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I.  DATA, HORA e LOCAL: 01/12/2020, 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.103/2020 – Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar o 

Aditamento n.º 005 ao Contrato MSG n.º 007/2019, firmado com a AEON SERVIÇOS E 

COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. EPP, que tem por objeto a: (i) prorrogação do 

prazo de vigência por adicionais 4 (quatro) meses, com a manutenção de cláusula de 

morte súbita, equivalente ao valor mensal de R$ 20.180,00 (vinte mil, cento e oitenta 

reais), (ii) a alteração do endereço da sede da MSG para a cidade de Jundiaí/SP, (iii) a 

alteração da Cláusula Sexta – Condições de Pagamento, a fim de atualizar os dados para 

faturamento, em virtude da transferência da sede da MSG para a cidade de Jundiaí/SP, 

(iv) a inclusão das Cláusulas: Do Código de Conduta Ética e Integridade, Da Proteção de 

Dados, e Da Segurança da Informação, (v) a renumeração das Cláusulas Da Publicidade 

e Do Foro. Com a formalização do aditamento proposto, o valor global do contrato passará 

de R$ 406.393.30 (quatrocentos e seis mil, trezentos e noventa e três reais e trinta 

centavos) para R$ 487.113,30 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e treze reais e 

trinta centavos), alterando, ainda, o termo final de vigência e execução do contrato que 

passará de 02 de janeiro de 2021 para 02 de maio de 2021, totalizando 24 meses de 

prestação do serviço, respeitando-se assim o limite de 60 (meses) previsto no art. 71 da 

Lei 13.303./2016; 2. PRD MSG.105/2020 – Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar o 

Aditamento n.º 002 ao Contrato MSG n.º 021/2018, firmado com a empresa DOSSEL 

AMBIENTAL – CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, que tem por objeto a: (i) prorrogação 

dos prazos de vigência e execução por adicionais 8 (oito) meses, (ii) a alteração do 

endereço da sede da MSG para a cidade de Jundiaí/SP, (iii) a alteração da Cláusula 

Quinta – Condições de Pagamento, a fim de atualizar os dados para faturamento, em 

virtude da transferência da sede da MSG para a cidade de Jundiaí/SP, (iv) a inclusão das 

Cláusulas: Do Código de Conduta Ética e Integridade, e Da Segurança da Informação, (v) 

a renumeração das Cláusulas Da Publicidade e Do Foro. Com a prorrogação ora 

proposta, o termo final da vigência do contrato passará de 09/02/2021 para 08/10/2021, 

totalizando 36 meses de prestação do serviço, respeitando-se assim o limite de 60 

(meses) previsto no art. 71 da Lei 13.303./2016. O valor global do contrato permanecerá 

em R$ 5.113.446,71 (cinco milhões, cento e treze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais 

e setenta e um centavos), não havendo qualquer alteração deste; 3. PRD MSG.106/2020 

– Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar a contratação, por meio de Dispensa de 

Licitação, da empresa BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de 14 
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LICENÇAS DO MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINES S 2019 ESD. A contratação 

será realizada por meio de Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 29, inciso II da Lei 

13.303/2016. O valor máximo global para contratação será de R$ 16.786,00 (dezesseis 

mil, setecentos e oitenta e seis reais). O prazo de vigência contratual será de 30 (trinta) 

dias; 4. PRD MSG.107/2020 – Aprovar as normas relacionadas à Tecnologia da 

Informação, em desdobramento à Política de Segurança da Informação, as quais serão 

base para a adequação do ambiente de TI da MSG a partir de 2021, frente às 

necessidades operacionais da Companhia, bem como a adequação à Lei Geral de 

Proteção de Dados; 5. Assuntos Gerais: 5.1. Decisão a respeito de apresentação de 

Recurso Especial no processo 1005584-58.2016.8.26.0038, proposto pela MSG em face 

de U. S. J. Açúcar e Álcool S/A, 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: 04/12/2020; 5.2. 

Decisão a respeito de apresentação de Apelação no processo 1006357-

38.2016.8.26.0286, proposto pela MSG em face de Eppo Brasil Soluções Urbanas LTDA 

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

de R$ 6.385,25, 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: 08/12/2020; 5.3. 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 

0001493-56.2020.8.26.0666, proposto por Três Augustos Administração de Bens LTDA 

em face da MSG, decorrente de Ação de Constituição de Servidão Administrativa 

1001321-39.2016.8.26.0666, que tramita perante Vara do Foro de Artur Nogueira. Prazo 

fatal para apresentação do depósito: 04/12/2020. Valor do deposito: R$ 274.263,37; 5.4. 

Decisão a respeito da concordância com o valor encontrado pela perícia prévia no 

processo 1001572-25.2016.8.26.0030, proposto pela MSG em face de Espólio de 

Hortêncio Carriel de Lima e outros, destinado à Vara Única do Foro de Apiaí, na Ação de 

Constituição de Servidão Administrativa fundada em Declaração de Utilidade Pública 

proposta pela MSG, em razão da concordância da parte requerida com o valor indicado 

na perícia prévia. Prazo fatal para manifestação: 04/12/2020.    

