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1. Documento de Oficialização da Demanda (DOD)

Este  documento  tem por  finalidade  formalizar  o  início  do  processo  de  planejamento  da 
contratação  de  TI,  vincular  as  necessidades  da  contratação  aos  objetivos  estratégicos  e  às 
necessidades corporativas da instituição e instituir a equipe de planejamento da contratação,  em 
atendimento às diretrizes definidas pela Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ).

2. Identificação da Área Demandante da Solução

Diretoria/Divisão/área:
Diretoria  de  Tecnologia  da  Informação  /  Divisão  de 
Infraestrutura  Tecnológica  /Núcleo  Técnico  de 
Telecomunicações

Data: 23/04/2021

Nome do Projeto: Expansão do serviço de telefonia VoIP para as comarcas do interior

Fonte de Recursos: FUNDESP – Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário

Responsável pela 
Demanda:

Vinícius da Silva Resende Matrícula: 519861-5

E-mail do Responsável: vsresende@tjgo.jus.br Telefone: 3216-7604

Integrante 
Demandante:

Vinícius da Silva Resende Matrícula: 519861-5

E-mail do Integrante 
Demandante:

vsresende@tjgo.jus.br Telefone: 3216-7604

3. Motivação/Justificativa

Haja  vista  a  modernização  da  infraestrutura  telefônica  para  atender  as  demandas  de 
comunicação das comarcas do interior, há necessidade de aquisição de novos equipamentos para 
integração entre as unidades na plataforma VoIP já implantada no TJGO.

 Assim,  torna-se  essencial  a  ampliação  com objetivo  de  trazer  novas  funcionalidades  e 
contribuir para este Tribunal de Justiça cumpra com sua missão institucional. 

O Núcleo Técnico de Telecomunicações, em sua constante busca por inovações, redução de 
custos  e  melhorias  na  qualidade  dos  serviços  prestados,  vem realizando desde  o  ano de  2015, 
através dos autos Proad Nº 201506000007288 a implantação desse tipo de tecnologia (VoIP) na 
estrutura do TJGO, expandida em 2018 através dos autos Proad Nº 201805000104234.

Registra-se que a estrutura de telefonia digital já está em funcionamento em Goiânia na Sede 
do TJGO, Fórum Cível,  Fórum Criminal,  Juizado da Infância e Juventude,  2,  4° e 6º  Juizados 
Especiais Cíveis, Junta Médica,  Auditoria Militar e nas Comarcas de Anápolis, Goianira, Guapó, 
Hidrolândia,  Trindade,  Petrolina,  Nerópolis,  além de  outras  unidades  em fase  de  implantação. 
Assim, justifica-se a continuidade de investimento, a qual trará vantagens na gerência e controle 
integrado  da  tecnologia,  garantindo  compatibilidade,  simplificando  e  otimizando  rotinas 
operacionais com a implementação de regras e políticas de acesso na utilização da rede de telefonia, 
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com a consequente diminuição de falhas humanas.
O presente projeto se justifica após identificação das seguintes necessidades:

• Atualização tecnológica dos equipamentos de telefonia atualmente instalados, visto 
que as mesmas estão em uso há mais de 10 anos e, devido a isso, algumas não 
possuem peças de reposição visto que não são mais produzidas. Além disso, muitos 
de seus recursos não mais atendem as necessidades dos usuários, por exemplo, não 
possuem sistema de tarifação, sistema de atendimento para as telefonistas, acesso 
remoto, tecnologia VoIP, linhas digitais, dentre outros;

• Aumento da capacidade de ramais telefônicos internos, tendo em vista que em 10 
anos de uso, a central telefônica está sobrecarregada, visto que as estruturas físicas 
e  de  pessoas  aumentaram  consideravelmente  neste  período,  e  a  central em 
funcionamento não possuem capacidade de atender  futuras demandas que estejam 
previstas;

• Redução de custos das chamadas telefônicas, visto que a tecnologia VoIP permite 
que  as  ligações  realizadas  sejam  direcionadas  para  as  localidades  com  tarifas 
inferiores, bem como nenhum custo para as ligações entre as unidades judiciárias 
interligadas na solução;

• Aparelhos telefônicos com sistema de criptografia, bloqueando o uso de grampos 
telefônicos e, assim, garantir confidencialidade nas conversas telefônicas;

• Utilização em teletrabalho, uma vez que os ramais podem ser usados via rede VPN 
(Virtual Private Network).

