
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REALIZADA

NO DIA 23 DE ABRIL DE 1996

Às 17 horas no dia 23 de abril de 1996, reúne-se o Conselho de

Administração do Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência do

Excelentíssimo Senhor Ministro Bueno de Souza, presentes também os

Excelentíssimos Senhores Ministros Américo Luz, Garcia Vieira, José

Dantas, William Patterson, Antônio de Pádua Ribeiro, Cid Flaquer

Scartezzini, Costa Leite, Nilson Naves, José de Jesus Filho, Luiz

Vicente Cernicchiaro, Fontes de Alencar, Sálvio de Figueiredo, Hélio

Mosimann e Demócrito Reinaldo.

O Excelentíssimo Senhor Presidente coloca em discussão o PA 054/95

(apenso o PA 706/95), consubstanciado estudo técnico apresentado

pela Secretaria de Recursos Humanos (apensa reivindicação no mesmo

sentido proposto pela Associação dos Servidores do Superior Tribunal

de Justiça), que trata do pagamento cumulativo das parcelas dos

décimos com a GADF. O Relator da matéria, Excelentíssimo Senhor

Ministro Demócrito Reinaldo, informa inicialmente que seu parecer

dependia de alguns subsídios, sendo, então, o assunto debatido pelos

presentes. O excelentíssimos Senhor Presidente observa que a

pretensão visa a aplicar, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,

a mesma decisão adotada, quanto ao assunto, pelo Supremo Tribunal

Federal. Com a palavra, o Excelentíssimo Senhor Ministro William

Patterson propõe a adoção dos mesmos critérios aplicados pelo STF.

Após debates, a sugestão é acatada pela Relator e a matéria,

submetida à deliberação, é aprovada pela unanimidade dos presentes,

ficando decidido que o Superior Tribunal de Justiça, através da

Secretaria-Geral Administrativa, promoverá a extensão, aos seus

servidores, do critério estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal,

em 12 de março de 1996, condicionados os pagamentos à existência de

recursos orçamentários e financeiros. Em seu parecer, o

Excelentíssimo Senhor Ministro Demócrito Reinaldo, ao mencionar que

a decisão do Supremo Tribunal se respaldava no art. 37, caput, da

Constituição Federal, "uma vez não ter o art. 2º da Lei 8.112/94

abrangido os ocupantes de Gratificação de Gabinete  GRG e art. 39,

§ 1º, na medida em que o Poder Executivo efetue o pagamento

cumulativo da GADF e dos QUINTOS", salienta que "outra não é a

solução para o caso presente, fazendo-se aplicar ao ocupante de

gratificações  GRG, cumulativamente tais gratificações com os

QUINTOS (hoje décimo) com a GADF, na medida em que o servidor

designado para o exercício de Representação de Gabinete percebe o

valor de seu cargo efetivo, acrescido da remuneração da função e



outras gratificações a que faz jus, sem necessidade de fazer

qualquer opção. " O voto determina o pagamento cumulativo das

parcelas dos décimos com a GADF integral, a partir de 01.11.92, aos

servidores que tenham exercido ou esteja exercendo, no Superior

Tribunal de Justiça, encargos retribuídos por Representação de

Gabinete. O conselho acolhe o parecer por unanimidade, acrescentando

que o pagamento de parcelas atrasadas fica condicionadas à

existência de recursos orçamentários e financeiros.

É apresentado expediente da Secretaria de Serviços Integrados de

Saúde, propondo a elevação, a partir de 1º de maio de 1996, do valor

unitário do Auxílio-alimentação, de R$ 9,90 para R$ 10,80, de acordo

com a aplicação dos índices utilizados  para medir variações de

preços, no período de outubro de 1995 a março de 1996.

Após debates, a matéria é aprovada por unanimidade.

A palavra é concedida ao Excelentíssimo Senhor Ministro Pádua

Ribeiro, que apresenta à consideração dos presentes expedientes da

antiga Diretoria-Geral, relativa à continuidade ou suspensão do

fornecimento de tíquetes-refeição/alimentação suplementares.

Na discussão da matéria, é dada ciência aos presentes do art. 2º do

Ato nº 166/95, que veda a concessão de tíquetes suplementares. Em

voto oral, o Relator manifesta-se contrariamente à continuidade da

distribuição dos tíquetes adicionais. O conselho, ao acolher o

parecer, confere ao Excelentíssimo Senhor Presidente autorização

para, em casos excepcionais, deliberar a respeito.

Em seqüência, é submetida ao presentes proposta de Resolução que

disciplina, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento

de horas-extras aos seus funcionários, na forma e condições que

especifica.

Após debates, a matéria é aprovada, com sugestão para que o texto da

Resolução guarde semelhança com as normas em vigor em outros

Tribunais Superiores. Submetida a votos, a proposta é aprovada por

unanimidade.

É concedida a palavra, a seguir, ao Excelentíssimo Senhor Ministro

Nilson Naves, relator do processo relativo à contagem em dobro de

férias e licença-prêmio, para todos os efeitos, inclusive

aposentadoria, o qual apresenta o PA 021/96 quer trata da averbação

de tempo de serviços do Excelentíssimo Senhor Ministro José Augusto

Delgado.

O Conselho, por unanimidade, defere a averbação nos termos do voto

do Senhor Ministro Relator.

Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Ministro

Presidente encerra a reunião às 18h20min, pelo que eu, Manoel



Vilela de Magalhães, Secretário-Geral Administrativo, lavrei a

presente ata, que, depois de aprovada, é assinada pelo

Excelentíssimo Senhor Presidente e vai à publicação.

Brasília, 23 de abril de 1996.

Ministro BUENO DE SOUZA

Presidente


