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I.  DATA, HORA e LOCAL: 14.10.2020, às 9h, 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: Tatiana Emy 

Saimi, escolhidos por unanimidade.  

 

IV. ORDEM DO DIA: 1. PRD MSG.091/2020 – Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância não armada, 

compreendendo 2 postos de serviço 24h, sendo 01 posto fixo e 01 posto móvel com 

fornecimento de veículo, equipamentos e materiais, cuja finalidade é proteger o patrimônio da 

MSG com profissionais vigilantes, na subestação de Fernão Dias, localizada na cidade de 

Atibaia/SP. O valor máximo global da Licitação será R$ 527.001,12 (quinhentos e vinte e sete 

mil, um real e doze centavos). O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses; 2. 

Assuntos Gerais: 2.1. Decisão a respeito do pagamento de honorários periciais de perícia 

definitiva do processo 1003161-64.2016.8.26.0123, proposto pela MSG em face de Casimiro 

Soares da Silva e outros, cujo pagamento dos honorários ficou a cargo da autora, tendo o 

juízo homologado o valor de R$ 5.160,00 (cinco mil cento e sessenta reais) indicado pelo 

perito. Prazo para realizar depósito dos honorários complementares: 19/10/2020. Valor dos 

honorários periciais: R$ 5.160,00; 2.2. Decisão a respeito de apresentação de Recurso 

Especial no processo 1001556-83.2016.8.26.0123, proposto pela MSG em face de Braz 

Claudio Machado 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: 22/10/2020; 2.3. Decisão a 

respeito de interposição de agravo de  instrumento nos autos da ação de constituição de 

servidão administrativa ajuizada pela MSG em face de Dirceu Manoel de Almeida e outros, 

processo 1002560-58.2016.8.26.0123, no qual foi proferida decisão que não aceitou os 

cálculos apresentados pela autora, no qual o valor do depósito prévio foi atualizado conforme 

os índices da poupança, superando o valor total da condenação e, portanto, não havendo 

valor complementar a ser depositado, mas sim saldo em favor da MSG.  O juízo não aceitou 

os cálculos apresentados e determinou que a MSG realize o pagamento do valor 

complementar, nos termos da sentença, sob pena de bloqueio online. Valor do preparo: 

R$ 276,10. Prazo para interposição do recurso: 22/10/2020; 2.4. Decisão a respeito de 

apresentação de Recurso Especial no processo 1016669-04.2016.8.26.0309, proposto pela 

MSG em face de Antonio Carlos Carbonari  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 MSG. Prazo para interposição do recurso: 22/10/2020; 2.5. Decisão a 

respeito do acordo apresentado pelo réu no processo 1001564-48.2016.8.26.0030, proposto 

pela MSG em face de Emidio Pontes Tavares Outros, destinado à Vara Única do Foro de 

Apiaí/SP, na Ação de Constituição de Servidão Administrativa Fundada Em Declaração De 

Utilidade Pública proposta pela MSG. Prazo fatal para interposição do recurso: 23/10/2020; 



 

 
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 

CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4 

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA 058/2020 

REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2020 

 

 
(Ata da REDIR 058/2020 da MSG, realizada em 14.10.2020) 

2/6 

2.6. Apresentação do Relatório complementar da Comissão de Averiguação do Processo 

Administrativo 2019.01015. 

  

 V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG 091/2020 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que se trata de 

uma contratação necessária para que a MSG possa manter as condições de segurança 

necessárias para as instalações e os profissionais que atuam na subestação Fernão Dias. 

Complementando, trata-se da subestação sob a responsabilidade integral da MSG, onde já 

atuam 06 (seis) concessionárias distintas. Além da MSG, também atuam as concessionárias 

FURNAS, ISA CTEEP, CANTAREIRA, NEOENERGIA e TSM. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, aprovou a PRD MSG 091/2020; 

 

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

Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 05/10/2020, que a MSG apresentou oferta inicial 

de R$ 7.056,57 pela servidão a ser instituída nas faixas ITTBTA-RGR-0304-00 e ITTBTA-

