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I.  DATA, HORA e LOCAL: 08/12/2020, às 10h, 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.108/2020 – Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar a 

contratação, por meio adesão à Ata de Registro de Preço nº: 4500025757, oriunda do Pregão 

Eletrônico nº: PE.CSAQ.A.00132.2019, realizada e homologada por Furnas Centrais Elétricas 

S.A. (FURNAS), da empresa ATLAS GOVERNANCE TECNOLOGIA LTDA., para aquisição 

de 25 (vinte e cinco) licenças do software para gestão de governança corporativa incluindo 

suporte técnico, atualizações tecnológicas e treinamento, na modalidade “SaaS” (Software as 

a Service) - “Solução de Gestão de Reuniões de Colegiados de Alta Administração”. A 

contratação será realizada por meio da utilização do instituto da adesão (carona), com fulcro 

no §1º do art. 66 da Lei Federal nº: 13.303/2016, combinado com o art. 22 do Decreto Federal 

nº: 7.892/2013. O valor global para contratação será de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 

reais). O prazo de vigência será de 12 (doze) meses; 2. PRD MSG.109/2020 – Propõe-se à 

Diretoria Executiva aprovar a contratação, por meio de Dispensa de Licitação, da empresa 

DRESSLER CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S EPP, para prestação de serviço de 

ressarcimento de créditos tributários, com a função específica de Consultoria, preparação e 

acompanhamento de processo tributário de ressarcimento de Créditos no âmbito da Receita 

Federa do Brasil e de Prefeitura Municipal. A contratação será realizada por meio de Dispensa 

de Licitação, com fulcro no art. 29, Inciso II da Lei 13.303/2016. O valor global para 

contratação será de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). O prazo de execução será de 

90 dias e o de vigência de 120 dias; 3. Assuntos Gerais: 3.1. Decisão a respeito do acordo 

apresentado pelo procurador dos requeridos no processo 1002930-93.2016.8.26.0363, 

proposto pela MSG em face de Espolio de Gastão Lorenzetti Neto e outros, a Ação de 

Constituição de Servidão Administrativa fundada em Declaração De Utilidade Pública 

proposta pela MSG, que tramita na 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi Mirim/SP, no valor de 

R$ 142.064,90, indicado pela perícia prévia; 3.2. Decisão a respeito de apresentação de 

Recurso Especial  em face do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n. 

2238833-74.2020.8.26.0000, interposto em face de decisão proferida nos autos do processo 

1004125-68.2016.8.26.0281, proposto pela MSG em face de Carangola Agropecuária e 

outros, que determinou que a perícia definitiva fosse realizada pelo mesmo perito que realizou 

a prévia. Recurso destinado ao Superior Tribunal de Justiça, com valor de preparo de 

R$ 194,12. Prazo para interposição do recurso: 14/12/2020; 3.3. Decisão a respeito de 

apresentação de Recurso Especial no processo 1000338-25.2016.8.26.0283, proposto pela 

MSG em face de Cia Agrícola São José e São Martinho S/A 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: 18/12/2020; 3.4. Decisão a respeito de 
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apresentação de Apelação no processo 1002219-28.2016.8.26.0286, proposto pela MSG em 

face de Itu Country Village Spe Ltda. (Sucessora de Imobiliária Parque Santo Ivo S/c Ltda.), 

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

R$ 70.571,55, 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: 19/12/2020; 3.5. Decisão a respeito da interposição 

de agravo interno em face de decisão monocrática do  Superior Tribunal de Justiça que não 

conheceu do Recurso Especial interposto na Ação de constituição de servidão administrativa 

n. 1000361-27.2016.8.26.0038 ajuizada pela MSG em face de  Carlos Henrique Schiwinden 

e outros, na qual foi fixado a título de indenização o montante de R$ 3.269.522,74, fixando 

ainda juros compensatórios e moratórios no importe de 6% ano e honorários de sucumbência 

em 1% sobre a diferença entre o valor da oferta e o fixado na sentença. Prazo para 

interposição do recurso: 18/12/2020; 3.6. Processo Administrativo 2019.01017; 3.7. Escala de 

revezamento do trabalho presencial, em virtude da publicação do Decreto Municipal nº 29.550, 

de 07 de dezembro de 2020.     

