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EXPEDIENTE

Diretor do Foro da Seção Seção Judiciária de Rondônia
Rodrigo de Godoy Mendes

Juiz Diretor da Subseção de Ji-Paraná
Flávio da Silva Andrade 
 
Juiz Diretor da Subseção de Guajará-Mirim 
Heleno Bicalho
   
Diretor da Secretaria Administrativa
Waldirney Guimarães de Rezende

DIREÇÃO DO FORO
PORTARIAS

Portaria n. 410, de 05 de novembro de 2012.
[Dispõe, no âmbito da Seção Judiciária de Rondô-
nia, sobre os procedimentos relativos ao sistema 
de telefonia fixa e móvel, bem como pertinentes 
à tecnologia VoIP.]
O MM. Juiz Federal Diretor do Foro RODRIGO 
DE GODOY MENDES, Diretor do Foro da Seção 
Judiciária de Rondônia, no uso de suas atribui-
ções legais; Considerando o disposto na Instru-
ção Normativa n. 10, de 10 de novembro de 2008 
– CNJ, c/c a Portaria/PRESI n. 320/2012; Consi-
derando a necessidade de disciplinar a utilização, 
no âmbito desta Seção Judiciária, dos sistemas 
de telefonia móvel e fixa, ESOLVE:

SEÇÃO I
DO SISTEMA DE TELEFONIA
 Art. 1º Integram o sistema de telefonia da Justiça 
Federal da 1ª Região:
I – rede de telefonia fixa;
II – rede de telefonia móvel.
Parágrafo único. Os serviços de telefonia móvel 
compreendem linha e aparelho fornecidos pelo 
órgão ou linha e aparelho de propriedade do usu-
ário.

Art. 2º São responsáveis pelo uso adequado do 
sistema de telefonia: 
I – dirigentes de unidades administrativas da Sec-
cional até o nível de Núcleo, e Diretores de Se-
cretaria de Vara, na Seccional e Subseções, para 
os aparelhos e linhas telefônicas fixas (diretas e 
ramais) instalados nas respectivas unidades;
II – usuários de equipamentos e serviços telefô-
nicos móveis fornecidos e/ou custeados pela Se-
ção Judiciária.
Art. 3º Compete aos responsáveis mencionados 
no artigo 2º: 
I – administrar diligentemente, nas respectivas 
unidades, a distribuição eficiente de ramais e de 
suas configurações (liberações e bloqueios de 
ligações interurbanas e/ou destinadas a linhas 
móveis), de modo a favorecer a contenção de 
despesas; 
II – orientar e zelar pelo uso econômico das li-
nhas, para evitar ligações prolongadas ou des-
necessárias, com preferência às comunicações 
entre linhas fixas; 
III – responsabilizar-se pela guarda e conserva-
ção dos aparelhos telefônicos.
Art. 4º É vedada a utilização das linhas telefôni-
cas para: 
I – ligações interurbanas e internacionais, para 
telefones móveis ou fixos, em caráter particular;
II – ligações locais para telefones móveis em ca-
ráter particular;
III – ligações internacionais a serviço, exceto 
quando autorizadas pelo Diretor do Foro; 
IV – acesso aos serviços taxados e baixa de ima-
gens (download); 
V – recebimento de mensagens e ligações telefô-
nicas a cobrar; 
VI – chamadas por meio de códigos de operado-
ras não contratadas. 
§ 1º Em caso de necessidade, e quando estiver 
fora da sede, o usuário de linha móvel poderá uti-
lizar o serviço 102.
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§ 2º No caso do item VI, excetuam-se os casos de 
utilização de outras operadoras quando o magis-
trado ou servidor se deslocar para região onde as 
operadoras contratadas não atuam.