RGR-0304-01, Base Set/2014. Foi realizada perícia prévia, tendo o expert apurado o valor à 

título de indenização de R$ 4.262,20 pela faixa ITTBTA-RGR-0304-00 e o valor de R$ 365,36 

pela faixa ITTBTA-RGR-0304-01 (Base Fev/2017). A quantia total de R$ 4.627,56 (quatro mil 

seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos) foi depositada 09/05/2017, tendo 

sido expedido mandado de imissão, cumprido em 26/05/2017. Foi determinada a realização 

de perícia definitiva, cuja estimativa de honorários periciais foi o valor de R$ 5.160,00, o qual 

foi impugnado pela autora, que requereu a redução da proposta de honorários. O i. perito 

manifestou nos autos informando que o referido valor, conforme normas da ABNT e 

complexidade do caso, é o mínimo necessário ao cumprimento dos trabalhos. Em razão da 

justificativa do preposto, o juízo homologou o valor indicado determinando que a autora 

promova o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias. Em adição, informou que necessário o 

depósito dos honorários periciais 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, (ii) o valor 

dos honorários encontra-se razoável diante dos valores que costumeiramente são indicados 

a título de honorários periciais. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou o 

pagamento dos honorários periciais no processo em comento; 2.2. O escritório Sgarbi & 

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

07/10/2020, que a MSG apresentou oferta inicial de R$ 42.563,24 (base set/2014) e o perito 

apresentou avaliação prévia no valor de R$ 66.285,79 (base out/2016). Posteriormente foi 

realizada perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 82.401,30 (base 

abr/2019). A sentença, contra a qual foi interposto Recurso de Apelação pela MSG, nos 

condenou ao pagamento de indenização no montante de R$ 82.401,30, se deu nos seguintes 

termos: “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR instituída, em favor da parte 

autora, a servidão administrativa de passagem da linha de transmissão de energia elétrica no 

interior do imóvel descrito na inicial, em conformidade com a área identificada no memorial 

descritivo acostado aos autos, mediante o pagamento, em favor dos requeridos da quantia 
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total de R$ 82.401,30 (oitenta e dois mil, quatrocentos e um reais e trinta centavos) atualizados 

e acrescidos de: a) correção monetária, pelos índices previstos na Tabela Prática pertinente 

do E. Tribunal de Justiça do Estado, desde 03/2019 (data da elaboração final do laudo 

técnico); b) juros compensatórios de 12% ao ano, desde a data da imissão na posse 

(30/01/2017 fl. 166), em conformidade com a Súmula nº 618, do Supremo Tribunal Federal 

(“Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por 

cento) ao ano”), tendo em vista que o STF suspendeu, por inconstitucionalidade, a expressão 

de “até 6% ao ano” (ADIN 2.332-2 DF Medida Cautelar- Rel. Min. Moreira Alves), incidentes 

sobre a diferença entre 80% do valor inicialmente ofertado e a indenização judicialmente 

fixada (REsp1789783/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 28/03/2019, DJe 23/04/2019); c) juros moratórios de 12% ao ano sobre o montante de 

R$ 39.838,06 (diferença entre o valor ofertado e a indenização judicialmente fixada), com 

início na data do trânsito em julgado da presente sentença (AREsp 1.230.018/GO, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16.4.2018). Com base no critério 

da causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

e dos honorários advocatícios devidos ao advogado da parte  adversa (art. 85, “caput”, do 

CPC), os quais fixo em 10% do proveito econômico da causa, consistente na diferença entre 

o valor inicialmente ofertado pela autora e a indenização nesta sentença fixada (art. 85, §2º, 

do CPC).”. A MSG interpôs Apelação e ao recurso foi dado parcial provimento pelo TJSP, 

apenas para reduzir os honorários para 5% sobre o valor da diferença entre a oferta inicial e 

a indenização fixada na sentença. Em adição, informo 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 (ii) a interposição de Recurso 

