
 
            COMITÊ GESTOR DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CGESI  

ATA DA 7ª REUNIÃO PRESENCIAL DO CGESI 

 

No dia 25 de outubro de 2017, às 14 horas, na Sala 415 do Palácio da Justiça, reuniu-se 

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

Comitê e como representante da presidência desta corte, o Dr. LUIS SOARES DE MELLO NETO, 

presentes o Juiz Coordenador da Comissão para Assuntos de TI Dr. ANTONIO CARLOS ALVES 

BRAGA JÚNIOR, Juízes Assessores de TI Dr. ALÉSSIO MARTINS GONÇALVES e Dr. TOM 

ALEXANDRE BRANDÃO, o(a)s Secretário(a)s Sra. ROSELY PADILHA DE SOUSA CASTILHO (STI), 

Sra. CARMEN GIADANS CORBILLON (SEPLAN), SR. PEDRO CRISTÓVÃO PINTO (SPI), o(a)s 

Diretor(a)s Sra. SULIENE CALEFE DOS SANTOS CHICONELLI (substituta da SJ) 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. Apresentação das alternativas para conter casos de 

phishing no ambiente: Sugerido o uso obrigatório de SmartCard para acesso ao webmail fora 

da rede do TJSP (externamente), a configuração de diferentes políticas de segurança para o 

acesso ao webmail (externamente), o uso opcional SmartCard para acesso (sign-in) as máquinas 

(desktops) locais do TJSP e a aplicação de política de complexidade e comprimento da senha. 

Deliberação: Aprovado, com exceção das políticas diferenciadas para acesso ao webmail, 

política de senha (15 caracteres com complexidade e troca a cada 180 dias), condicionado a 

execução de campanha por vídeo, e-mail e conexão justiça, conscientizando sobre as regras, 

consequências e com a publicação da “Política de Senha” que seguirá anexa a esta ata para 

validação e posterior publicação. 2.Liberação Google Groups: Exposição de sugestões para 

liberação do grupo. Deliberação: Aprovada a solicitação de acesso nos casos envolvendo o CNJ 

e a EPM, mediante indicação dos funcionários/magistrados e apenas aos grupos indicados. 3. 

Apresentação da volumetria para guarda de LOG de acessos WEB, deliberação da última 

reunião: Apresentação das questões sobre volumetria. Deliberação: Aprovada a guarda de LOG 

de acessos WEB pelo tempo compatível com o espaço disponível, cerca de 9 anos. 4. 

Confirmação da próxima data de reunião ordinária: apresentado cronograma prévio anual 

com a próxima data para reunião – 13/12/2017. Deliberação: Aprovada. NADA MAIS. 
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