SEÇÃO II
DA REDE DE TELEFONIA FIXA
Art. 5º Integram a rede de telefonia fixa:
a) central telefônica e ramais DDR;
b) linha direta;
c) ramais VoIP/ Central VoIP;
d) fac-símile;
e) telex;
f) equipamentos similares.
Art. 6º A quantidade de ramais, de aparelhos te-
lefônicos digitais e de aparelhos será limitada à 
disponibilidade na Seção Judiciária de Rondônia 
e é uniforme por gabinete ou vara federal.
Parágrafo único. A distribuição de ramais ficará 
limitada aos quantitativos fixados pela Administra-
ção. 
Art. 7º A utilização de linhas telefônicas diretas 
é restrita aos Juízes Federais e Juízes Federais 
Substitutos, podendo haver autorização do Dire-
tor do Foro para casos excepcionais.
§ 1º. Os aparelhos e linhas de telefonia fixa direta 
utilizados por usuários não especificados no caput 
deste artigo serão recolhidos pela Administração, 
exceto nos casos de impossibilidade de substitui-
ção por ramal telefônico.
§ 2º Compete ao Diretor do Foro definir os usuá-
rios de linhas telefônicas diretas, conforme a dis-
ponibilidade na Seção Judiciária de Rondônia.
Art. 8º As solicitações de instalação ou alterações 
de configuração de ramais devem ser encaminha-
das à Seção de Comunicações e Arquivo Admi-
nistrativo – Secam - para análise e deliberação, 
mediante memorando do responsável, conforme 
artigo 2º, inciso I, desta Portaria, com a devida 
justificativa.
Parágrafo único. O bloqueio e desbloqueio de 
aparelhos fixos para realização de ligações para 
aparelhos móveis e chamadas interurbanas serão 
realizados por meio de senhas disponibilizadas 
aos dirigentes das unidades.
Art. 9º. As solicitações de ramais, pelas unidades 
administrativas, deverão ser encaminhadas à Se-
cam, por e-mail ou memorando.
Art. 10. A operacionalização do sistema VoIP na 
Seção Judiciária obedecerá às seguintes regras:

I – a Secam deverá emitir relatórios trimestrais, 
com valores mês a mês, do custo de telefonia, 
onde serão discriminadas as ligações locais e in-
terurbanas;
II – a fatura telefônica será atestada, mensalmen-
te, pelo supervisor ou substituto da Secam; 
III – as unidades que originaram as ligações de-
verão assinar, nos relatórios recebidos trimestral-
mente, a fim de ratificar as despesas com ligações 
a serviço, ouvido, quando for o caso, o responsá-
vel pela ligação;
IV – o ressarcimento da ligação realizada em ca-
ráter particular deverá ser feito pelo usuário que a 
efetuou, com recolhimento do valor, por meio de 
Guia de Recolhimento da União – GRU, e envio 
do comprovante de pagamento para a área de te-
lefonia da unidade responsável pelo pagamento 
da despesa (destinatária das ligações); 
V – a Seção de Tecnologia da Informação – Seinf 
- criará endereço de e-mail específico para o trân-
sito das notas e GRUs que tratam este artigo, nos 
seguintes moldes: “telefonia. ro@trf1.jus.br”; 
VI – Não haverá compensação do custo gerado 
pelas ligações provenientes do sistema VoIP en-
tre o Tribunal, as Seções e Subseções Judiciárias 
da 1ª Região.
Parágrafo único. A Seção Judiciária de Rondônia 
e Subseções correlatas não poderão bloquear ne-
nhuma ligação efetuada pelo sistema VoIP oriun-
da da Primeira Região.
Art. 11. A instalação de linhas telefônicas fixas 
ficará restrita às dependências da Seção Judici-
ária.

