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I.  DATA, HORA e LOCAL: 03/11/2020, 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: Tatiana Emy 

Saimi, escolhidos por unanimidade.  

 

IV. ORDEM DO DIA: 1. PRD MSG.099/2020 – Aprovar o “Plano de Ação” elaborado para 

atendimento ao Relatório de Auditoria nº 2020-1/1022 (Auditoria Interna e Externa), e 

encaminhar para avaliação do Comitê de Auditoria, conforme dispõe a alínea III do art. 54 do 

Estatuto Social da Companhia para posterior conhecimento do Conselho de Administração da 

MSG; 2. Assuntos Gerais: 2.1. Decisão a respeito de realização de depósito em garantia do 

juízo e apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença nos autos do incidente de 

cumprimento de sentença n. 0002841-18.2020.8.26.0082, proposto por Paulo Ronaldo 

Almeida Silva em face da MSG, decorrente de ação de constituição de servidão administrativa 

de n. 1001980-54.2016.8.26.0082, já transitada em julgado, que tramita perante a 2ª Vara do 

Foro de Boituva. Prazo fatal para apresentação do depósito: 06/11/2020. Valor do deposito: 

R$ 33.017,17; 2.2. Decisão a respeito da apresentação de Recurso Especial no processo 

1001130-46.2016.8.26.0099, proposto pela MSG em face de Zampa Agropecuária Sociedade 

Ltda. 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 MSG. Prazo para interposição 

do recurso: 11/11/2020; 2.3. Relatório de conclusão da Comissão de Averiguação do Processo 

Administrativo 2020.01017. 

  

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG 099/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt dos Santos, informou que o Relatório de Auditoria n° 2020-1/1022 (Auditoria Interna 

e Externa) apresenta os pontos de atenção que a Alta Administração da MSG precisa se 

atentar e, por isso, foi elaborado “Plano de Ação” com o objetivo de avaliar controles internos 

existentes ou a falta deles, uma vez que será a base para mitigação dos riscos atrelados aos 

apontamentos. Assim, considerando a necessidade de melhorias no ambiente de controle 

interno da MSG recomenda-se a aprovação do “Plano de Ação” proposto, a ser implementado 

pela Diretoria Financeira em conjunto com a Diretoria de Administração e Compliance, e o 

encaminhamento ao Comitê de Auditoria Estatutário – CAE e ao Conselho de Administração 

- CAD. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG 099/2020; 

 

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

Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 27/10/2020, que foi proposto em face da MSG 

cumprimento de sentença nº 0002841-18.2020.8.26.0082, no qual o requerente pugna pelo 

pagamento do valor total de R$ R$ 33.017,17 (indenização e honorários) para junho de 2020, 
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conforme os termos da sentença transitada em julgado. Realizados os cálculos para a mesma 

data indicada pela exequente, identificou-se o excesso de execução de R$ 880,27, em razão 

do equívoco no cálculo dos juros compensatórios. O valor devido atualizado para outubro de 

2020 alcança o montante de R$ 32.515,25. Em adição, informou que, (i) realizados os 

cálculos, os valores encontrados pela exequente em sua peça inicial, se encontram incorretos, 

devendo ser realizada impugnação acerca dos valores, eis que não atualizados nos termos 

corretos; e (ii) necessário depósito do valor requerido pela exequente (R$ 33.017,17), em que 

pese entendermos que o valor devido é menor (R$32.515,25 – out/2020), a fim de garantir o 

juízo integralmente, concomitantemente à apresentação de impugnação ao cumprimento de 

sentença, tendo em vista que, se não realizado, poderá gerar bloqueio de bens da MSG via 

BACENJUD. Os cálculos foram validados pela Diretoria Financeira da MSG. O Colegiado de 