  

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG.108/2020 – O Diretor-Presidente, Sr. José Jurhosa Junior, informou que se 

trata de uma adesão à Ata de Furnas, para contratação do serviço de Portal de Governança 

Corporativa. O serviço já é utilizado por FURNAS e auxiliará a Diretoria na organização das 

reuniões e agendas, tanto das reuniões de Diretoria como dos Conselhos de Administração e 

Fiscal. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.108/2020; 

 

2) PRD MSG.109/2020 – O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, informou 

que se trata de contratação para recuperação de créditos tributários. Foram consultadas 3 

empresas e a empresa que será contratada apresentou a melhor proposta. O Colegiado de 

Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.109/2020; 

 

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

Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 30/11/2020, que a MSG apresentou oferta inicial 

de R$ 91.838,65 (base set/2014) pelas áreas ARA2FDI-SAP-0305-01 e ARA2ITT-SAP-0301-

01. Determinada realização de perícia prévia, foi indicado o valor de R$ 142.064,90 (cento e 

quarenta e dois mil e sessenta e quatro reais e noventa centavos) (base 03/2017), que foi 

impugnado pela autora, contudo, procedeu-se com o depósito do valor em 03/04/2017, a fim 

de permitir a imissão provisória na posse, cumprida em 20/04/2017. Todos os requeridos ainda 

não foram efetivamente citados nos autos, eis que se constatou que diversos deles faleceram, 

tendo sido requerido a citação dos herdeiros, que ainda não foi finalizada.  O advogado Rafael 

Baeta Popoli entrou em contato com o escritório, informando que representará todas as 

partes, inclusive os herdeiros, bem como formulou proposta de acordo no valor da perícia 

prévia, já depositado nos autos, propondo ainda que cada parte arcará com os honorários de 

seus patronos, já as custas processuais e cartorárias ficarão à cargo da autora. O Colegiado 

de Diretores, por unanimidade, deliberou pela aprovação do acordo no Processo em 

comento; 3.2. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado Bruno Alvim, 
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informou, por e-mail enviado em 30/11/2020, que a MSG apresentou nos autos da ação 

originária – n. 1004125-68.2016.8.26.0281 oferta inicial de R$ 380.259,49 (Base set/2014) 

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

de passagem nas faixas indicadas na inicial. Ato contínuo foi determinada avaliação prévia na 

qual foi encontrado o valor de R$ 1.010.000,00 (base fev/2017), com o qual a autora 

discordou, contudo, realizou o depósito do referido valor em janeiro de 2018,  a fim de obter a 

imissão provisória na posse, que foi cumprida em 06/02/2018. A parte autora pugnou nos 

autos pela realização de perícia definitiva, a ser realizada por perito diverso, contudo, o juízo 

indeferiu o pedido de nomeação de novo perito. Em face da referida decisão foi interposto 

agravo de instrumento, distribuído sob o n. 2238833-74.2020.8.26.0000, ao qual foi negado 

provimento, tendo o TJSP argumentado que não se mostra prudente a substituição do perito, 

eis que a perícia definitiva é a continuação da perícia prévia, não sendo possível analisar as 

argumentações de vícios metodológicos, eis que o rito do agravo de instrumento não permite 

a análise profunda do mérito, bem como que todos os apontamentos feitos pela autora, 

agravante, poderão ser submetidos novamente ao perito, quando da realização da perícia 

definitiva, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Em adição, informou que, (i) apesar do 

baixo valor de preparo, não se vislumbra hipótese de cabimento para apresentação de recurso 

de Recurso Especial, diante da ausência de violação expressa à disposição de lei federal; (ii) 

