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I.  DATA, HORA e LOCAL: 24/11/2020, às 15:30h, na Av. Jundiaí, nº 1184, 5º andar – 

Anhangabaú, Jundiaí-SP. 

 

II. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria, e, como convidada, a Sra. Tatiana Emy 

Saimi, esta apenas no que se refere ao item 2.9., 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.104/2020 – Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar a 

contratação, por meio de Dispensa de Licitação, da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 

E TELEGRAFOS, para prestação de serviços postais de acordo com pacote bronze 1. A 

contratação será realizada por meio de Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no art. 30, 

Inciso I da Lei 13.303/2016. O valor máximo global para contratação será de R$ 17.000,00 

(dezessete mil reais). O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses; 2. Assuntos 

Gerais: 2.1. Decisão a respeito de apresentação de Apelação no processo 1002327-

57.2016.8.26.0286, proposto pela MSG em face de Espólio de José Maria Boni  e Outros, 

destinado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com valor de preparo de 

R$ 63.024,48, contra sentença que julgou procedente a Ação de Constituição de Servidão 

Administrativa fundada em Declaração de Utilidade Pública proposta pela MSG. Prazo fatal 

para interposição do recurso: 02/12/2020; 2.2. Decisão a respeito de apresentação de 

Apelação no processo 1006767-96.2016.8.26.0286, proposto pela MSG em face de Luiz 

Carlos da Silva Junior, destinado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com valor 

de preparo de R$ 46.365,05, contra sentença que julgou procedente a Ação de Constituição 

de Servidão Administrativa fundada em Declaração de Utilidade Pública proposta pela MSG. 

Prazo fatal para interposição do recurso: 02/12/2020; 2.3. Decisão a respeito de apresentação 

de Recurso Especial no processo 1000661-59.2016.8.26.0144, proposto pela MSG em face 

de COCER - Cooperativa dos Citricultores de Engenheiro Coelho e Região, 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: 01/12/2020; 2.4. Decisão a respeito do depósito de honorários periciais no processo 

0001974-30.2016.8.16.0054, proposto pela MSG em face de Companhia Brasileira de 

Alumínio, destinado a Vara Cível de Bocaiúva do Sul/PR, no valor de R$ 10.908,64, para 

remuneração do perito nomeado pelo juízo. Prazo fatal para apresentação do pagamento: 

30/11/2020; 2.5. Decisão a respeito de apresentação de Apelação no processo 1001570-

63.2016.8.26.0286, proposto pela MSG em face de Espólio de Laertes Moura Ferrão e outros, 

destinado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com valor de preparo de 

R$ 53.886,23, contra sentença que julgou procedente a Ação de Constituição de Servidão 

Administrativa fundada em Declaração de Utilidade Pública proposta pela MSG. Prazo fatal 

para interposição do recurso: 30/11/2020; 2.6. Decisão a respeito de apresentação de Recurso 

Especial no processo 2269655-80.2019.8.26.0000, proposto pela MSG em face de Pin 

Agropecuária Ltda, destinado ao Superior Tribunal de Justiça, com valor de preparo de 
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R$ 194,12, contra acórdão que julgou procedentes os pedidos pleiteados pela agravante Pin 

Agropecuária Ltda nos autos do Agravo de Instrumento. Prazo fatal para interposição do 

recurso: 03/12/2020; 2.7. Decisão a respeito de apresentação de Recurso Especial no 

processo 1004125-68.2016.8.26.0281, proposto pela MSG em face de Chafik Rezek Andery 

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: 02/12/2020; 2.8. Processo Administrativo 2020.01023 - Relatório de 

conclusão da Comissão de Averiguação; 2.9. Processo Administrativo 2019.01020 - 

Solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do Processo Administrativo por adicionais 

90 (noventa) dias, contado de 16.11.2020.    

  

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG.104/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, informou que a MSG possuía contrato com os Correios, que venceu agora em 

novembro, com pagamento mensal mínimo, ainda que não houvesse utilização. Com base 

nisso, a DAC esperou o encerramento do contrato antigo, para fechar contrato novo, com 

base nos valores históricos da MSG, antes da pandemia, com pagamentos apenas quando 

houver utilização, sem desembolsos fixos mensais. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, a PRD MSG.104/2020; 

 

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

Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 16/11/2020, que a MSG apresentou oferta inicial 

de R$ 91.220,67 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de 

R$ 874.480,05 (base ago/2016). Impugnado o laudo, foi determinada realização de nova 

perícia em caráter definitivo, e realizada por profissional diverso que apurou o montante de 

