COMITÊ GESTOR DE SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO
CGESI
REGISTRO DA REUNIÃO REMOTA DO CGESI

No dia 26 de março de 2021, às 15 horas, 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. 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. Portaria 290/12/2020: Apresentado pela Secretaria de TI a portaria
que trata dos planos de continuidade, gerenciamento de crise, grupo de respostas a
incidentes e institui o protocolo de gerenciamento de crise no âmbito do poder
judiciário. Foi apresentada uma tabela extraída de ferramenta utilizada para controle e
monitoramento de todos os Sistemas do TJSP, com um critério preestabelecido para
priorização dos mesmos. Foi sugerido alteração do critério para considerar como crítico
os seguintes sistemas: SAJpg, SAJsg, SIVEC, portal e-SAJ, DJE, partindo do critério de que
o negócio está fincado em três aspectos, peticionamento, consulta e publicação. Porém
se o cenário for de catástrofe (DATA Center desligado) que tire o órgão do ar, o segundo
critério sugerido foi priorizar os sistemas que permitam a atuação, de forma remota, da
cúpula do TJSP (órgãos de tomada de decisão), na linha de gabinete de crise, para
manutenção da estrutura essencial e comunicação entre tomadores de decisões em todo
o estado; para este caso foram sugeridos: e-mail, Teams e Portais de Comunicação
(Internet e Intranet), como sistemas prioritários, com um protocolo (conjuntos de
instruções para ações em crise) facilitado pelo fato de que estes sistemas já estão em
nuvem pública, com nível de redundância maior. Deliberação: Aprovado o segundo
critério com a sugestão dos Sistemas: e-mail, Teams e Portais de Comunicação. 2.
Proposta de atendimento a uma das metas do PETJ 5.3- Diretrizes para segurança
da informação: foram apresentados pelo Departamento de Infra e Segurança, os dois
objetivos elencados pela área para serem trabalhados: 1- política de segurança de
acesso para o cliente final (série de ações para chegar a zero de confiabilidade, como
exemplo o MFA, visando o trabalho em Home Office). 2- Implantação de políticas de
segurança em servidores. Deliberação: Aprovado. 3. Proposta de calendário para o
ano: Sugerido pela Governança de TI as seguintes datas: 28/05, 30/07, 24/09 e 10/12.
Deliberação: Aprovado. NADA MAIS.
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