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I.  DATA, HORA e LOCAL: 25.08.2020, às 16h, 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. PRD MSG.076/2020 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar a 

contratação de empresa  seguradora para emissão de apólice de seguro, na modalidade 

Seguro de Responsabilidade Civil de  Administradores (Directors & Officers) da Mata de Santa 

Genebra Transmissão S.A., para   Conselheiros, Diretores e/ou Administradores de Sociedade 

Comercial (Directors and Officers Liability Insurance – D&O). O valor máximo global da 

Licitação será R$ 278.143,54 (duzentos e setenta e oito mil, cento e quarenta e três reais e 

cinquenta e quatro centavos). O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses; 2. 

PRD MSG.077/2020 - Aprovar em seu nível de competência e encaminhar para aprovação 

do Conselho de Administração da Sociedade, a Política de Segurança da Informação da Mata 

de Santa Genebra Transmissão S.A; 3. Assuntos Gerais: 3.1. Decisão a respeito de 

apresentação de Agravo de Instrumento no processo de cumprimento de sentença n. 

0002947-49.2019.8.26.0038, proposto pela Usina Santa Lúcia S/A em face da MSG, com 

valor de preparo de R$ 276,10, em face de decisão que homologou cálculo da parte 

exequente. Prazo fatal para interposição do recurso: 28/08/2020; 3.2. Decisão a respeito de 

apresentação de Apelação no processo 1000362-86.2017.8.26.0099, proposto pela MSG em 

face de Espolio de Bortolo Frare e Outros, destinado ao Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, com valor de preparo de R$ 7.178,16, contra sentença que julgou parcialmente 

procedente a Ação de Constituição de Servidão Administrativa Fundada em Declaração De 

Utilidade Pública proposta pela MSG. Prazo fatal para interposição do recurso: 04/09/2020; 

3.3. Decisão a respeito de pagamento de valores referentes a atualização monetária no 

processo 1001588-14.2016.8.26.0471, proposto pela MSG em face de Luiz Carlos Sanvitto 

Filho e outro. Prazo fatal para manifestação: 01/09/2020; 3.4. Decisão a respeito de depósito 

para garantia do juízo no processo 0000614-68.2020.8.26.0498, proposto em face da MSG 

por Cassiano Terra Simão, que tramita perante a Vara Única do Foro de Ribeirão Bonito. Prazo 

fatal para apresentação do depósito: 04/09/2020; 3.5. Decisão a respeito do pagamento de 

honorários periciais complementares no processo 1000399-56.2016.8.26.0582, proposto pela 

MSG em face de Antonio Colitti e Eunice Possas Feitosa Colitti, destinado à realização de 

perícia definitiva, cujo pagamento dos honorários ficou a cargo da autora. Foi indicado o valor 

total de R$ 7.380,00, a título de honorários periciais, já tendo a autora realizado o pagamento 

de 50%. Assim, necessário a complementação do valor de R$3.690,00. Prazo para realizar 

depósito dos honorários complementares: 03/09/2020; 3.6. Decisão a respeito de pagamento 

de honorários periciais complementares no processo 1001023-90.2016.8.26.0296, proposto 

pela MSG em face de Usina Maluf S/A Açúcar e Álcool e outros, destinado à realização de 

perícia definitiva, cuja produção foi requerida pela autora. Foi indicado o valor de 
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R$ 25.450,00, a título de honorários periciais complementares, destinados à realização de 

levantamento topográfico. Prazo para realizar depósito dos honorários complementares: 

04/09/2020.  

 

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG.076/2020 – O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, mencionou que se 

trata de contratação de seguro D&O para os executivos da MSG. Contudo mencionou que o 

mercado está muito retraído para esse tipo de seguro, então foram cotadas várias empresas 

seguradas, mas a maior parte delas respondeu informando não ter interesse na prestação do 

seguro, gerando um custo significativo no valor das apólices. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, aprovou a PRD MSG.076/2020; 

 

2) PRD MSG.077/2020 - A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, realizou uma apresentação sobre a Política de Segurança da Informação, 

mencionando seu objetivo e diretrizes, para que, a partir dela, a MSG possa desenhar as 

políticas internas relacionadas à LGPD e à segurança e tratamento das informações para 

terceirizados. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou, em seu nível de 

competência, a PRD MSG.077/2020 e seu encaminhamento ao Conselho de 

Administração; 

 

3) Assuntos Gerais: 3.1. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado 

Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 17/08/2020, que foi iniciado cumprimento de 

sentença pela Usina Santa Lúcia S/A em face da MSG, na qual a exequente requereu o 

pagamento da condenação no valor de R$ 52.819,84. Em sede impugnação ao cumprimento 

de sentença, a MSG alegou excesso de execução, sob o fundamento de que o valor 

apresentado estaria em superior ao devido em R$ 3.617,03. Foi determinado a conferência 

dos cálculos pela contadoria do juízo que se manifestou informando que os cálculos da 

exequente estão corretos. Ato contínuo foi proferido despacho homologando o cálculo da 

exequente, determinando a expedição de levantamento em favor da exequente. Em adição, 

informou que, (i) a contadoria do juízo após analisar as memórias de cálculo informou que os 

cálculos da exequente estão corretos, então, a reversibilidade do julgado é remota; (ii) no 

mais, em que pese haver a possibilidade de pagamento de saldo remanescente não será uma 

valor expressivo, visto que o valor executado já se encontra depositado em juízo, uma vez 

que a exequente apresentou o incidente em 06/2019 e a MSG garantiu o juízo em 08/2019. 

