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I.  DATA, HORA e LOCAL: 29.07.2020, às 14h, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, 6º 

Pavimento – Botafogo, Rio de Janeiro-RJ. 

 

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.065/2020 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar o 

Aditamento 004 ao Contrato MSG nº 009/2017, firmado com a TELEFÔNICA BRASIL S.A., 

relativo à Prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, por meio da tecnologia 4G pelo sistema 

digital pós-pago, nas modalidades local e longa distância nacional (LDN), com fornecimento 

de terminais móveis (aparelhos) em comodato e serviço de telefonia móvel com roaming 

nacional e pacotes de mensagens e de dados para navegação web móvel para MSG, a fim 

de prorrogar o prazo de vigência por adicionais 12 (doze) meses, equivalente ao valor 

estimado anual de R$ 69.084,00 (sessenta e nove mil e oitenta e quatro centavos). O 

Contrato, que tem valor global atual de R$ 207.252,00 (duzentos e sete mil, duzentos e 

cinquenta e dois reais), com a celebração do aditivo em questão passará ao valor total de 

R$ 276.336,00 (duzentos e setenta e seis mil, trezentos e trinta e seis reais). Com a 

prorrogação ora proposta, o termo final da vigência do contrato passará de 03/08/2020 para 

03/08/2021, totalizando 51 (cinquenta e um) meses de prestação de serviço, respeitando-se 

assim o limite dos 60 (sessenta) meses previsto no art. 71 da Lei 13.303/2016; 2. PRD 

MSG.066/2020 – Aprovar o Aditamento n.º 004 ao Contrato MSG n.º 007/2019, firmado com 

a AEON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. EPP, a fim de permitir a 

transferência dos servidores locados, que encontram-se fisicamente na sede da Mata de 

Santa Genebra Transmissão S.A., para o Datacenter da Contratada, com manutenção de 

acesso em nuvem, acrescendo o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) para os meses 

de Agosto a Dezembro de 2020, que totalizam R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e equivalem a 

aproximadamente 6,93% (seis virgula noventa e três porcento) do valor inicial do contrato, 

bem como retificar os percentuais equivalentes indicados nos aditamentos 002 e 003. Com a 

formalização do aditamento proposto, o valor global do contrato passará de R$ 391.393,30 

(trezentos e noventa e um mil, trezentos e noventa e três reais e trinta centavos) para 

R$ 406.393,30 (quatrocentos e seis mil, trezentos e noventa e três reais e trinta centavos; 3. 

3. Assuntos Gerais: 3.1. Decisão a respeito de concordância com pedido cumprimento de 

sentença apresentado pela parte autora, nos autos da ação de constituição de servidão 

administrativa de n. 0000418-51.2016.8.16.0067, proposta  pela MSG em face de Juarez 

Bortoli, na qual foi fixado o valor de R$ 10.110,45, a título de indenização pela constituição de 

servidão administrativa, data base de dezembro de 2017; 3.2. Decisão a respeito de 

apresentação de Apelação e realização de depósito complementar no processo 1001161-

06.2016.8.26.0022, proposto pela MSG em face de Rodrigo Franco de Oliveira Cardoso, 

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

R$ 9.685,66, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de constituição de 
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servidão administrativa fundada em declaração de utilidade pública e deferiu a imissão 

provisória na posse, mediante o deposito do valor integral fixado na sentença, cuja 

complementação alcança o montante de R$ 18.485,33. Prazo para interposição do recurso: 

03/08/2020; 3.3. Decisão a respeito do pagamento dos honorários periciais no processo 

1002285-84.2016.8.26.0681, proposto pela MSG em face de Comercial e Agrícola Indaiá 

Ltda., para avaliação definitiva do bem, que tramita perante a Vara Única da Comarca de 

Louveira/SP, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).  

 

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG.065/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, mencionou que se trata de aditivo contratual para prorrogação por 12 meses, com 

relação ao serviço de telefonia móvel, mantendo-se o valor atualmente praticado. O 

Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.065/2020;  

 

2) PRD MSG.066/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, mencionou que se trata da transferência de 2 servidores locados pela MSG, para 

ficarem alocados no Datacenter da AEON, vez que não foi possível a instalação na nova sede, 

até que seja possível ajustar a infraestrutura da MSG para acolher os servidores. No que 

tange à retificação do percentual, os aditivos 2 e 3 foram calculados com base não no valor 

original do contrato, assim se faz necessário o ajuste do percentual aditado. O Colegiado de 

Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.066/2020; 

 

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

Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 17.07.2020, que a MSG apresentou oferta inicial 

de R$ 7.646,22 (base abri/2016), tendo sido realizado o depósito caução do valor de 

R$ 20.000,00 (base 05/2017) a fim de oportunizar a imissão provisória na posse. Foi 

autorizado o levantamento pelo requerido do valor incontroverso de R$ 7.646,22. 

Posteriormente, foi realizada perícia definitiva que fixou o valor de R$ 10.110,45 (base 

dez/2017). Foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido para constituir 

a servidão administrativa, fixando a título de indenização o montante de R$ 10.110,45. 