SEÇÃO III
DA REDE DE TELEFONIA MÓVEL
Art. 12. Estão autorizados a utilizar linhas e apare-
lhos telefônicos móveis, decorrentes de serviços 
contratados pela Seção Judiciária, exclusivamen-
te, até a presente data: 
I  – servidores quando no desempenho de cargo 
ou função que exija frequente contato com a Ad-
ministração;
II - servidores que, no desempenho de missão ou 
atividade de cunho temporário (plantão, seguran-
ça, entre outros) necessite estar em contato com 
a Administração ou com o público externo;
III – juízes federais e juízes federais substitutos.
§ 1º Os telefones móveis de que trata o caput, de 
uso exclusivo a serviço, terão limites de gastos no 
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valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
§ 2º Deverá ser ressarcido, por meio de GRU, o 
valor de ligações não autorizadas, mencionadas 
no artigo 4º, ou o que ultrapassar o limite estipula-
do no § 1º deste artigo. 
§ 3º Caso o usuário não faça o ressarcimento do 
valor gasto a maior descrito no § 2º deste artigo 
no prazo máximo de 30 dias após a notificação 
pela área de telefonia, a linha será automatica-
mente bloqueada.
§ 4º Entende-se por plantão judicial aquele for-
mado por magistrados e servidores para atender 
casos de comprovada urgência que não puderem 
ser atendidos no horário normal de expediente. 
§ 5º Entende-se por plantão administrativo aquele 
formado por servidores aptos a atender deman-
das emergenciais que não puderem ser atendidas 
no horário normal de expediente.
§ 6º Cada usuário poderá utilizar apenas um apa-
relho móvel fornecido pela Seção Judiciária, salvo 
nos casos de plantão que, excepcionalmente, de-
vidamente justificado, poderão solicitar à Secam 
outro aparelho, totalizando, no máximo, dois apa-
relhos por área, condicionado à disponibilidade de 
aparelhos e ao valor global do contrato celebrado 
com a concessionária do serviço.
§ 7º Na hipótese de dano ou perda do aparelho 
móvel fornecido, deverá o usuário ressarcir o va-
lor referente a aparelho novo de mesma marca e 
modelo, similar ou superior, no caso de não haver 
mais disponibilidade do mesmo aparelho no mer-
cado.
§ 8º Os serviços de telefonia contemplados no art. 
12 deverão ser usados em caráter pessoal e in-
transferível.
Art. 13. A Seção Judiciária não arcará com quais-
quer despesas de telefonia móvel no período de 
férias do usuário e licenças e afastamentos supe-
riores a 30 dias.
§ 1º Caso o usuário utilize aparelho móvel da Se-
ção Judiciária, deverá ressarcir os gastos efetua-
dos no período de férias por meio de GRU.
§ 2º Mensalmente, a Seção de Cadastro de Pes-
soal – Secap - providenciará relatório dos magis-
trados e servidores em gozo de férias, a fim de 
subsidiar a Secam no controle do uso de telefo-
nes móveis e fixos.
Art. 14. A linha e aparelho de propriedade dos Ju-
ízes Federais e dos Juízes Federais Substitutos 
podem ser utilizados a serviço da Seção Judiciá-

ria de Rondônia, em regime de cotas e por meio 
de reembolso de valores, mediante apresentação 
de fatura da operadora, até o limite de R$ 200,00 
(duzentos reais).
§ 1.º Ficam excluídos do reembolso todos os va-
lores pertinentes à assinatura, encargos financei-
ros, fidelização e financiamento do aparelho, bem 
como quaisquer outros valores não relacionados 
com a prestação de serviços telefônicos que, por-
ventura, estejam discriminados no documento fis-
cal, assim como as ligações referidas no art. 4.º.
  § 2.º Os saldos remanescentes, em situ-
ação de reembolso a menor, não serão cumulati-
vos.
 § 3.º A linha deve estar, necessariamente, 
no nome do usuário.