  

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG.103/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, informou que a proposta se refere ao aditivo contratual da AEON, vez que o 

processo está se encerrando em janeiro. Informou que a MSG está em processo de 

elaboração de novo processo licitatório, pensando em nova estrutura da MSG, atendendo 

aos preceitos da LGPD. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, a PRD 

MSG.103/2020; 
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2) PRD MSG.105/2020 – O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. José Jurhosa 

Junior, informou que a prorrogação se fez necessária em virtude da pandemia, pois alguns 

programas ambientais, previstos no PBA, não puderam ser executados. Assim, não 

haverá alteração de valor, apenas a prorrogação dos prazos de execução e vigência do 

contrato. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, a PRD MSG.105/2020; 

 

3) PRD MSG.106/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, informou que se trata da aquisição de Office para os equipamentos novos e 

adequação para a estrutura já em uso na MSG. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, a PRD MSG.106/2020; 

 

4) PRD MSG.107/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, realizou apresentação sobre as normas relacionadas à Tecnologia da 

Informação, mencionando que estão sendo propostas cinco normas e que, 

posteriormente, serão elaboradas as demais. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, a PRD MSG.107/2020; 

 

5) Assuntos Gerais: 5.1. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu 

advogado Bruno Alvim, informou por e-mail enviado em 19/11/2020, que a MSG 

apresentou oferta inicial de R$ 1.140.513,06 (base set/2014) e o perito apresentou 

avaliação prévia no valor de R$ 2.136.358,00 (base nov/2016). Posteriormente foi 

realizada perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de 

R$ R$ 1.730.181,37 (base fev/2017). Tendo em vista as impugnações apresentadas pelas 

partes, foi determinada a realização de nova perícia em caráter definitivo, tendo o 

profissional encontrado o montante de R$ 8.629.000,00 (out/2017). Sendo assim, foi 

proferida a primeira sentença nos autos, condenando a autora ao pagamento do montante 

de R$ 1.348.277,61. Da referida sentença, foi interposta apelação pela parte adversa, 

tendo sido dado provimento ao recurso, determinando a devolução dos autos para a 

primeira instância para realização de nova perícia. Com isso, foi realizada nova avaliação, 

tendo sido encontrado o montante de R$ 2.849.737,79.  A sentença, contra a qual foi 

interposto Recurso de Apelação pela MSG, nos condenou ao pagamento de indenização 

no montante de R$ 2.849.737,79, se deu nos seguintes termos: “Isto posto e pelo mais 

que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e o faço para 

declarar a servidão de passagem na área delimitada (fls.1338), e condenar a requerente 

ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.849.737,79, pela ocupação do imóvel, 

observados os seguintes critérios: A) a correção monetária incidirá sobre o principal a 

partir do laudo, e deverá observar os índices da tabela prática do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo; B) os juros compensatórios de 12% ao ano serão computados 

desde a data da ocupação, até a data do pagamento; C) juros de mora de 6% (seis por 

cento) ao ano, a contar do trânsito em julgado da sentença (Súmula 70 STJ) até o efetivo 

pagamento; Condeno a requerente ainda ao pagamento dos honorários periciais, 

reembolso das custas e despesas processuais, corrigidas monetariamente desde o 
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efetivo desembolso, e honorários advocatícios os quais fixo em 5% sobre a diferença 

entre o valor proposto e o valor arbitrado, atualizado.”. A MSG interpôs Apelação e ao 

recurso foi dado parcial provimento, tendo sido aplicado índice de desvalorização de 33% 

do valor da terra nua, tendo como valor da condenação o montante de R$ 1.051.230,13, 

garantido acesso necessária para implementação das linhas de transmissão e ainda os 

juros compensatórios foram fixados em 6% ao ano. Por fim, os honorários advocatícios 

foram reduzidos para R$ 10.000,00 para cada uma das partes. 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. Ademais, a interposição de Recurso pode majorar os honorários sucumbenciais, 

trazendo maior dispêndio à MSG, na medida em que estes foram fixados em R$ 10.000,00 

(dez mil reais) pelo acordão, sendo que nos moldes fixados pela sentença, este valor seria 

elevado consideravelmente. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou 

pela não apresentação de Recurso Especial no Processo em comento; 5.2. O 

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

mail enviado em 24/11/2020, que a MSG apresentou oferta inicial de R$ 28.574,76 (base 

set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 320.889,15 (base 

jun/2016), tendo sido o laudo impugnado por ambas as partes. Posteriormente, foi 

realizada perícia definitiva, tendo sido encontrado pelo perito o montante de 

R$ 159.631,07 (base ago/2020), tendo sido o laudo impugnado por ambas as partes.  A 

sentença, que julgou parcialmente 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$ 159.631,07 (cento e cinquenta e nove mil e seiscentos e 

trinta e uma reais e sete centavos), valor que já se encontra depositado às fls. 695 dos 