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

de Diretores, por unanimidade, deliberou pela não apresentação de Recurso Especial 

no Processo em comento; 2.3. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu 

advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 07/10/2020, que a MSG apresentou 

a oferta inicial de R$ 20.177,66 pela área ITTBTA-CAB-0256-00, tendo sido realizada 

avaliação prévia, na qual foi indicado pelo perito o montante de R$ 46.362,07 (Base 

nove/2016). Proferida sentença com base na perícia prévia, foi anulada para realização de 

perícia definitiva, que por sua vez indicou o montante de R$ 47.273,30, referente à 

indenização pela servidão e pela plantação de eucalipto, (Base set/2019). Sobreveio sentença 

que julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir a servidão administrativa, mediante 

o pagamento da indenização de R$ 47.273,30, corrigida monetariamente a partir de janeiro 

de 2020 pelos índices do TJSP.  Determinou que “sobre a diferença entre o valor depositado 

pela expropriante e o apurado pelo perito (equivalente a R$ 1.361,23) incidirá juros 

compensatórios  de 6% ao ano desde a imissão provisória na posse (caso esta tenha se 

efetivado) e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.” Fixou ainda 

honorários de sucumbência no percentual de 6% entre a diferença do valor apurado pelo 

perito e o valor inicialmente oferecido, ambos corrigidos. Interposto embargos de declaração 

pela MSG para corrigir a fixação de honorários e dos juros moratórios, foi negado provimento. 

A parte ré interpôs recurso de apelação, não tendo a autora apelado. Foi negado provimento 

ao recurso de apelação da parte ré, tendo ocorrido o trânsito em julgado. Com o retorno dos 

autos o juízo de 1ª instância, de ofício, determinou que a autora realizasse o pagamento do 
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valor complementar. Manifestamos nos autos indicado a ausência de valor complementar eis 

que o montante depositado em juízo, devidamente atualizado pelos índices da poupança, 

superam o valor total devido para o caso, havendo, inclusive, saldo remanescente em favor 

da autora. Foi proferida decisão na qual o juízo consignou que os rendimentos do depósito 

pertencem exclusivamente à parte ré, determinando que a autora realize o pagamento do 

valor complementar conforme sentença, sob pena de bloqueio online de valores. Em adição, 

informou que, cabível a interposição de agravo de instrumento, tendo em vista: (i) a 

atualização do depósito judicial realizado nos autos, ainda que não expressamente prevista 

na sentença, é corolário lógico de qualquer operação financeira; (ii) é possível argumentar a 

atualização do depósito judicial pelos índices da poupança, nos termos da súmula 271 do 

STJ; (iii) em caráter subsidiário, podemos fundamentar a correção do depósito judicial pelos 

índices do TJSP, oportunidade na qual também não haverá saldo complementar a ser pago 

pela MSG. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela apresentação de 

Agravo de Instrumento no processo em comento; 2.4. O escritório Sgarbi & Magalhães, 

na pessoa de seu advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 08/10/2020, que a 

MSG apresentou oferta inicial de R$ 42.535,99 pelo objeto da ação. Realizada perícia prévia, 

após impugnação pela autora foi determinado o valor de R$ 569.700,00 (base janeiro/17) 

referente ao valor da servidão. Em que pese não concordar com o valor ofertado indicado no 

laudo pericial, tendo em vista a urgência que demanda o referido valor foi depositado nos 

autos em 07/08/2018, a fim de possibilitar a imissão provisória na posse, que foi cumprida em 

12/11/2018. Posteriormente foi realizada perícia judicial definitiva que concluiu que o justo 

valor indenizatório é de R$ 218.174,48 (duzentos e dezoito mil, cento e setenta e quatro reais 

e quarenta e oito centavos) (base jan/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$ 218.174,48, e ainda custas e despesas processuais e honorários 

sucumbenciais arbitrados em 4% da diferença entre o valor do depósito e a indenização 

imposta judicialmente. Foi interposto recurso de apelação, alegando violação ao devido 

processo legal e ao princípio do contraditório e ampla defesa, bem como vícios metodológicos 

contidos no laudo pericial, e ainda em relação ao elevado valor arbitrado a título de honorários 

advocatícios. Também foi apresentado recurso de apelação pela parte ré requerendo a 

elevação do quantum indenizatório. Foi proferido acórdão que deu parcial provimento ao 

recurso da autora apenas para correção do erro material contido na sentença e negou 

provimento ao apelo dos requeridos. Em adição, informo 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, 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; 2.5. O escritório Sgarbi & Magalhães, na 

pessoa de seu advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 09/10/2020, que a 

MSG apresentou oferta inicial de R$ 68.709,73 (base set/2014) e o perito apresentou 

avaliação prévia no valor de R$ 83.530,12 (base fev/2018), não tendo sido impugnado o laudo 

apresentado por nenhuma das partes. O referido valor foi depositado nos autos em 10 de 

agosto de 2017 para fins de imissão na posse. A sentença, que julgou procedentes os pedidos, 

se deu nos seguintes termos: “Diante do exposto, na forma Decreto-Lei 3.365/41 c/c art. 487, 
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I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de: a) 