Além disso, são inúmeras outras vantagens da permanência do investimento, tais como:
• Gerência e controle integrado;
• Garantia de compatibilidade;
• Simplificação e otimização das rotinas operacionais, maior controle, diminuição de 

falhas humanas,  implementação de regras e políticas de acesso na utilização da 
rede de telefonia;

Esta solução de comunicação propiciará “custo zero” nas ligações telefônicas originadas e 
finalizadas  dentro  das  Unidades  que  farão  uso  da  tecnologia  VoIP,  sem qualquer  cobrança  na 
utilização do serviço de telefonia fixa oferecido por operadoras deste ramo. Além disso, permitirá a 
expansão dos trabalhos por magistrados e servidores, em regime de  home office, conforme vem 
sendo adotado de forma proveitosa durante a pandemia do COVID-19.

4. Resultados e Benefícios a serem alcançados com a solução de TI

São benefícios e objetivos da contratação, entre outros:

a) Manter, neste Tribunal, produtos e serviços de TIC com excelência, com ferramentas 
e  recursos  adequados,  permitindo projetar  uma redução do tempo de  resposta  às 
demandas operacionais internas;

b) Prover bens e serviços de TIC necessários ao atendimento Institucional, mantendo o 
parque tecnológico existente em nível adequado de recursos;

c) Otimização dos recursos de TIC;
d) Melhorar critérios de segurança e governabilidade;
e) Aderência aos padrões e melhores práticas de mercado;
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f) Melhorar o desempenho e disponibilidade dos serviços de telefonia do TJGO;
g) Modernização da infraestrutura de telefonia no TJGO;
h) Redução de gastos com telefonia fixa nas Unidades contempladas;
i) Implementação de novas funcionalidades;
j) Simplificação  das  rotinas  operacionais,  maior  controle,  diminuição  de  falhas 

humanas, implementação de regras e políticas de acesso na utilização da rede de 
telefonia do TJGO;

k) Aumento no nível de controle e gerência;
l) Continuidade do negócio;
m) Satisfação dos usuários.

5. Alinhamento Estratégico

PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
PE 2015/2020

Id
MACRODESAFIOS A SEREM 

ALCANÇADOS
Id

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A SEREM 
ALCANÇADOS

1
Melhoria da Infraestrutura e Governança de 
TIC

1

Objetivo  15  –  Aumentar  a  maturidade  em 
governança  de  Tecnologia  da  Informação  e 
Comunicação – TIC, visando ao aprimoramento dos 
processos  e  a  entrega  de  serviços  de  TIC  com 
qualidade e eficiência.

PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PETIC 2015/2020

Id
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A 

SEREM ALCANÇADOS
Id

NECESSIDADES ELENCADAS NO PETIC
(metas ou ações)

1
Objetivo  01  –  Primar  pela  satisfação  dos 
usuários

1
Meta 01 – Garantir 80% de satisfação dos usuários 
internos de TIC

2
Objetivo  02  –  Aprimorar  a  segurança  da 
informação

2
Meta 02 – Garantir 70% de satisfação dos usuários 
externos de TIC

3
Objetivo 08 –  Prover infraestrutura de TIC 
apropriada  às  atividades  judiciais  e 
administrativas
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6. Identificação da Área de Tecnologia da Informação

Integrante Técnico: Vinicius da Silva Resende Matrícula: 5198615

E-mail do Integrante 
Técnico:

vsresende@tjgo.jus.br Telefone: 3216-7604

Em conformidade com o art. 4°, da Resolução 182/2013, de 17 de Outubro de 2013, emitida 
pelo Conselho Nacional de Justiça, a área de Tecnologia da Informação avaliará o alinhamento da 
contratação ao PDTI e indicará o(s) Integrante(s) Técnico(s).

A U T O R I D A D E  C O M P E T E N T E  D A Á R E A D E  T E C N O L O G I A D A 
I N F O R M A Ç Ã O

_____________________________________________
A n d e r s o n  Ya g i  C o s t a

D i r e t o r  d e  Te c n o l o g i a  d a  I n f o r m a ç ã o

(assinado e datado digitalmente)
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7 – Identificação da Área Administrativa

Integrante 
Administrativo:

Matrícula:

E-mail do Integrante 
Administrativo:

Telefone:

Aprovo o prosseguimento do planejamento da contratação, considerando sua relevância e 
oportunidade em relação aos objetivos estratégicos e as necessidades da Área Requisitante. Desta 
forma, institui-se a Equipe de Planejamento da Contratação conforme exposto no art. 12° e 13º, da 
Resolução 182/2013, de 17 de Outubro de 2013, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça.

A U T O R I D A D E  C O M P E T E N T E  D A Á R E A A D M I N I S T R AT I VA

_____________________________________________
R o d r i g o  L e a n d r o  d a  S i l v a

D i r e t o r- G e r a l

(assinado e datado digitalmente)
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NÚCLEO TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES
Assinatura CONFIRMADA em 20/05/2021 às 15:07

Nº Processo PROAD: 202105000275255

ANDERSON YAGI COSTA
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DTI - Presidência
Assinatura CONFIRMADA em 20/05/2021 às 14:49


