
Visão Geral

O principal objetivo das instituições 
judiciais é manter cidadãos, 
comunidades e espaços públicos 
seguros. Com o número de casos 
crescendo a cada dia, as expectativas 
também estão aumentando, o que exige 
respostas mais rápidas, maior e iciência 
operacional e custos reduzidos.

Além disso, as demandas de 
ferramentas que possibilitem 
comunicações críticas também 
aumentaram, sendo assim, não apenas 
a troca de informações via voz, dados e 
vídeo como também o armazenamento 
se tornou essencial.
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Digital Justice Cisco
Conectando Órgãos Responsáveis Pelo 
Cumprimento da Lei, Tribunais e Penitenciárias

Cada segundo conta. Todo processo 
tem que ser mais eficiente. Todo 
investimento tem que tornar as equipes 
mais produtivas. A visão da Cisco para 
a Internet das Coisas (IoT) fornece a 
plataforma para ajudar a transformar o 
sistema judiciário.

A Rede: A Plataforma 
para a IoT

IoT— a conexão em rede entre 
pessoas, processos, dados e coisas 
— representa uma excelente 
oportunidade para otimizar o sistema 
judiciário. 

A implementação de soluções de 
mobilidade, segurança de rede, 
nuvem e big data permite
uma estrutura de rede integrada e 
oferece o poder de conectar órgãos 
judiciários e penitenciárias de 
maneiras que melhoram
as operações.

Pessoas:
Conectando 
pessoas de 

maneiras mais 
fácil e ágil

Processo:
Oferecer a 

informação certa à 
pessoa certa (ou 

máquina) no 
momento certo

Dados:
Convertendo dados 
em inteligência para 

tomar melhores 
decisões

Internet das Coisas:
Dispositivos físicos 

conectados à Internet e 
entre si para tomada de 

decisão inteligente

De relance
Cisco público



• 
• 

• 
• 

A IoT está abrindo novas possibilidades 
que ajudam a gerir os recursos de uma 
maneira mais eficiente, permitindo a 
entrega de serviços remotos e:

• Conectando pessoas de maneiras
mais fácil e ágil.

• Convertendo dados em inteligência
para tomar melhores decisões.

• Oferecendo a informação certa à 
pessoa certa (ou máquina) no momento 
certo.

Justiça Digital Cumprimento da Lei

Integração de vídeo remoto e colabo-
ração em tempo real com todos os 
órgãos responsáveis pelo cumprimento 
da lei permitem:

- O controle das evidências
- Aceleração no tempo de resposta
- Redução do crime
- Controle de custos

  Com a colaboração instantânea, as 
equipes de campo podem contatar 
especialistas e outros recursos de forma 
muito mais rápida.

• Mandados eletrônicos: Fornece 
acesso imediato aos tribunais e às 
viaturas.

• Intimação via vídeo: Reduz custos e 
problemas de segurança no transporte 
de detentos.

• Comparecimento remoto: Elimina 
viagens e atrasos.

• Interpretação remota: Permite que o 
pessoal da segurança conduza 
entrevistas de campo rapidamente, 
independentemente do idioma.

• Consciência situacional: Fornece 
vídeo e status das situações em campo 
instantâneamente. 
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Com a redução dos orçamentos e o 
aumento de casos, a inovação pode 
melhorar a maneira com que a justiça é 
aplicada e entregue à população.

A solução de Justiça Conectada da 
Cisco® fornece uma plataforma de rede 
unificada para automatizar o fluxo de 
trabalho do judiciário, removendo as 
barreiras entre os sistemas e facilitando a 
transferência de informações, permitindo 
a colaboração em todas as diferentes 
etapas do processo.

Nossa solução oferece uma série de 
benefícios como:

-Maior agilidade no sistema de justiça
-Redução de custos
-Permite interagir além das paredes
do tribunal
-Melhora a segurança pública
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     • 

Tribunais

Nossa solução possibilita simplificar os 
processos de tribunais melhorando a 
colaboração. A solução também 
aumenta a segurança e a proteção, e 
possibilita que os tribunais:

- Sejam mais ágeis
- Cheguem além das paredes do
tribunal
- Controlem custos

Ao oferecer ferramentas de colaboração 
que reduzem a necessidade de 
transferência de detentos ou de trazer 
intérpretes pessoalmente, a solução de 
Justiça Digital da Cisco diminui o tempo 
de tramitação dos processos e os 
custos de viagem.

