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O Problema 



O Problema



● Canal de comunicação direto 
com o cidadão;

● Dá agilidade ao TJ/SC para 
atender solicitações sobre a 
LGPD;

● Rotinas de DPO;

● Realiza autenticação pelo uso da 
Assinatura Avançada.

A Solução 



Na Prática 

1
ACESSO À IN

FORMAÇÃO 

2
CONSULTA

3
MODIFIC

AÇÃO

4
EXCLUSÃO

Permite que o Cidadão e o Encarregado dos Dados (DPO) se conectem para: 



Com o LGPDJus o cidadão pode: 

● Obter informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;
● Saber mais sobre seus direitos;
● Confirmar que existe tratamento de dados pessoais seus pelo TJ/SC;
● Requisitar acesso aos seus dados pessoais;
● Requerer a correção de dados pessoais seus, que estejam incompletos, incorretos, ou 

desatualizados;
● Pedir o bloqueio ou eliminação de dados pessoais;
● Solicitar eliminação de dados tratados com base em  consentimento;
● Revogar o consentimento  para tratamento de seus dados;
● Acompanhar o andamento da suas solicitações pelo App. 

Na Prática 



Prazo para resposta do SIC e E-SIC: 20 dias
LGPD = 15 dias

PEDIR UMA 
INFORMAÇÃO

Ex: Serviço de Informação ao Cidadão (SIC e E-SIC) 

PELA INTERNET 
E- SIC  

SIC FÍSICO 

Preencha o formulário de solicitação  de pedido de 
informação

Cadastre-se 



Com o E-SIC o cidadão pode:

● Acompanhar o andamento do pedido;

● Entrar com recursos;

● Consultar as respostas recebidas;

● Entrar com reclamação, caso o pedido não tenha sido 
respondido.

Ex: Serviço de Informação ao Cidadão (SIC e E-SIC) 



O atendimento às solicitações de 
LGPD do TJ/SC é realizado pela 
Ouvidoria, pelo Comitê Gestor 
de Proteção de Dados Pessoais 
(CGPDP) e pela Diretoria de 
Tecnologia da Informação.

HOJE



Com o 
LGPDjus



LGPDJus 



Automação 

1 ACESSO À INFORMAÇÃO 

2 CONSULTA

3 MODIFICAÇÃO

4 EXCLUSÃO

Níveis de Automação 

Triagem de casos simples ou 
graves

Automatizar a primeira 
resposta. Secretariado 

automatizado 

Automatizar a admissibilidade. 
É um caso pro DPO? 

Análise humana de casos 
graves

20% casos que precisam de 
análise manual

30% de casos automatizados 

50% dos casos não se aplicam 

10% de casos que precisam da 
análise humana

Expectativa ITS-Rio 



Segurança - Opção 1 

1 ACESSO À INFORMAÇÃO 

2 CONSULTA

3 MODIFICAÇÃO

4 EXCLUSÃO

Níveis de Segurança

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 1



Segurança - Opção 1 

# Detalhes Possíveis técnicas

Nível Segurança 4 Usuário responde perguntas sobre seus próprios dados 
[Ex: Ano de nascimento, Nome da mãe, Identifica nome 
de avós, último vínculo empregatício];

Usuário responde as perguntas 
no app [necessita de um banco 
de dados];

Nível Segurança 3 Usuário submete uma foto portando um documento de 
identificação (RG); 

Verificação manual - TJ;

Nível Segurança 2 Usuário realiza assinatura na tela do aparelho de celular; Assinatura pode ser registrada 
em blockchain;

Nível Segurança 1 Criação de um cadastro baseado em usuário e senha. 
Utilizando CPF + dados identificadores.

Usuário recebe um par de 
chaves [similar a assinatura 
digital] e fica armazenada no 
aparelho.



Segurança - Opção 2

1 ACESSO À INFORMAÇÃO 

2 CONSULTA

3 MODIFICAÇÃO

4 EXCLUSÃO

Níveis de Segurança

Nível 2

Nível 1



Segurança  - Opção 2

# Detalhes Possíveis técnicas

Nível Segurança 2

Usuário responde perguntas sobre seus próprios dados 
[Ex: Ano de nascimento, Nome da mãe, Identifica nome 
de avós, último vínculo empregatício];

Usuário responde as perguntas 
no app [necessita de um banco 
de dados];

Usuário realiza assinatura na tela do aparelho de celular; Assinatura pode ser registrada 
em blockchain;

Nível Segurança 1 Criação de um cadastro baseado em usuário e senha. 
Utilizando CPF + dados identificadores.

Usuário recebe um par de 
chaves [similar a assinatura 
digital] e fica armazenada no 
aparelho.



Escalabilidade 

● O app LGPDJus será realizado para o 
TJ/SC, e pode ser replicável aos 
Tribunais de Justiça de outros Estados 
com o apoio do CNJ; 

● Também pode ser replicado a outras 
instituições do Sistema Judiciário.

 



Plano de Expansão 

● Anonimização dos dados 
pessoais desnecessários;

● Portabilidade dos dados 
pessoais do cidadão à outras 
instituições do Sistema 
Judiciário de SC;

● Atendimento aos outros direitos 
do titular de dados pessoais.
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