
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA DIA 29 DE MAIO DE 2003 

 
Às dezoito horas do dia vinte e nove de maio do ano de dois mil e três, foi iniciada a 
reunião ordinária do Conselho de Administração do Superior Tribunal de Justiça, 
presidida pelo Senhor Presidente, Ministro Nilson Naves. 
Presentes também os Senhores Ministros Antônio de Pádua Ribeiro, Fontes de Alencar, 
Barros Monteiro, Humberto Gomes de Barros, Cesar Asfor Rocha, Ari Pargendler, José 
Delgado, José Arnaldo, Felix Fischer e Eliana Calmon. 
Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Edson Vidigal, Sálvio de Figueiredo, 
Francisco Peçanha Martins e Hamilton Carvalhido. 
Abertos os trabalhos, foram submetidos a julgamento os seguintes processos: 
 
STJ 634/95 - Averbação de função de confiança. 
Interessado: Alexandre Rodrigues da Silveira. 
Relator: o Senhor Ministro Barros Monteiro. 
O Conselho, por unanimidade, indeferiu o pedido nos termos do voto do Senhor Ministro 
Relator. 
 
O Senhor Ministro Barros Monteiro, justificadamente, retirou-se da reunião. 
 
STJ 6.750/02 - Averbação de tempo de serviço. 
Interessado: Ministro João Otávio de Noronha. 
Relator: o Senhor Ministro Fontes de Alencar. 
O Conselho, por unanimidade, deferiu o pedido de averbação do tempo de serviço nos 
termos do voto do Senhor Ministro Relator. 
 
PA 1306/03 - Indenização/despesas com moradia. 
Interessados: Ministros do STJ (não proprietários de imóvel residencial no DF). 
Relator: Ministro Antônio de Pádua Ribeiro. 
Em sessão realizada em 29.4.2003, o Conselho, por unanimidade, decidiu converter o 
julgamento em diligências. Após conclusão das diligências, o Conselho decidiu, por 
unanimidade, que será pago auxílio-moradia, no valor de até dois mil e trezentos reais 
mensais aos ministros que não possuírem imóvel residencial no Distrito Federal, 
enquanto o Tribunal não dispuser de unidades para eles. Uma vez disponibilizado imóvel 
funcional, cessará em trinta dias o direito ao referido auxílio. 
 
STJ 6.137/01 - Averbação de tempo de serviço. 
Interessado: Ministro Luiz Fux. 
Relator: o Senhor Ministro Edson Vidigal. 
Em sessão realizada em 29.4.2003, após o voto do Senhor Ministro Relator, favorável ao 
deferimento do pedido, o Conselho concedeu vista dos autos à Senhora Ministra Eliana 
Calmon. Após o voto-vista, o Conselho, por unanimidade, deferiu o pedido de averbação 
do tempo de serviço, excluído o tempo de serviço prestado à Justiça Eleitoral, nos termos 
do voto do Sr. Ministro relator. 
 
PA 1307/03 - Decisão do TCU/vantagem pessoal/fato gerador (Lei nº 8.911/94) 
/Reexame. 
Interessado: Secretaria do Tribunal. 
Relator: Ministro Francisco Peçanha Martins. 
Em sessão realizada em 29.4.2003, após o voto do Senhor Ministro Relator, favorável à 
decadência do direito da Administração de anular o seu ato, o Conselho concedeu vista 
dos autos ao Senhor Ministro Ari Pargendler, que apresentou seu voto no sentido de 
rejeitar a preliminar de decadência. Após o voto-vista, o Conselho concedeu vista dos 
autos ao Senhor Ministro Antônio de Pádua Ribeiro. 
 
 

 
 



 
 

PA 60/93 - Averbação de tempo de serviço. 
Interessada: Elizabeth Correia Lima Ribeiro. 
Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros. 
Em sessão realizada em 29.4.2003, após o voto do Senhor Ministro Relator, pela 
decadência do direito da Administração de anular o seu ato, o Conselho concedeu vista 
dos autos ao Senhor Ministro Ari Pargendler, que apresentou o seu voto no sentido de 
rejeitar a preliminar de decadência. Após o voto-vista, o Conselho concedeu vista dos 
autos ao Senhor Ministro Antônio de Pádua Ribeiro. 
 
Foi submetida à apreciação do Conselho proposta do Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha a 
fim de se instalar, na residência dos Senhores Ministros, um ramal telefônico da central 
do Tribunal, para garantia de maior segurança das comunicações. Após aprovada a 
proposição, ficou acordado, por unanimidade, que: 
a) os ramais, de livre acesso a ligações urbanas, interurbanas e internacionais, deverão, 
futuramente, substituir as atuais linhas diretas disponíveis nas residências dos Senhores 
Ministros; 
b) as despesas decorrentes da utilização dos ramais deverão ser debitadas às cotas dos 
respectivos Ministros, juntamente com aquelas das linhas diretas, observados os limites 
constantes na ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 8.5.2002. 
 
O Senhor Presidente encerrou a reunião às dezenove horas e cinqüenta minutos, pelo 
que eu, José Roberto Resende, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, na função de 
Secretário do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que vai assinada pelo Senhor  
Presidente. 
 

Ministro NILSON NAVES 
 

2

 
 


