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I.  DATA, HORA e LOCAL: 11.08.2020, 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.073/2020 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar o 

Aditamento n.º 002 ao Contrato MSG n.º 017/2019, firmado com a empresa LM FLUMINENSE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência por 

adicionais 12 (doze) meses, cujo valor mensal permanece em R$ 8.174,72 (oito mil, cento e 

setenta e quatro reais e setenta e dois centavos). O Contrato, que tem valor global atual de 

R$ 89.921,92 (oitenta e nove mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), 

com a celebração do aditivo em questão passará ao valor total de R$ 188.018,56 (cento e 

oitenta e oito mil e dezoito reais e cinquenta e seis centavos). Com a prorrogação ora 

proposta, o termo final da vigência do contrato passará de 16/08/2020 para 16/08/2021, 

totalizando 23 (vinte e três) meses de prestação de serviço, respeitando-se assim o limite dos 

60 (sessenta) meses previsto no art. 71 da Lei 13.303/2016; 2. Assuntos Gerais: 2.1. Decisão 

a respeito de apresentação de Recurso de Apelação no processo 1000902-

38.2016.8.26.0498, proposto pela MSG em face Américo Aguiar Borges e Outros, com valor 

de preparo de R$ 11.556,00, contra sentença que julgou procedente a ação de constituição 

de servidão, mediante pagamento de indenização no valor de R$ 288.900,00. Prazo para 

interposição do recurso: 18/08/2020; 2.2. Indicação de membro para compor a Comissão de 

Averiguação do Procedimento Administrativo 2019.01015 e indicação do presidente da 

Comissão.  

 

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG.073/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, mencionou que se trata da prorrogação de prazo de 12 meses para continuidade 

dos serviços de limpeza e de copa. Informou, ainda, que a LM contratou dois profissionais em 

Jundiaí, para manter o contrato com a Mata de Santa Genebra. O Colegiado de Diretores, 

por unanimidade, aprovou a PRD MSG.073/2020;  

 

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

Bruno Alvim informou, em e-mail enviado 03/08/2020, que a MSG apresentou oferta inicial de 

R$ 146.857,00 e o perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 262.870,00, quantia 

depositada judicialmente em 29/08/2016. Posteriormente foi realizada perícia definitiva em 

que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 285.900,00. Foi proferida sentença que acolheu 

a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Giomar Gianninni Borges. No mais, julgou 

parcialmente procedente o pedido formulado constituindo a servidão administrativa sobre as 
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faixas do imóvel de propriedade dos requeridos fixando a indenização no valor de 

R$ 285.900,00, bem como a incidência de juros compensatórios no importe de 6% ao ano, 

além de juros moratórios no patamar de 6% ao ano. No mais, foi fixado honorários 

advocatícios no valor de 2,5 % da diferença entre a oferta inicial e a indenização fixada. Por 

fim, a autora opôs Embargos de Declaração visando sanar a contradição em relação a base 

de cálculo dos juros compensatórios. Em adição, informou que, cabível a interposição de 

recurso de apelação tendo em vista: (i) a perícia definitiva apresentou, segundo o Parecer 

Técnico elaborado por nossos assistentes, vícios em sua metodologia que permitiram a uma 

conclusão equivocada e supervalorizado; (ii) enorme discrepância entre o valor ofertado e o 

indicado pelo perito, o que se trata de fundamentação para nova perícia. O Colegiado de 

Diretores, por unanimidade, deliberou pela apresentação de Apelação no processo em 

comento; 2.2. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, indicou, como membro para 

compor a comissão de averiguação do Procedimento Administrativo 2019.01015, o 

assistente de Diretoria, Sr. Alan Rangel, e designou, como presidente da comissão de 

averiguação, o assistente, Sr. Ricardo Rocha.  

 

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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