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REALIZADA EM í5 DE OUTUBRO DE 2019

l. DATA, HORA e LOCAL: 15.í0.20í9, às 09:30h, na Rua Voluntários da Pátria, no'lí3,
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESÊNÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria.

lll. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária: Luciana Guedes
Meira, escolhidos por unanimidade-

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.DAC.022|2019 - Aprovar o Aditamento n o 001 ao Contrato
MSG n.o 02212018, firmado com a empresa Telefônica Brasil S.A., que tem por objeto a
prorrogação do ajuste por mais 12 (doze) meses, mantendo-se as condições de atuais e o
valor estimado anual de R$ 37.200,00 (trinta e setê mil e duzentos reais), passando o valor
total estimado do Contrato para R$ 74.400,OO (setenta ê quatro mil e quatrocentos reais). 2.
Assuntos gerais: 2.í. Apresentação do Bl de acompanhamento do empreendimento; 2.2.
Decisão a respeito de apresentação deApelação no processo no 000í 107-95.2016.8.16.0067,
que tem como Réu Fabio Robert, Íeferente à Servidáo Administrativa para passagem de linha
de transmissáo de energia, com valor de preparo estimado em R$ 292,99 (três duzentos e
noventa e dois reais e noventa e nove centavos); 2.3. Decisão a respeito de apresentação dê
Apelação no processo n' 1001556-83.2016.8.26.0123, que tem como Réu Braz Cláudio
Machado, referente à Servidão Administrativa para passagem de linha de transmissão de
energia, com valor de preparo de R$ 3.296,05 (três mil, duzentos e noventa e seis reais e
cinco centavos); 2.4. Pagamento da Solicitação de Recursos no 696 da Avalicon, referente
aos honorários periciais do Processo no 1001538-85.2016.8.26.0471, quetem como Réu Luiz
Carlos Sanvitto, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

1. PRD MSG.DAG.022I2O19 - O Diretor de Administração e Compliance, Sr. José
Jurhosa Jr., mencionou que o CT MSG no 02212018, que tem por ob.ieto a prestação dos
serviços de telefonia fixa e link de acesso a internet, se enceíra em 111112019. Acrescentou
que foi realizada pesquisa de mercado e o preço da telefônica, que se manteve o mesmo
apresentado guando da contratação, se mostrou o mais vantajoso, Gzáo pela quâl se propõe
a prorrogação do contrato. O Colegiado de Dirêtores, por unanimidâde, aprovou a PRD
MSG.DAG.02?20í9;

2. Assuntos Gerais: 2.í. O assistente de diretoria, Sr- Diego Wilhêlm da Rocha,
apresentou o Bl de acompanhamento do empreendimento; 2.2. AAssistente de Diretoria, Sra.
Luciana Guedes, mencionou que a Avalicon, que representa a MSG nos processos judiciais
referentes à libêração fundiária, informou que no caso em questão, a sentença homologou o
laudo pericial, que apurou como devido o valor de R$ í5.753,65 (quinze mil, setecentos e
cinquenta e três reais ê sessenta e cinco centavos), montante inferior ao ofertado pela MSG,
qual seja R$ 17.486,40 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarênta
centavos). Além do valor referente à indenização, o juízo condenou a MSG ao pagamento de
honorários, arbitrados em 5% da diferença entre o valor ofertado e o valor da condênação, o
que perfaz o montante de R$ 86,64 (oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), o qual
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deverá ser corrigido monetariamente. Caso seja do interesse dâ MSG apêlar, há a
necessidade de se depositar o valor de preparo de R$ 292,99 (três duzentos e noventa e dois

reais e novente e nove centavos). Assim, questiona à Diretoria Executiva se há interesse no

protocolo do recurso mencionado; O Colêgiado de Diretores, por unanimidade, deliberou
que, tendo em vista ser o valor sentonciedo inferior ao ofeÍtado, bem como o fato de o
valor dos honorários ser inferior aos custos do preparo, a liSG não deve ingÍêssar com
apêlação; 2.3. A Assistente de Diretoria, Sra. Luciana Guedes, mencionou quê a Avalicon,
que representa a MSG nos processos judiciais referentes à liberação fundiária, informou que,

no caso em exame, a MSG ofertou o valor de R$ 42.563,24 (quarenta e dois mil, quinhentos

e sessenta e três reais e vintê e quatÍo cêntavos), tendo a sentença arbitrado o valor em

R$ 66.285,79 (sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

A MSG interpôs recurso de apelaçáo, que resultou na anulação da sentença e realização de
perícia definitiva, que apurou o valor de R$ 82.401,30 (oitenta e dois mil, quatrocentos e um

reais e trinta centavos), o qual foi homologado na nova sentença. Caso seja do interesse da

MSG apelal há a necessidade de se depositar o valor de preparo de R$ 3.296,05 (três mil,

duzentos e noventa e seis reais e cinco centavos). Assim quêstiona à Diretoria Executiva se

há interesse no protocolo do recurso mencionado. O Colegiado de Diretores, por
unanimidade, deliberou que, têndo em vista a diferença entre o laudo aprêsentado pela

llllSG e o valor sêntenciado, a MSG deve ingressar com apelação; 2.4. A Assistente de
Diretoria, Sra. Luciana Guedes, mencionou que a Avalicon, que representa a MSG nos
processos judiciais referentes à liberação fundiária, informou que, no caso em questão, o feito
foi sentênciado sem houvesse perícia definitiva. Por esse motivo, a MSG interpôs recurso de
apelação, o qual foi provido, tendo sido determinada a sua realizaçáo, Gzáo pela qual seria

necessário o pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O
Colegiado de Diretores, por unanimidade, delibetou que, deverá seÍ pago o valor
reÍerente aos honorários periciais.

: nada mais havêndo a tratar, foi suspensa a sessão pêlo têmpo

necessano a

da Mesa ê

Mesa:

José Jurhosa
Prêsidente

José Jurhosa Júnior
Diretor-Presidente e
Diretor de e Compliance

Joerlei
Diretor

(Àá da 196. RO da irSG, Hlizâd€ êtn 15 10.2019)
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VI.
desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes

Diretor Financeiro

presentes.