Ainda que se possa argumentar que os vícios metodológicos e equívocos técnicos constantes 

do laudo pericial (conforme informado nos pareceres técnicos da autora) possam constituir 

uma eventual ofensa oblíqua aos artigos 468, I e 480 do CPC, a probabilidade de 

conhecimento e provimento do Recurso Especial é baixa diante da ausência de violação direta 

aos dispositivos mencionados, bem como diante da necessidade de reexame fático-probatório 

dos autos, encontrando óbice na Súmula n. 7 do STJ. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, deliberou pela não apresentação de Recurso Especial no Processo em 

comento, tendo em vista que ainda cabem recursos contra a sentença, caso essa se 

mostre desfavorável à MSG; 3.3. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu 

advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 03/12/2020, que a MSG apresentou 

oferta inicial de R$ 162.210,33 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e dez reais e trinta e 

três reais)  como indenização pelas restrições de uso impostas na propriedade decorrente da 

servidão de passagem. Em emenda à inicial, a autora informou que houve um equívoco na 

juntada de material topográfico nos autos, que não corresponde ao processo em epígrafe, 

sendo necessária a retificação das faixas de servidão. Assim, foi retificado o valor da inicial 

para R$ 192.692,27 (cento e noventa e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e 

sete centavos), sendo R$ 87.198,27 (oitenta e sete mil, cento e noventa e oito reais e vinte e 

sete centavos) pela área ARA2FDI-ITI-0085- 00 e R$ 105.494,00 (cento e cinco mil, 

quatrocentos e noventa e quatro reais) pela área ARA2ITT-ITI-0080-00. Ato contínuo foi 

determinada avaliação prévia na qual foi encontrado o valor R$ 712.000,00 (Setecentos e 

doze mil reais) (base jun/2016). Posteriormente foi realizada perícia definitiva em que foi 

encontrado pelo perito o valor de R$ 712.000,00 (Setecentos e doze mil reais), 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 de R$ 712.000,00 (setecentos e doze mil reais), sendo R$ 692.000,00, pela 

indenização da terra nua e R$ 20.000,00, pelas benfeitorias existentes (valores referentes a 
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junho/2016), com correção monetária e juros compensatórios de 12% ao ano e juros 

moratórios no importe de 6% ao ano. Por fim, fixou honorários sucumbenciais no importe de 

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), considerando o valor aproximado e um pouco inferior a 

5% (cinco por cento) da diferença entre o valor da oferta inicial e aquele fixado judicialmente. 

A MSG interpôs Apelação e ao recurso foi negado provimento pelo TJSP. 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, tendo em vista necessidade de reexame fático-probatório encontrando óbice na 

Súmula 7. (ii) Ainda que se possa argumentar que a ausência de manifestação do perito sobre 

os pontos impugnados pela autora e equívocos metodológicos do laudo pericial (apontados 

nos pareceres técnicos da autora) possam se apresentar como uma ofensa transversal aos 

artigos 477, §2º, II do CPC e 23, §1º e 27 do Decreto-Lei 3.365/1941,  a probabilidade de 

conhecimento do Recurso Especial é baixa, diante da ausência de violação direta aos artigos 

supramencionados, bem como diante da necessidade de reexame fático-probatório dos autos, 

encontrando óbice na Súmula n. 7 do STJ. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, 

deliberou pela apresentação de Recurso Especial no Processo em comento; 3.4. O 

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

enviado em 04/12/2020, que a MSG apresentou oferta inicial de R$ 70.854,67, tendo sido 

facultado pelo juízo o depósito do valor ofertado inicialmente, o que foi realizado em 06 de 

maio de 2016. Determinada a realização de perícia prévia, o perito apresentou avaliação no 

valor de R$ 647.650,26 (base jul/2016). Sendo assim, a autora realizou o depósito do valor 

remanescente de R$ 576.795,89 em 29 de junho de 2018, para fins de imissão na posse. 

Tendo em vista as divergências apresentadas pela autora quanto ao laudo pericial, foi 

determinada a realização de perícia definitiva. Foi então realizada nova avaliação, pelo 

mesmo profissional, que encontrou o montante de R$ 1.764.288,54 (base set/2018), que foi 

impugnado pela autora. 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 os direitos de servidão de 

passagem sobre as áreas delimitadas e devidamente descritas 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$1.764.288,54, valor que já se encontra parcialmente depositado nos autos. 