Determinou a incidência de juros compensatórios no importe de 6%  sobre a diferença entre 

80% do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor fixado em sentença, a contar desde 

a ocupação do imóvel, até o transito em julgado; juros moratórios no importe de 6% ao ano, a 

partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir do laudo pericial. Fixou ainda 

honorários de 5% sobre a diferença do valor ofertado e o fixado em sentença. A parte autora 

embargou da sentença, contudo, não foram acolhidos. A parte requerida apresentou recurso 

de apelação o qual foi negado provimento, tendo ocorrido o trânsito em julgado. A parte 

requerida apresentou pedido de cumprimento de sentença, indicado como devido o valor 

remanescente de R$ 2.806,68, tendo a autora sido intimada para realizar o pagamento. Pelos 

cálculos realizados, o valor remanescente devido alcança o montante de R$ 4.291,98, sendo 

que a parte requerida não computou em seus cálculos os juros compensatórios fixados na 

sentença. Em adição informou que:  (i) É devido valor remanescente, tendo em vista que a 

sentença fixou valor superior  à oferta; (ii) A parte requerida apresentou valor inferior ao 
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devido, tendo em vista que não computou os juros compensatórios fixados na sentença; (iii) 

já existe valor depositado nos autos, de forma que não terá que dispender novos valores, 

havendo, inclusive, saldo remanescente em favor da MSG. O assistente da Diretoria 

Financeira, Sr. Felipe Suarez, informou, por e-mail enviado em 20.07.2020, que os cálculos 

apresentados estão corretos. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela 

concordância com o valor apontado no cumprimento de sentença; 3.2. O escritório 

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

em 22.07.2020, que a MSG apresentou oferta inicial de R$ 9.218,44  (nove mil duzentos e 

dezoito reais  e quarenta e quatro centavos), pela área ARA2FDI-AMP-0358-01 (Base 

set/2014). Foi realizada perícia prévia que indicou como devido o montante de R$ 211.650,00 

(duzentos e onze mil seiscentos e cinquenta reais). Foi proferida sentença julgando 

parcialmente procedentes os pedidos iniciais para constituir a servidão, mediante o 

pagamento do valor indicado na perícia prévia, bem como autorizando a imissão provisória 

na posse. Deposito realizado pela MSG em 05/04/2017 (R$ 211.650,00), com o mandado 

cumprido em 08/05/2017. Foi interposto recurso de apelação pela autora, ao qual foi dado 

provimento para anular a sentença e permitir a realização de perícia definitiva. Foi realizada 

perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 242.141,53 (duzentos e 

quarenta e dois mil cento e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos) (base dez/2018). 

Foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e fixou como devida a 

indenização no valor de R$ 242.141,53, atualizado pelo IPCA desde dezembro de 2018, 

condenado a autora ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 5% (cinco 

por cento) sobre a diferença entre a oferta e a indenização. Deferiu a imissão provisória na 

posse, mediante o depósito prévio e integral do valor obtido em perícia e fixado na sentença. 

Em adição, informou que, cabível a interposição de recurso de apelação e a necessidade de 

realização de depósito complementar, tendo em vista: (i) a perícia definitiva apresentou, 

segundo o Parecer Técnico elaborado por nossos assistentes, vícios em sua metodologia, 

bem como identificou a área como urbanizável, em que pese possuir características de área 

rural; (ii) enorme discrepância entre o valor ofertado e o indicado pelo perito, o que se trata de 

fundamentação para nova perícia; e (iii) a imissão provisória na posse anteriormente cumprida 

foi deferida em sede de sentença que fora posteriormente cassada, o que pode levar a 

eventual embargo pelo requerido, assim, necessário o depósito complementar a fim de 

expedição de novo mandado de imissão provisória na posse. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, deliberou pelo pagamento do depósito complementar, bem como pela 

apresentação de apelação no processo em comento; 3.3. O escritório Sgarbi & 

Magalhães, na pessoa de seu advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 

27.07.2020, que foi arbitrado honorários provisórios em R$ 3.000,00 (três mil reais) a fim de 

ser realizada a avaliação definitiva do bem. Esclarecemos que se trata de uma terceira perícia 

a ser realizada tendo em vista a discrepância dos valores apontados na perícia preliminar e 

perícia definitiva.  Quanto aos valores envolvidos no feito, MSG apresentou oferta inicial de 

indenização pela constituição da servidão administrativa no valor de R$ 166.384,26 pela área 

ITT-BTA-ITT-0018-04. O perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 835.000,00 

(oitocentos e trinta e cinco mil reais),  montante depositado judicialmente pela MSG em 

06/08/2018. Posteriormente foi apresentada perícia definitiva no valor de R$ 420.884,96 

(quatrocentos e vinte mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos). Tendo 
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em vista o valor da indenização discutido no processo, bem como a discrepância dos valores 

apresentados nos laudos em relação ao montante ofertado incialmente, entendemos que a 

proposta arbitrada pelo i. juízo se encontra de acordo com os serviços a serem realizados e 

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

aprovação do pagamento referente aos honorários periciais. 

 

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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