DECLARAR constituída a servidão administrativa sobre a faixa de terras medindo 2,5769 ha 

(dois hectares, cinquenta e sete ares e sessenta e nove centiares), possuindo os seguintes 

limites e confrontações: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, com coordenadas 

E=712.267,09m e N=7.287.678,68m, confrontando com a propriedade de EMÍDIO PONTES 

TAVARES E OUTROS; com azimute de 227°43'40", por uma distância de 439,33 m, até o 

ponto 2, coordenadas E=711.942,01m N= 7.287.383,17m, confrontando com CLOVIS 

AUGUSTO CUNHA NICOLINO; com os seguintes azimutes e distâncias: 305°42'03" e 

30,67m, até o ponto 3, coordenadas E=711.917,10m e N= 7.287.401,07m; 305°42'03" e 

30,67m, até o ponto 4, coordenadas E=711.892,19m e N= 7.287.418,96m,, confrontando com 

EMÍDIO PONTES TAVARES E OUTROS; com azimute de 47°43'40", por uma distância de 

419,63 m, até o ponto 5, coordenadas E=712.202,70m N= 7.287.701,23m, confrontando com 

LAURO RICARDO DE ALMEIDA; com os seguintes azimutes e distâncias: 109°17'56" e 

34,11m, até o ponto 6, coordenadas E=712.234,90m e N= 7.287.689,96m” (fls. 152-153); b) 

FIXAR o valor da indenização em R$ 83.530,12 (oitenta e três mil quinhentos e trinta reais e 

doze centavos), quantia esta que deverá ser atualizada pela tabela prática do TJ-SP desde o 

laudo pericial (02.09.2018 fl. 295), sem, contudo, ser acrescida de juros compensatórios e/ou 

remuneratórios (exceto aqueles próprios das aplicações financeiras), tendo em conta que o 

depósito de fls. 270-271 foi integral e anterior a imissão na posse (fls. 319-320 e 342); c) 

CONDENAR a parte autora ao pagamento das custas processuais (Decreto-Lei 3.365/41, art. 

30), bem como de honorários advocatícios devidos ao procurador do réu EMIDIO PONTES 

TAVARES, os quais fixo em 5% sobre o valor da diferença entre a proposta inicial devidamente 

atualizada e o valor encontrado pelo perito judicial, na formado art. 85 do Código de Processo 

Civil c/c. art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/41,exclusiva e proporcionalmente sobre o valor da 

indenização devida ao réu acima referido.”. Da referida sentença, foram opostos embargos 

de declaração, alegando que a correção monetária deve ser realizada pelo banco depositário. 

Antes do julgamento do ED, a parte adversa protocolizou petição apresentando proposta de 

acordo, da seguinte forma: ‘’1. O Requerente receberá o valor fixado na Sentença, ou seja, a 

quantia de R$ 83.530,12 (oitenta e três mil, quinhentos e trinta reais e doze centavos), com a 

correção monetária e juros, pagos pelo Banco depositário do valor, desde a data do depósito. 

2. As Partes renunciam o prazo de Recurso da Sentença prolatada e ainda renunciam a 

qualquer ação futura em relação ao valor e assunto tratado nos autos presentes.’’. Da 

manifestação da parte ré percebe-se que houve tacitamente concordância com a matéria 

alegada no ED da autora. Sendo assim, a autora foi intimada a se manifestar acerca da 

proposta. Em adição, informou que, (i) tendo em vista que não houve impugnação acerca da 

avaliação apresentada pelo perito e ainda que, a proposta de acordo contempla a matéria de 

recurso alegada nos embargos de declaração opostos pela autora, a referida composição se 

demonstra adequada aos interesses da MSG nos autos. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, deliberou pela concordância com o acordo apresentado no processo em 

comento; 2.6. Considerando que foi solicitado pelo Presidente da Comissão, Sr. Ricardo 

Rocha, a retirada de pauta do relatório anteriormente encaminhado, deixa-se de deliberar 

acerca desta questão.  
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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                                           Tatiana Emy Saimi  

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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