R$ 1.575.612,00 (mai/2020). A sentença, que julgou procedentes os pedidos, se deu nos 

seguintes termos: “Diante do exposto, afasto o pedido contraposto e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para: 1) CONSTITUIR e incorporar ao patrimônio 

da autora o direito de servidão de passagem sobre a área delimitada e devidamente descrita 

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$1.575.612,00 (um milhão, quinhentos e setenta e 

cinco mil e seiscentos e doze reais), para maio/2020,destacando-se que parte desse valor 

(R$ 874.480,05), já se encontra depositada judicialmente (fls. 410/411), havendo um saldo 

remanescente a ser depositado pela autora no valor de R$ 701.131,95 (setecentos e um mil 

e cento e trinta e uma reais e noventa e cinco centavos), para maio/2020, que deverá ser 

acrescido de correção monetária a ser calculada pela Tabela Prática para Atualização dos 

Débitos Judiciais do TJSP, de juros compensatórios de 6% ao ano, a partir da imissão na 

posse (06.06.2018), e de juros de mora de 6% ao ano, a contar do trânsito em julgado da 

sentença(Súmula 70, STJ e art. 15-B do Decreto-Lei n.º 3.365/41). O levantamento do preço 

será deferido após cumprido o art. 34, do Decreto-Lei n.º 3.365/41.Condeno a autora no 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ao patrono 

do requerido, que fixo em 1% sobre a diferença entre o valor proposto e o valor arbitrado.”. 
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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, e ainda, 

que o valor da perícia definitiva encontrou valor demasiadamente superior ao da perícia 

prévia; (ii) poderá ser realizado pedido de nova perícia por profissional diverso, tendo em vista 

a discrepância dos valores encontrados; (iii) poderão ser apontados os vícios dos laudos 

técnicos apresentados e impugnados pelos assistentes técnicos; e (iv) não foram observados 

os critérios estabelecidos pelos artigos 23 e 27 Decreto Lei no 3.365/41 para fixação da 

indenização. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pelo apresentação 

de Apelação no Processo em comento; 2.2. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa 

de seu advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 16/11/2020, que a MSG 

apresentou oferta inicial de R$ 166.717,31 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação 

prévia no valor de R$ 562.513,50 (jul/2016). Impugnado o laudo, foi determinada realização 

de nova perícia em caráter definitivo, e realizada por profissional diverso que apurou o 

montante de R$ 1.159.126,02 (mar/2018). A sentença, que julgou procedentes os pedidos, se 

deu nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido deduzido na inicial para: 1) CONSTITUIR e incorporar ao patrimônio da autora o direito 

de servidão de passagem sobre a área delimitada e devidamente descrita 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$ 1.159.126,02 (um milhão, cento e cinquenta e nove mil e cento e 

vinte e seis reais e dois centavos), para março/2018, destacando-se que parte desse valor 

(R$ 562.513,50), já foi depositada judicialmente e deste montante foi levantado 

80%(R$ 450.010,80) em favor do réu (fls. 587),havendo um saldo remanescente a ser 

depositado pela autora no valor de R$ 596.612,52 (quinhentos e noventa e seis mil e 

seiscentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), para março/2018, que deverá ser 

acrescido de correção monetária a ser calculada pela Tabela Prática para Atualização dos 

Débitos Judiciais do TJSP, de juros compensatórios de 6% ao ano, a partir da imissão na 

posse (02.04.2018), e de juros de mora de 6% ao ano, a contar do trânsito em julgado da 

sentença (Súmula 70,STJ e art. 15-B do Decreto-Lei n.º 3.365/41). Condeno a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ao patrono 

do requerido, que fixo em1% sobre a diferença entre o valor proposto e o valor arbitrado.”. 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, e ainda, que o 

valor da perícia definitiva encontrou valor demasiadamente superior ao da perícia prévia; (ii) 

poderá ser realizado pedido de nova perícia por profissional diverso, tendo em vista a 

discrepância dos valores encontrados; (iii) poderão ser apontados os vícios dos laudos 

técnicos apresentados e impugnados pelos assistentes técnicos; e (iv) não foram observados 

os critérios estabelecidos pelos artigos 23 e 27 Decreto Lei no 3.365/41 para fixação da 

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

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

de seu advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 18/11/2020, que a MSG 

apresentou oferta inicial de R$ 28.420,05 (vinte e oito mil, quatrocentos e vinte reais e cinco 

centavos) pela área ARA2ITT-CON-0221-00 e R$ 27.664,69 (vinte e sete mil, seiscentos e 

sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) pela área ARA2FDI-CON-0227-00, e o 
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perito apresentou avaliação prévia no valor total de R$ 105.266,23 (R$ 53.330,13 pela área 

ARA2ITT-CON-0221-00 e R$ 51.936,10 pela área ARA2FDI-CON-0227-00) (base jul/2016). 

