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I.  DATA, HORA e LOCAL: 19.08.2020, 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: Marina Lima 

Nogueira, escolhidos por unanimidade.  

 

IV. ORDEM DO DIA: 1. Assuntos Gerais: 1.1. Decisão a respeito de interposição de Recurso 

Especial em face do acórdão proferido pelo TJSP, com valor de preparo de R$ 194,12,  que 

negou provimento ao recurso de apelação da MSG, que confirmou a sentença de 1ª instância 

nos autos da ação de constituição de servidão administrativa n. 1007651-07.2016.8.26.0099 

ajuizada pela MSG em face de Edna Focaccia e outros, que tem por objeto a área SEC500-

BRP-0001-00, fixando o valor de R$ R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) (Base 

abr/2018), a título de indenização. Prazo para interposição do recurso: 24/08/2020; 1.2. 

Decisão a respeito de apresentação de Recurso Especial no processo 1005541-

24.2016.8.26.0038, proposto pela MSG em face de Espólio de Arnaldo Lima e Outros, 

destinado ao Superior Tribunal de Justiça, com valor de preparo de R$ 194,12, contra acórdão 

que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pela MSG. Prazo fatal 

para interposição do recurso: 28/08/2020; 1.3. Decisão a respeito de apresentação de 

Recurso Especial no processo 1000697-42.2016.8.26.0681, proposto pela MSG em face de 

PRIMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA, destinado ao Superior Tribunal de 

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

de apelação MSG, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa, na qual foi 

condenada a realizar o pagamento do valor de R$ 373.000,00 a título de indenização e 

honorários de sucumbência no importe de 2% sobre a diferença atualizada do valor ofertado 

na inicial e a indenização fixada. Prazo para interposição do recurso: 27/08/2020; 1.4. Decisão 

a respeito de apresentação de Recurso Especial no processo 1001321-39.2016.8.26.0666, 

proposto pela MSG em face de TRÊS AUGUSTOS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, 

destinado ao Superior Tribunal de Justiça, com valor de preparo de R$ 194,12, contra acórdão 

que denegou provimento ao recurso de apelação MSG, nos autos da ação de constituição de 

servidão administrativa, na qual foi condenada a realizar o pagamento do valor de 

R$ 472.978,80  a título de indenização, bem como honorários de sucumbência no importe de 

4% sobre a diferença atualizada do valor ofertado na inicial e a indenização fixada. Prazo para 

interposição do recurso: 24/08/2020; 1.5. Decisão a respeito de apresentação de Recurso 

Especial no processo 1002631-22.2017.8.26.0286, proposto pela MSG em face de Isaías 

Cavanha Júnior 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: 02/09/2020; 1.6. Decisão a respeito de 

liberação de pagamento para a Contratada Schneider, Contrato MSG.018/2019, que não 

apresentou a certidão de regularidade com o FGTS válida; 1.7. Informação sobre aprovação 

da minuta do aditamento ao Contrato MSG.001/2014.  
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V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) Assuntos Gerais: 1.1. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado 

Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 10.08.2020, que a MSG apresentou a oferta 

inicial de R$ 43.225,22  pela área. SEC500-BRP-0001-00. Foi deferida a imissão provisória 

mediante o depósito do valor ofertado na inicial determinando ainda a realização de perícia 

prévia. Foi realizado o deposito do valor ofertado em 17/10/2016 e o mandado de imissão 

provisória na posse foi cumprido em 26/10/2016. A parte ré agravou da referida decisão, tendo 

sido dado provimento para suspender a imissão provisória na posse até a realização de 

perícia prévia. Realizada perícia prévia, foi indicado o montante de R$ 633.000,00 (base 

mar/2017). Foi realizado o depósito do valor complementar em 23/01/2018 a fim de possibilitar 

a imissão provisória na posse. Novo mandado de imissão provisória posse cumprido em 

05/02/2018. Realizada perícia definitiva, indicou o valor de R$ 340.000,00 (trezentos e 

quarenta mil reais), Base abr/2018, a título de indenização. Sobreveio sentença que acolheu 

a perícia definitiva, julgando procedente os pedidos para constituir a servidão administrativa e 

imitir a autora na posse definitiva do imóvel, condenando-a pagar o valor da indenização 

apurado na perícia, com correção e juros de mora e compensatórios de 6% (seis por cento) 

ao ano, nos termos das súmulas 69 e 70 do STJ. Fixou ainda honorários de sucumbência no 

importe de 3% (três por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da 

condenação. Foi interposto recurso de apelação por ambas as partes, aos quais foram negado 

provimento pelo TJSP, que proferiu acordão confirmando a sentença e majorando os 

honorários de sucumbência para 4% (quatro por cento) da diferença entre o valor ofertado e 

a condenação.  Em adição, informou que, cabível a interposição de recurso especial, tendo 

em vista: (i) violação aos artigos 23, §1º e 27 do Decreto-Lei 3.365/1941; (ii) enriquecimento 

ilícito da parte requerida. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela 

apresentação de Recurso Especial no processo em comento; 1.2. O escritório Sgarbi & 

