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O Sistema Judiciário e a Internet das Coisas

Com a solução de Justiça Digital da Cisco®, dispositivos físicos e objetos se 
conectam à Internet e entre si para tomada de decisões inteligentes. Isso é o 
que chamamos de Internet das Coisas (IoT). Fornecemos a plataforma que 
permite:

 Conectar pessoas de maneiras mais ágil e fácil

Remover as barreiras entre os sistemas e facilita a transferência de  
informações entre operações, inclusive nas fases de pré-julgamento,      
julgamento e pós-julgamento

Fornecer a informação certa à pessoa (ou máquina) certa no momento 
certo

Desafios
Organizações de justiça e 
penitenciárias no mundo todo têm 
a missão de proteger e de servir 
os cidadãos, enquanto reduzem 
custos e melhoram a eficiência 
operacional.

Elas precisam de soluções com 
boa relação custo-benefício para 
manter os cidadãos e os espaços 
públicos seguros. Isso inclui o 
judiciário e as penitenciárias, bem 
como os réus e suas famílias.
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Justiça Conectada e Digital
GARANTE A SEGURANÇA, AO MESMO TEMPO EM QUE 
DIMINUI O CUSTO
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Visite nuestro sitio

A solução de Justiça Digital da Cisco 
melhora o ciclo da justiça e diminui os 
custos operacionais dos fóruns, peni-
tenciárias e de órgãos encarregados do 
cumprimento da lei. Esta abordagem 
permite que o tribunal e os líderes 
carcerários, bem como os oficiais de 
justiça executem suas tarefas de maneira 
mais eficiente — independentemente da 
distância. Melhora a agilidade, aumenta a 
rapidez dos processos judiciais e cria 
experiências seguras para os funcionários 
do departamento de justiça e para os 
detentos. A solução de Especialista 
Remoto da Cisco permite comunicação e 
um acesso mais fácil a especialistas.  
Uma justiça conectada permite:

- Interpretação de vídeo remota
- Testemunho remoto
- Visita remota
- Atendimento médico remoto

Para o sistema judiciário, a IoT pode fornecer informações em tempo real através 
de comunicações móveis e vídeos, que melhoram a consciência situacional 
dos oficiais penitenciários e de justiça. Ela pode ajudar a gerir recursos de maneira 
mais eficiente, possibilitando a entrega de serviços médicos e jurídicos, 
ou de interpretação de forma à distância. Permite inclusive audiências remotas. 

A solução Cisco® IP Network Mission Fabric forma a plataforma para a IoT, 
e se interconecta além das ferramentas de comunicações convencionais para:

                    Melhorar as eficiências operacionais e a produtividade 

                    Levar o processo além das portas do tribunal

Combinar os dados dos aplicativos de voz, de vídeo e de dados

Fornecer serviços de qualidade (QoS) e garantia de informações usando
  serviços de rede integrada 



.

Interpretação de Vídeo Remota
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Intérpretes podem comparecer 
via vídeo, eliminando o tempo 
de viagem e reduzindo as taxas 
de expediente. Diversos 
tribunais podem criar um acesso 
central a um grupo de intérpretes 
especializados em diversos 
idiomas, garantindo eficiência 
e agilidade.

Testemunho e Audiência 
Remota
As partes envolvidas no caso 
e testemunhas podem 
comparecer através de vídeo 
de forma segura para fazer 
petições e testemunhar 
de qualquer lugar. Este acesso 
via vídeo reduz atrasos 
no julgamento dos casos e 
custos com viagem, além de 
acelerar os processos judiciais. 
Isso também é dimensionável 
conforme a necessidade. Além 
disso, intimações, sentenças 
e audiências de reconciliação 
podem ser feitas remotamente, 
via vídeo, em tempo real 
eliminando a necessidade 
de transporte de prisioneiros e 
minimizando tanto o risco 
quanto os custos, bem como 
aproveitando melhor os 
recursos.

Um juiz também pode acessar 
diversos locais simultaneamente 
para revisar evidências 
e argumentos legais através de 
um vídeo seguro e interativo. Os 
custos gerais por caso e os 
atrasos são reduzidos, os serviços 
judiciários são entregues mais 
rápidamente e o acesso 
e a satisfação do cidadão 
aumentam.

Os réus podem comparecer 
perante o juiz através de um 
vídeo remoto e seguro para 
petições e testemunhos 
diretamente de um dispositivo 
portátil. O vídeo remoto torna o 
setor judiciário mais rápido e 
responsivo, ao mesmo tempo 
em que reduz o risco de 
segurança e os custos de 
transferência. Também ajuda a 
reduzir as oportunidades de 
confrontamento e fuga, reduzir 
os custos administrativos e 
permitir que detentosse 
conectem com diversas 
instalações judiciais. 

Visita Remota

Os serviços de vídeoconferência 
permitem que o conselho 
e os membros da família tenham 
uma interação cara a cara, 
enquanto eliminam 
preocupações com a segurança 
física e o contrabando.

Atendimento Médico Remoto

Os serviços de telessaúde 
oferecem acesso remoto 
a médicos, especialistas e avaliações 
de emergência sem necessidade 
de transferência do detento.

As soluções de Justiça Digital da 
Cisco podem oferecer benefícios 
adicionais, como por exemplo:

- Oferece oportunidades de ensino 
à distância para os funcionários 
e detentos a uma fração dos custos 
do ensino presencial tradicional.

- Diminui as despesas 
administrativas ao reduzir os 
processos baseados em papel, 
como transferências 
de dados (pronunciamentos de 
sentenças, garantias e convocações); 
e oferece processos eletrônicos 
mais eficientes, como consultas 
a banco de dados online, atividades 
com base na Internet (pagamentos 
e desqualificação de jurados), 
recibos eletrônicos, preenchimento 
eletrônico e muito mais.

- Permite reuniões administrativas 
remotas entre oficiais de justiça 
e funcionários.



Estudo de Caso: Implementação 
de Vídeo na Defensoria Pública 
do Distrito de Dallas
Necessidade: O Distrito de Dallas opera o maior escritório de defensoria pública 
do estado do Texas com 94 advogados que julgam mais de 45.000 casos anualmente. 
O distrito precisava simplificar as operações para os tribunais, aumentar a produtividade 
e garantir que todas as atividades estivessem alinhadas com a Lei de Defesa Justa 
do estado. Esta lei requer que os defensores públicos se comuniquem com os clientes 
no prazo de24 horas da audiência.

Solução: O distrito instalou uma rede de IP robusta capaz de suportar vídeo 
e implantou 200 pontos de vídeo para comparecimento a audiência de forma remota. 
O sistema é usado para intimação de prisioneiros na cadeia e para se comunicar 
com os Tribunais de Justiça, com o Departamento de Supervisão da Comunidade e 
com o Departamento Penitenciário do Distrito de Dallas.

Para obter mais informações sobre as tecnologias, serviços e parceiros, visite 
nosso site cisco.com/br/justica
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Por que Cisco?

Através das soluções digitais, a Cisco 
e seu ecossistema de parceiros 
ajudam organizações públicas e 
comunidade no mundo a fornecer 
um ambiente mais inteligente, mais 
rápido e mais seguro. Esta plataforma 
digital também permite melhorar a 
eficiência operacional, reduzir custos 
e fomentar a inovação.

Uma vez que a Cisco está presente 
em todos os lugares, nós temos os 
recursos e a experiência para 
trabalhar com organizações 
governamentais na transformação 
digital do sistema judiciário.
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