
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI - 3/2021

Altera a Resolução Presi 7628119/2019, que dispõe os procedimentos
relativos ao uso dos sistemas de telefonia fixa e móvel, conexão móvel à
rede de dados e rede WAN de interligação de redes locais, no âmbito
dos órgãos que integram a Justiça Federal da 1ª Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no
uso das suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista a decisão do Conselho de Administração
proferida em sessão do dia 21 de janeiro de 2021, nos autos dos PAe/SEI 0009721-71.2017.4.01.8000,

CONSIDERANDO:
a) a Resolução Presi 7628119, de 9 de fevereiro de 2019, que dispõe os procedimentos

relativos ao uso dos sistemas de telefonia fixa e móvel, conexão móvel à rede de dados e rede WAN
de interligação de redes locais, no âmbito dos órgãos que integram a Justiça Federal da 1ª Região;

b) a Portaria Presi 430 de 10 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a modalidade de
fornecimento de serviços de internet banda larga, fixa ou móvel, para uso profissional pelos desembargadores
federais do Tribunal Regional Federal da 1ª Região;

c) a afinidade existente entre os assuntos tratados na Resolução Presi 7628119/2019 e na
Portaria Presi 430/2015, com a presença de incompatibilidades entre as referidas normas;

d) a conveniência e oportunidade de se atualizar o regramento referente ao processo de
concessão de reembolso dos valores despendidos com o uso a serviço de linha de celular privada e de serviço
de internet banda larga fixa;

e)  a necessidade de racionalizar os trabalhos do Tribunal para o cumprimento da sua
missão, com observância dos princípios administrativos, entre os quais se destaca a celeridade dos trabalhos,
evitando-se equívocos e atrasos pelo acúmulo de normas,

RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR a Resolução Presi 7628119/2019, que passa a vigorar com a seguinte

redação:
 

Ementa: "Dispõe sobre os procedimentos relativos ao uso dos sistemas de
telefonia fixa e móvel, conexão móvel à rede de dados, rede WAN de interligação
de redes locais e internet banda larga fixa, no âmbito dos órgãos que integram
a Justiça Federal da 1ª Região."
Art. 1º [...]
V – serviço de internet banda larga fixa, composto de acesso residencial à
internet com fins profissionais.
[...]
Art. 20. Atendidas as condições estabelecidas no art. 11 desta Resolução, o
magistrado interessado no reembolso mensal de despesas com o uso a serviço de
linha de celular privada, em plano que pode contemplar pacote de dados, deverá
encaminhar requerimento ao diretor-geral (no Tribunal) ou ao diretor da
Secretaria Administrativa (nas seções judiciárias), em processo administrativo
eletrônico do tipo reembolso.
Art. 21. [...]
§ 3° O prazo, improrrogável, para apresentação pelo usuário da solicitação de
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reembolso dos valores despendidos no exercício financeiro com o uso a serviço
de linha de celular privada encerra-se no último dia do mês de novembro,
independentemente da data de vencimento do documento fiscal de cobrança, à
exceção das faturas com vencimento no meses de novembro e dezembro, que
necessariamente deverão ser apresentadas até o último dia do mês subsequente
ao da data do vencimento do documento fiscal, devendo este conter todas as
informações necessárias ao processamento do pedido de reembolso, nos termos
desta Resolução.
[...]

Seção XII-A
Do Reembolso ao Usuário de Serviço de Internet Banda Larga Fixa

Art. 23-A. O reembolso do valor pago pelo serviço de internet banda larga fixa,
para uso profissional, é destinado exclusivamente aos desembargadores federais.
§ 1º É autorizada a cota mensal no limite de R$ 80,00 para utilização do serviço
descrito no caput deste artigo.
§ 2° Não são cumulativos os saldos remanescentes de reembolso inferiores à cota
mensal limite autorizada.
§ 3º Somente serão reembolsadas as despesas relativas à internet banda
larga fixa, ainda que o contrato inclua outros serviços, razão pela qual a fatura
deve identificar nominalmente o valor relativo à internet.
§ 4º Ficam excluídos do reembolso os valores atinentes à assinatura, encargos
financeiros, fidelização e pagamento de equipamentos, bem como quaisquer
outros valores não referentes exclusivamente à prestação de serviço de internet
banda larga fixa, estando ou não discriminados no documento fiscal.
Art. 23-B. O serviço de internet banda larga fixa será contratado diretamente
pelo desembargador federal, ficando a seu critério a escolha da operadora que
ofereça a melhor qualidade e o melhor custo-benefício na região de sua
residência e a opção pela velocidade que melhor atenda suas necessidades.
§ 1º O contrato com a operadora deve estar, necessariamente, no nome do
desembargador federal.
§ 2º Todo e qualquer problema decorrente do contrato firmado com a operadora
será de responsabilidade do magistrado, que poderá, a qualquer tempo, caso
julgue necessário, trocar de operadora.
Art. 23-C. Para obter o reembolso da despesa, o desembargador deverá abrir
processo administrativo eletrônico anual, do tipo ressarcimento, no Sistema
Eletrônico de Informações – SEI e nele incluir memorando, solicitando à
Diretoria-Geral (Diges) o reembolso mensal.
§ 1º Autorizado o reembolso pela Administração do Tribunal, o desembargador
federal deverá juntar ao referido processo as faturas pagas, acompanhadas dos
comprovantes de pagamento, e encaminhar o processo à Diges, que verificará a
conformidade dos documentos comprobatórios da despesa ao estabelecido nesta
Resolução e providenciará o ressarcimento, mediante depósito em conta corrente
do interessado; ou, quando for o caso, o indeferimento do reembolso, o qual será
informado ao solicitante com as devidas justificativas.
§ 2º O prazo, improrrogável, para apresentação pelo usuário da solicitação de
reembolso dos valores despendidos no exercício financeiro com o pagamento
de serviço de internet banda larga fixa para uso profissional encerra-se no último
dia do mês de novembro, independentemente da data de vencimento do
documento fiscal de cobrança, à exceção das faturas com vencimento no
meses de novembro e dezembro, que necessariamente deverão ser apresentadas
até o último dia do mês subsequente ao da data do vencimento do documento
fiscal, devendo este conter todas as informações necessárias ao processamento
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do pedido de reembolso, nos termos desta Resolução.
[...]
Art. 28. Ficam revogadas a Portaria Presi/Cenag 320 de 18 de setembro de 2012
e a Portaria Presi 430 de 10 de dezembro de 2015.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
Desembargador Federal I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES 

Presidente

Documento assinado eletronicamente por I'talo Fioravanti Sabo Mendes , Presidente do TRF -
1ª Região, em 28/01/2021, às 16:17 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
12234603 e o código CRC 67B30E03.
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