SEÇÃO IV
DOS PROCEDIMENTOS DE RESSARCIMENTO
Art. 15. Os interessados no reembolso de despe-
sa com uso de aparelho móvel próprio a serviço, 
de acordo com a cota estabelecida no art. 14 de-
verão solicitar, inicialmente, junto à Secretaria de 
Administração autorização de reembolso, acom-
panhada da cópia da fatura.
Art. 16. A Seccional adotará os seguintes proce-
dimentos com vistas ao reembolso pelo uso de 
aparelho móvel próprio a serviço:
I – recebimento das solicitações pela Secad, aber-
tura de processo virtual por exercício, específico 
para cada solicitante, objetivando o reembolso 
das despesas;
II – encaminhamento dos autos à Sesud/Diref para 
exame e parecer sobre a conformidade dos do-
cumentos comprobatórios da despesa, instrução 
dos autos e posterior remessa à Secad ou Secam 
com vistas ao pagamento, mediante depósito em 
conta corrente do interessado; ou indeferimento 
da despesa, o qual deverá ser informado ao soli-
citante;
Parágrafo único. O prazo, impreterível, para apre-
sentação da solicitação de reembolso junto à có-
pia do espelho da fatura encerra-se no último dia 
do mês subsequente à data de vencimento do do-
cumento fiscal.

SEÇÃO V
DO ATESTO DE CONTAS E DA LIQUIDAÇÃO 
DAS DESPESAS
Art. 17. Para a liquidação das despesas decor-
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rentes da utilização dos serviços de telefonia, o 
gestor dos contratos, previamente, atestará as fa-
turas, de modo a evitar o atraso no pagamento à 
contratada e as encaminhará, mensalmente, aos 
responsáveis indicados nos artigos 2º e 12 desta 
Portaria, para que sejam conferidas, atestadas e 
devolvidas no prazo máximo de até 5 (cinco) dias 
úteis de seu recebimento. 
§ 1º As faturas atestadas serão acompanhadas, 
se for o caso, de solicitações de glosas sobre co-
branças indevidas e de comprovantes de ressarci-
mento, por meio de GRU com o valor de ligações 
não autorizadas, conforme o artigo 4º supra, ou 
com o valor que ultrapasse os limites estipulados 
nesta norma. 
§ 2º O modelo de GRU e o link de acesso ao Te-
souro Nacional encontram-se disponíveis na in-
tranet em Formulários/GRU.
§ 3º O descumprimento do prazo, o atesto incom-
pleto ou o não recolhimento dos valores devidos 
ensejará bloqueio da linha móvel e fixa.
§ 4º O desbloqueio da linha será providenciado 
após cessarem as restrições referidas no §3º.
§ 5º Após o recebimento das faturas definitiva-
mente atestadas, o gestor dos contratos providen-
ciará, tanto no caso da telefonia fixa como móvel, 
o arquivamento das referidas para posterior ve-
rificação pela Seção de Controle Interno – Secoi 
– desta Seccional.

SEÇÃO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pelo 
Diretor do Foro, conforme o caso.
Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando a Portaria n. 228/2007 
e demais disposições em contrário.
Art. 20. Publique-se.  Registre-se.  Cumpra-se.

Portaria N. 415, de 12 de novembro de 2012.
O MM. Juiz Federal RODRIGO DE GODOY MEN-
DES, Diretor do Foro em exercício da Seção Ju-
diciária de Rondônia, no uso de suas atribuições 
legais; Considerando a Portaria/Diges/Secre 
708/2012, datada de 08-11-2012, com publicação 
no Boletim de Serviço/TRF-1.ª Região n. 207, de 
12-11-2012. RESOLVE:
I - Dispensar, a contar de 12-12-2012, o servidor 
LUIZ REIS BARBOSA, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Nível Superior, Classe “C”, Padrão 15, 

Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO, do exercí-
cio da Função Comissionada, Código FC-3, de 
Assistente Técnico III do Gabinete do Juiz Fede-
ral Substituto – Gajus - daquela Subseccional, de-
signado pela Portaria n. 397/2012 – Diref/RO.
III - Publique-se.  Registre-se.  Cumpra-se.

___________________________________________
FIM DA PUBLICAÇÃO


