24/10/2016, apurado pelo perito judicial na avaliação prévia, para fins de 

imissão na posse. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou que, tendo em 

vista que já foi acolhido o pleito da MSG quanto aos juros, não havendo mais o que 

discutir, a MSG não deverá interpor recurso especial no processo em comento; 4.7. O 

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

enviado em 15.07.2020, que a MSG apresentou oferta inicial de R$ 31.433,98 (trinta e um mil 

quatrocentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos) (base fev/2014), valor depositado 

judicialmente em 28/04/2016. Posteriormente foi realizada perícia em que foi encontrado pelo 

perito o valor de R$ 407.000,00 (base set/2017). A sentença condenou a MSG ao pagamento 

de indenização no montante de R$ 399.425,00, nos seguintes termos: “’Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, dispondo o seguinte:(1) declaro 

instituída servidão administrativa para passagem de linha de energia elétrica sobre área de 

propriedade dos Ré, matrícula nº 16.565 do 1º Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca, em uma área de 0,4375ha, identificada como segue: (...). Esta descrição reproduz 

o projeto apresentado pelo Autor à fl. 64. As restrições a esta área são as que foram 

estabelecidas pela Autora: proibição de fazer construções, plantar cana-de-açúcar e outras 

culturas que ultrapassem 3 metros de altura; proibição de proceder à queimada de campo ou 

de quaisquer outras culturas; obrigação de permitir o aterramento, construção e manutenção 

da linha de energia elétrica. A Autora poderá fazer todas as instalações necessárias à obra, 

proceder à passagem de cabos, pára-raios compostos com fibras óticas, remover a cobertura 
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vegetal que impeça o funcionamento da linha de transmissão e transitar pelo local com seu 

pessoal, inclusive por acessos, para construção, conservação, inspeção e transporte do 

material necessário à construção, manutenção e/ou reconstrução da linha de transmissão. 

Tudo isto desde que tenha autorização dos órgãos de fiscalização. (2) torno definitiva a 

imissão provisória na posse. (3) condeno a Autora a pagar aos Réus o valor de R$399.425,00. 

Quando do pagamento da condenação, deverá ser abatido o valor já depositado em Juízo, de 

R$ 31.433,98”. Após o acolhimento dos embargos de declaração, a sentença foi alterada para 

a seguinte redação: “(1) determino a atualização do valor depositado até a data da avaliação 

do imóvel (fls. 238/290). A correção monetária e os juros determinados no item "3" da sentença 

de fls. 433/436 incidirão sobre a diferença entre o valor depositado, devidamente atualizado 

até a data da avaliação do imóvel, e o valor devido; e (2) fixo os honorários sucumbenciais 

em 5% sobre a diferença entre o valor depositado (atualizado até a data da avaliação do 

imóvel) e o valor devido”. Foi interposto recurso de Apelação pela MSG, que foi dado parcial 

provimento pelo TJSP, apenas para reconhecer que os juros compensatórios sejam 

calculados à razão de 6% ao ano. 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. O 

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

diferença entre valor ofertado e valor sentenciado, a MSG deverá interpor recurso 

especial no processo em comento; 4.8. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu 

advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 15.07.2020, que a MSG apresentou 

oferta inicial de R$ 381.830,00 (base 09/2014), sendo o valor de R$ 59.131,55 pela área 

ITTBTA-ITP-0066-00  e o valor de  R$ 322.699,29 pela área ITTBTA-ITP-0066-01. 

Inicialmente foi indicado que as áreas acima descritas impactariam os imóveis de matricula n 

º4.368 e 29.116, do livro 2 do CRI de Jundiaí, de propriedade do Sr. Raul Raphael Saigh e 

sua esposa Yeda Alcide Saigh. Os requeridos ingressaram no feito informado que a indicação 

dos imóveis impactados está equivocada, assim como o polo passivo, eis que  são 

proprietários do imóvel constante da matricula 4.368 o Espólio de Thais Ferreira Lopes Alcides 

e Yeda Alcide Saigh, que é casada com o requerido Raul sob o regime de separação total de 

bens e que o imóvel constante da matricula 26.116 (de propriedade exclusiva do requerido 

Raul) não é afetado pela servidão, mas sim o imóvel constante da matricula 154.159, de 

propriedade exclusiva da requerida Yeda. Foi realizada perícia na qual se constatou que as 

faixas de servidão impactam quatro imóveis constantes das matriculas n. 4.368, 154.159, 03 

e 04, todas do CRI de Jundiaí, sendo que em nenhuma delas consta o requerido Raul como 

proprietário. A autora impugnou o valor indicado no laudo pelas benfeitorias, contudo, não se 

insurgiu quanto à indicação dos imóveis afetados pela servidão. Foi proferida decisão que 

reconheceu a ilegitimidade passiva do requerido Raul Raphael Saigh, tendo sido arbitrado 

honorários de sucumbência em favor de seus advogados no montante de 10% (dez por cento) 

do valor atribuído ao imóvel dele, conforme avaliação da autora, constante da f. 98. Diante do 

trânsito em julgado da referida decisão, os patronos do requerido excluído da lide 

apresentaram cumprimento de sentença em autos apartados, distribuído sob o n. 0005652-

