COMITÊ GESTOR DE SI - CGESI
REGISTRO de REUNIÃO em HOME OFFICE do CGESI
No dia 08 de outubro de 2021, em trabalho remoto, reuniu-se ordinariamente, o Comitê Gestor de

Segurança da Informação CGESI do TJSP, sob a presidência deste comitê os Desembargadores 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 Sr. MARCO
ANTONIO LOPES SAMAAN substituindo o Sr. EDIVALDO ANTONIO SARTOR (STI), Sra. SULIENE
CALEFE DOS SANTOS CHICONELLI (SJ), Sra. ELISA MITSICO MATSUSE, (SOF), Sr. RODNEI PINTO
FERNANDES substituindo o Sr. 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 Sr. GLAUCIO PALAO SILVA
(Coordenador da STI 4.2). Discutiram e deliberaram sobre os assuntos da pauta e os apresentados
em reunião, a saber: 1. Resolução CNJ nº 396/2021: Apresentada proposta de criação de área de
Governança de SI conforme artigo 21 da resolução. Por características técnicas e conhecimentos
necessários ao tema, a área estará inicialmente vinculada à STI e sendo tratada em conjunto da
reestruturação em andamento junto à SGP. Deliberação: Aprovado. 2. Projeto de implantação
MFA: Apresentadas as opções de aplicativos compatíveis com MFA para dispositivos antigos e
proposta de retomada do projeto. Deliberação: Aprovada a retomada do projeto a partir de
15/11/2021, com prazo até 30/11/2021 para adesão voluntária e após, com aplicação de política de
configuração obrigatória e campanha de divulgação junto à assessoria de comunicação, com
aprovação da ATI. A campanha devera abordar a funcionalidade de “self service password reset”. 3.
Uso da VPN – Azure: STI informa que aguarda efetivação do aditivo do contrato 000.190/2019,
junto à Prodesp, para dar sequência às ativações da funcionalidade. Deliberação: Aprovado. 4.
POC – Simulação de Phishing: Apresentada a proposta de PoC com a Trendmicro de uma solução
de segurança que inclui simulação de phishing para campanha de conscientização de segurança.
Deliberação: Aprovada a realização da prova de conceito (PoC) a partir do dia 15/11/2021; 2realizar para grupo controlado inicialmente; 3- a campanha deverá contemplar apenas o envio de
phishing e após um e-mail individual aos participantes com o resultado e orientações e; 4- o texto
da campanha deverá ser submetido para aprovação da ATI. 5. EMS E5 – Cloud App Security:
Apresentada ferramenta de segurança habilitada pela contratação do EMS E5 com opção de
segurança que permite a detecção de arquivos contaminados por vírus no ambiente do OneDrive
corporativo. Deliberação: Aprovada a deleção de arquivos infectados, pelo time de segurança da
TI. A deleção deverá ser informada ao usuário por e-mail, juntamente com orientações para
eventual recuperação do conteúdo do arquivo. NADA MAIS.
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