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

10/08/2020, que a MSG apresentou oferta inicial de R$ 580.466,18 (base set/2014) e o perito 

apresentou avaliação prévia no valor de R$ 1.029.915,00 (base nov/2016), montante 

depositado judicialmente em 25 de novembro de 2016. Posteriormente foi realizada perícia 

definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 854.417,10 (base ago/2017). 

Posteriormente, foi realizada nova perícia, encontrando o valor de R$ 2.700.00,00 (base 

dez/2017). Após o processamento em 2ª instância, foi determinada nova perícia que 

encontrou o valor de R$ 1.392.500,00 (base jul/2019). A sentença, contra a qual foi interposto 

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

de R$ 1.503.301,85 (montante encontrado na perícia acrescido do “valor relativo à 

erradicação da cana de açúcar” na importância de R$ 110.800,00, nos seguintes termos: “Isto 

posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e 

o faço para declarar a servidão de passagem na área delimitada (fls. 1077), e condenar a 

requerente ao pagamento de indenização no valor de R$1.503.301,85, pela ocupação do 

imóvel, observados os seguintes critérios: A) a correção monetária incidirá sobre o principal a 

partir do laudo, e deverá observar os índices da tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo; B) os juros compensatórios de 12% ao ano serão computados desde a data da 

ocupação, até a data do pagamento; C) juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a contar 
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do trânsito em julgado da sentença (Súmula 70 STJ) até o efetivo pagamento. Condeno a 

requerente ainda ao pagamento dos honorários periciais, reembolso das custas e despesas 

processuais, corrigidas monetariamente desde o efetivo desembolso, e honorários 

advocatícios os quais fixo em 5% sobre a diferença entre o valor proposto e o valor arbitrado, 

atualizado.”. A MSG apelou e o Recurso de Apelação foi provido parcialmente. Em adição, 

informou que, cabível a interposição de recurso especial, com fundamento na (i) violação os 

artigos 23, §1º e 27 do Decreto-Lei 3.365/1941 (ii) o laudo pericial contém vícios encontrados 

por nossos assistentes técnicos. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou 

pela apresentação de 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 

12.08.2020, que a MSG apresentou oferta inicial de R$ 151.131,29 (base set/2014) pela área 

pela área ITTBTA-LOU-0021-00. Realizada perícia prévia, foi indicado o valor de 

R$ 510.402,06 (base set/2016) o qual foi impugnado pela autora. Determinada a realização 

de nova perícia, foi indicado o montante de R$ 373.000,00 (base abril/2017). O referido valor 

foi depositado nos autos em 05/05/2017, a fim de possibilitar a imissão provisória na posse, 

que foi cumprida em 06/08/2018. A segunda perícia foi acolhida como definitiva, tendo sido 

proferida sentença que julgou procedente o pedido do autor para constituir a servidão 

administrativa, fixando a quantia de R$ 373.000,00 (trezentos e setenta e três mil reais), 

calculada para abril de 2017, a título de indenização. Fixou ainda honorários de sucumbência 

no importe de 2% sobre a diferença do valor ofertado na inicial corrigido e a indenização 

fixada. Autorizou o levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor incontroverso, mediante 

o cumprimento dos requisitos do artigo 34 do Decreto-Lei 3.365/1941. Foram opostos 

embargos de declaração arguindo omissão quanto à expressa previsão de utilização dos 

acessos adjacentes, a fim de viabilizar as obras, aos quais foi dado provimento para constar 

expressamente o direito de penetração. Foi interposto recurso de apelação na qual foi 

impugnado o laudo pericial, tendo sido alegado a violação às normas técnicas pertinentes, 

com a utilização de amostragem inadequada, incompatibilidade dos elementos amostrais, 

elevado percentual de servidão, das negociações realizadas na área e da avaliação dos 

eucaliptos. Foi proferido acórdão afastando as alegações da autora, negando provimento ao 

recurso de apelação. Em adição, informou não ser cabível a interposição de Recuso Especial, 

tendo em vista 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 superiores; (ii) As matérias arguidas em sede de apelação referem-se, tão somente, 

