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O Supremo Tribunal de Justiça da Província de Buenos Aires, órgão oficial do Poder 
Judiciário da Argentina, possui na região 20 escritórios e conta com mais de 15 mil 
funcionários. Recentemente, o tribunal digitalizou a maior parte de seus processos, 
tornando-se o primeiro órgão judiciário da Argentina a desenvolver processos 100% 
digitais, com assinatura digital.

Na província de Buenos Aires, é obrigatório submeter casos em formato digital. Para 
gerenciá-los, o Supremo Tribunal de Justiça e todos os seus tribunais utilizam um 
aplicativo de gerenciamento eletrônico de arquivos. Além de simplificar os processos 
judiciais, a digitalização dos arquivos gerou uma economia de tempo significativa. 
A eficiência do serviço e a disponibilidade dos arquivos para os usuários também 
aumentaram consideravelmente.

Conforme esperado, essa transformação digital exigiu uma reformulação da infraestrutura 
tecnológica, apoiada pelas ferramentas de segurança certas – a prioridade era manter as 
informações seguras, bem como a confiabilidade e a alta disponibilidade da rede. Com 
esse objetivo, o Tribunal criou um data center que oferece suporte a diversos serviços 
públicos, aos quais se conectam mais de 120 mil usuários remotos.

Suporte à transformação digital com uma nova plataforma de     
segurança

A rede do Tribunal é altamente complexa, ampla e dispersa. Com múltiplos pontos de 
acesso, a instituição precisava unificar suas políticas de segurança e garantir o controle 
simples e automatizado de toda a rede. 

Para atender a essa necessidade, o Tribunal escolheu a plataforma Fortinet Security Fabric, 
implementando firewalls de próxima geração (NGFWs) FortiGate e pontos de acesso 
FortiAP em todos os locais onde usuários acessam a internet. Também foi desenvolvida 
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“Fizemos grandes mudanças 
internas no Poder Judiciário que, 
junto às ferramentas da Fortinet, 
nos deram a segurança de saber 
que a plataforma está funcionando. 
Conseguimos medir e analisar suas 
atividades.” 
 
- Gustavo Pérez, secretário adjunto 
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Aires
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Impacto nos negócios
nn Mais segurança, visibilidade e 
gerenciamento centralizado

nn Mais eficiência no gerenciamento 
remoto da plataforma de rede 
integrada

nn Redução da papelada e do tempo 
que os advogados perdem no 
tribunal
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uma solução de segurança de e-mail baseada no FortiMail para dar suporte a um sistema 
de e-mail híbrido, que conta com 13 mil caixas de correio locais e outras 3 mil na nuvem. 
O avançado sistema de prevenção contra ameaças FortiSandbox também faz parte da 
solução. Sua integração com outros componentes do Fortinet Security Fabric aumenta 
ainda mais o nível de proteção em toda a rede.

Com o FortiManager, plataforma de gerenciamento centralizado, o Tribunal consolidou a 
gestão de suas políticas de segurança e tráfego, melhorando a visibilidade de cada uma 
das ferramentas de segurança. Isso permitiu um melhor entendimento do que acontece na 
rede: controle de sessões e aplicativos, detecção de ameaças, gerenciamento de largura 
de banda de serviços e políticas de roteamento de tráfego. 

“Utilizamos o FortiManager para delinear as políticas de segurança e aplicá-las a várias 
camadas da rede, a partir de um único local”, explica Gustavo Pérez Villar, secretário 
adjunto da Subsecretaria de Tecnologia da Informação da Suprema Corte de Justiça da 
Província de Buenos Aires. “Essa abordagem nos dá a vantagem de ter um console único, 
por meio do qual um pequeno grupo de pessoas pode ter grande visibilidade da rede 
e de tudo que acontece. Além disso, toda a orquestração das políticas de segurança é 
gerenciada do mesmo local. Isso é fundamental para uma organização tão grande como a 
nossa”, avalia.

Com a solução de registros e relatórios centralizados FortiAnalyzer, as equipes de TI re-
cebem indicadores de desempenho importantes. “Fizemos grandes mudanças internas no 
Poder Judiciário que, em conjunto com as ferramentas da Fortinet, nos deram a segurança 
de saber que a plataforma está funcionando. Conseguimos medir e analisar suas ativi-
dades”, acrescenta Perez Villar.

Foco na eficiência operacional e na experiência dos usuários

A transformação digital da instituição judiciária não só gerou economia de tempo, como 
também simplificou processos e reduziu a papelada. Hoje, um advogado não precisa 
passar todo seu tempo no Tribunal: a documentação pode ser apresentada de forma 
remota. Segurança, visibilidade e gerenciamento centralizado também são fatores cruciais 
e que beneficiam as equipes de TI. Os profissionais têm acesso a um console central para 
administrar remotamente a solução graças à integração do Fortinet Security Fabric.

“A tecnologia da Fortinet é sólida, estável e rápida”, afirma Perez Villar. “Também 

Impacto nos negócios 
(contd.) 
nn Melhor custo-benefício na proteção 
de 20 localidades e mais de 135 
mil usuários internos e usuários 
conectados remotamente

 
Soluções 
nn FortiGate

nn FortiManager

nn FortiAnalyzer

nn FortiSandbox

nn FortiAP

nn FortiMail

“Utilizamos o FortiManager para 
delinear as políticas de segurança 
e aplicá-las a várias camadas da 
rede, a partir de um único local. Essa 
abordagem nos dá a vantagem de 
ter um console único, por meio do 
qual um pequeno grupo de pessoas 
pode ter grande visibilidade da rede 
e de tudo que acontece. Além disso, 
toda a orquestração das políticas de 
segurança é gerenciada do mesmo 
local. Isso é fundamental para uma 
organização tão grande como a 
nossa.”

- Gustavo Pérez, secretário adjunto 
da Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação ¬¬– Suprema Corte de 
Justiça da Província de Buenos Aires

descobrimos que suas soluções são mais econômicas e poderosas do que outras no mercado. A Justiça é um dever público: a 
disponibilidade de serviço é absolutamente essencial. A Fortinet permitiu mantermos nossa rede sempre atualizada. Outro grande 
diferencial foi a equipe local da Fortinet, que nos assistiu durante todo o processo de desenvolvimento, execução e manutenção da 
segurança da rede”, conclui.


