
Uma inovação 

Seal Conecta LITE   
Gravação audiovisual de audiências. 

Produtividade, Celeridade, Acessibilidade 
e Transparência para a Justiça 
Brasileira. 
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O Seal Conecta Lite é um sistema inteligente que oferece 
tecnologia avançada para a modernização da justiça brasileira. 
Permite a captura e o armazenamento de forma segura de atos 
processuais em áudio e vídeo, garantindo agilidade e segurança 
na tomada de depoimentos, além de facilitar a acessibilidade 

às partes interessadas do ocorrido na audiência. 
 
 
 
 

 

Captura 
Captura audiovisual que 
facilita e agiliza o trâmite 

processual. 
 

• Sessões 
• Audiências 

• Vídeo Audiências 
• Etc... 

 
 
 
 

 
Armazenamento 
Gravações armazenadas 

com segurança para acesso 
posterior. 

 
• Na estação local 

• Nos servidores de 
conteúdo 

• Em sistemas de backup 

Gravação 
Gravação de todos os atos 

processuais em áudio e 
vídeo de alta resolução. 

 
• Depoimentos 

• Interrogatórios 
• Vídeo Audiências 
• Etc... 

 
 
 
 

 
Distribuição 

Processos acessíveis 
de qualquer lugar à 

magistrados, advogados e 
interessados. 

• Acesso seguro através de 
portal web browzer 
localmente ou na internet 

Indexação 
Marcações que facilitam a 
procura de informações na 

audiência gravada. 
 

• Oradores 
• Fases 

• Processos 
• Etc.. 

 
 
 
 

 
Integração 

Integração com banco de 
dados do tribunal e com 

demais sistemas de gestão 
processual. 

 
• PJe 
• SAJ 

• e-Proc 
• Projudi 

• Entre outros 
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Módulos 

 

 

 
 

O Seal Conecta LITE facilita o trabalho dos magistrados e 
melhora a produtividade, modernizando o Judiciário em 

atendimento à resolução 105/2010 do CNJ. 
 

Com o objetivo de integrar todo o sistema da Justiça, os 
sistemas Seal Conecta oferecem diversos módulos 
para diversas aplicações judicias.  

 
 

 
Seal Conecta 
Plenário 

 
Voltado para plenários o Seal Conecta Plenário possui as 
mais modernas tecnologias de conferência para captação, 
armazenamento, indexação e transmissão de áudio, vídeo 
e texto em plenários e salas de sessão. Desburocratiza a 
tramitação processual e acelera a prestação jurisdicional. 

Seal Conecta 
 Lite 

 
O Seal Conecta Cliente é um aplicativo simples e fácil de 
operar que pode ser instalado em um computador para 
gravar e indexar audiências em áudio e vídeo em alta 
resolução. 

 
Seal Conecta 
Server 

 
O Seal Conecta Server se integra aos sistemas de 
processo eletrônico e pode servir a inúmeras estações de 
gravação de audiências. Tudo estará integrado e seguro 
com o software Conecta. 

Seal Conecta 
Videoconferência 

 
Integre com sistemas de videoconferência e Grave, 
digitalize e indexe integrando seus equipamentos de 
videoconferência e softwares ao mais moderno sistema 
de gravação de audiências do mundo. 
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Seal Conecta 
Taquigrafia 

 
Com o Seal Conecta Taquigrafia o trabalho de transcrição 
fica mais fácil e rápido para as taquígrafas. 

 
Seal Conecta 
Monitor 

 
Monitore todas as atividades na sua rede de gravação e 
digitalização de audiências. Com o Seal Conecta Monitor 
você sempre saberá como está o desempenho de sua 
rede de gravação de audiências. 

Seal Conecta 
Media Center 

 
Com o Seal Conecta Media Center você pode distribuir 
as gravações com o acesso restrito ou liberado na rede 
interna ou via internet. 

 
Voting 

 
Com o Seal Conecta Voting as atividades de votação 
são automatizadas, gravadas e armazenadas no mesmo 
arquivo audiovisual. 

 
Mixer 

 
Um sistema simples e fácil de operar para captura, 
tratamento e mixagem de áudio provenientes de 
entradas USB, melhorando a qualidade de gravação de 
áudio de audiências judiciais. 

 
Horus DS 

 
Plataforma completa com painéis de visualização para 
disponibilização de conteúdo em tempo real, como por 
exemplo, chamadas de audiências, garantindo maior 
visibilidade dos acontecimentos na rotina legislativa. 
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A gravação e digitalização de audiências facilita a análise 
e o acesso à informação. 