46.2020.8.26.0309, pugnado pelo pagamento do valor de R$ 43.099,22 para junho de 2016, 

tendo a MSG sido intimada para realizar o pagamento. Em adição informo que:  (i) A perícia 
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realizada nos autos da constituição de servidão constatou que o imóvel de matricula 29.116, 

de propriedade exclusiva do requerido Raul, de fato não é afetado pela servidão, não tendo a 

parte autora impugnado esse ponto da perícia; (ii) O requerido Raul não possui legitimidade 

para constar no polo passivo da ação, tendo sido reconhecida a sua ilegitimidade após a 

apresentação de contestação e realização de perícia; (iii) Houve o trânsito em julgado da 

decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do requerido Raul e condenou a autora ao 

pagamento de honorários de sucumbência; (iv) os cálculos apresentados pelos exequentes 

estão corretos, para junho de 2020, sendo que o valor atualizado para julho alcança o 

montante de R$ 43.228,51. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, tendo em vista 

que a decisão do processo principal já transitou em julgado, deliberou pelo pagamento 

dos honorários advocatícios no processo em comento e determinou que seja verificado 

pela DMAF o motivo pelo qual foi indicado o réu arrolado no processo em comento; 4.9. 

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

mail enviado em 15.07.2020, que a MSG apresentou oferta inicial de R$ 101.224,07 (base 

set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 6.320.450,00 (base jul/2016). 

Em razão da expressiva diferença entre o valor apontado na perícia prévia e o indicado na 

inicial, o Magistrado determinou a realização de uma nova perícia, tendo a expert apurado o 

valor de R$ 532.200,00 (base agos/2018). Para fins de imissão provisória na posse o valor foi 

depositado pela MSG em 23/08/2018. O juiz considerou a segunda perícia como definitiva, 

tendo sido proferida sentença condenando a MSG ao pagamento de indenização no montante 

de R$ 532.200,00, 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 área descrita na inicial e fixo a quantia de R$ 532.200,00 (quinhentos e trinta e 

dois mil e duzentos reais), válida para agosto de 2018, como valor da indenização, 

devidamente atualizada. {...} conforme entendimento exarado pelo E. STF, no julgamento da 

ADI n.º 2.332/DF, nas desapropriações em que houver perda antecipada da propriedade (caso 

dos autos) incidirão juros compensatórios, à razão de 6% ao ano a partir da efetiva ocupação 

do imóvel, sobre o valor não levantado pelos réus. {...} Condeno a autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais, inclusive honorários de perito, já arbitrados e honorários 

advocatícios, que arbitro em 3% da diferença entre a oferta inicial e o valor da indenização 

ora fixado.” A MSG apelou e o Recurso de Apelação foi parcialmente provido pelo TJSP, que 

descontou da condenação os juros compensatórios. 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 não foi oportunizada às 

partes a apresentação de quesitos a serem esclarecidos na segunda perícia, o que violaria o 

devido processo legal e a ampla defesa. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, 

deliberou que, tendo em vista os argumentos apontados pelo escritório, além da grande 

diferença entre valor ofertado e sentenciado, a MSG deverá interpor recurso especial 

no processo em comento; 4.10. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu 

advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 17.07.2020, que a MSG apresentou 
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oferta inicial de R$ 245.289,23 pela área ARA2FDI-BRP-0431-00 (Base set/2014) e o perito 

apresentou avaliação prévia no valor de R$ 718.000,00 (base maio/2016). Posteriormente foi 

realizada perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 724.000,00 (base 

abri/2019). A sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial fixou como valor 

devido de indenização R$ 724.000,00. Sobre o valor já depositado nos autos, de 

R$ 718.000,00, não incidirão juros compensatórios e nem moratórios. Sobre a quantia 

complementar a ser depositada, incidirá correção monetária pelos índices do TJSP, desde a 

data do laudo e juros de mora de 6% ao ano, a partir do trânsito, ambos a incidirem até a 

realização do depósito. Não foram fixados juros compensatórios. Foi fixado ainda honorários 

de sucumbência no importe de 5% sobre a diferença entre o valor ofertado na inicial e o 

montante da indenização fixada na data do cumprimento voluntário.  Foi interposto recurso de 

apelação em 27/02/2020, contudo, não foi comprovado o recolhimento do preparo quando da 

interposição. A autora foi intimada para recolher em dobro, oportunidade na qual manifestou 

nos autos informado que houve o devido recolhimento do preparo tempestivamente, contudo, 

tão somente não foi comprovado, não havendo que se falar no recolhimento em dobro. O 

relator do recurso, informou que a redação do artigo 1007, §4º é clara ao informar a 

comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, determinado que 

a apelante recolha mais uma vez o preparo, fazendo comprovação da parcela recolhida. Em 

adição, informou que é necessário a realização de mais um recolhimento, tendo em vista: (i) 

