
 

 
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 
Secretaria de Gestão Estratégica 

Escritório de Projetos 

 SOLICITAÇÃO DE PROJETO ESTRATÉGICO  

Nome do Projeto: Implantação da redundância dos links de comunicação no interior 

 
Controle de Versões 

Autor da Solicitação: Secretaria de Infraestrutura e Tecnológica 

Email: dsst@trt3.jus.br 

Ramal: 3238-7910 

Versão Data Notas da Revisão 

1 02.02.2015 Versão atualizada de acordo com os novos templates do EP 

 
 

SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA 

Atualmente registram-se quedas recorrentes nos links de comunicação das varas e foros 

do interior, o que gera indisponibilidade eventual dos sistemas do tribunal (PJe, SIAP1 e 

sistemas administrativos) e da internet nestas localidades. Isto se deve ao fato de o 

tribunal possuir apenas um link de comunicação para o interior do Estado, contratado 

através da empresa OI. Atualmente o contrato prevê um acordo de nível de serviço com a 

concessionária que exige o restabelecimento do link em até 4 horas passível de multa.  

Porém com o maior uso do Pje nas varas do trabalho, torna-se necessário aprimorar o 

nível de tolerância a falhas no circuito de dados, evitando ao máximo as interrupções nos 

sistemas, o que poderá ser obtido com a contratação de link adicional. Soma-se a isto, o 

fato de o CSJT estar conduzindo um processo nacional com vistas a avaliar a viabilidade 

de implantação deste link adicional para todos os tribunais regionais. 

 

DESCRIÇÃO 

Estudo sobre a viabilidade e as formas de contratação de links de comunicação 

redundantes, distintos da atual contratada (OI), com a definição dos locais que serão 

atendidos. Contratação e implantação dos links redundantes. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Maior disponibilidade dos links de comunicação às varas do interior para acesso 

aos serviços de TI (sistemas judiciais e administrativos, internet, correio 

eletrônico, etc); 

� Maior velocidade na comunicação de dados do interior com a capital e vice-versa; 

� Melhor atendimento ao jurisdicionado devido à redução do risco de 

indisponibilidade de acesso aos sistemas; 

� Pode representar maior produtividade das varas que utilizam o PJe e o SIAP1. 
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VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA  

Garantir infraestrutura adequada. 
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