 
Saiba onde pode ser utilizado: 

 
 
 
 

 

Audiência 
de Custódia 

 
 
 
 
 

 
Entrevista de 

Liberdade Condicional 
 
 
 
 
 

 
Depoimento sem 

transporte de presos 

Audiências Preliminar 
ou de conciliação 

 
 
 
 
 

 
Carta Precatória 

 
 
 
 
 
 

 
Reuniões 

Audiências de 
instrução ou julgamento 

presencial ou por 
videoconferência 

 
 
 

 
Depoimento Especial 

(sem dano) 
 
 
 
 
 

 
Treinamentos 
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Recursos Principais 

  
 

 
 

Seal Conecta LITE   
 
Software de Gravação e digitalização de audiências  
 

• Suporte a número ilimitado a câmeras USB em qualidade HD;  
• Gravação, indexação e geração atas localmente; 
• Pode ser integrado a sistemas de gestão processual (atende a resolução CNJ 105/2010); 
• Inclua mídias digitais, capture a tela e inclua videoconferência; 
• Visualize as gravações através de plataforma própria Seal Conecta de armazenamento, consulta 

e disponibilização de Oitivas. 

Oradores e assuntos organizados durante a gravação 
Inclua marcações como o número do processo, nome de parte ou do orador e identifique-os na tela de 
gravação através de metadados. Realize inserções e altere índices de indexação durante a gravação. 
Os índices vinculam e permitem acesso instantâneo sincronizando os eventos indexados a trechos de 
áudio e vídeo com parâmetros dinâmicos, como número, descrição, local, orador, data e hora que 
também podem ser aplicados automaticamente no vídeo como marca d’água. 
 
Acareação Virtual 
Acesse trechos recém-gravados sem interromper a sessão e revalide afirmações feitas do orador 
apresentando ao mesmo a sua própria fala e faça checagem de versões de fatos. 
Integração com Sistemas de gestão processual:  PJe / SAJ / e-Proc / Projudi e outros, automatizando o 
possibilitam processo de validação, autenticação e autorização das requisições. 
 
Transmissão de gravações em segundo-plano 
Continue transmitindo sessões anteriores em segundo plano mesmo realizando outras gravações e fique 
tranquilo pois mesmo que a rede esteja indisponível o sistema aguarda a normalização e retoma a 
transmissão da audiência completa e já gravada de onde parou. É possível inclusive agendar a 
transmissão para momentos de menor uso da rede (ex. transmissão durante a madrugada). Com isso 
o sistema pode ser facilmente reinstalado em uma nova estação de trabalho, quando ela necessitar ser 
substituída. 
 
Inclua mídia local, videoconferência e web conferência na gravação 
Inclua imagens, documentos e vídeos apresentados durante a audiência na gravação. 
 
Acesso fácil do conteúdo da audiência em mídia ou Portal Web 
Disponibilize para as partes a ATA e gravações em mídia ou via Portal Web, com acesso público ou 
restrito, onde as audiências e oitivas são disponibilizadas e indexadas para consulta. 
 
Reabra sessões que e continue de onde parou. Ideal para audiências e oitivas que ocorrem em dias 
diferentes. Realize a reabertura de forma simples e acesse facilmente o conteúdo desde o começo. 
 
Escala rotativa e editável de taquígrafos/indexadores durante o evento 
Alterne entre diferentes taquígrafos identificando de forma precisa o que cada um incluiu no sistema. 
 
Segurança 
Realize gravações independente da atividade ou disponibilidade de rede. As informações são gravadas 
localmente e posteriormente transmitidas. Ainda que não exista disponibilidade de rede  
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Método de captura: Webcam e câmeras 
profissionais, Microfones USB, placas de 
captura USB, input/captura de tela estática 
do computador, captura de outras janelas 
em vídeo (videoconferência e web 
conferências web) do computador, com 
reconhecimento de dispositivos (reconexão) 
durante a gravação, inserção de mídia de 
arquivos externos. 
 
Interface: Gráfica em Interface Windows. 
 
Gravação de Áudio e Vídeo: MP3, AAC  
H.264, MPGE4 compatível com padrão 
HTML5 através de dispositivos 
multiplataforma. 

 
Imagens Simultâneas: Visualização de 08 
câmeras com visualização prévia (Live 
Preview), antes e durante a gravação, com 
rótulo (nome) de cada câmera. 
Possibilitando que o layout das câmeras 
possa ser customizado, permitindo alterar 
entre câmeras sem interromper a gravação.  
 
Rotinas de teste: Para ajustes de áudio e 
vídeo antes; 
 
Marca d’água (imagem:  Imagem JPG 
/PNG, Textos de campos (número, 
descrição, local, orador, data e hora) ou 
personalizados, com ajuste de 
posicionamento, transparência e tamanho 
sob o vídeo. 
 
Sistemas de arquivos: FAT32 / NTFS 
(gravação e compactação .zip) 
 
Gravação: Local no computador, com 
posterior envio/transmissão para o SW 
servidor de mídia (incluso na solução). 
Possibilitando gravar somente áudio ou 
intercalar áudio e vídeo na mesma 
gravação. Possibilita a gravação 
independente da atividade ou 
disponibilidade da rede 
 
Pautas: Geração de pautas com 
agendamento de gravações. 
 
Controles de gravação: Início da gravação, 
pausa da gravação/retomada gravar, 
gravação somente áudio, reproduzir, parar, 
avançar, retroceder e navegar na gravação 
pela linha de tempo, inclusão de marcos e 
índices, gravação sigilosa. Permite reabrir 
gravações encerradas. 
 

