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I.  DATA, HORA e LOCAL: 15.09.2020, às 10h, na Av. Jundiaí, nº 1184, 5º andar – 

Anhangabaú, Jundiaí-SP. 

 

II. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria, e, como convidados, os assistentes de 

diretoria, Sra. Katyani Ogura da Silveira, esta apenas no que se refere ao item 1.3., e Sr. André 

Figueiredo Gomes de Oliveira, este apenas no que se refere ao item 1.4., 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. Assuntos Gerais: 1.1. Decisão a respeito de apresentação de 

Recurso Especial no processo 1000855-48.2016.8.26.0471, proposto pela MSG em face de 

Francisco Bernardini Rius 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: 28/09/2020; 1.2. 

Decisão a respeito da proposta de honorários apresentada pelo perito no processo 1016516-

71.2016.8.26.0114, proposto pela MSG em face de Ricardo Vasconcelos Sobral, destinado à 

1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas, no valor de R$49.462,00. Prazo fatal: 

28/09/2020; 1.3. Deliberação da Diretoria Executiva acerca do relatório da Comissão de 

Averiguação do Processo Administrativo 2019.01021, o qual concluiu pela ausência de 

responsabilidade de colaborador da MSG ou terceirizado, mas em razão de falhas nos 

procedimentos do sistema de informática e opinou pelo arquivamento do Procedimento 

Administrativo; 1.4. Apresentação do fluxo de caixa da MSG. 

 

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) Assuntos Gerais: 1.1. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado 

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

de R$ 327.506,41 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de 

R$ 10.893.746,77 (base ago/2016). Impugnado o laudo por ambas as partes, foi determinada 

nova perícia que indicou o valor de R$ 4.629.067,00 (base mai/2017). Posteriormente foi 

realizada nova perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 3.163.764,20 

(base set/2018). A sentença, contra a qual foi interposto Recurso de Apelação pela MSG, nos 

condenou ao pagamento de indenização no montante de R$ 4.629.067,00. “Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para DECLARAR a incorporação ao patrimônio 

da autora da servidão administrativa da área indicada na petição inicial, mediante depósito do 

valor apurado pelo segundo laudo pericial e válido para fevereiro de 2017, qual seja, 

R$ 4.629.067,00. Anoto que a autora depositou nos autos a quantia de R$ 7.761.406,88 (fls. 

777), conforme determinado a fls. 683/685, sendo que o saldo remanescente será por ela 

levantado oportunamente. Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora no pagamento 

dos honorários periciais e honorários advocatícios do patrono dos contestantes, que arbitro 

em 0,5% sobre a diferença entre a oferta inicial e o valor adotado. Eventuais custas e 
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despesas em aberto pela expropriante, não havendo nos autos depósito da oferta inicial e 

complemento. O mandado para o registro da sentença no Serviço de Registro de Imóveis (art. 

26 do Decreto-lei 3.365 de 26.6.1941) será expedido oportunamente. Expeça-se mandado de 

levantamento de 80% do valor da oferta inicial (R$ 327.506,41) em favor dos expropriados.”. 

A MSG interpôs Apelação e ao recurso foi dado parcial provimento, condenando a autora ao 

pagamento de R$ 3.163.764,20 à título de indenização pela servidão administrativa. 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. Ademais, a interposição de Recurso pode majorar os honorários 

sucumbenciais, trazendo maior dispêndio à MSG e, ainda, 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 não apresentação de Recurso Especial no processo em 

comento; 1.2. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado Bruno Alvim, 

informou, por e-mail enviado em 10/09/2020, que a MSG apresentou oferta inicial de 

R$ 84.962,54 (oitenta e quatro mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro 

centavos) (base set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 516.645,05 

(base jan/2017). Em razão da discordância da autora quanto à perícia prévia, foi determinado 

a realização de nova perícia, tendo sido encontrado o montante de R$ 199.850,08 (jan/2017). 

No deslinde do feito, foi discutida a correta identificação do imóvel objeto da servidão 

administrativa, com dúvidas em relação à titularidade do imóvel. Sendo assim, foi requerida 

nova perícia para realização do georreferenciamento para correta identificação do imóvel e 

para atestar a correta legitimidade passiva da demanda. Com isso, o juízo deferiu o pedido, e 

intimou o perito a se manifestar sobre a proposta de honorários, que indicou o valor de 

R$ 56.212,60 a título de honorários periciais. Tendo sido o valor impugnado pela autora, o 

juízo determinou o valor de R$ 49.462,00. Em adição informou que: (i) Faz-se necessária a 

realização de perícia, tendo em vista haver dúvidas quanto ao georreferenciamento da área 

(ii) considerando o valor da indenização discutido no processo, bem como a discrepância dos 

valores apresentados no laudo prévio em relação ao montante ofertado incialmente, a 

proposta do perito encontra-se de acordo com os serviços a serem realizados e histórico do 

processo. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela aprovação do 

pagamento dos honorários periciais no processo em comento; 1.3. A presidente da 

Comissão de Averiguação do Processo Administrativo 2019.01021, que tem por finalidade 

apurar a responsabilidade pelo pagamento em atraso da guia de recolhimento de Imposto 

de Renda Retido na Fonte (IRRF) do mês de maio/2019, Sra. Katyani Ogura, realizou 

uma apresentação pormenorizada do Relatório da Comissão de Averiguação, concluindo 

pela ausência de responsabilidade de um colaborador da MSG e opinando pelo 

arquivamento do Processo Administrativo. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, 

deliberou por acompanhar a conclusão da Comissão de Averiguação, de não 

responsabilização de funcionários da MSG. Por oportuno, determina o 

encerramento do Processo Administrativo 2019.01021; 1.4.  O Assistente de Diretoria, 

Sr. André Figueiredo, realizou apresentação do fluxo de caixa da MSG, destacando que 

o fluxo de caixa foi revisado, reprojetando o caixa até 2021, em virtude de revisão 

apresentada pela Diretoria Técnica em razão de pleitos contratuais.    
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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                                           Marina Lima Nogueira  

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  

 

 

Convidados: 

 

 

______________________________        ______________________________ 

Katyani Ogura da Silveira                                    André Figueiredo Gomes de Oliveira 
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