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Pesquisa de Clima Organizacional
Entre os dias 14 e 23 de abril, foi realizada a terceira Pesquisa de Clima Organizacional da
JFSE. Participaram, ao todo, 158 colaboradores. Nesta edição da pesquisa, foram incluídos
alguns temas relacionados ao teletrabalho, dada a atual realidade do trabalho na
instituição, em decorrência da pandemia de Covid-19. Quase 60% dos servidores que
responderam a pesquisa estão totalmente em trabalho remoto. De forma geral, 69% dos
que responderam a pesquisa afirmaram estar satisfeitos com o clima organizacional na
JFSE. Confira a íntegra dos resultados na Intranet.
Juizado Especial Federal
Nesta sexta-feira, 14, foi a vez da magistrada e servidores da 5ª Vara receberem a
visita virtual do diretor do Foro da JFSE, Gilton Batista Brito. Participaram da visita a
juíza titular, Lidiane Vieira Bomfim Pinheiro de Meneses; a diretora de Secretaria,
Polyana Cajueiro; o diretor da Secad, Luis Carlos Soares Cavalcante; além dos
servidores da referida Vara. Na ocasião, a magistrada titular da unidade agradeceu a
oportunidade e desejou sucesso à frente da Direção do Foro. O diretor do Foro
ressaltou que a visita virtual é um momento para fortalecer a integração entre as
Varas e a Administração, otimizando os processos institucionais por meio do diálogo.
2ª Vara
Dando continuidade à série de visitas e reuniões virtuais realizadas pelo novo diretor do
Foro da JFSE desde o início da sua gestão, na última terça-feira, 11, ocorreu a visita
virtual aos magistrados e servidores da 2ª Vara. Participaram da ocasião os magistrados
titular e substituto da unidade, Ronivon de Aragão, diretor do Foro no biênio 2019/2021,
e Guilherme Jantsch, respectivamente; a diretora de Secretaria, Klédia Dantas de
Mendonça; o diretor da Secad, Luis Carlos Soares Cavalcante; além dos servidores da
referida Vara. O juiz titular apresentou a estrutura da referida Vara, ressaltando a
praticidade do seu funcionamento, diante do grande volume de demandas recebidas e
da complexidade dos objetos das ações que nela tramitam.
Pensão por morte
Em sessão realizada no dia 12 de maio, a Turma Recursal declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade incidental das
alterações estabelecidas pela Emenda Constitucional – EC nº 103/2019 no regramento da pensão por morte. De acordo com o
voto condutor do acórdão, a EC teria violado “o princípio da proibição do retrocesso, que garante a manutenção do patamar de
proteção social já atingido pela legislação infraconstitucional reguladora dos direitos assegurados pela CF/88”, ao praticamente
restabelecer a disciplina legal sobre o benefício. A decisão garantiu que o cálculo da renda mensal inicial da pensão por morte
devida à autora do processo fosse de 100% do valor da aposentadoria que o falecido instituidor recebia ou daquela a que teria
direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento.
Atualização - NTIC
Entre os dias 14 de maio e 21 de junho, o NTIC irá realizar
atualizações nos computadores da JFSE. As máquinas serão
ligadas e assim permanecerão por um período de 24 a 48
horas, a fim de que sejam aplicadas as atualizações do
Windows e do antivírus Kaspersky. Confira o cronograma de
atualização das estações de trabalho: 1ª Vara - 14/05; 2ª
Vara - 17/05; 3ª Vara - 19/05; 4ª Vara - 21/05; Turma
Recursal - 24/05; Secad - 26/05; NGP - 28/05; Núcleo de
Administração - 31/05; Núcleo Judiciário - 02/06; Esmafe 04/06; Cejusc - 07/06; 5ª Vara - 09/06; 6ª Vara - 11/06; 7ª
Vara - 14/06; 8ª Vara - 16/06; 9ª Vara - 18/06; NTIC - 21/06.

Atendimentos
De acordo com o relatório consolidado no dia 13 de maio,
foi registrada a realização de 2.846 atendimentos remotos
entre os dias 1º e 30 de abril pela JFSE, considerando o
trabalho realizado nos diversos canais de comunicação
disponíveis (e-mail, balcão virtual e telefone) pelas nove
Varas, Turma Recursal, Cejusc, Secad e núcleos
administrativos. Em decorrência da pandemia do novo
coronavírus (Covid-19), a JFSE segue as recomendações da
OMS e do Ministério da Saúde para restrição de contatos
sociais, com a maior parte dos magistrados, servidores e
colaboradores trabalhando de forma remota.
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