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I.  DATA, HORA e LOCAL: 29.09.2020, às 10h, na Av. Jundiaí, nº 1184, 5º andar – 

Anhangabaú, Jundiaí-SP. 

 

II. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria, e, como convidado, o assistente da 

Diretoria Financeira, Sr. Felipe Nunes Suarez, este apenas no que se refere ao item 3.7, 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.084/2020 – Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza, asseio, 

conservação e higienização com fornecimento de todos os materiais de consumo e todo 

equipamento necessário à execução dos serviços nas instalações internas e externas das 

salas de comando sob responsabilidade da Mata de Santa Genebra nas Subestações 

Araraquara 2, Itatiba e Santa Bárbara D`Oeste. O valor máximo global da Licitação será 

R$ 58.458,24 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro 

centavos). O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses; 2. PRD MSG.090/2020 – 

Tomar conhecimento e deliberar pela adequação dos processos relacionados às férias no 

âmbito da MSG; 3) Assuntos Gerais: 3.1. Decisão a respeito de recolhimento de preparo em 

dobro de Recurso Especial que tramita no Superior Tribunal de Justiça, interposto pela MSG 

em face de acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n. 2173720-

13.2019.8.26.0000, que autorizou o levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor 

depositado em juízo  mediante a apresentação de quitação tão somente de IPTU ou ITR. 

Agravo de instrumento interposto pela parte ré em face de decisão proferida nos autos da 

ação de constituição de servidão administrativa n. 1002224-50.2016.8.26.0286, proposta pela 

MSG em face da Cia Internacional de Seguros, que tramita na 2ª Vara Cível de Itu/SP. Valor 

do preparo: R$ 388,24. Prazo fatal para comprovação nos autos do recolhimento: 29/09/2020; 

3.2. Decisão a respeito de depósito judicial de R$ 11.419,96 (onze mil, quatrocentos e 

dezenove reais e noventa e seis centavos) referente ao pagamento atualizado do 

cumprimento de sentença do processo 0003391-80.2020.8.26.0286, proposto em face da 

MSG por NC Administração de Bens e Participações Ltda, que tramita perante a 3ª Vara do 

Foro de Itú/SP. Prazo fatal para pagamento voluntário: 02/10/2020; 3.3. Decisão a respeito de 

apresentação de Apelação no processo 1000487-36.2016.8.26.0666, proposto pela MSG em 

face de Usina Açucareira Ester S/A e Outros, destinado ao Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, com valor de preparo de R$ 22.868,00, 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: 09/10/2020; 

3.4. Decisão a respeito da interposição de agravo de instrumento  destinado ao TJSP, em face 

de decisão que determinou a realização de perícia definitiva pelo mesmo perito que realizou 

a perícia prévia nos autos da ação 1002458-39.2016.8.26.0510, proposto pela MSG em face 

de Carangola Agropecuária, que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Claro. Valor do 

preparo: R$ 276,10. Prazo para apresentação do recurso: 05/10/2020; 3.5. Decisão a respeito 
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de apresentação de Recurso Especial no processo 1001693-76.2016.8.26.0281, proposto 

pela MSG em face de Comercial e Agrícola Indaiá Ltda., 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: 15/10/2020; 3.6. 

Permissão para acesso às pastas de rede das Diretorias; 3.7. Levantamento dos processos 

judiciais.  

   

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG 084/2020 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que se trata de 

serviço necessário para a manutenção das instalações da MSG nas subestações, como 

suporte às atividades de operação e manutenção. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, aprovou a PRD MSG 084/2020; 

 

2) PRD MSG 090/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, mencionou que a foi identificada a necessidade de adequação no processo 

relacionado à autorização e liberação de férias dos assistentes da MSG, conforme detalhado 

na PRD. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, apresentou esclarecimentos, por meio do 

Relatório escrito, que foi enviado a todos os diretores por e-mail, na data de hoje, e lido para 

todos os presentes. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG 

090/2020; 

 

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

Bruno Alvim, informou por e-mail enviado em 24/09//2020, que a MSG apresentou, nos autos 

da ação de constituição de servidão n. 1002224-50.2016.8.26.0286,  oferta inicial de 

R$117.501,21 (Base set/2014), pela faixa ITTBTA-ITU-0081-01.  Determinada realização de 

perícia prévia, o perito nomeado indicou o montante de R$ 1.852.262,28 (Base Jul/2016), com 

o qual a MSG discordou. Não obstante, procedeu-se com o depósito da quantia em 

21/02/2017, a fim de possibilitar a imissão provisória na posse, que foi cumprida em 

16/02/2017. A parte ré requereu o levantamento de 80% do valor depositado em juízo, 

oportunidade na qual foi consignado pelo juízo que eventual levantamento de valores somente 

será deferido mediante o cumprimento na íntegra os requisitos do artigo 34 do Decreto-Lei 

3.365/1941. Em face da referida decisão, a ré interpôs embargos de declaração, os quais 

foram rejeitados. Posteriormente, a ré interpôs agravo de instrumento n. 2173720-

