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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO TOCANTINS

PORTARIA SJTO-DIREF 405/2021

Dispõe sobre a autorização do servidor Rogério Itsuo Hayakawa para realizar
suas atividades em regime de teletrabalho, no âmbito da Subseção Judiciária
de Araguaína/TO.

O JUIZ FEDERAL EDUARDO DE MELO GAMA, DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, nos termos do art. 204 do
Provimento Geral (Provimento Coger 10126799, de 19.4.2020, 10133700) c/c as disposições da Resolução
PRESI 6323305/2018, do TRF da 1ª Região  (6432577), e, tendo em vista o que consta nos autos do Processo
Administrativo Eletrônico - SEI n. 0002731-80.2021.4.01.8014 - JFTO, notadamente, no Despacho SJTO-
SELEP-DIREF 14694564, RESOLVE:

I - AUTORIZAR o servidor ROGERIO ITSUO HAYAKAWA, matrícula TO48167,
Analista Judiciário/Área Judiciária, do Quadro de Pessoal da Seção Judiciária do Tocantins, lotado no
Gabinete do Juiz Federal da 2ª Vara Federal, da Subseção Judiciária de Araguaína/TO, a realizar suas
atividades em regime de teletrabalho, pelo prazo de 12 (doze) meses,  compreendido no
período de 07/01/2022 a 06/01/2023;

II - ESCLARECER que cumpre ao servidor participante do teletrabalho observar todos os
deveres enumerados no art. 17 da Resolução PRESI 6323305/2018, do TRF da 1ª Região;

III - VEDAR o contato do servidor com partes ou advogados, vinculados, direta ou
indiretamente, aos dados acessados pelo servidor ou àqueles disponíveis a sua unidade de trabalho, devendo
ser guardado o sigilo a respeito das informações contidas nos processos e documentos que lhe forem
atribuídos em regime de teletrabalho, sob pena de responsabilidade, nos termos da legislação em vigor;

IV - DETERMINAR que o pedido de prorrogação deverá ser formulado com antecedência
razoável para sua apreciação; 

V - DETERMINAR que o(a) servidor(a) deverá apresentar o atestado médico de aptidão
para o teletrabalho (Exame Periódico de Saúde - EPS), como condição para a apreciação de eventual pedido
de prorrogação, que deverá ser formulado antes de expirar o prazo autorizado na presente portaria.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
EDUARDO DE MELO GAMA

Juiz Federal Diretor do Foro

 

Documento assinado eletronicamente por Eduardo de Melo Gama, Diretor do Foro, em 17/12/2021, às
16:55 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando o
código verificador 14710219 e o código CRC F3576B30.
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