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I.  DATA, HORA e LOCAL: 06.10.2020, 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.088/2020 – Aprovar o Aditamento n.º 001 ao Contrato MSG 

n.º 012/2020, firmado com a empresa MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO S.A, cujo 

objeto é a aquisição, entrega e montagem de mobiliário complementar para a nova sede da 

MSG em Jundiaí/SP, a fim de permitir a  retificação da planilha contida no item 1.2. da Cláusula 

Primeira do referido Contrato. O valor do Contrato, bem como os prazos de vigência e entrega, 

permanecerá inalterados; 2. PRD MSG.089/2020 – Aprovar, em seu nível de competência, o 

encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração da Sociedade, proposta de 

contratação de profissional para a posição de Assistente nível I para a Diretoria de 

Administração e Compliance, Ana Paula Oliveira de Paula, com remuneração mensal de 

R$ 11.156,22; 3. Assuntos Gerais: 3.1. Decisão a respeito de apresentação de Recurso 

Especial no processo 2119739-35.2020.8.26.0000, proposto pela MSG em face de 

Agropecuaria Santa Cruz do Amparo Ltda, destinado ao Superior Tribunal de Justiça, com 

valor de preparo de R$ 194,12, contra acórdão que julgou procedente o agravo de instrumento 

da parte adversa. Prazo fatal para interposição do recurso: 15/10/2020; 3.2. Decisão a respeito 

do pagamento dos honorários periciais no processo 1003120-26.2016.8.26.0082, proposto 

pela MSG em face de Santiago Gascon Hernandes e outro, cujo objeto é a faixa de terreno 

ITTBTA-IPE-0163-00, para avaliação definitiva do bem, que tramita perante a 2ª Vara Cível 

de Boituva/SP. Valor dos honorários periciais: R$ 6.740,00. Prazo para pagamento: 

08/10/2020; 3.3. Decisão a respeito de depósito para garantia do juízo no processo 0003396-

05.2020.8.26.0286, proposto em face da MSG por Luís Maurício Chieringhini, que tramita 

perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Itu/SP. Prazo fatal para apresentação do depósito: 

08/10/2020. 

   

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG 088/2020 - A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, informou que se trata de ajuste de erro material, onde foi colocado na planilha 

invertida a quantidade de cadeiras com o tipo de cadeira adquirida. Apesar do erro material, 

o prazo de entrega inicial se manterá, vez que na proposta apresentada as quantidades estão 

corretas. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG 088/2020; 

 

2) PRD MSG 089/2020 - A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, informou que a proposta é para segregar as atividades de Katyani. A assistente tem 

formação em pedagogia, contudo durante sua vida profissional ela trabalhou na área de 
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Administração, especialmente na gestão de pessoas, assim a assistente poderá auxiliar na 

gestão dos contratos com os terceirizados e estagiários. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, aprovou, em seu nível de competência, a PRD MSG 089/2020 e seu 

encaminhamento para o Conselho de Administração da MSG; 

 

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

Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 29/09/2020, que a MSG apresentou oferta inicial 

de R$ 49.445,81 (base set/2014) nos autos principais e o perito apresentou avaliação prévia 

no valor de R$ 182.505,71 (nov/2016). Posteriormente, apesar das impugnações realizadas 

pela autora ao laudo, foi proferida sentença condenando-a ao pagamento de R$ 182.505,71 

à título de indenização pela servidão administrativa. Sendo assim, foi interposto recurso de 

apelação pela autora, alegando o cerceamento de defesa, eis que o perito não foi intimado 

para prestar esclarecimentos e que o laudo prévio foi homologado como se definitivo fosse. 