• Julgamento remoto: Acelera os
serviços do tribunal enquanto melhora
o acesso e a satisfação do cidadão.

• Testemunho remoto: Faz uso efetivo
de recursos e especialistas, e
melhora a segurança pública
reduzindo a necessidade de
transferência de detentos.
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• Interpretação remota: Permite o uso
de um grupo de intérpretes central,
eliminando custos com viagens,
melhorando o acesso a idiomas
especializados e eliminando atrasos.

Sistema carcerário

O uso da tecnologia de colaboração 
Cisco para oferecer serviços mais 
eficientes para a população carcerária 
permite às instituições penitenciárias:

- Melhorar a segurança da equipe
interna e do prisioneiro
- Resolver o problema de
superlotação
- Melhorar o controle carcerário
- Controlar o contrabando
- Facilitar a visitação
- Reduzir os custos com transporte e
outros custos

     

As ferramentas de colaboração permitem 
que as instalações penitenciárias 
melhores os serviços enquanto diminuem 
os custos e os riscos de segurança.

• Telessaúde: Oferece acesso remoto a
médicos, especialistas e avaliações de
emergência sem necessidade de
transferência do detento.

• Interpretação remota: Garante o
acesso à serviços médicos, legais ou
internos através de intérprete remotos.

• Audiência remota: Fornece acesso
instantâneo à corte e ao conselho sem
preocupações com segurança no
transporte.

• Visita remota: Permite que o conselho
e os membros da família tenham uma
interação cara a cara, em tempo real,
enquanto elimina preocupações
relacionadas a segurança física e ao
contrabando.

• Educação: Oferece oportunidades de
ensino à distância para os funcionários
e detentos a uma fração dos custos do
ensino presencial tradicional.
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Com a redução dos orçamentos e o 
aumento de casos, a inovação pode 
melhorar a maneira com que a justiça é 
aplicada e entregue à população.

A solução de Justiça Conectada da 
Cisco® fornece uma plataforma de rede 
unificada para automatizar o fluxo de 
trabalho do judiciário, removendo as 
barreiras entre os sistemas e facilitando a 
transferência de informações, permitindo 
a colaboração em todas as diferentes 
etapas do processo.

Nossa solução oferece uma série de 
benefícios como:

    -Maior agilidade no sistema de justiça
    -Redução de custos   

-Permite interagir além das paredes
do tribunal

    -Melhora a segurança pública

Uma Plataforma Segura com o Cisco IP 
Network Mission Fabric

Esta plataforma oferece as ferramentas 
que ajudam a interconectar os órgãos de 
justiça e penitenciárias para:

• Integrar perfeitamente as
tecnologias com fio e sem fio.

• Integrar os aplicativos de voz, de
vídeo e de dados críticos.

• Permitir nós móveis e fixos para
comunicação de voz, vídeo e de
dados.

• Dar suporte à segurança multinível.
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Siga-nosVisite nosso site

Por que Cisco?
Através de soluções digitais, a Cisco e 
seu ecossistema de parceiros ajudam 
organizações em todo o mundo a 
fornecer um ambiente mais inteligente, 
mais ágil e mais seguro.

Esta plataforma digital também permite 
melhorar a eficiência operacional, reduzir 
custos e aumentar a inovação. Uma vez 
que as soluções da Cisco estão pre-
sentes em todos os lugares do mundo, 
nós temos os recursos e a experiência 
necessária para ajudar organizações 
governamentais na transformação digital. 

Para obter mais informações, contate seu 
representante local da Cisco ou parceiro 
autorizado da Cisco, ou visite nosso site 
https://www.cisco.com/br/justica
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Contate a Cisco 0800 891 4972
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