Sobre o dito valor deverá incidir correção monetária, pelos índices previstos na Tabela Prática 

pertinente do E. Tribunal de Justiça do Estado, a partir da data da elaboração original do 

trabalho técnico, quando foram apurados os preços de mercado tomados na 

avaliação ,calculando-se a atualização a partir de então.3) Os juros compensatórios incidem 

desde a data da imissão na posse (em setembro de 2018), até o pagamento. Os juros 

compensatórios passaram a ser de 6% (seis por cento) ao ano, ante o julgado na ADI nº 2332, 

pelo E. STF, em 17/05/2018, que superou a orientação do C. STJ sobre a matéria (REsp nº 

1.111.829/SP). Até a referida decisão, prevalecia o entendimento que fixava o percentual de 

juros compensatórios de 12%. Na hipótese dos autos, devem incidir juros compensatórios no 

percentual de 6%, em conformidade com a Súmula nº 618, do Supremo Tribunal Federal, 

tendo em vista que o STF suspendeu, por inconstitucionalidade, a expressão de “até 6% ao 

ano” (ADIN2.332-2 DF Medida Cautelar- Rel. Min. Moreira Alves), sobre a diferença entre 80% 
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do valor inicialmente ofertado e a indenização judicialmente fixada (REsp 1789783/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDATURMA, julgado em 28/03/2019, DJe23/04/2019); 

4) Os juros moratórios de 6% ao ano sobre o montante correspondente à diferença entre o 

valor ofertado e a indenização judicialmente fixada, com início na data do trânsito em julgado 

da presente sentença. 5) Condeno a autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios ao patrono dos réus, que fixo em 1% sobre a 

diferença entre o valor proposto e o valor arbitrado.’’. Da referida sentença, foram opostos 

embargos de declaração contra a atualização monetária fixada, tendo sido dado ao recurso 

parcial provimento, para fazer constar na sentença que a atualização monetária deveria incidir 

tão somente sobre o valor remanescente da condenação. 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) poderão ser apontados os vícios dos 

laudos técnicos apresentados e impugnados pelos assistentes técnicos; (iii) poderá ser 

pleiteada a realização de nova perícia a ser realizada por profissional diverso do que já atuou 

nos autos; (iv) não foram observados os critérios estabelecidos pelos artigos 23 e 27 Decreto 

Lei no 3.365/41 para fixação da indenização. Informa ainda o envio da guia de custas referente 

ao preparo de apelação para pagamento pela MSG, conforme acordado. O Colegiado de 

Diretores, por unanimidade, deliberou pela apresentação de Apelação no Processo em 

comento; 3.5. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado Bruno Alvim, 

informou, por e-mail enviado em 04/12/2020 que a MSG apresentou a oferta inicial de 

R$ 956.280,99. Realizada perícia avaliação prévia, foi indicado o montante de 

R$ 5.880.117,13 (base jun/2016). Posteriormente, foi realizada a primeira perícia definitiva 

que indicou o valor de R$ 1.889.548,82 (base set/2016), pela faixa de servidão, valor este que 

foi depositado em 14 de setembro de 2016 para fins de imissão na posse, que foi efetivada 

em 07 de dezembro de 2016. Diante das discordâncias levantadas pela parte, foi determinada 

a realização de nova perícia em caráter definitivo, que encontrou o montante de 

R$ 3.269.522,74 (base dez/2016). Sobreveio sentença que julgou procedente em parte a ação 

para declarar constituída a servidão administrativa, mediante o pagamento do valor total 

de R$ 3.269.522,74  à título de indenização pela servidão administrativa, e ainda juros 

compensatórios de 12% ao ano a partir da ocupação efetiva do imóvel, correção monetária 

desde a data da avaliação feita pelo laudo pericial, juros de mora no percentual de 6% ao ano, 

