COMITÊ GESTOR DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
CGESI
ATA DA 1ª REUNIÃO PRESENCIAL DO CGESI

No dia 14 de fevereiro de 2020, às 15 horas, na Sala 415 do Palácio da Justiça, reuniu-se
ordinariamente, o Comitê Gestor de Segurança da Informação GCESI do TJSP, sob a presidência
deste comitê o Desembargador Dr. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, o Juiz de Direito Assessor da
Presidência GUSTAVO SANTINI TEODORO, o Juiz de Direito Assessor da Presidência Dr. FERNANDO
ANTONIO TASSO, 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), Sro. ADRIANO
TEOCRITO PISSOLATTO (SAAB), Sr. PEDRO CRISTOVÃO PINTO (SGP), Sr. FABIO MAKOTO
TAGLIAFERRO YOKOYAMA (SPI), o(a)s Diretor(a)s Sra. CARMEM GIADANS CORBILON (DEPLAN), Sr.
MARCELO DOMINGUITO (STI 4) e o Coordenador Sr. GLAUCIO PALAO SILVA (STI 4.2). Discutiram e
deliberaram sobre os assuntos da pauta e os apresentados em reunião, a saber: 1. Overview do
ambiente de Segurança do TJSP: Apresentada a arquitetura e estrutura funcional com os contratos
ligados a ela. Foi explanado cada contrato e seus serviços específicos. Deliberação: Cientes. 2. LGPD
– LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: a Assessoria da Presidência na pessoa do Dr. Fernando
Tasso explanou sobre as perspectivas de criação de uma Comissão com a participação de todas as
Secretaria para tratar do assunto; a Secretaria da STI Sra. Rosely coloca sobre a necessidade da
estrutura em separado da Comissão, com reuniões distintas às do CGESI, mas que permanecerão
vinculadas como parte das atividade deste Comitê; a coordenação técnica da STI alertou para o fato
de que qualquer definição que implique em aquisição ou contratação seja verificado prazo de
formalização (e/ou licitação). Deliberação: Aprovado. 3. Classificação de Documentos:
Apresentada minuta da Norma de Classificação da Informação e Ferramenta que será utilizada na
classificação. Deliberação: Cientes. 4. OneDrive: Discussão sobre a qualidade e performance da
ferramenta no TJSP; a Assessoria da Presidência levantou problemas de lentidão em excesso do
aplicativo coorporativo e foi solicitada auditoria de quantos usam OneDrive no TJSP, a Sra. Secretária
da STI informa que está sendo levantada estatística dessa volumetria. Deliberação: Cientes. 5.
Encaminhamento automático de e-mails: foram apresentadas opções de tratamento para a regra
de redirecionamento de e-mails. Deliberação: Aprovado um levantamento de usuários e posterior
apresentação de plano de ação na próxima Reunião do CGESI. 6. Envio de mensagens coletivas:
Informado que foram feitas limpezas de permissões para envio de mensagens coletivas das Gestões
anteriores, mas que não consta da Resolução 556/2011 como uma regra de conduta regular e a
Assessoria da Presidência sugeriu que tal conduta seja colocada quando da elaboração da Política
da LGPD. Deliberação: Aprovado. NADA MAIS.
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