
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PORTARIA STJ/GDG N. 110 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021.

 
 

                                                                     Institui grupo de trabalho para elaborar estudos de revisão da
Resolução STJ n. 33/2012 e da Instrução Normativa STJ/GP n. 13/2015.

 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , usando da
atribuição conferida pelo item 16.2, inciso X, alínea e, do Manual de Organização do STJ e considerando o
que consta do Processo STJ n. 3.635/2021,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Instituir grupo de trabalho para elaborar estudos de revisão da Resolução STJ n. 33 de

1º de outubro de 2012, que dispõe sobre o uso dos imóveis residenciais funcionais, e da Instrução
Normativa STJ/GP n. 13 de 28 de agosto de 2015, que disciplina a concessão do auxílio-moradia a servidor
do Superior Tribunal de Justiça.

Art. 2º O grupo de trabalho terá a seguinte composição:
I – Alessandra Lopes de Pinho Pontes Vianna, matrícula S073037 (GDG), coordenadora;
II – Ednalva Aparecida Ferreira, matrícula S029836 (AJU);
III – Priscilla Barreto da Costa Araújo, matrícula S073142 (SAD);
IV – Marcos Antônio Félix Luz, matrícula S020081 (AMG).
§ 1º A coordenadora poderá convidar servidor de unidade que não integre o grupo de trabalho,

conforme o assunto a ser deliberado em reunião.
§ 2º As reuniões do grupo de trabalho ocorrerão, prioritariamente, por meio virtual.
Art. 3º O grupo de trabalho deve apresentar o relatório no prazo de trinta dias a partir da

publicação desta portaria.
Parágrafo único. O relatório deve contemplar um quadro comparativo dos normativos que

regulam o uso dos imóveis residenciais funcionais e a concessão do auxílio-moradia a servidor em outros
órgãos, bem como as minutas de atualização dos normativos mencionados no art. 1º desta portaria.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Cavalcante, Diretor-Geral, em
19/02/2021, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2342328 e o
código CRC 943813F6.

Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 22 fev. 2021. 
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