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ATA DE REUNIÃO 

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
-CGOVTIC

Ata da i
a 

Reunião Ordinária em 2021-25/05/2021 

Às dezesseis horas do dia vinte e cinco de maio de dois mil e vinte um, no Gabinete da 
Presidência do STJ, em cumprimento à Instrução Normativa STJ/GP n. 5 de 2017, reuniram-se o 
Excelentíssimo Sr. Ministro Humberto Martins, Presidente do STJ, o Dr. Jadson Santana de Sousa, 
Secretário-Geral da Presidência, o Dr. Marcos Antonio Cavalcante, Diretor-Geral, da Secretaria do Tribunal, 
o Sr. Rodrigo Almeida de Carvalho, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI). Ausente,
justificadamente, o Sr. Montgomery Wellington Muniz, Secretário de Gestão Estratégica (SGE). Convidado
o Sr. Ajax Porto Pinheiro, Assessor Técnico da Presidência, e o Sr. Leandro Gabriel Bastos Ferreira,
Coordenador de Segurança da Informação e Defesa Cibernética (CSID/STI), responsável pelos assuntos
relacionados à Segurança da Informação.

O Exmo. Sr. Ministro Presidente do STJ abriu a reunião e cumprimentou os presentes. Em 
seguida, passou a palavra ao Sr. Rodrigo Almeida para a apresentação das ações de segurança da informação 
e defesa cibernética realizadas na Gestão. Foi apresentado o cenário de segurança em TI do Tribunal desde o 
ataque hacker até o presente momento, com informações sobre a recuperação do ambiente, a contenção das 
vulnerabilidades que possibilitaram o ataque, bem como as ações para a estruturação e evolução do processo 
de segurança da informação no STJ. Foram expostos, ainda, os próximos passos e o apanhado das 
contratações a serem executadas para o ano voltadas à aplicação de medidas de segurança da informação. 

O Sr. Leandro acrescentou que durante o processo de elaboração das contratações, um grande 
número de empresas do segmento de segurança da informação visitou o STJ e contribuíram, cada uma a seu 
modo, para o amadurecimento das especificações técnicas e o desenho final das soluções de tecnologia que 
serão adquiridas para essa finalidade pelo Tribunal. 

Em complemento, o Sr. Ajax Porto Pinheiro destacou positivamente a forma incremental e 
gradativa de como as especificações técnicas referentes às contratações pretendidas vem sendo 
implementadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STI. Ainda, frisou a relevante 
atuação da equipe do CDCiber do Exército Brasileiro junto à STI. 

Ao final, o Exmo. Sr. Ministro Presidente agradeceu a apresentação e elogiou os esforços da 
equipe da STI, ressaltando que o STJ deve estar sempre buscando a excelência em todas suas áreas. 

Encerrou-se a reunião às 16:30 horas. 

Ministro Humberto Martins 

Presidente 
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Rodrigo Almeida de Carvalho 
Secretário Executivo 
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