13.2019.8.26.0000, arguindo que somente seria necessário para o levantamento de 80% do 

valor depositado em juízo a certidão negativa de débitos ficais referentes ao imóvel, ou seja, 

IPTU ou IR, não havendo que se exigir certidão negativa referente a outros débitos fiscais. Foi 

proferido acórdão dando provimento ao recurso para deferir o levantamento de 80% do valor 

depositado em juízo mediante a apresentação de prova de quitação de dívidas fiscais que 

recaiam somente sobre o imóvel, IPTU ou ITR. Em face do referido acórdão, a MSG interpôs 

recurso especial, bem como pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, 

que foi concedido pelo TJSP. O Resp foi conhecido e remetido ao STJ. Ao realizar o juízo de 

admissibilidade, o STJ constatou a ausência de comprovante de preparo, bem como 

irregularidade de representação processual quanto ao subscritor do Recurso Especial, 
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concedendo prazo de 05 (cinco) dias para sanar as irregularidades, recolhendo pagamento 

em dobro do preparo bem como procuração. Em adição informou que se faz necessário o 

recolhimento em dobro do preparo tendo em vista que: (i) O não recolhimento importará em 

deserção, com o não conhecimento do recurso. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, deliberou pelo recolhimento do preparo, em dobro, no processo em 

comento; 3.2. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado Bruno Alvim, 

informou por e-mail enviado em 23/09/2020, que foi proposto em face da MSG, cumprimento 

de sentença nº 0003391-80.2020.8.26.0286, requerendo o exequente o pagamento do valor 

remanescente da condenação, tendo em vista que nos autos principais nº 1002277-

31.2016.8.26.0286 houve a condenação no valor de R$ 12.836,70, e houve depósito para fins 

de imissão na posse no valor de R$ 4.741,02. Sendo assim, o exequente requereu em seu 

cumprimento de sentença o valor total de R$11.379,00 (onze mil, trezentos e setenta e nove 

reais) – agosto 2020. Após realização dos cálculos para conferencia de valores foi encontrado 

o valor de R$ 12.251,30 (doze mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta centavos) – agosto 

de 2020, valor este maior que o requerido pela exequente.  Em adição, informou que, (i) 

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

encontram a menor do que os encontrados;  (ii) opina pelo pagamento devidamente 

atualizado do valor apresentado pelo exequente tendo em vista que o valor é menor que o 

calculado pela empresa; (iii) necessário o pagamento no prazo legal pra evitar penalidades, 

bem como bloqueios de bens da MSG via BACENJUD. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, deliberou pelo pagamento do depósito no cumprimento de sentença em 

comento, no valor correto e atualizado, condicionado à validação do valor pela Diretoria 

Financeira; 3.3. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado Bruno Alvim, 

informou, por e-mail enviado em 24/09/2020, que a MSG apresentou oferta inicial de 

R$ 351.506,45 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de 

R$ 307.586,59 (base jul/2016). A MSG realizou o depósito do valor encontrado para fins de 

imissão na posse em 28 de julho de 2016. Posteriormente foi realizada perícia definitiva em 

que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 571.700,00 (base mar/2020). A sentença, que 

julgou parcialmente procedentes os pedidos, se deu nos seguintes termos: “Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MATA DE SANTA 

GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. em face de SÉRGIO LUIS COUTINHO NOGUEIRA,IZABEL 

THEREZA MESQUITA COUTINHO NOGUEIRA e USINA AÇUCAREIRA ESTER S/A, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de declarar instituída a servidão administrativa de passagem sobre 

as áreas de 2,9216, 3,3992, 0,9068, e 5,0711 hectares, todas referentes aos imóveis de 

matrícula nº 5.218 e 28.180, ambas registradas perante o CRI de Mogi Mirim/SP, mediante o 

pagamento de indenização no importe de R$ 571.700,00, com correção monetária, pelos 

índices previstos na Tabela Prática pertinente do E. Tribunal de Justiçado Estado, desde o dia 

01/03/2020 (data em que elaborado o laudo definitivo), e acrescida de juros de mora, à taxa 

de 6,0% (seis por cento) ao ano, incidente sobre a diferença entre o valor do depósito prévio 

existente nos autos, a ser devidamente atualizado pelos mesmos índices acima 

estabelecidos, e o montante total da indenização ora definida, cujo termo inicial será a data 

do trânsito em julgado, devendo ambas as verbas incidir até a liquidação completa do débito, 

cumuladas com juros compensatórios, no valor de 6% ao ano, desde a data da imissão na 
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posse (22/08/2016), devendo a base de cálculo de tais juros, no entanto, corresponder à 

diferença entre o valor da indenização ora fixada nesta sentença e 80% do depósito destinado 

à expedição do mandado de imissão na posse. Condeno a autora ao pagamento das custas 

e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados de acordo com o disposto no art. 

