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I.  DATA, HORA e LOCAL: 01.09.2020, às 16h, 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.078/2020 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar o 

aditamento nº 002 ao Contrato MSG nº 020/2019, firmado com a seguradora Junto Seguros 

S.A., que tem por objeto a prorrogação do prazo contratual, permitindo a emissão a renovação 

da Apólice de Seguro Garantia em cumprimento às obrigações assumidas no Contrato de 

Concessão, oriundo do Edital de Leilão 07/2013 – Aneel, com taxa de 0,16% da importância 

segurada, no valor de R$ 41.187,95 (quarenta e um mil, cento e oitenta e sete reais e noventa 

e cinco centavos). O Contrato, que tem valor global atual de R$ 115.669,48 (cento e quinze 

mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), com a celebração do 

aditivo em questão passará ao valor total de R$ 156.857,43 (cento e cinquenta e seis mil, 

oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos). Com a prorrogação ora 

proposta, o termo final da vigência do contrato passará de 31/10/2020 para 28/02/2021; 2. 

PRD MSG.079/2020 – Aprovar, em seu nível de competência e encaminhar para aprovação 

do Conselho de Administração da Sociedade, o Aditamento n.º 003 ao Contrato MSG nº 

003/2019, firmado com a empresa Avalicon Engenharia Ltda., relativo à prestação de serviços 

de gestão e execução fundiária, a fim de prorrogar os prazos de execução e de vigência do 

Contrato por adicionais 36 (trinta seis) meses, com encerramento dos prazos em 13/09/2023 

e 13/10/2023, respectivamente. O Contrato, cujo valor global atual é de R$ 1.343.927,50 (um 

milhão, trezentos e quarenta e três mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), 

com a celebração do aditivo em questão passará ao valor total de R$ 1.914.923,50 (um 

milhão, novecentos e quatorze mil, novecentos e vinte três reais e cinquenta centavos). Com 

a prorrogação ora proposta, o termo final da vigência do contrato passará de 13/10/2020 para 

13/10/2023, totalizando 56 meses de prestação do serviço, respeitando-se assim o limite de 

60 (meses) previsto no art. 71 da Lei 13.303./2016; 3. PRD MSG.083/2020 – Propõe-se à 

Diretoria Executiva aprovar o Aditamento n.º 001 ao Contrato MSG n.º 008/2020, firmado com 

a empresa Top Quality Mudanças, relativo a prestação dos serviços de transporte e locação 

de espaço para armazenamento de bens patrimoniais da MSG a serem desfeitos, a fim de 

prorrogar os prazos de execução e de vigência do Contrato por adicionais 60 (sessenta) dias, 

com cláusula de morte súbita, o que equivale ao valor estimado mensal de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). O Contrato, que tem valor global atual de R$ 12.102,50 (doze mil, cento e dois reais 

e cinquenta centavos), com a celebração do aditivo em questão passará ao valor total de 

R$ 16.102,50 (dezesseis mil, cento e dois reais e cinquenta centavos). Com a prorrogação 

ora proposta, o termo final da vigência do contrato passará de 03/10/2020 para 03/12/2020, 

podendo ser rescindido a qualquer tempo, por interesse da Contratante, totalizando 150 
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(cento e cinquenta) dias de prestação do serviço, respeitando-se assim o limite dos 60 

(sessenta) meses previsto no art. 71 da Lei 13.303/2016; 4. Assuntos Gerais: 4.1. Decisão 

a respeito de apresentação de Apelação no processo 1000609-10.2016.8.26.0582, proposto 

pela MSG em face de  Ceragro Agricultura e Pecuária Ltda, destinado ao Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, com valor de preparo de R$ 15.016,72, contra sentença que julgou 

parcialmente procedentes os pedidos iniciais da MSG, fixando a título de indenização o valor 

de R$ 375.418,03. Prazo para interposição do recurso: 10/09/2020. Valor do preparo: 

R$ 15.016,72; 4.2. Indicação de membro para compor a Comissão de Averiguação do 

Procedimento Administrativo 2019.01015 e substituição do presidente da Comissão; 4.3. 

Indicação de membro para compor a Comissão de Averiguação do Procedimento 

Administrativo 2020.01015 e indicação do presidente da Comissão.  

