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

No dia 05 de junho de 2020, às 15 horas, em trabalho remoto, reuniu-se ordinariamente, o Comitê
Gestor de Segurança da Informação GCESI do TJSP, sob a presidência deste comitê o
Desembargador 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), Dr. ALEXANDRE
ANDRETTA DOS SANTOS e Dr. CARLOS EDUARDO LORA FRANCO (Juízes Assessores da Presidência
para RH), 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), 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. FABIANO
SOUSA MARTINS (STI 1), Sr. WAGNER DIAS GOMES (STI 2), Sr. MARCO ANTONIO LOPES SAMAAN
(STI 3), Sr. MARCELO DOMINGUITO (STI 4), Sra. GISLENE RIBEIRO (STI 5), Sr. EMERSON PERAZOLO
(Coordenador da STI 5.3), Sr. GLAUCIO PALAO SILVA (Coordenador da STI 4.2) e Sr. EDIVALDO
ANTONIO SARTOR (Escrevente Técnico da STI 6). Discutiram e deliberaram sobre os assuntos da
pauta e os apresentados em reunião, a saber: 1. Incidente de phishing TJSP: Apresentado e-mail
que originou o incidente de 22/05/2020, explicando que a conta da usuária foi comprometida
quando caiu no golpe e sua senha foi copiada, informado que dois dias antes o sistema de
segurança conseguiu detectar a URL maliciosa e impedir o acesso, contudo se copiado o link e
colado em um navegador não é possível impedir a invasão, o que foi feito por algumas pessoas do
TJSP, e por isso, tiveram seus dados clonados, assim, os que procuraram o suporte de TI foram
auxiliados a trocar de senha e o que foi mais necessário; por fim foi colocado que a Segurança de TI
considerou um sucesso a ação planejada pela área, em virtude do número ínfimo de vítimas
resultantes do ataque. Deliberação: Cientes. 2. Aumento de ataques de Ransomware pós
pandemia: foi informado que a Segurança de TI está monitorando o aumento de ataques de
Ransomware no Brasil desde 06/06/2020, após notícia de ataques a empresas brasileiras (aumento
de 350% no período), no TJSP ocorreu apenas um caso até o momento e a vítima já foi orientada de
como resgatar suas cópias de versões, anteriores armazenadas pela Segurança de TI. Deliberação:
Cientes. 3. Mitigação de riscos: Apresentado o modelo de camadas ADM do Active Directory e o
Software Update em operação ininterrupta e os próximos passos necessários para mitigação de
ataques: 1- complexidade de senhas aumentada, 2- MFA (múltiplo fator de identificação) para
acesso ao ambiente e 3- redução de protocolos permitidos na VPN; colocado pela Sra. Secretária de
TI que estes temas estão também sendo revistos na Comissão da LGPD; foi sugerida a substituição
da VPN com múltiplo fator de identificação e definido que os itens de mitigação serão
desenvolvidos internamente na STI e retornados a este Comitê, para deliberação final, na próxima
reunião ordinária ou se necessário em convocação extraordinária. Deliberação: Aprovado. NADA
MAIS.
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