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|\.{ATA DE SANTA GENEBRATRANSMtSSÂo s.A.
CN PJ/lvlF 1 9.6S9.083/0001-06/N IRE 33-3.0031092-4

ÂTA DA 2IO. REUNIÃo DA DIREÍoRIA
REALIZADA Ei,I í7 OE OEZEMBRO DE 2019

l. DATA, HORA e LOCAL: '19.12.2019, às g:30h, na Rua Voluntários da pátria, n. 113,
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENçA: Totalidade dos Mêmbros dâ Diretoria.

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

lV. ORDEIII DO DIA: í. Assuntos geraisi í.í. Decisão a respeito de apresentação de
Apelação no processo 1005541-24.2016.8.26.0038, referente à Servidão Administrativa para
passagem de linha de transmissão de energia, que tem, como valor de preparo de R$
60.132,07 1.2. Decisão a respeito de apresentaçáo de apêlação no processo 1001130-
46.2016.8.26.0099, referente à Servidâo Administrativa paÍa passagem de linha de
tÍansmissão de energia, que tem, como valor de prêparo de R$ 28.960,00; í.3. Solacitação
de Recursos 717, no valcI de R$ 5.009,00, da AVALICON, reÍeÍerúe ao pagamento dos
honorários de sucumbência arbitrados na dêcisão que julgou extinto o processo em relação
ao Réu Icaro DemarchiAraújo Leite.

V. ASSUNTOS TRATADOS/OELIBERÁDOS:

í. Aasuntos Gerab: '1.1. A assistente de diretoria, Sra. Luciana Guedes, informou que,
no processo em questão havja sido proferida sentença no valor de R$ 548.469,00, montante
infêrior ao valor ofertado pela MSG, qual sEja R$ 580.466,15. Acrescentou que, apó8 recurso
dos Réus, a sentença foi anulada, tendo sido determinada a rcalizaçâo de nova pericia
judicial, que apurou, o valor de R$ 1.503.301,85, quantia esta homologada pêlo juiz. A
assistente esclareceu que a MSG já depositou em juízo o valor de R$ 1.029.915,00,
apurado na perícia prévia, e acrescentou que eventual apelaÉo acarretaÍá o desembolso de
valores referentes às custas processuâis do recurso, bem como possíveis gastos novos
honorários pêrícias, caso julgado procedente o recurso, e, ainda, o risco de aumento do
valor dos honorários sucumbenciais caso a eventual nova perlcia determine valor maior.
Tendo em vista a grande difêrença entÍo o valor ofertado e o da sêntênça píoferida, o
Colegiado de DiretoÍ€! deliborou que a MSG deverá apre3êntar apêlaçâo no processo
em referênciâ; í.2 A assistente de diretoriâ, Sra. Luciana Guedes, informou quê, no
processo em questão havia sado profeÍida sentença no valor de R$ 7'18.000,00, montante
inferior ao valor ofertado pela irSG, qual seja R$ 245.289,23. Acrescentou que a sentença
foi anulada, tendo sido determinada a realização de nova perícia judicial, que apurou, o valor
de R$ 724.000,00, quantia esta homologada pelo juiz. A assistêntê esclareceu que a MSG já
depositou em juízo o vaior de R$ 718.000,00, apurado na perícia prévia, e acrescentou que

eventual âpelaÉo acarretará o desembolso de valores referentes às custas processuais do
recurso. bem como possíveis gastos novos honorários períciâs, caso julgado procedênte o
recurso, e, ainda, o risco de aumento do valor dos honorários sucumbenciais caso a

eventual nova perícia determine valor maior. Tendo em vi3ta a grande entrê o valor
ofertado e o da sentonça proÍêrida, o Colegiado de Diretorês dêliberou que a MSG
deverá apresentar apelação no procêsso em refêrência; 1.3. A assistente de diretoria,
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Sra. Luciana Guedes, informou que o juizo âcolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do
corréu lcaro DemarchiAraújo Leite, tendo Em vista que ele não é possuidor nem proprietário

doê imóveis atingidos pêla servidáo, mas tâo somente liquidantê dâ êmpresa proprietária
desses imóveis, tendo condenado a MSG ao pagamento de honorários advocatícios em
favor do seu patrono, o quâl deu início à fase de cumprimento de sentença, apresentando
cálculos, que totalizam o montante de R$ 5.009,00. A Sra. Luciana Guedes acrescentou que

a planilha toi analisada pela AVALICON e pela DiÍetoria Financeira, que não encontraram
óbices para o pagamento da quantia apÍesentada. O colegiado de Diretores, por
unânimidade, aprovou o pagamento da SR.7í7.

Vl, ENCERRAiIIENTO: nada mais havendo a trataí foi suspensa a sessão pelo tempo
necassáÍio à lavratura desta que, lida e .iulgada conforme, segue assinada pelos

componentes da Mesa e Diretores presentes.

Diretor Financeiro e Direlor de Contratos
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