
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA DIA 8 DE MAIO DE 2002 

 
Às dezoito horas do dia oito de maio do ano de dois mil e dois, 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, Edson Vidigal, Garcia 
Vieira, Fontes de Alencar, Sálvio de Figueiredo, Barros Monteiro, Francisco Peçanha 
Martins, Humberto Gomes de Barros, Milton Luiz Pereira, Vicente Leal, Ari Pargendler, 
José Arnaldo, Felix Fischer e Eliana Calmon. 
Abertos os trabalhos, foram submetidos a julgamento os seguintes processos: 
 

JULGAMENTOS 
 
Resolução dispondo sobre a utilização dos serviços de Telefonia Móvel Celular e da Rede 
Fixa de Comunicação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 
O Conselho decidiu, por unanimidade, aprovar a Resolução nº 04, de 08 de maio de 
2002, para regulamentar a utilização dos serviços de telefonia e rever os valores das 
cotas de telefone celular e das residências oficiais. Estabeleceu, ainda, os valores das 
cotas trimestrais para as residências de cada Ministro no valor de R$ 1.800,00 (Hum mil 
e oitocentos reais) e para os celulares em R$1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), 
podendo ser utilizado o crédito não gasto em períodos anteriores durante um ano 
calendário. As cotas estabelecidas abrangem as ligações do tipo DDD e DDI. Nos 
Gabinetes dos Senhores Ministros os gastos com ligações nacionais e internacionais não 
serão limitados por cotas, tendo em vista tratar-se de serviço. As ligações internacionais 
efetuadas pelos Senhores Ministros ou por servidor que os estejam acompanhando, 
quando em missão oficial ao exterior, não estarão sujeitas a limite de valor. 
 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Ministro Presidente encerrou a reunião às vinte 
horas, 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 Ministro Presidente. 
 

Ministro NILSON NAVES 
 

 
 


