
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PORTARIA STJ/GDG N. 201 DE 06 DE MARÇO DE 2023.

Institui grupo de 
trabalho para promover estudos sobre necessidade de 
atualização da regulamentação da classificação da 
informação quanto à confidencialidade no âmbito do 
Superior Tribunal de Justiça.

O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição conferida pelo item 19.3, inciso X, alínea e, do Manual de Organização do STJ e o que consta 
do Processo STJ n. 11.198/2022,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir grupo de trabalho para promover estudos sobre a necessidade de 
atualização da regulamentação da informação quanto à confidencialidade no âmbito do Superior Tribunal 
de Justiça.

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

I – Secretaria de Documentação (SED);

II – Assessoria de Gestão Estratégica (AGE);

III – Ouvidoria (OUV);

IV – Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP);

V –  Assessoria de Conformidade e Integridade Digital (ACD).

Parágrafo único.  O grupo de trabalho será coordenado pela Secretaria de Documentação e 
composta por servidores das unidades listadas na forma do anexo desta portaria.

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 noventa 
dias, a partir da publicação desta portaria.

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

Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 7 mar. 2023. Republicado em 8 mar. 2023.



* Republicada por incorreção no original.

 

Documento assinado eletronicamente por Sergio José Americo Pedreira, Diretor-Geral, em 
07/03/2023, às 19:07, 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 3390876 e o código CRC 94EF11CA.

 

Anexo

(Art. 2º da Portaria STJ/GDG n. 201 de 06 de março de 2023)

 

Componentes do Grupo de Trabalho – Estudo sobre a necessidade de atualização da regulamentação da 
classificação da informação quanto à confidencialidade no âmbito do Superior Tribunal de Justiça

 

I – Josiane Cury Nasser Loureiro, matrícula S018141, titular (Coordenadora) 
(SED);

II – Julio Cesar de Andrade Souza, matrícula S055349, suplente (SED/CGED);

III – Efinéias Stroppa dos Santos, matrícula S053958, titular (AGE/CDAD);

IV – Tereza Cristina Jurema Garrido, matrícula S042638, suplente (AGE);

V – Tatiana Aparecida Estanislau de Souza, matrícula S056302, titular (OUV);

VI – Valéria Ferraz Guimarães, matrícula S062132, suplente (OUV);

VII – Octávio Barbosa Nenevê, matrícula S051106, titular (SGP);

VIII – Inaê Cerqueira Alvarenga, matrícula S032519, suplente (SGP);

IX – Ricardo Guimarães de Almeida, matrícula S064879, titular (ACD);

X – Marcelo Confôrto de Alencar Moreira , matrícula S027760, suplente (ACD).

 

Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 7 mar. 2023. Republicado em 8 mar. 2023. 
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