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No dia 02 de outubro de 2020, às 14 horas, em trabalho remoto, reuniu-se 

ordinariamente, o Comitê Gestor de Segurança da Informação GCESI do TJSP, sob a 

presidência deste comitê o Desembargador Dr. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI e Dr. 

ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR (membros da Comissão de Tecnologia da 

Informação), Dr. GUSTAVO SANTINI TEODORO (Juiz Assessor de TI), Dr. FERNANDO 

ANTONIO TASSO (Juiz Assessor da Presidência), o(a)s Secretário(a)s Sra. ROSELY 

PADILHA DE SOUSA CASTILHO (STI), Sra. SULIENE CALEFE DOS SANTOS CHICONELLI 

(SJ), Sra. ELISA MITSICO MATSUSE, (SOF), Sr. ADRIANO TEOCRITO PISSOLATTO (SAAB), 

Sr. PEDRO CRISTOVÃO PINTO (SGP), Sr. NELSON GONCALES GOMES JUNIOR 

substituindo o Sr. FABIO MAKOTO TAGLIAFERRO YOKOYAMA (SPI), o(a)s Diretor(a)s Sra. 

CARMEM GIADANS CORBILON (DEPLAN), Sr. MARCELO DOMINGUITO (STI 4), Sr. 

GLAUCIO PALAO SILVA (Coordenador da STI 4.2) e Sr. EDIVALDO ANTONIO SARTOR 

(Escrevente Técnico da STI 6). Discutiram e deliberaram sobre os assuntos da pauta e os 

apresentados em reunião, a saber: 1. Ciência e validação de republicação das 

portarias 9.410/2017 (republicada em 06/03/2018) art. 3º e Portaria 9.361/2016 

(republicada em 2018) art. 2º para correção das nomenclaturas: Informado pelo Sr. 

Edivaldo a necessidade de alterações nominais a serem realizadas nas Portarias 

9410/2017 e 9361/2016 e sugerido que a minuta da política de privacidade web siga por 

e-mail, aos membros desse Comitê, para apreciação e aprovação, com posterior envio 

para publicação. Deliberação: Aprovado. 2. PDF converter: foi apresentado pelo Sr. 

Gláucio os problemas com o uso do PDF converter e sugerido pontos de mitigação: 

eleger um aplicativo de menor risco; fazer campanha, focando a princípio, no uso do 

office (com testes para o Word online) e endereçar a aprovação da política de 

classificação. Deliberação: Aprovado. 3. VPN: Apresentado pelo Sr. Gláucio, recente 

notícia de falha na VPN da Fortinet e sugerido para mitigação: desabilitar o Fortinet; 

habilitar Azure VPN; tornar obrigatório o uso de MFA para VPN e realizar campanha para 

uso de MFA pelos servidores do TJSP. Deliberação: Aprovado a desabilitação da VPN 

Fortinet, com migração gradual para o Azure VPN até o limite de usuários disponíveis 

atualmente. Para além deste limite, a Equipe técnica da STI4 irá apresentar os custos 

envolvidos para deliberação. 4. Quarentena de e-mails: Foi explicado pelo Sr. Gláucio 

os motivos de ocorrências de bloqueios de e-mails e as consequentes reclamações 

recorrentes. Para mitigação das referidas reclamações foi sugerido: manter bloqueios por 

enquanto, com proposta de envio de relatórios periódicos aos responsáveis que poderão 

realizar o desbloqueio das mensagens. Equipe técnica da STI4 irá verificar possibilidades 

de customização de tais mensagens para nova deliberação. Deliberação: Aprovado. 

NADA MAIS. 
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