
  

  

                    Prêmio Ajufe: Boas Práticas de Gestão  

Ficha de inscrição  
   

  

  

Dados pessoais:  

Nome: JOSÉ FAUSTINO DE LIMA  

Cargo: Analista Judiciário  

Órgão: JFRN  

Cidade/UF: Natal RN  
   

Síntese da prática  

Título: ALMOXARIFADO NACIONAL  

Categoria:  Boas práticas dos servidores na Justiça Federal     

A síntese deverá conter as especificações abaixo:  
   

1. período de atividade da prática e os principais objetivos:  

1.1-  Período:PERMANENTEMENTE; 1.2- 

 Objetivos:  

-Criar  um canal exclusivo, através do portal de cada Seção 

Judiciária e Tribunais Regionais, ou outro meio digital, de uma 

página que disponibilize os materiais de expediente e consumo 

em estoque nos Setores de Almoxarifado, e que esteja a mais 

de um ano sem requisição ou serventia nas respectivas 

unidades;  

-Melhorar a gestão do dinheiro público.  

2. Principal inovação da prática:   

Divulgação de estoques ociosos nos Almoxarifados das Seções Judiciárias 

e Tribunais Regionais e Superiores para uma melhor gestão do dinheiro 

público.  

3. Recursos e instrumentos utilizados:  

Através dos Núcleos de Tecnologia de Informática, poderão ser criadas as 

páginas disponibilizando os materiais em desuso;  

O transporte poderá ser efetuado através de convênio com os Correios já 

que é de interesse público.  
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4. Parceria como alguma instituição ou entidade:  

Esta ação poderá ser estendida para outros órgãos, tais como Justiça do 

Trabalho, Justiça Eleitoral, Tribunais Superiores, Ministério Publico Federal e 

órgãos da administração direta;  

Os Correios poderão ser parceiros nessa iniciativa, tendo em vista o alto 

interesse publico nas melhores práticas de gestão.  
  

5. Valores gastos para a implantação da prática:  

Caso seja efetuado o convênio com os Correios, não haverá gastos de 

transportes das mercadorias entre as Seções Judiciárias, Tribunais e outros 

órgãos que aderirem ao Projeto de Almoxarifado Nacional.  

6. Propagação da prática para outra unidade ou setor do judiciário: 

Através da adesão dos órgãos e referendados pelos Tribunais.  

7. A Prática contribui para o aperfeiçoamento da justiça?  

Sim. As boas práticas de gestão do dinheiro público, principalmente nessa 

hora de cortes orçamentários, contribuem para um melhor aperfeiçoamento 

da justiça porque mostra para a sociedade o nosso interesse no 

aperfeiçoamento das boas práticas administrativas.  
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