Posteriormente foi realizada perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de 

R$ 105.266,23 (R$ 53.330,13 pela área ARA2ITT-CON-0221-00 e R$ 51.936,10 pela área 

ARA2FDI-CON-0227-00) (base set/2016). A sentença, contra a qual foi interposto Recurso de 

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

R$ 105.266,23, se deu nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial para tornar definitiva a imissão na posse deferida às fls. 186 e constituir a servidão 

administrativa de passagem nos imóveis descritos na inicial, mediante o pagamento da 

indenização de R$ 105.266,23 (cento e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e 

três centavos), cujo depósito já se encontra nos autos”. A MSG interpôs Apelação junto ao 

TJSP, a qual foi negado provimento. 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 (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 por não apresentação de Recurso Especial no Processo em 

comento; 2.4. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado Bruno Alvim, 

informou, por e-mail enviado em 18/11/2020, que a MSG apresentou oferta inicial de 

R$ 10.451,47 (base set/2014). Intimadas as partes para dar prosseguimento ao feito, os réus 

requereram a produção de prova pericial para apuração do valor devido à título de indenização 

pela servidão administrativa, pedido este que foi deferido pelo Juízo. Com isso, o profissional 

nomeado, foi intimado apresentar a proposta de honorários periciais. Sendo assim, o expert 

apresentou proposta inicial de R$ 14.147,59 (quatorze mil, cento e quarenta sete reais e 

cinquenta nove centavos). A autora então, impugnou o montante e novamente intimado a se 

manifestar, o perito apresentou nova proposta de honorários no valor de R$ 10.908,64 (dez 

mil novecentos e oito reais e sessenta quatro centavos). Em adição, informou que, (i) Faz-se 

necessária a realização de perícia, tendo em vista haver discordância entre as partes acerca 

do valor da indenização; (ii) a proposta do perito encontra-se de acordo com os serviços a 

serem realizados e já houve impugnação da autora. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, deliberou pelo pagamento dos honorários periciais no processo em 

comento; 2.5. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado Bruno Alvim, 

informou, por e-mail enviado em 19/11/2020, que a MSG apresentou oferta inicial de 

R$ 117.196,92 (base fev/2016) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de 

R$ 1.020.329,55 (base jun/2016). Impugnado o laudo, foi determinada realização de nova 

perícia, em caráter definitivo, e realizada por profissional diverso que apurou o montante de 

R$ 1.347.155,91 (base ago/2018). A sentença, que julgou procedentes os pedidos, se deu 

nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

deduzido na inicial para: 1) CONSTITUIR e incorporar ao patrimônio da autora o direito de 

servidão de passagem sobre a área delimitada e devidamente descrita 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$ 1.347.155,91 (um milhão, trezentos e quarenta e sete mil, cento 

e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos), para agosto/2018, destacando-se que 
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parte desse valor (R$ 1.020.329,55), já foi depositada havendo um saldo remanescente a ser 

depositado pela autora no valor de R$ 326.826,36 (trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e 

vinte e seis reais e trinta e seis centavos), para agosto/2018, que deverá ser acrescido de 

correção monetária a ser calculada pela Tabela Prática para Atualização dos Débitos Judiciais 

do TJSP, de juros compensatórios de 6% ao ano, a partir da imissão na posse (24.08.2018), 

e de juros de mora de 6% ao ano, a contar do trânsito em julgado da sentença (Súmula 70,STJ 

e art. 15-B do Decreto-Lei n.º 3.365/41). Condeno a autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios ao patrono do requerido, que fixo em 

1% sobre a diferença entre o valor proposto e o valor arbitrado.”. 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) poderá ser realizado pedido de nova 

perícia por profissional diverso, tendo em vista a discrepância dos valores encontrados; (iii) 

poderão ser apontados os vícios dos laudos técnicos apresentados e impugnados pelos 

assistentes técnicos; e (iv) não foram observados os critérios estabelecidos pelos artigos 23 

e 27 Decreto Lei no 3.365/41 para fixação da indenização. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, deliberou pela apresentação de Apelação no Processo em comento; 2.6. 

