
 

 
 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 1996. 

 
Às 17 horas e 55 minutos no dia 12 de novembro de 1996, reúne-se, no Salão Nobre, o 
Conselho de Administração do Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência do 
Excelentíssimo Senhor Ministro Romildo Bueno de Souza, presentes os Excelentíssimos 
Senhores Ministros José Dantas, Américo Luz, Antônio de Pádua Ribeiro, Cid Flaquer 
Scartezzini, Waldemar Zveiter (suplente), Carlos Alberto Menezes Direito (suplente), José 
de Jesus Filho, Garcia Vieira, Luiz Vicente Cernicchiaro, Fontes de Alencar, Sálvio de 
Figueiredo, Hélio Mosimann e Demócrito Reinaldo. Inicialmente, é colocado em exame o 
PROCESSO nº PA 325/96, que trata de postulação de servidores aposentados, sendo 
concedida a palavra ao Relator, Ministro Sálvio de Figueiredo, que lê seu voto, favorável 
à pretensão, nos termos do parecer de fls. 23 à 31. Submetida à consideração dos 
presentes, a matéria é aprovada por unanimidade, declarando-se impedido o 
Excelentíssimo Senhor Ministro Antônio de Pádua Ribeiro. 
 
A seguir, e ainda com a palavra o Exmo. Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo, é 
submetido a debater o processo nº STJ 549-96, que trata de solicitação requerida pelo 
Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro. O Relator lê o voto preliminar e 
solicita diligência da Administração do Tribunal, para completar a instrução do processo. 
Com a palavra, o Exmo. Senhor Ministro Antônio de Pádua Ribeiro apresenta seu voto 
relativo ao Processo nº PA 607/95, que trata da competência do ônus da remuneração 
nos casos de cessão e requisição de servidores pelo Superior Tribunal de Justiça. O Voto, 
que propõe a edição de Resolução, introduzindo alterações na Resolução nº 52, de 
27.02.1992, é aprovado por unanimidade. Após, Sua Excelência apresenta voto relativo 
ao Processo nº STJ 1497/96, que trata da requisição de servidores da Faculdade de 
Engenharia Química de Loreno (SP). O voto determina a aplicação, ao caso, das regras 
estabelecidas pela Resolução, aprovada na mesma Sessão, alterando a Resolução nº 52, 
de 27.02.92, com o objetivo de adaptá-la aos termos do art. 93 da Lei nº 8112/90, com 
a redação que lhe foi dada pela Lei nº 8270/91, o que torna inviável a prorrogação 
pretendida, referente aos funcionários da Faculdade de Lorena cedidos ao Superior 
Tribunal de Justiça. Continua com a palavra o Exmo. Senhor Ministro Antônio de Pádua 
Ribeiro, que lê seu Relatório concernente ao Processo nº PA 0646/96, que trata de 
averbação de tempo de serviço requerida pelo Exmo. Senhor Ministro Fernando 
Gonçalves. Em seu voto, ao assinalar que a manifestação do Supervisor da Seção de 
Magistrados, integrante do Processo, reflete a orientação que o Conselho de 
Administração tem adotado, no tocante a averbação do tempo de serviço dos Ministros 
desta Corte, o Relator pronuncia-se no sentido de que se proceda à pretendida 
averbação, nos termos propostos pelo citado órgão da Secretaria. Em votação, é 
aprovado por maioria. 
 
Por último, os presentes examinam os valores das cotas de telefone nos Gabinetes e nas 
residências oficiais, fixando-os nas residências em R$ 900,00 (novecentos reais) por 
trimestre, continuando sem cobertura as ligações internacionais, mesmo nos Gabinetes, 
onde os gastos com ligações nacionais não serão limitados por cotas, tendo em vista que 
se tratam de serviço. 
 
Nada mais havendo a tratar, o Exmo. Senhor Presidente encerra a reunião às 19 horas e 
30 minutos, pelo que, eu, Manoel Vilela de Magalhães, Secretário-Geral Administrativo e 
Secretário do Conselho de Administração, redigi esta Ata, que, depois de aprovada, é 
assinada pelo Exmo. Senhor Ministro-Presidente e vai à publicação.  
 

 
Ministro Romildo Bueno de Souza 

Presidente do Superior Tribunal de Justiça 
 