27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF nos 

autos da ADI 2332, na quantia equivalente a 4% da importância correspondente à diferença 

entre o valor ofertado na exordial e o montante total da indenização fixada na data do 

cumprimento voluntário ou da propositura da execução, dada a complexidade considerável 

da causa recomendar percentual superior ao mínimo legal de 0,5%.”. Em adição, informou 

que: (i) a perícia definitiva apresentou, segundo o Parecer Técnico elaborado por nossos 

assistentes, vícios em sua metodologia; (ii) discrepância entre o valor ofertado e o indicado 

pelo perito e; (iii) os honorários advocatícios foram fixados em valor elevado. O Colegiado de 

Diretores, por unanimidade, deliberou pela apresentação de apelação no processo em 

comento; 3.4. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado Bruno Alvim, 

informou, por e-mail enviado em 21/09/2020, que a MSG apresentou oferta inicial de 

R$ 380.259,49 (base set/2014), para as faixas de servidão ARA2FDI-COR-0128-00, 

ARA2FDI-COR-0128-01 ARA2FDI-COR-0123-00 e ARA2FDI-COR-0123-01. Determinada 

realização de perícia prévia, o perito nomeado indicou o montante de R$ 1.010.000,00 (base 

Jul/2017), com o qual a MSG discordou. Não obstante, procedeu-se com o depósito da quantia 

em 26/01/2018, a fim de possibilitar a imissão provisória na posse, que foi cumprida em 

06/02/2018. Posteriormente, pugnou-se pela realização de perícia definitiva a ser realizada 

por perito diverso, contudo, juízo determinou a realização da perícia definitiva pelo mesmo 

perito que realizou a perícia prévia. Em adição informou que é cabível a interposição de agravo 

de instrumento tendo em vista que: (i) O Superior Tribunal de Justiça já decidiu acerca da 

taxatividade mitigada do rol de cabimento do agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 

do CPC; (ii), Diante da discordância da autora quanto ao laudo pericial, tendo sido indicados 

erros de metodologia, bem como a expressiva divergência do valor indicado na perícia prévia 

e o ofertado na inicial, há fundamentos para se pleitear a nomeação de novo perito para 

realização de perícia definitiva, cuja apreciação pela 2ª instância somente em sede de 

apelação acarretará prejuízos às partes, justificando a interposição de agravo de instrumento. 

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

Instrumento no processo em comento; 3.5. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de 

seu advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 25/09/2020, que a MSG 

apresentou oferta inicial de R$ 22.782,71 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação 

prévia no valor de R$ 176.100,00 (base ago/2016). Posteriormente foi realizada perícia 

definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 178.600,00 (base ago/2016). A 

sentença, contra a qual foi interposto Recurso de Apelação pela MSG, foi proferida 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 a área 

descrita no documento de fls. 70 e fixar a quantia R$ 178.600,00 (cento e setenta e oito mil e 

seiscentos reais), calculada em agosto de 2018, 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. 654 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. 
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Os juros moratórios serão devidos, a partir do trânsito em julgado até o efetivo e integral 

depósito da condenação. Pelo princípio da causalidade, atribuo à autora o pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbências que fixo em 3% 

sobre a diferença entre a oferta inicial corrigida e a indenização ora fixada.”. A MSG interpôs 

Apelação e ao recurso foi negado provimento, majorando ainda os honorários advocatícios 

para 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; e 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, deliberou pela apresentação de 

Recurso Especial no processo em comento; 3.6. O Diretor-presidente da MSG, Sr. José 

Jurhosa Junior, mencionou que foi deliberado, pela Diretoria de Administração e Compliance, 

para garantir a política de segurança, que as pastas só tenham acesso irrestrito aos diretores, 

sendo vedado o acesso a funcionários de outras diretorias. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei 

Carvalho, mencionou que há alguns documentos que, apesar de estarem sob guarda de uma 

diretoria específica, são de toda a MSG, como, por exemplo, as correspondências. Assim 

entende que alguns documentos devem ter acesso irrestrito a todos os funcionários da MSG. 

O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, sugeriu um estudo de quais pastas devem ter 

acesso liberado a todos ou acesso compartilhado. A diretora de Administração e Compliance, 

Sra. Mariceli Schmidt, mencionou que entende que os usuários da rede são os mais 

habilitados para informar quais são as pastas que precisam ter acesso, assim os demandantes 

podem sinalizar qual acesso precisa ser liberado, o que se avaliará pela Diretoria responsável 

pela guarda do documento; 3.7. O assistente de Diretoria, Sr. Felipe Nunes, informou que o 

grupo de trabalho formado para realizar a conciliação de valores dispendidos nos processos 

judiciais fundiários da MSG concluiu seus trabalhos e realizou uma apresentação com os 

valores encontrados. Ademais, informou que entrará em contato com os demais integrantes 

do grupo para definir o procedimento de acompanhamento mensal dos valores a serem 

informados nas demonstrações financeiras da MSG.  

 

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: 
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______________________________        ______________________________ 

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: 

 

 

______________________________  

Felipe Nunes Suarez 
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