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Censo do Judiciário é prorrogado

TRF5 participa do Conbrascom e concorre a prêmio
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Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) resolveu atender 

a pedidos de  tribunais e deci-
diu prorrogar o prazo final do 
Censo Nacional do Poder Judi-
ciário até 21 de outubro. A pes-
quisa, que inicialmente duraria 
45 dias e terminaria na última 
quarta-feira (9/10), foi prorro-
gada para dar mais tempo aos 
servidores que ainda não res-
ponderam ao questionário. CNJ 
espera aumentar a adesão de ser-
vidores dos tribunais com menor 
índice no ranking de participação. 
Poucos tribunais estão com me-
nos de 40% de respostas. A maio-
ria dos servidores dos 91 tribunais 

e três conselhos que participam 
do levantamento aderiu ao pri-
meiro Censo Nacional do Poder 
Judiciário. De acordo com o CNJ, 
até o início da manhã do dia 9/10, 
foi contabilizada a adesão de 
161,6 mil servidores, ou 56,71% 

de um total de 285 mil funcio-
nários. O resultado do Censo 
deve sair dentro de seis meses. 
O mapeamento pretende le-
vantar os dados sobre o servi-
dor da Justiça brasileira, como 
grau de satisfação com suas 
funções, média de horas traba-
lhadas, nível de escolaridade e 
deficiências, entre outras ques-
tões. Todos os dados são sigi-

losos e não serão repassados para 
os tribunais de origem do servi-
dor. Em novembro, um questioná-
rio específico será disponibilizado 
aos magistrados, para que eles 
também participem do Censo do 
Poder Judiciário. 

Teve início ontem, no Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJSP), o IX 
Congresso Brasileiro dos Asses-
sores de Comunicação da Justiça 
- Conbrascom. O evento reúne, 
até hoje, jornalistas do Poder 
Judiciário para debater o papel da 
comunicação no judiciário con-
temporâneo.  Durante a abertura 
do Congresso, o presidente do 

TJSP, desembargador Ivan Sartori, 
falou da importância do assessor de 
comunicação. “O assessor de comu-
nicação é fundamental para a trans-
parência e o diálogo do Judiciário 
com imprensa e sociedade”. Para o 
jornalista Ricardo Kotscho,  asses-
sores de comunicação não devem 
se limitar a atender setoristas; e sim 
usar boas vias para benefício da so-

ciedade. “Comunicação e Justiça 
não são ciências exatas, portanto, 
exigem de nós constante busca 
por renovação”, enfatizou. A dire-
tora da Divisão de Comunicação 
Social do TRF5, Isabelle Câmara, 
representa o Tribunal no Congres-
so. O TRF5 é um dos finalistas do 
Prêmio Nacional de Comunicação 
e Justiça, concorrendo com a Re-
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O Jornal Mural TRF Hoje dá iní-
cio na próxima segunda-feira, a 
uma coluna semanal sobre saúde. 
Assinada pela equipe do Núcleo 
de Assistência à Saúde (NAS), a 
coluna visa a colaborar com a 
qualidade de vida de servidores e 
magistrados. O tema do primei-
ro informe do NAS é sobre como 
proceder para pedido de Licença 
para Tratamento de Saúde.

vista Argumento. O resultado será 
anunciado hoje, durante o encer-
ramento do evento.


