
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA

PORTARIA SJRO-DIREF 66/2022

O MM. Juiz Federal Diretor do Foro em exercício da Seção Judiciária de Rondônia,
FLÁVIO FRAGA E SILVA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO: 

a) o que dispõe a Resolução Presi – 6323305 (6432577);

b) os termos da Portaria SJRO-Diref n.7881278/2019;

c) o plano de trabalho n. 15449101, inserto no processo Sei n.0000736-72.2020.4.01.8012

RESOLVE:

Documento assinado eletronicamente por Flávio Fraga e Silva, Diretor do Foro, em 12/05/2022, às
15:30 (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 15626309 e o código CRC 67E0BDBE.

I -  AUTORIZAR o labor em regime de TELETRABALHO  à servidora DANIELE
MEDEIROS DANTAS ITAPARY , Analista Judiciário/Área judiciária, lotada na 7ª Vara Federal da Seção
Judiciária de Rondônia, pelo prazo de 12 meses, permitida a renovação, a contar de 28/4/2022, devendo
observar as condições abaixo, sob pena de revogação:

a – formalizar administrativamente as licenças para tratamento de saúde e os demais
eventos relacionados à sua vida funcional;

b – atender às convocações para comparecimento às dependências de sua unidade de
lotação, em dias de expediente, sempre que houver necessidade da unidade ou interesse da Administração;

c  –  participar,  obrigatoriamente,  das  atividades  de  orientação,  capacitação  e
acompanhamento relativamente ao teletrabalho;

d – preservar o sigilo dos dados acessados de forma remota, mediante observância das
normas internas de segurança da informação e da comunicação, bem como manter atualizados os sistemas
institucionais instalados nos equipamentos de trabalho;

e – se necessário retirar processos e demais documentos das dependências do órgão, fazê-
lo somente mediante assinatura de termo de recebimento e responsabilidade, devolvendo-os íntegros ao
término do trabalho ou quando solicitado pela chefia imediata ou pelo gestor;

f  – realizar exame periódico anual, presencialmente, de acordo com o estabelecido pela
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Portaria Presi 257, de 24 de junho de 2015, que dispõe sobre o Exame Periódico de Saúde – EPS no âmbito
da Justiça Federal da 1ª Região;

g – obedecer às disposições do art. 7º da Resolução Presi n.58/2021;

i - observar que o aplicativo Teams é de uso obrigatório para comunicação no trabalho
remoto realizado pelos servidores e magistrados, entre eles e com as unidades administrativas.

j  -  a  fim  de  obter  renovação  do  teletrabalho,  que  seja  encaminhado  ao  Nucgp  o
requerimento de renovação e documentos vinculados 60 (sessenta) dias antes do término do prazo final.

II  -  As  atividades  deverão  ser  cumpridas  diretamente  pelo  servidor  em  regime  de
teletrabalho, sendo vedada a utilização de terceiros, servidores ou não, para o cumprimento das metas
estabelecidas.

III  - Fica vedado o contato do servidor com partes ou advogados, vinculados, direta ou
indiretamente,  aos  dados  acessados  pelo  servidor  ou  àqueles  disponíveis  à  sua  unidade  de  trabalho,
devendo ser guardado 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 - Decorrido o prazo de 6 (seis) meses da referida aprovação, a sua chefia imediata
deverá juntar nos Autos o Relatório Semestral de Resultados do Teletrabalho.

V -  Publique-se.

FLÁVIO FRAGA E SILVA
Juiz Federal Diretor do Foro em exercício
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