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I.  DATA, HORA e LOCAL: 11.09.2020, às 17h, 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.081/2020 – Aprovar o Aditamento n.º 003 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 reestabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato no valor adicional de 

R$ 16.169,56 (dezesseis mil e cento e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). O 

Contrato, que tem valor global atual de R$ 355.341,45 (trezentos e cinquenta e cinco mil, 

trezentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos), com a celebração do aditivo 

em questão, passará ao valor total de R$ 371.511,01 (trezentos e setenta e um mil, quinhentos 

e onze reais e um centavo); 2. Assuntos Gerais: 2.1. Decisão a respeito de apresentação de 

Apelação no processo 1002985-96.2016.8.26.0281, proposto pela MSG em face de  Bari 

Investimentos Eireli ME e outros, destinado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

com valor de preparo de R$ 34.580,00, contra sentença que julgou procedente os pedidos 

iniciais da MSG, fixando a título de indenização o valor de R$ 864.500,00. Prazo para 

interposição do recurso: 18/09/2020. Valor do preparo: R$ 34.580,00; 2.2. Comissões de 

Averiguação.  

 

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG.081/2020 – O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que se trata 

de proposta de inclusão de serviço efetivamente prestado pela Contratada, com a orientação 

e aprovação da MSG, e foi necessário para viabilizar a energização da LT Itatiba-Bateias. O 

Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.081/2020, contudo 

limitou o valor do aditamento a R$ 15.763,96 (quinze mil, setecentos e sessenta e três 

reais e noventa e seis centavos), vez que não considerou os valores referentes à 

Locação do Veículo e Refeição, que, com taxa de administração, somam R$ 405,60, por 

entender que a documentação apresentada não foi considerada válida. Ademais, 

solicitou à Diretoria Técnica que faça uma avaliação da responsabilidade em razão do 

custo adicional, ora aprovado, e apresente a avaliação na próxima Reunião de Diretoria;  

 

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

Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 08/09/2020, que a MSG ofertou o valor inicial 

de R$ 178.115,60 (Base set/2014), pelas faixas ITTBTA-ITT-0017-02 e ITTBTA-ITT-0017-03. 

Realizada perícia prévia, foi identificado o valor de R$ 585.800,00 (base dez/2016), o qual foi 
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impugnado pela autora. Contudo, para fins de imissão provisória na posse, procedeu-se com 

o depósito do valor indicado em 21/12/2016, sendo que a imissão foi cumprida somente em 

16/02/2018.Realizada perícia definitiva, o perito indicou o montante de R$ 864.500,00 para 

fevereiro de 2018, data da imissão provisória na posse, com o qual a autor também discordou. 

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para constituir a 

servidão administrativa das áreas descritas na inicial em favor da autora, condenando-a ao 

pagamento do valor de R$ 864.500,00, válido para 02/2018, data da imissão na posse. 

Considerando o depósito anteriormente realizado, determinou o pagamento do valor restante 

(R$ 864.500,00 subtraindo o montante já depositado de R$ 585.800,00 corrigido do depósito 

até a imissão na posse em 02/2018). Apurada a diferença, determinou a correção monetária 

pelos índices do TJPSE desde a imissão provisória na posse até a data do pagamento, sobre 

o qual incidirão juros moratórios de 6% ano, a partir do trânsito em julgado, e juros 

compensatórios de 6%, a contar da imissão provisória. Previu que os valores já depositados 

nos autos deverão ser abatidos da quantia total devido e fixou honorários de sucumbência no 

importe de 1% (um por cento) entre a diferença entre o valor ofertado e fixado em juízo. Em 

adição informou que cabível o recurso de apelação para:  (i) impugnar o valor acolhido pelo 

juízo, indicado no laudo pericial, conforme as impugnações ao laudo apresentados pela 

autora, notadamente quanto à classificação da área como residencial e não rural; índices 

equivocados de seccionamento do imóvel e desvalorização do remanescente; ausência de 

utilização como amostra para pesquisa de mercado, dos valores de transações já realizadas 

pela autora para outras faixas de terreno na região; metodologia inadequada e inobservância 

da NBR 14653-3. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela 

apresentação de Apelação no processo em comento; 2.2. A Diretora de Administração e 