De fato, o artigo 1007, §4º do CPC dispõe expressamente acerca da comprovação do 

recolhimento do preparo, não fazendo distinção quanto efetivo recolhimento tempestivamente; 

e (ii) o não recolhimento levará a deserção do recurso de apelação. O Colegiado de 

Diretores, por unanimidade, deliberou pelo pagamento do preparo adicional e aprovou 

a abertura de procedimento administrativo para apuração da responsabilidade da 

Contratada Avalicon, designando, para compor a comissão de averiguação, os 

seguintes membros: Felipe Nunes Suarez, Ricardo Cesar Costa Rocha e Katyani Ogura 

da Silveira, sendo esta designada para ser a Presidente da Comissão. Foi definido o 

prazo de 45 dias para a conclusão do procedimento administrativo em questão; 4.11. A 

Sra. Odenir Nepomuceno, gerente da Auditoria Interna da COPEL,  apresentou-se aos 

Diretores e informou que a auditoria irá iniciar os trabalhos na MSG de uma forma mais 

estruturada, assim mencionou que foi elaborado um plano de trabalho para desenvolvimento 

das atividades, que será apresentado ao Comitê de Auditoria Estatutário da MSG e ao 

Conselho de Administração da MSG. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, tomou 

conhecimento que a Auditoria Interna da COPEL submeterá seu PAINT-2020/2021 ao 

Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho de Administração da MSG; 4.12. A Diretora 

de Administração e Compliance, Sra. Mariceli Schmidt, mencionou que para que sejam 

alienados os bens inservíveis se faz necessário que seja estabelecido qual o procedimento 

para tal, assim a Diretoria ficou de verificar qual a melhor forma de fazê-lo. 

 

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.  
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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  

 

Convidados: 

 

__________________________________           _______________________________ 

Odenir de Oliveira Nepomuceno                            Felipe Nunes Suarez              
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22 Jul 2020, 19:38:41
MARINA LIMA NOGUEIRA Assinou (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email:
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marina@msgtrans.com.br - IP: 179.218.196.247 (b3dac4f7.virtua.com.br porta: 11122) - Documento de
identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2020-07-22T19:38:41-03:00

22 Jul 2020, 20:04:05
FELIPE NUNES SUAREZ Assinou (Conta ffbe6a9d-acae-4bd5-b709-fc54181c6604) - Email: felipe@msgtrans.com.br
- IP: 177.98.75.165 (177.98.75.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 13652) - Documento de identificação informado:
077.004.637-19 - DATE_ATOM: 2020-07-22T20:04:05-03:00

22 Jul 2020, 20:43:07
ODENIR DE OLIVEIRA NEPOMUCENO Assinou - Email: odenir.oliveira@copel.com - IP: 200.195.147.125
(cliente.wod147125.copel.net porta: 39714) - Documento de identificação informado: 496.068.679-00 -
DATE_ATOM: 2020-07-22T20:43:07-03:00

22 Jul 2020, 20:43:44
JOSE JURHOSA JUNIOR Assinou (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email:
jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 187.59.139.130 (187.59.139.130.static.host.gvt.net.br porta: 42502) - Documento
de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2020-07-22T20:43:44-03:00

22 Jul 2020, 20:44:17
MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS Assinou (Conta 9d94ee37-8dc7-4972-b2b0-06a1f5b058cb) - Email:
mariceli.santos@msgtrans.com.br - IP: 191.177.185.57 (bfb1b939.virtua.com.br porta: 34038) - Documento de
identificação informado: 041.946.999-04 - DATE_ATOM: 2020-07-22T20:44:17-03:00

22 Jul 2020, 21:05:59
EDUARDO HENRIQUE GARCIA Assinou - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 179.246.223.126
(179-246-223-126.user.vivozap.com.br porta: 44278) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 -
DATE_ATOM: 2020-07-22T21:05:59-03:00

22 Jul 2020, 23:47:26
JOERLEI CARVALHO ALVES Assinou (Conta 00d3e1b7-d1e1-49e4-bf5e-21bb6400030f) - Email:
joerlei@msgtrans.com.br - IP: 179.167.250.13 (179-167-250-13.user.vivozap.com.br porta: 44112) -
Geolocalização: -23.5565523 -46.6016762 - Documento de identificação informado: 878.777.598-00 - DATE_ATOM:
2020-07-22T23:47:26-03:00

Hash do documento original
(SHA256):a567e46058f7f42a6bbdb18c3dcffc69630551798cea97aefb59e6ef3488872f
(SHA512):19172d0227f801e5eebe161df44f3d5b1958bebe44ed51479876db2c14c52dbafbe1c62f4df6696d9ab463a5d44aaa10e0b4db6604a2d0359691abb07f9d8528

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
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