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ATA DA 2ª REUNIÃO PRESENCIAL DO CGESI 

 

No dia 03 de maio de 2018, às 14 horas, na Sala 415 do Palácio da Justiça, reuniu-se o Comitê Gestor de 

Segurança da Informação do TJSP, sob a presidência desse Comitê o Desembargador Dr. CLAUDIO AUGUSTO 

PEDRASSI, presentes o Juiz Coordenador da Comissão de Tecnologia Gestão e Contratos Dr. ANTONIO 

CARLOS ALVES BRAGA JÚNIOR e Juízes Assessores de TI Dr. RENATO HASEGAWA LOUSANO, Dra. MARIA 

RITA REBELLO PINHO DIAS, Dra. PAULA LOPES GOMES e Dra. ANA RITA DE FIGUEIREDO NERY, Dra. TATIANA 

MAGOSSO- Juíza Assessora de Recursos Humanos; o(a)s Secretário(a)s Sra. ROSELY PADILHA DE SOUSA 

CASTILHO (STI), Sra. SIMONE BENTO (SPI) substituída por LUIZ CARLOS GARCIA CARDOSO, Sra. PATRICIA 

MARIA LANDI DA SILVA BASTOS (SGP) substituída por MARIA DE FÁTIMA, Sra. SULIENE CALEFE DOS SANTOS 

CHICONELLI (SJ) , a Sra. CARMEM GIADANS CORBILLON (Diretora da DEPLAN) substituída por RODRIGO 

TEIXEIRA, o Sr. EDIVALDO ANTONIO SARTOR (Diretor STI 4) e Sr. GLAUCIO PALAO SILVA (Coordenador da 

STI 4). Discutiram e deliberaram sobre os assuntos da pauta e os apresentados em reunião, a saber: 1. 

Definição Política de proteção de dados para o TJSP proposta pelo núcleo de direito digital da EPM: 

Apresentada proposta e sugerido pelo presidente do comitê aguardar regulamentações legais, pois não 

existe definição a respeito do tema e manter neste Comitê um grupo de estudo com participação de Juízes 

Assessores, SPI, STI, DEPLAN e Núcleo (entrar em contato para indicação de um nome). Deliberação: 

Aprovado com as seguintes instruções: 1-criação de grupo de trabalho, 2- cada área define seu participante, 

3-marcação de uma reunião intermediária em junho e 4-trazer para pauta da reunião de julho os primeiros 

resultados. 2. Relatórios de auditoria RA 15/2015 e 12/2013 da DCI – Status: a) Atualização da PSI TJSP, 

b) Campanha de conscientização em SI, c) Tentativas de logon sem sucesso, d) Política de retenção de 

logs, e) Intervalos de verificação da PSI, f) Quantitativo de profissionais na área de SI, g) Adequação 

física da STI 4.2. Deliberação: a)encaminhar novo documento ao CGESI para confirmação de atualização, b) 

autorizada a continuidade da campanha de senha segura com envio de novos materiais por e-mail para 

aprovação antes da produção dos vídeos, c) item atendido mediante aprovação da política de senha - 

permanece os 15 caracteres e renovação de 6 em 6 meses, d) sugerido trazer para próxima reunião estimativa 

de custo e tamanho de infraestrutura para retenção com o mínimo de 6 anos, e) item atendido mediante a 

atualização da política de SI, f) sugerido encaminhar pedido para os Juízes Assessores de TI, g) deliberado 

que deve-se aguardar liberação de espaço no centro administrativo (Patriarca) para atendimento do item. 3. 

Status dos contratos/aquisições de segurança da informação: Feita apresentação sobre o status das 

aquisições. NADA MAIS. 
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