Compliance, Sra. Mariceli Schmidt, informou que a DAC estabeleceu controle a fim de 

monitorar instauração de comissão de averiguação, bem como os prazos definidos para a 

apresentação da conclusão das análises realizadas por tais comissões. Atualmente a MSG 

possui 8 comissões de averiguação em andamento (processos 2019.01015, 2019.01016, 

2019.01017 2019.01020, 2019.01021, 2020.01009, 2020.01017 e 2020.01019). Com base no 

controle estabelecido, foi identificada a necessidade de indicação de (i) Presidente para a 

comissão 2020.01017. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, indicou, como 

Presidente para compor a comissão de averiguação do Procedimento Administrativo 

2020.01017, a assistente de Diretoria, Sra. Tatiana Emy Saimi; (ii) de membro para compor 

a comissão 2019.01020. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, indicou, como 

membro para compor a comissão de averiguação do Procedimento Administrativo 

2019.01020, o assistente de Diretoria, Sr. Alexandre Zandona; (iii) de Presidente para 

compor a comissão 2020.01009. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, indicou, 

como Presidente para compor a comissão de averiguação do Procedimento 

Administrativo 2020.01009, a assistente de Diretoria, Sra. Tatiana Emy Saimi;  (iv) Em 

razão do controle implementado, foi identificado que a Comissão de Averiguação referente ao 

processo 2019.01021 (IRRF) emitiu o seu relatório final em março de 2020, porém até o 

momento o mesmo não foi apresentado à Diretoria Reunida, sendo que a DAC solicitou aos 

membros da comissão que providenciem o envio do material bem como a apresentação das 

análises em REDIR próxima; e (v) a Diretoria de Administração e Compliance solicitou 

retificação: a) do item 1.2 da Ata da REDIR 031/2020, de 16.06.2020, onde se lê: “O 
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Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a suspensão do prazo para conclusão do 

Processo Administrativo 2019.1020, a partir de 17.03.2020 até 31.07.2020, retomando a 

contagem do prazo em 01.08.2020, e a prorrogação do prazo para conclusão do processo 

administrativo em 30 (trinta) dias.” Leia-se: “ O Colegiado de Diretores, por unanimidade, 

aprovou a suspensão do prazo para conclusão do Processo Administrativo 2019.01017, a 

partir de 17.03.2020 até 31.07.2020, retomando a contagem do prazo em 01.08.2020, e a 

prorrogação do prazo para conclusão do processo administrativo em 30 (trinta) dias.”; b) b.1. 

do item 4.3 da Ata da REDIR 047/2020 de 01.09.2020, no Item IV, “ordem do dia”, onde se lê: 

“4.3. Indicação de membro para compor a Comissão de Averiguação do Procedimento 

Administrativo 2020.01015 e indicação do presidente da Comissão.” Leia-se: “4.3. Indicação 

de membro para compor a Comissão de Averiguação do Procedimento Administrativo 

2020.01019 e indicação do presidente da Comissão.”;  b.2. No Item V, “deliberações”, onde 

se lê: “4.3. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, indicou, como membro para compor 

a comissão de averiguação do Procedimento Administrativo 2020.01009, a assistente de 

Diretoria, Sra. Tatiana Emy Saimi, e a designou como presidente da comissão de 

averiguação;” Leia-se: “4.3. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, indicou, como 

membro para compor a comissão de averiguação do Procedimento Administrativo 

2020.01019, a assistente de Diretoria, Sra. Tatiana Emy Saimi, e a designou como presidente 

da comissão de averiguação;”. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou as 

retificações mencionadas, nos itens “a” e “b”.   

 

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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