à questões de fato, o que impede a revisão pelo STJ em razão da súmula n. 7, bem como que 

a arguição de novas materiais, ainda que concernente à eventual violação à lei federal não 

estarão pré-questionadas, impedindo a admissibilidade do recurso; (iii) A interposição de 

Recurso pode majorar os honorários sucumbenciais, trazendo maior dispêndio à MSG. O 

Colegiado de Diretores, por unanimidade, tendo em vista os argumentos trazidos pelo 

advogado responsável pelo acompanhamento processual, deliberou pela não 

apresentação de Recurso Especial no processo em comento; 1.4. O escritório Sgarbi & 

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

12.08.2020, que a MSG apresentou oferta inicial de R$ 110.134,63 pelas áreas ARA2FDI-

ARN-0264-00 e ARA2ITT-ARN 0258-00. Realizada perícia prévia, tendo o expert realizado 

dois cálculos distintos para determinar o valor total da indenização. O primeiro considerou a 
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receita líquida da cultura do mogno apurando o valor de R$ 630.211,32 e o segundo 

considerou os investimentos e custos auferidos para implantação da cultura, apurando o valor 

de R$ 166.360,26. Tendo em vista que o laudo prévio apontou dois valores, ambos 

impugnados pela autora, a MSG requereu que o juízo arbitrasse o valor a ser depositado a 

fins de imissão na posse. Nesse sentindo foi determinada realização de nova perícia, que 

indicou o valor de R$ 253.033,65 (duzentos e cinquenta e três mil reais e sessenta e cinco 

centavos) (base agosto/2016), que foi impugnado pela autora. Em que pese não concordar 

com o valor ofertado indicado no laudo pericial, tendo em vista a urgência que emana o caso, 

o referido valor foi depositado nos autos em 29/01/2018, a fim de possibilitar a imissão 

provisória na posse, que foi cumprida em 30/07/2018. Posteriormente foi realizada perícia 

judicial definitiva que concluiu que o justo valor indenizatório é de R$ 472.978,80 

(quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) (base 

maio/2019), que foi impugnado pela autora. Foi proferida sentença que julgou procedente o 

pedido do autor para constituir a servidão administrativa, fixando a quantia de R$ 472.978,80 

(quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), 

calculada para maio de 2019, a título de indenização. Fixou ainda honorários de sucumbência 

no importe de 4% sobre a diferença do valor ofertado na inicial corrigido e a indenização 

fixada. Foi interposto recurso de  apelação na qual foi impugnado o laudo pericial, tendo sido 

alegado a violação às normas técnicas pertinentes, com a utilização de amostragem 

inadequada, supervalorização do valor unitário apresentando para terra nua, exorbitante 

discrepância em relação aos levantamentos feitos pelo instituto da economia agrícola do 

estado de São Paulo, inclusão do custo de benfeitorias para cálculo do valor da terra nua, 

bem como a inclusão no cálculo indenizatório de valores referentes ao mogno africano. Foi 

proferido acórdão afastando as alegações da autora, negando provimento ao recurso de 

apelação. Em adição, informou que cabível a interposição de recurso especial, tendo em vista 

que (i) foram violados os artigos 23, §1º e 27 do Decreto-Lei 3.365/1941 (ii) o laudo pericial 

contém vícios encontrados por nossos assistentes técnicos. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, deliberou pela apresentação de Recurso Especial no processo em 

comento; 1.5. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado Bruno Alvim, 

informou, por e-mail enviado em 13/08/2020, que a MSG apresentou oferta inicial de 

R$ 96.714,96 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de 

R$ 1.779.807,24 (base jun/2017). Posteriormente foi realizada perícia definitiva em que foi 

encontrado pelo perito o valor de R$ 1.793.935,17 (base nov/2018), sendo tal quantia 

depositada judicialmente pela MSG em 06/12/2018. A sentença, contra a qual foi interposto 

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

de R$ 1.793.935,17, se deu nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para: 1) CONSTITUIR e 

incorporar ao patrimônio da autor aos 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$1.793.935,17 (um milhão, setecentos e noventa e três mil, novecentos e trinta e cinco reais 

e dezessete centavos), valor que já se encontra depositado às fls. 702 dos autos. Como 

explanado acima, determino a substituição do polo passivo, inclusive no Distribuidor, dele 
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excluindo-se o falecido corréu ISAÍAS CAVANHA e incluindo-se, no seu lugar, as herdeiras 

ROSANGELY DE CÁSSIA CAVANHA CORSI e ROSINEY DE FÁTIMA CAVANHA ROSSI. 