 

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG.078/2020 – O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, mencionou que se 

trata de obrigação contratual assumida junto à ANEEL, assim se faz necessária a prorrogação 

do seguro ora solicitada. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD 

MSG.078/2020.  

 

2) PRD MSG.079/2020 – O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. José Jurhosa 

Junior, mencionou que se trata do contrato de acompanhamento e gestão fundiária, que 

precisa ser mantido enquanto não estiverem solucionadas todas as questões fundiárias. O 

Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou, em seu nível de competência, a PRD 

MSG.079/2020 e seu encaminhamento ao Conselho de Administração.  

 

3) PRD MSG.083/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, mencionou que se trata do contrato de locker, que precisa ser prorrogado, vez que 

está em andamento o processo de desfazimento de bens, assim solicita a prorrogação apenas 

pelo tempo necessário para a finalização do processo em comento. O Colegiado de 

Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.083/2020.  

 

4) Assuntos Gerais: 4.1. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado 

Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 27/08/2020, que a MSG apresentou oferta na 

inicial no valor de R$ 207.545,74 (Base set/2014), pelas faixas ITT-BTA-SMA-0217-00, 

ITTBTA-SMA-0217-03,  ITTBTA-SMA-0217-04 e ITTBTA-SMA-0217-05. Realizada perícia 

prévia, foi identificado o valor de R$ 348.690,17 (trezentos e quarenta e oito mil seiscentos e 

noventa reais e dezessete centavos) (base set/2016), o qual foi impugnado pela autora. 

Realizada perícia definitiva, o perito indiciou o valor de R$ 375.418,03 (Set/2018), com o qual 

a autora também discordou. Sobreveio sentença que julgou procedente os pedidos iniciais 

para constituir a servidão administrativa, condenando a autora ao pagamento do valor de 

R$ 375.418,03, com correção conforme índices da tabela prática do TJSP a partir da data da 

perícia técnica, até a data do efetivo pagamento. Fixou juros compensatórios no importe de 

6% a incidir sobre o valor total fixado a título de indenização, eis que não houve levantamento 

de nenhum valor pela parte requerida, bem como honorários de sucumbência no importe de 
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5% (cinco por cento) da diferença do valor ofertado na inicial e o fixado em sentença. Foram 

interpostos embargos de declaração arguindo obscuridade quanto à incidência dos juros 

compensatórios, que deveria incidir sobre a diferença entre 80% do valor atualizado do 

depósito prévio e o fixado na sentença, bem como para sanar a omissão para prever a 

atualização tanto do depósito prévio quanto do valor ofertado na inicial, para fins de cálculo 

dos juros compensatórios e honorários de sucumbência, contudo, foi negado provimento. Em 

adição informou que é cabível a interposição do recurso de apelação, tendo em vista que:  (i) 

a base de cálculo dos juros compensatórios deve ser a diferença entre 80% do valor 

depositado nos autos previamente, para fins de imissão provisória na posse, e o fixado na 

sentença, independentemente do réu ter levantando ou não os valores, (ii) para fins de cálculo 

dos honorários de sucumbência, deve se proceder com a atualização dos valores iniciais e os 

fixados na sentença, (iii) o cálculo utilizado pelo perito para identificação do valor de mercado 

não utilizou nenhum valor de transações já realizadas pela autora para outras faixas de terreno 

na região, violando a NBR 15653 e os artigos 23 e 27 do Decreto-Lei 3365/1041. O Colegiado 

de Diretores, por unanimidade, deliberou pela apresentação de Apelação no processo 

em comento; 4.2. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, indicou, como membro 

para compor a comissão de averiguação do Procedimento Administrativo 2019.01015, 

a assistente de Diretoria, Sra. Tatiana Emy Saimi, em substituição ao assistente, Sr. Alan 

Rangel; 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; 4.4. A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, mencionou que a MSG precisa constituir uma comissão de baixa de bens 

patrimoniais, que será responsável pela  elaboração de relação de bens, com declaração de 

inservibilidade, com respectiva justificativa de interesse público, para o desfazimento dos bens 

inservíveis da MSG. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, indicou, como membros 

para compor a comissão, os assistentes, Sra. Tatiana Saimi, Sr. André Figueiredo, e o 

terceirizado, Sr. Sávio Felipe Ribeiro, e indicou, para coordenar a comissão, a Sra. 

Tatiana Saimi.  

 

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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