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Censo Nacional dos Magistrados 
começa na segunda

Digitalização do acervo fotográfico em papel é concluída
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analisou mais de 
300 processos 
virtuais
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omeça, a partir de segunda-
-feira (4/11), o Censo Nacio-

nal dos Magistrados. Promovido 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), o Censo tem como objeti-
vo traçar um perfil do magistra-
do brasileiro. Os juízes poderão 
responder ao questionário, que 
ficará disponível no site da institui-
ção (www.cnj.jus.br/censo, na aba 
“questionário”) durante os 40 dias 
seguintes à cerimônia de lança-
mento, marcada para as 13h30, no 
plenário do CNJ, com transmissão 
ao vivo por meio do canal do con-
selho no YouTube. O Censo dos 

Magistrados é segunda 
etapa do Censo Nacio-
nal do Poder Judiciário. 
A primeira etapa foi 
encerrada no dia 21 de 
outubro, aplicada entre 
os 285 mil servidores do 
Poder Judiciário. 
Informações - A pes-
quisa está dividida em quatro 
blocos: o primeiro tem perguntas 
voltadas à atuação do magistra-
do no Poder Judiciário, que visam 
detectar o grau de satisfação e 
motivação pessoal com a função; 
o segundo, perguntas relativas às 

informações funcionais; o penúlti-
mo é focado nas informações ob-
jetivas do tribunal ou conselho no 
qual atua; e, por fim, informações 
pessoais do magistrado, além de 
questões específicas direcionadas 
para as magistradas.

O setor de imagem da Divisão 
de Comunicação Social do TRF5 
concluiu a primeira etapa do 
trabalho de digitalização de ima-
gens do acervo fotográfico em 
papel. O trabalho foi iniciado em 
abril deste ano, quando o setor 
se mudou do 15º andar para o 6º 
e encontrou o material guarda-
do em caixas. Foram digitaliza-

das 7.187 cópias fotográficas em 
papel. A equipe, composta pelos 
fotógrafos Marcos Costa e Juliana 
Galvão, iniciou a segunda etapa 
do trabalho com o acervo de ne-
gativos, composto por 776 filmes. 
Nessa etapa, serão acondicionados 
os filmes em sleeves (ficheiros), 
depois será feita a identificação 
das imagens e a digitalização. 

“Todo processo de digitalização 
dos negativos de 35mm requer 
muita atenção e cuidado, pois 
cada fotograma pede uma regu-
lagem específica do equipamento 
digitalizador, sendo assim, esti-
pulamos uma média diária de um 
filme por dia, ou seja, 36 fotogra-
mas/dia”, ressaltou Marcos Cos-
ta. A expectativa é de concluir os 

trabalhos em julho de 2015. As 
fotografias originais serão pro-
tocoladas e encaminhadas aos 
cuidados do Memorial do TRF5.

A Corregedoria do TRF5 con-
cluiu, na última sexta-feira 
(25/10), a correição dos pro-
cessos virtuais dos Juizados 
Especiais e Turma Recursal 
da Justiça Federal em Alago-
as, bem como dos Processos 
Judiciais eletrônicos (PJe) . Os 
processos físicos foram ana-
lisados durante a semana de 
7 a 11/10. Foram correiciona-
dos 100 PJe, distribuídos nas 
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª,  e 11ª 
Varas; 260 processos virtuais 
pelo Sistema Creta, sendo 200 
dos JEFs  (6ª, 7ª, 9ª 10ª e 11ª 
Varas) e 60 da Turma Recursal, 
totalizando 360 processos. 
A próxima Seção Judiciária a 
passar por correição é a da 
Paraíba, durante a semana de 
4 a 8/11.