O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela não apresentação de Agravo 

de Instrumento no processo em comento; 3.2. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa 

de seu advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 17/08/2020, que a MSG 

apresentou oferta inicial de R$ 59.550,76 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação 

prévia no valor de R$ 183.170,00 (base ago/2017), montante depositado judicialmente pela 

MSG em 26/01/2018. Posteriormente foi realizada perícia definitiva em que foi encontrado 

pelo perito o valor de R$ 180.000,00 (base ago/2017). A sentença, que julgou parcialmente 

procedentes os pedidos para INSTITUIR a servidão administrativa de passagem, fixando 

“como valor de indenização o montante de R$ 179.454,00 (cento e setenta e nove mil, 
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quatrocentos e cinquenta e quatro reais) atualizado para março de 2020 (fls. 480). 

Considerando o depósito prévio em 26/01/2018, conforme documento de fls. 365, em valor 

superior ao fixado, tem-se por concretizado o pagamento do valor devido na época da imissão 

na posse. O valor depositado em juízo é prévio pagamento da indenização. Assim, ocorrendo 

o pagamento, não há incidência de juros sobre esse valor. O pagamento antecipado dispensa 

incidência de juros moratórios, compensatórios e de correção monetária, que resultam da 

própria remuneração da conta judicial, nos termos da Súmula n. 179 do C. Superior Tribunal 

de Justiça (...). Condeno o expropriante a pagar as despesas processuais e honorários 

advocatícios do Procurador dos requeridos, estes fixados em 5% sobre a diferença entre a 

oferta inicial e a indenização fixada, ambas corrigidas”. Em adição, informou que, (i) cabível a 

interposição do recurso de apelação, tendo em vista que o valor apurado em perícia é 

demasiadamente superior ao ofertado pela MSG; (ii) o valor fixado à título de honorários 

advocatícios foi fixado no percentual máximo previsto no artigo 27, §1º do Decreto Lei no 

3.365/41. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela apresentação de 

Apelação no processo em comento; 3.3. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de 

seu advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 25/08/2020, que a MSG foi 

intimada pela perita Carla Roberta Abreu Nicolau para levantamento do valor remanescente 

dos honorários periciais definitivos estimados em setembro/2018, no valor de R$ 2.180,00. O 

valor remanescente foi depositado pela MSG no dia 07/05/2020. Ato continuo a perita 

manifestou nos autos requerendo a verificação do valor da correção monetária dos honorários 

definitivos, tendo em vista o lapso entre a fixação e o pagamento. Foi determinado cálculo 

pela contadoria que apurou a diferença atualizada de R$ 118,29 (cento e dezoito reais e vinte 

e nove centavos). A autora foi intimada sobre os cálculos. Após análise dos cálculos, foi 

verificado que os mesmos se encontram corretos e de acordo com a tabela do TJSP. Em 

adição, informou que, (i) devido ao lapso temporal entre a fixação dos honorários e o 

pagamento, a atualização monetária é pertinente; (ii) o valor apurado pela contadoria do juízo 

se encontra correto com os valores de atualização monetária disponíveis no site do TJSP; (iii) 

recomenda a concordância com os cálculos e o pagamento do valor indicado. O Colegiado 

de Diretores, por unanimidade, deliberou pelo pagamento da atualização monetária no 

processo em comento; 3.4. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado 

Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 25/08/2020, que foi proposto em face da MSG, 

cumprimento de sentença nº 0000614-68.2020.8.26.0498, requerendo o exequente o 

pagamento do valor remanescente da condenação, tendo em vista que nos autos principais 

nº 1000862-56.2016.8.26.0498 houve a condenação no valor de R$ 234.421,00, e houve 

depósito para fins de imissão na posse no valor de R$ 219.107,00. Sendo assim, o exequente 

requereu em seu cumprimento de sentença o valor total de R$ 55.740,92 (cinquenta e cinco 

mil, setecentos e quarenta reais e noventa e dois centavos). Em adição, informou que, (i) 

realizados os cálculos, os valores encontrados pelo exequente em sua peça inicial, se 

encontram corretos, restando impugnação apenas acerca da atualização do depósito prévio, 

eis que não houve levantamento nos autos principais; e (ii) necessário depósito do valor 

requerido para garantia do juízo e apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, 

tendo em vista que, se não realizado, poderá gerar bloqueio de bens da MSG via BACENJUD. 