Ao recurso, foi dado provimento, determinando que os autos retornassem à 1ª instância para 

dar continuidade à instrução processual. Com isso, o perito foi intimado para prestar 

esclarecimentos e a parte contrária alegou que o caso não era de prestação de 

esclarecimentos pelo expert, e sim de realização de nova perícia em caráter definitivo. Sendo 

assim, foi nomeado novo perito e determinado que o pagamento dos honorários periciais fosse 

arcado pela ré, eis que requerida nova perícia. Irresignada, a parte interpôs agravo de 

instrumento contra a decisão, requerendo que os honorários periciais fossem desembolsados 

pela MSG. Ao recurso, foi dado provimento nos seguintes termos: “Ante o exposto, dá-se 

provimento ao recurso para o fim de revogar a decisão impugnada, na parte em que 

determinou que os honorários do perito fossem custeados pela agravante, postulante da 

prova.’’. Em adição, informou que apesar do baixo valor de preparo, não se vislumbra a 

apresentação de Recurso Especial para discutir o matéria objeto do acórdão, visto que a 

jurisprudência majoritária define como ônus do expropriante o pagamento dos honorários 

periciais, pois a avaliação judicial decorre de previsão legal (art. 14 Decreto-Lei n. 3.365/1941). 

O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela não apresentação de 

Recurso Especial no processo em comento; 3.2. O escritório Sgarbi & Magalhães, na 

pessoa de seu advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 05/10/2020, trata-se 

de ação de constituição de servidão administrativa, tendo sido ofertado pela MSG o valor de 

R$ 115.152, 58 (base set/2014), pela faixa ITTBTA-IPE-0163-00. Foi realizada perícia prévia, 

que indicou o montante de R$ 201.200,00 (base dez/2016), a título de indenização pela 

servidão, quantia que foi depositada nos autos em 21/12/2016, a fim de obter a imissão 

provisória na posse, cujo mandado foi cumprido em 23/01/2017. Em razão da discordância 

das partes quanto à perícia prévia, foi determinado a realização de perícia definitiva, tendo 

sido nomeado o perito Carlos Junqueira Lima, que indicou o valor de R$ 6.740,00 a título de 

honorários iniciais. Impugnamos o valor ofertado a título de honorários periciais, pugnando 

pela redução do montante. O i. perito manifestou nos autos justificando o valor indicado, 

conforme tabela do IBAPE, bem como devido às complexidades do caso concreto.  Diante da 

justificativa do i. perito, o juízo homologou o valor de honorários periciais, determinando que 

a autora proceda com o depósito no prazo de 05 (cinco) dias. Em adição informou que:  (i) 

Faz-se necessária a realização de perícia definitiva, tendo em vista a discordância da autora 

quanto à conclusão da perícia prévia (ii) considerando o valor da indenização discutido no 
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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 pelo pagamento dos honorários periciais no processo em comento; 3.3. O 

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

enviado em 02/10/2020, que foi proposto em face da MSG, cumprimento de sentença nº 

0003391-80.2020.8.26.0286, requerendo o exequente o pagamento do valor remanescente 

da condenação, tendo em vista que nos autos principais nº 1002277-31.2016.8.26.0286. 

Sendo assim, o exequente requereu em seu cumprimento de sentença o valor total de 

R$ 969,47 (novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos) (setembro 2020), 

referentes aos honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo. Após realização dos cálculos 

para conferencia de valores foi encontrado o valor de R$ 821,04 (oitocentos e vinte e um reais 

e quatro centavos) – setembro de 2020.  Em adição, informou que, (i) realizados os cálculos, 

os valores apresentados pelo exequente em sua peça inicial, se encontram maiores que os 

encontrados, uma vez que foi utilizado base de cálculo diversa da fixada em sentença;  (ii) 

necessário o depósito do valor requerido para garantia do juízo e apresentação de 

impugnação ao cumprimento de sentença; (iii) necessário depósito do valor requerido para 

garantia do juízo e apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista 

que, se não realizado poderá gerar bloqueio de bens da MSG via BACENJUD.  O Colegiado 

de Diretores, por unanimidade, deliberou pelo depósito do valor necessário à 

impugnação ao cumprimento de sentença, no processo em comento. 

 

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  
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