Diretores, por unanimidade, deliberou pelo depósito do valor referente à garantia do 

juízo no Processo em comento e requereu que seja realizada a impugnação ao 

cumprimento de sentença; 2.2. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu 

advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 27/10/2020 que a MSG apresentou 

oferta inicial de R$ 245.289,23 pelo objeto da ação. Realizada perícia prévia, foi indicado o 

valor de R$ 718.000,00 (base maio/2016), com o qual a autora discordou, mas realizou o 

deposito no dia 25/05/2016, a fim de possibilitar a imissão provisória na posse, que foi 

cumprida em 20/06/2016. Foi proferida sentença julgando procedente os pedidos, fixando 

como indenização o valor acima indicado. Foi interposto recurso de apelação pela autora, ao 

qual foi dado provimento para cassar a sentença e oportunizar a realização de perícia 

definitiva. Realizada a perícia definitiva, foi indicado o valor de R$ 724.000,00 (base 

abril/2019). Sobreveio sentença para constituição da servidão, fixando o valor de 

R$ 724.000,00, referência abril/2019. Determinou, ainda, que sobre o valor já depositado nos 

autos, de R$ 718.000,00, não incidirão juros compensatórios e nem moratórios. Sobre a 

quantia complementar a ser depositada, incidirá correção monetária pelos índices do TJSP, 

desde a data do laudo e juros de mora de 6% ao ano, a partir do trânsito, ambos a incidirem 

até a realização do depósito. Não foram fixados juros compensatórios. Foram fixados, ainda, 

honorários de sucumbência no importe de 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor 

ofertado na inicial e o montante da indenização fixada na data do cumprimento voluntário. Foi 

interposto recurso de apelação pela autora, ao qual foi negado provimento, majorando ainda 

os honorários advocatícios fixados na sentença no importe de 0,2% acima do fixado. Opostos 

embargos de declaração, esses foram acolhidos tão somente para deixar de fixar a verba 

honorária recursal prevista no artigo 85, §11, do CPC, em razão de já ter sido fixada no 

patamar máximo, conforme Decreto-Lei 3.365/1941. 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, considerando ainda 

o impedimento de revisão do acervo fático dos autos, conforme súmula n. 7 do STJ; (ii) em 

eventual Recurso Especial, poderá ser apontada também a violação aos artigos 23, §1º e 27 

do Decreto-Lei 3.365/1941, não obstante a baixa probabilidade de conhecimento do recurso, 

diante da súmula supramencionada. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, 

deliberou pela apresentação de Recurso Especial no Processo em comento; 2.3.  A 

presidente da Comissão de Averiguação do Processo Administrativo 2020.01017, Sra. Tatiana 

Saimi, explicou que analisada a atuação da Avalicon nos autos nº 1001126-
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90.2016.8.26.0363, constatou-se a prática de condutas incompatíveis com o regular 

andamento do processo, visto que perdeu o prazo de 10 (dez) dias para impugnar o laudo 

pericial definitivo e, após ser intimada acerca da decisão definitiva que arbitrou a indenização 

em R$ 542.722,10, indicou como valor a complementar o importe de R$ 57.892,68, o qual foi 

posteriormente impugnado pela parte credora, uma vez que o cálculo apresentado baseou-se 

em índice diverso do indicado na sentença. A despeito do envio do cálculo à MSG, esta 

Comissão entende que há indícios de condutas desidiosas por parte da Avalicon e, por isso, 

opina pela abertura de processo administrativo para eventual aplicação de penalidade e 

cobrança dos possíveis prejuízos causados. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, 

deliberou pela abertura do processo administrativo para eventual aplicação de 

penalidade bem como pela oitiva da Contratada e do Gestor do Contrato à época dos 

fatos apurados, indicando como membros os assistentes Ricardo Cesar Costa Rocha, 

Felipe Nunes Suarez e Tatiana Emy Saimi, sendo esta a Presidente da Comissão, 

determinando-se o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para conclusão do Processo. 

 

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                                           Tatiana Emy Saimi  

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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