e ainda rateio igualitário das despesas processuais, honorários periciais e honorários 

advocatícios fixados em 1% (um por cento) do valor da diferença apurada na indenização.  Da 

referida sentença, a autora interpôs recurso de apelação. Foi proferido acórdão dando parcial 

provimento ao recurso, e reformado a sentença, sendo que foram fixados juros 

compensatórios de 6% ao ano, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% do preço 

ofertado, acrescido do depósito complementar e o valor fixado na sentença, e ainda que a 

atualização monetária se desse pela Tabela Prática utilizada para o cálculo de atualização 

monetária dos débitos judiciais não fazendários, a incidir sobre a diferença entre o depósito e 

a indenização. Foram então opostos embargos de declaração contra o acordão, alegando 

omissão, tendo em vista ter havido cerceamento de defesa, na medida em que os magistrados 

deixaram de analisar o pedido de que fossem esclarecidos os pontos controvertidos da última 

perícia realizada nos autos. O recurso foi rejeitado. Posteriormente, foi interposto recurso 

especial alegando violação aos artigos 2º, 23 e 27 do Decreto-Lei n.º 3.365/41, e ainda 1.022, 
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inciso II, 475 e 480, do CPC. Encaminhado para juízo de admissibilidade, o recurso foi 

inadmitido, sob alegação de violação da Súmula 07 do STJ. Da referida decisão foi interposto 

Agravo em Recurso Especial, que não foi conhecido em decisão monocrática proferida no 

STJ. Em adição, informou que é baixa a probabilidade de êxito no agravo interno e reversão 

do julgado, diante da inexistência de violação direta a dispositivo legal; (ii) ainda que se possa 

argumentar que a ausência de manifestação do perito sobre os pontos impugnados pela 

autora e equívocos metodológicos do laudo pericial (apontados nos pareceres técnicos da 

autora) possam se apresentar como uma ofensa transversal aos artigos 477, §2º, II do CPC 

e 23, §1º e 27 do Decreto-Lei 3.365/1941,  a probabilidade de conhecimento do recurso é 

baixa, diante da ausência de violação direta aos artigos supramencionados e da incidência da 

Súmula n. 7/STJ; (iii)  Existe ainda a possiblidade de maior prejuízo à MSG, tendo em vista 

que o regimento interno do STJ prevê, em seu artigo 259,§ 4º, que se o agravo interno for 

declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão 

colegiado, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor 

atualizado da causa, aumentando o prejuízo da MSG. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, deliberou pela não apresentação de Agravo Interno no Processo em 

comento; 3.6. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, tendo em vista a 

apresentação do Diretor Técnico a respeito do Contrato MSG 001/2078, ora anexada a 

esta Ata, firmado com a Empresa Carrara, em que restou demonstrada que o 

inadimplemento contratual não trouxe nenhum prejuízo para a MSG, deliberou pelo 

encerramento do Processo Administrativo 2019.01017; 3.7. Considerando a avaliação e 

acompanhamento periódico das recomendações dos órgãos competentes para 

implementação de novas medidas protetivas que devem ser assumidas para a 

manutenção da saúde e segurança no ambiente de trabalho no enfrentamento da 

pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19) e a publicação do Decreto Municipal 

nº 29.550, de 07 de dezembro de 2020, o qual estabelece que o município de Jundiaí 

observará, a partir de 02 de dezembro de 2020, a Fase de Modulação 3 - Amarela 

(Flexibilização) do “Plano  São  Paulo”, instituído pelo Decreto Estadual nº 64.994, de 

28 de maio de 2020, em conformidade com a classificação regional de áreas, atualizada 

em 30 de novembro de 2020, o Colegiado de Diretores aprova, por unanimidade, a 

adoção de regime de trabalho com revezamento quinzenal da equipe entre atividades 

presenciais e teletrabalho, sendo de responsabilidade de cada diretoria a organização 

da escala da respectiva equipe, incluindo assistentes, terceiros e estagiários.  

 

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  
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