Anote-se. 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.”. A MSG interpôs Apelação e ao recurso foi negado provimento, 

majorando ainda os honorários advocatícios para 1,5% sobre a diferença entre o valor 

proposto e o valor arbitrado. 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 violação aos artigos 23, §1º e 27 do Decreto-Lei 3.365/1941. O 

Colegiado de Diretores, por unanimidade, tendo em vista a grande diferença entre valor 

ofertado e valor sentenciado, bem como a possibilidade de apontar a violação aos 

artigos mencionados pelo advogado que acompanha o processo, deliberou pela 

apresentação de Recurso Especial no processo em comento; 1.6. O Diretor de Contratos, 

Sr. Eduardo Garcia, informou que a empresa não apresentou a certidão de regularidade com 

o FGTS válida, para fins de recebimento do pagamento. Contudo, mencionou que a empresa 

informou que a indisponibilidade da certidão se deu por ter havido parcelamento do 

recolhimento do FGTS em 6 parcelas (de julho a dezembro). A Schneider efetuou o 

pagamento das parcelas 1 e 2, enviando os comprovantes para a MSG, contudo a Caixa 

Econômica ainda não deu baixa nas parcelas, o que impede a emissão da certidão, vez que 

a Schneider só conseguirá resolver a questão em uma agência física, mas o atendimento a 

empresas está suspenso, em virtude da pandemia. Assim, solicita a aprovação da Diretoria 

Executiva para a liberação do pagamento, mesmo com a certidão de regularidade vencida. O 

Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela aprovação da liberação do 

pagamento do Contrato MSG.018/2019 e solicitou que a empresa seja notificada para 

apresentação da certidão válida; 1.7. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou 

que foi definido, junto ao Consórcio GRID Solutions/ETE, a minuta final do aditamento, tendo 

sido aprovada a minuta elaborada pela MSG, sem apresentação de anexos ao aditivo. O 

Diretor de Contratos, Sr. Eduardo Garcia, mencionou que como a consorciada ETE está com 

certidão de regularidade com a fazenda vencida, será necessário notificar o consórcio, 

estabelecendo prazo para entrega da certidão válida.  

 

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 
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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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19 Aug 2020, 12:26:27
Lista de assinatura iniciada por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email:
marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-08-19T12:26:27-03:00

19 Aug 2020, 12:26:43
MARINA LIMA NOGUEIRA Assinou (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email:
marina@msgtrans.com.br - IP: 179.218.196.247 (b3dac4f7.virtua.com.br porta: 26844) - Documento de
identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2020-08-19T12:26:43-03:00

19 Aug 2020, 14:17:46
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: 40096) - Documento de

8 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 19 de agosto de 2020, 19:19:38



identificação informado: 041.946.999-04 - DATE_ATOM: 2020-08-19T14:17:46-03:00

19 Aug 2020, 14:22:00
JOSE JURHOSA JUNIOR Assinou (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email:
jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 187.68.26.102 (187-68-26-102.3g.claro.net.br porta: 18768) - Geolocalização:
-15.8241182 -47.9277854 - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM:
2020-08-19T14:22:00-03:00

19 Aug 2020, 15:45:44
JOERLEI CARVALHO ALVES Assinou (Conta 00d3e1b7-d1e1-49e4-bf5e-21bb6400030f) - Email:
joerlei@msgtrans.com.br - IP: 186.220.198.34 (badcc622.virtua.com.br porta: 10854) - Documento de identificação
informado: 878.777.598-00 - DATE_ATOM: 2020-08-19T15:45:44-03:00

19 Aug 2020, 18:46:56
EDUARDO HENRIQUE GARXIA Assinou - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 177.25.195.193
(ip-177-25-195-193.user.vivozap.com.br porta: 46434) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 -
DATE_ATOM: 2020-08-19T18:46:56-03:00

Hash do documento original
(SHA256):03354d22425c2502bb92dc88711619089681ef8b9d12f26141a9787f55836531
(SHA512):833f415fc27239b0a355bc525febd906f4d5c3aa5868ccb3b9e4f61b38f81ac983eb4bd060029c961079703b5221020b2e4de755a2e87f2eca144957d7ea49b5
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