
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PORTARIA STJ/GDG N. 209 DE 06 DE ABRIL DE 2022.

Institui grupo de trabalho para promover estudos sobre a utilização 
de cookies na página do Tribunal e a configuração e uso do 
Google Analytics.

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo item 17.2, inciso X, alínea e, do Manual de Organização 
do STJ e considerando o que consta do Processo STJ n. 007706/2022,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir grupo de trabalho para promover estudos sobre a utilização de cookies na 
página do Tribunal, configuração e uso do Google Analytics e a revisão da atual Política de Privacidade 
no Site do STJ.

Art. 2º O grupo de trabalho será composto por membros das seguintes unidades:

I – Secretaria de Gestão Estratégica – SGE;

II – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STI;

III – Secretaria de Comunicação Social – SCO.

Art. 3º O grupo de trabalho poderá convidar servidor de unidade que não integre ao grupo 
para participar de suas reuniões, conforme a pertinência do tema a ser tratado.

Art. 4º Em caso de impedimento, o titular do grupo será representado por seu suplente 
indicado.

Art. 5º O grupo de trabalho deverá apresentar o relatório dos estudos no prazo de sessenta 
dias, a partir da publicação desta portaria.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Cavalcante, Diretor-Geral, em 
06/04/2022, às 17:31, 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 2897660 e o código CRC 8D94368F.

Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 6 abr. 2022.

VIDE - Portaria STJ/GDG n. 414 de 21 de junho de 2022 (Prorrogação de prazo)

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/165892


 

ANEXO

(Art. 2º da Portaria STJ/GDG n. 209 de 6 de abril de 2022)

Componentes do grupo de trabalho – Estudo sobre a utilização de cookies na página do Tribunal, 
configuração e uso do Google Analytics e revisão da atual Política de Privacidade no Site do STJ

 

I – Efinéias Stroppa dos Santos, matrícula S053958, titular – (SGE/CDAD) coordenador;

II – Luis Filipe Campos Cardoso, matrícula S072618, suplente – (SGE/CDAD);

III – Júlio Azevedo Lessa, matrícula S053273, titular – (STI/CIEP);

IV – Antonio Marcus Ferreira Rodrigues, matrícula S050894, suplente – (STI/CIEP);

V – Leandro Gabriel Bastos Ferreira, matrícula S068122, titular – (STI/ CSID);

VI – José Henrique Terrell de Macedo Soares, matrícula S040961, suplente – (STI/CSID);

VII – Yuri Moreira de Nuñez, matrícula S051122, titular – (STI/CDES);

VIII – Wesley Vágner Silva Rocha, matrícula S072057, suplente – (STI/CDES);

IX – Roberto Thomaz da Silveira, matrícula S046153, titular – (SCO);

X – Ana Carolina Lopes de Jesus, matrícula S073665, suplente – (SCO).

Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 6 abr. 2022.