O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado Bruno Alvim, informou, por e-

mail enviado em 19/11/2020, que a MSG apresentou oferta inicial nos autos principais de 

R$ 905.191,17 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de 

R$ 1.247.552,50 (base jul/2017). A autora requereu então a imissão na posse, tendo em vista 

ter realizado depósito do referido valor em 27 de fevereiro de 2018. Em 19 de novembro de 

2019 o réu interpôs agravo de instrumento em face da autora,  alegando em suma que deveria 

ser revogada a decisão de primeiro grau que deferiu a imissão na posse por parte da autora 

nos lotes urbanos da agravante, alegando que a MSG não cumpriu o requisito temporal para 

a concessão da medida. A autora então apresentou sua contraminuta, tendo o acordão 

proferido dado provimento ao recurso nos seguintes termos: “Desta forma, não vislumbro a 

existência de elementos nos autos que alterem as razões que levaram o Juízo a corretamente 

indeferir a parcela da tutela provisória que se referia aos lotes urbanos, decisão esta já 

reputada correta e mantida por esta Câmara em julgamento anterior. Isto posto, dá-se 

provimento ao recurso”. Em adição, informou que, (i) cabível a interposição de recurso 

especial, na medida em que existente afronta ao artigo 15 do Decreto-Lei 3.365/41, na medida 

em que basta ao expropriante alegar a urgência, para fins de requerer a imissão provisória na 

posse, podendo a alegação ocorrer em qualquer fase do processo. O Colegiado de 

Diretores, por unanimidade, deliberou pela apresentação de Recurso Especial no 

Processo em comento; 2.7. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado 

Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 19/11/2020, que a MSG apresentou oferta inicial 

de R$ 45.505,32 (quarenta e cinco mil, quinhentos e cinco reais e trinta e dois centavos) como 

indenização pelas restrições de uso impostas na propriedade decorrente da servidão de 

passagem. Ato contínuo foi determinada avaliação prévia na qual foi encontrado o valor de 

R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) (base fev/2017). Posteriormente foi realizada 

perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 71.554,55 (sessenta e um 

mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), o qual foi impugnado 

pela autora que apresentou parecer técnico divergente. A sentença, contra a qual foi interposto 

Recurso de Apelação pela MSG, nos condenou ao pagamento de indenização no montante 
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de R$ 71.554,55 (setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco 

centavos), com atualização monetária, bem como a incidência de juros compensatórios de 

6% ao ano, desde a imissão na posse até o efetivo pagamento, que recairão sobre a diferença 

do valor fixado para indenização e o montante do depósito prévio e juros moratórios no importe 

de 6% ao ano nos termos do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41. Por fim, fixou honorários 

sucumbenciais em 5% ao sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização fixada. A 

MSG interpôs Apelação e ao recurso foi negado provimento. 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; (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 não apresentação de Recurso 

Especial no Processo em comento; 2.8. A presidente da Comissão de Averiguação do 

Processo Administrativo 2020.01023, Sra. Tatiana Saimi, informou que o Processo se refere 

ao Contrato firmado com a Schneider, com o objeto de entrega de 3 relés, mas dentro do 

prazo de execução só foram entregues 2 relés. A Contratada questionou valores e, em razão 

dessa divergência, o relé sobressalente não foi entregue no prazo. Em razão da não 

observância do prazo de execução contratual, a Comissão entendeu pela viabilidade de se 

instaurar um Processo Administrativo pra eventual aplicação de penalidade. O Colegiado de 

Diretores, por unanimidade, deliberou pela instauração de Processo Administrativo 

para eventual aplicação de penalidade e determinou, como membros para compor a 

Comissão, os Srs. Gabriela Mota, Alexandre Zandona e Tatiana Emy Saimi, sendo esta 

a presidente da Comissão, definindo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para 

conclusão do Processo; 2.9. A Comissão de Averiguação do Processo Administrativo 

2019.01020 enviou à Diretoria Executiva a solicitação, por meio de uma folha de despacho,  

de prorrogação do prazo para conclusão do Processo Administrativo em adicionais 90 

(noventa) dias, contado a partir de 16.11.2020, justificando seu pleito no fato de que, em 

11.11.2020, foram indicados dois novos membros para compor a comissão e que os novos 

membros necessitam de prazo para analisar toda a documentação acostada ao processo. O 

Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela prorrogação do prazo para 

conclusão do Processo Administrativo 2019.01020 por adicionais 60 (sessenta) dias, 

contado de 16.11.2020.  

 

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  

 

Convidados: 

 

______________________________         

Tatiana Emy Saimi                                                            
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