Painel/ Dashboard: situação dos eventos, 
preview de câmeras com indexação, 
transcrição e publicação de todos os eventos. 
 
Gravação Sigilosa: Acesso e visualização 
apenas por usuários autorizados. 
 
Acareação virtual: acesso instantâneo a 

trechos de áudio e/ou vídeo recém indexados 
para a visualização simultânea a gravação.   
 

Exportação de audiências: Exportação de 
audiências para servidor local ou central ao 
mesmo tempo que é feita uma gravação. 
Possibilitar ajustes de vídeo com função de 
seleção dos marcos (índices) que serão 
exportados e verificação/aferição de 
integridade.  
 
Exportação local: exportação das 
gravações encerradas para dispositivos 
como CD, DVD, pen-drive ou mesmo para 
diretórios do computador, com aplicação e 
seleção de índices que serão exportados. 
Simultaneamente a uma gravação que 
ocorre.  
 
Geração de ATAs: Criação e edição com 
vinculação dinâmica dados ao texto de 
acordo com modelos definidos pelo usuário 
ou pela instituição. 
 
Impressão de ATA: Impressora local/rede. 
 
Exportação remota: Servidores de mídia, 
servidores de backup ARC Server, Bacula e 
AVAMAR, com limitador configurável de taxa 
de transferência, de forma completa ou com 
seleção de marcos (índices) que serão 
exportados. 
 
Integração com Terminais /codecs de 
Videoconferência(codec):  Skype, Zoom 
Vídeo, Polycom, Avaya, Lifesize, entre 
outros através de placa de vídeo externa 
USB. 

 
Integração a Sistemas de gestão 
processual:  PJe/SAJ/ e-Proc/ Projudi e 
outros sistemas processuais.  
 
Segurança: Controle de perfis e permissões 
de acesso de usuários, integração dos 
arquivos com assinatura digital com 
ferramenta de integridade dos vídeos 
gerados através verificação por de arquivo 
ou Token. 
 
Envio de Alertas: Envio de alertas e erros 
via https seguro ou e-mail. 
 
Tipos de Alertas: Gravações não 
transmitidas à solução centralizada, tempo 
restante de gravação, ausência de áudio. 
 
Autenticação Segura: LDAP/Active 
Directory (login no sistema, autenticação no 
portal – perfil de visualização, acesso por 
senhas criptografadas, diferentes níveis de 
acesso para consulta e gravação. 
 
Marcação/Indexação: Marcações em 
formato de metadados que facilitam a 
respectivos arquivos de áudio e vídeo 
inseridos no arquivo processo com a 

vinculação de oradores a assuntos, com 
criação, edição e remoção durante a 
gravação, com pontos de acesso para 
rápido para trechos de áudio e vídeo. 
 
Recursos Avançados: Agendamento 
prévio com definição de hora, minuto e 
segundos (hh:mm:ss)  para a transferência 
das gravações para armazenamento 
(plataforma local ou externa), para posterior 
consulta da sessão gravada. 
 
Meios de consulta/pesquisa: Acesso local 
ou via portal web. 
 
Critérios para consulta/ pesquisa: número 
ou identificador do processo ou 
procedimento extrajudicial, data da 
gravação, processo, orador, status, nome do 
orador, uma ou mais partes, resumo da 
oitiva. Somente serão exibidos os resultados 
permitidos de acordo com a permissão de 
acesso.  

 
Recuperação de falhas: Continuação 
automática da transmissão de gravações 
interrompidas, com rotinas de recuperação 
pós-falha, mesmo em caso de interrupção 
na energia elétrica. 
 
Relatórios: Quantidade e duração média de 
sessões e oitivas, controle e envio 
automático de registro de erros via https ou 
e-mail. 
 
Requisitos: 
Sistemas Operacionais Suportados: 
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 em 32 & 64 bits. 
 
Navegadores: Internet Explorer, Chrome, 
Safari e Opera em suas versões mais 
recentes. 
 
Idioma: Português do Brasil (BR). 
 
Atualizações: Updates e atualizações por 
12 (doze) meses. 
 
Upgrade: aplicação escalável, com 
expansão de recursos através de chaves de 
licenciamento. 
 
Ajuda: Contextual e guia completo contendo 
cada um dos recursos e funcionalidades do 
software.  
 
Conteúdo da caixa: Sistema, Instaladores e 
manual em Português- PT BR. Inclui vídeo 
explicativo e certificado com licença 
perpetua. 
 
Atualizações: Manuais e Automáticas 
 
Seal Conecta Lite Inclui em seu pacote 
plataforma de armazenamento, consulta e 
disponibilização e oitivas. 
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Saiba como otimizar os recursos e aumentar a produtividade 
com a modernização da Justiça, acesse: 

www.sealconecta.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicite uma demonstração para um 
de nossos consultores pelo e-mail: 
conecta@sealtelecom.com.br 

Seal Telecom, conduzindo a transformação digital na Justiça. 

+55 11 3877-4000 
Rua Francisco Matarazzo, 1500 

18˚ Andar - Ed. Los Angeles - Água Branca
São Paulo - SP - CEP 05001-100 

www.sealtelecom.com.br 

 