O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pelo pagamento de depósito para 

garantia do juízo no processo em comento; 3.5. O escritório Sgarbi & Magalhães, na 
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pessoa de seu advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 25/08/2020, que a 

MSG apresentou oferta inicial de R$ 43.022,48 pela servidão a ser instituída na faixa de 

ITTBTA-SMA-0219-00. (base set//2014). Foi realizada perícia prévia que indicou o valor de 

R$ 53.419,52 (base jul/2016).  Foi realizado o depósito judicial do referido valor de 

R$ 53.419,52 em 26 de agosto de 2016, já tendo sido cumprida a imissão provisória na posse. 

Foi determinada a realização de perícia definitiva, cuja estimativa de honorários periciais foi o 

valor de R$ 7.380,00, tendo sido inicialmente determinado rateio do valor entre as partes. A 

MSG havia depositado à título de honorários periciais, conforme determinação do juízo, o 

valor de R$ 3.690,00, correspondentes a 50% da estimativa apontada pelo perito. 

Posteriormente, em razão do requerido não ter realizado o pagamento de sua cota parte dos 

honorários, o juízo declarou preclusa a prova, homologando o laudo pericial prévio, 

oportunidade na qual a autora requereu a devolução dos valores pagos anteriormente, o que 

foi efetivado. Tal determinação foi impugnada pela parte adversa, tendo o juízo acolhido a 

impugnação para determinar que o ônus do pagamento integral seria da autora. Sendo assim, 

foi determinado o pagamento de mais R$ 3.690,00 à título de honorários periciais para 

realização da perícia definitiva, que já foi solicitado e pago nos autos. Contudo, em razão do 

levantamento anterior da quantia de R$ 3.690,00, necessário realizar novo pagamento, a fim 

de ser realizado o depósito integral da estimativa dos honorários periciais. Em adição, 

informou que necessário o depósito dos honorários periciais complementares, tendo em vista: 

(i) Faz-se necessário a realização de perícia definitiva, tendo em vista a discordância do 

requerido quanto à perícia prévia já realizada e eventual homologação de perícia prévia pode 

ser motivo de anulação de sentença. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, 

deliberou pelo pagamento da complementação aos honorários periciais no processo 

em comento; 3.6. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado Bruno Alvim, 

informou, por e-mail enviado em 25/08/2020, que a MSG apresentou oferta inicial de 

R$ 2.232.164,53  pela servidão a ser instituída nas 17 (dezessete) faixas de terreno objetos 

da ação (base set//2014). Não foi indicado na inicial as matriculas dos imóveis que serão 

impactados pelas faixas de servidão, tendo em vista que os requeridos se negaram a fornecer 

as informações necessárias. Foi realizada perícia prévia que indicou o valor de 

R$ 2.650.953,00 (base jun/2016), contudo não verificou efetivamente os imóveis que seriam 

impactados pelas faixas. Foi requerido pela autora a realização de perícia definitiva, deferida 

pelo juízo, tendo o perito nomeado informado a necessidade de apoio de outro profissional, 

considerando o levantamento topográfico a ser realizado e eventual indenização por jazida de 

minério na faixa de servidão, indicado o valor de R$ 81.270,00 (oitenta e um mil duzentos e 

setenta reais) a título de honorários periciais, já incluso os honorários dos auxiliares. Após 

discordância da autora quanto aos honorários periciais, o juízo fixou o valor dos honorários 

no montante de R$ 27.000,00, tendo sido dado vista ao perito que, por sua vez, concordou 

com o valor como importância provisória, reiterando a necessidade de profissional auxiliar, 

que poderá gerar honorários complementares. A autora já realizou o depósito do valor de 

R$ 27.000,00. Intimado para iniciar os trabalhos, o perito reiterou a necessidade de 

levantamento topográfico, a ser realizado por profissional auxiliar, indicado o valor de 

R$ 25.450,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais) a título de honorários 

complementar. O referido valor foi impugnado novamente, oportunidade na qual o perito falou 

expressamente que havia aceitado o valor de R$ 27.000,00 a título de importância provisória 
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e que havia necessidade de parecer de auxiliares técnicos. Em razão da complexidade dos 

trabalhos, o tempo a ser despendido e o trabalho adicional, o juízo reputou a quantia 

complementar indicada pelo perito como razoável, homologando os valores e determinando 

que a MSG realize o pagamento. Em adição, informou que necessário o depósito dos 

honorários periciais complementares, tendo em vista: (i) De fato, não houve indicação das 

matriculas impactadas pela faixa de servidão e nem a individualização do referido impactado 

conforme cada faixa de servidão; (ii) Faz-se necessário a identificação dos imóveis, bem como 

individualização das matriculas que serão impactadas por cada faixa de servidão a fim de 

permitir a averbação da servidão ao final da ação; (iii) o perito nomeado, ao concordar o valor 

fixado pelo juízo, informou expressamente tratar-se de honorários provisórios, bem como 

destacou a  necessidade de profissional auxiliar para realização de levantamento topográfico, 

com a ocorrência de honorários complementares. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, deliberou pelo pagamento dos honorários periciais complementares no 

processo em comento. 

 

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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