autos. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios ao patrono do requerido, que fixo em 1% sobre a diferença entre 

o valor proposto e o valor arbitrado. Deverá a parte ré comprovar a quitação dos débitos 

fiscais (estaduais e municipais) a fim de dar integral cumprimento ao disposto no art. 34, 

do Decreto-Lei nº 3.365/41. Após o trânsito em julgado e juntadas as certidões acima 

determinadas, DEFIRO o levantamento (depósito às fls. 695): 1) em favor da ré - do valor 

de R$ 159.631,07 (cento e cinquenta e nove mil e seiscentos e trinta e uma reais e sete 

centavos), mais os acréscimos legais; 2) em favor da autora – todo o saldo 

remanescente.”. 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; e (iii) não foram observados os critérios 

estabelecidos pelos artigos 23 e 27 Decreto Lei no 3.365/41 para fixação da indenização. 

O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela apresentação de 
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Apelação no Processo em comento; 5.3. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa 

de seu advogado, Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 24/11/2020, que foi 

proposto em face da MSG cumprimento de sentença nº 0001493-56.2020.8.26.0666 no 

qual o requerente pugna pelo pagamento do valor total de R$ 269.583,85, sendo 

R$ 253.255,87 a título de indenização e o montante de R$ 16.327,98 a título de honorários 

de sucumbência, para outubro de 2020. Realizado os cálculos para a mesma data 

indicada pela exequente, identificou-se o excesso de execução no montante de 

R$ 2.106,48, em razão do equívoco no cálculo dos juros compensatórios. O valor devido 

atualizado para outubro de 2020 alcança o montante de R$ 267.477,37. A parte exequente 

não atualizou o valor do depósito prévio para fins de base de cálculo dos juros 

compensatórios, considerando o valor histórico, assim, o valor atualizado para novembro 

de 2020, realizados conforme os cálculos do exequente, para fins de garantia do juízo 

alcança o montante de R$ 274.263,37. Em adição, informou que, (i) realizados os 

cálculos, os valores encontrados pelo 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 pelo 

exequente (R$ 274.263,37), em que pese entendermos que o valor devido é menor 

(R$ 267.477,37– 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; (iii) em que pese a 

diferença não ser significativa, é possível impugnar os valores tendo em vista aplicação 

errônea do percentual de juros compensatórios. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, deliberou pelo depósito do valor para garantia do juízo e determinou 

que seja apresentada impugnação ao cumprimento de sentença; 5.4. O escritório 

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

enviado em 25/11/2020, que a MSG apresentou oferta inicial de R$ 2.290,55 (base 

set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 4.243,23 (base jun/2016), 

que foi depositado em juízo para fins de imissão na posse, em 09 de agosto de 2017. 

Posteriormente, foram realizadas diversas diligências para citação dos réus, tendo havido 

informação, no deslinde do feito, do óbito deste. Sendo assim, foram realizadas diligências 

para citação de seu espólio, que se habilitou nos autos em 24 de setembro de 2020, 

requerendo a homologação da perícia prévia, bem como o levantamento dos valores 

depositados pela MSG nos autos. Em adição, informou que, (i) em que pese ter havido 

parecer técnico divergente da autora em relação à perícia prévia, a realização de nova 

perícia pode trazer novos custos adicionais para a MSG, como honorários periciais e valor 

superior ao encontrado na perícia prévia para indenização da servidão administrativa; (ii) 

ainda que eventual perícia definitiva possa confirmar o valor indicado na inicial, 

considerando a diferença pouco expressiva entre os valores (R$ 1.952,68), não haverá 

significante redução do prejuízo da MSG, tendo em vista o pagamento dos honorários 

periciais definitivos, que costumeiramente, são indicados em montante superior à 

diferença indicada; (iii) em eventual pedido de homologação do laudo pericial prévio, 

haverá requerimento para que sejam afastados os juros compensatórios  e correção 
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monetária, tendo em vista que o valor depositado em juízo será o mesmo fixado na 

sentença, bem como diante da concordância da parte requerida, contudo, tal pedido pode 

não ser acolhido tendo em vista que o depósito foi realizado mais de um ano depois da 

data de referência do laudo pericial prévio e a ADI 2332/DF determinou que a base de 

cálculo dos juros compensatórios seria a diferença de 80% (oitenta por cento) do valor 

ofertado (montante depositado para fins de imissão) e o fixado na sentença; (iv) Será 

requerido ainda pedido para afastamento de honorários advocatícios, na medida em que 

a parte ré não apresentou resistência à lide, ressaltando que este último pedido tem menor 

probabilidade de ser atendido pelo juízo, tendo em vista que o Decreto-Lei prevê 

expressamente que a base de cálculo dos honorários é a diferença entre o valor ofertado 

e o fixado na sentença; (v) considerando a concordância da parte requerida com o valor 

da perícia prévia, não haverá interesse deles em recorrer. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, deliberou pela concordância com o valor encontrado na Perícia 

Prévia para o 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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