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CNJ divulga propostas de macrodesafios para o ciclo 2021-2026

Oficina digital para 
a terceira idade

de Novembro

QUARTA

Aniversariantes

Inventário 2019 adotará novo modelo
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 passará a 

adotar um novo modelo para a 
execução dos trabalhos de in-
ventário do ano de 2019. Agora, 
a conferência dos bens será rea-
lizada pela própria unidade, que 
repassará as informações sobre 
os materiais ao Núcleo de Gestão 
Patrimonial (NGP). A medida foi 
adotada após reunião com gesto-
res de diversas áreas da Corte para 
encontrar alternativas de adequa-
ção às restrições orçamentárias. 
Um e-mail com as orientações 
sobre como realizar os trabalhos já 
foi enviado aos gestores de cada 
unidade, que assinarão os termos 

O

Após consulta pública e poste-
rior manifestação dos segmentos 
do Poder Judiciário, o Conselho 
Nacional de Justiça divulgou a 
proposta dos macrodesafios para 
o ciclo estratégico do Poder Ju-
diciário 2021-2026, os quais de-
vem ter aprovação final durante o 
XIII Encontro Nacional do Poder 
Judiciário. O evento acontece 
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nos dias 25 e 26 de novembro, 
em Maceió/AL. No total, serão 13 
macrodesafios, divididos em três 
perspectivas: Sociedade, Processos 
Internos e Recursos. Na perspecti-
va da Sociedade, foram propostos 
dois macrodesafios: garantias dos 
direitos fundamentais e fortale-
cimento da relação institucional 
do Judiciário com a sociedade. Já 

de responsabilidade dos bens pa-
trimoniais. De acordo com a Divi-
são de Material e Patrimônio do 
TRF5, a lista com os bens de cada 
setor está disponível no sistema 
Geafin, no item “Relatório de Car-
ga”. Um servidor de cada unidade 
deverá fazer a conferência entre as 

informações do relatório e os bens 
disponíveis no setor. Em seguida, 
todos os dados deverão ser en-
caminhados ao Núcleo de Gestão 
Patrimonial (NGP), inclusive as 
informações sobre as inconsistên-
cias encontradas. O prazo para o 
envio do documento encerra no 
dia 22/11. Os dados serão avalia-
dos pelo NGP que, após a aprova-
ção do relatório, emitirá o Termo 
de Responsabilidade.  
Inventário 2018 – Em maio deste 
ano, o NGP concluiu o Inventário 
de 2018, chegando a uma marca 
histórica: foram 19.733 bens in-
ventariados, o que correspondeu a 
98% do acervo da Corte.

Estão abertas as inscrições para 
a oficina digital destinada a pes-
soas da terceira idade, que será 
realizada no próximo dia 19. A 
oficina é promovida pela Cor-
diale e contará com aulas teóri-
ca e prática sobre redes sociais 
e aplicativos. A oficina acontece 
das 14h às 17h30, no Café Vicalli, 
localizado na Rua Maria Carolina, 
574, Boa Viagem. As inscrições 

Agenda global 2030 é um com-
promisso assumido por líderes 
de 193 Países, inclusive o Brasil, 
coordenada pelas Nações Unidas, 
por meio do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), nos termos da Resolução 
A/RES/72/279.OP32, de 2018, da 
Assembleia Geral da ONU. São 
17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e 169 metas a serem 

para os Processos Internos, foram 
sugeridas oito ações, que envol-
vem temas relacionados à agilida-
de e produtividade na prestação 
jurisdicional, enfrentamento à 
corrupção, promoção da susten-
tabilidade, entre outros. Por fim, 
a perspectiva dos Recursos, com 
três macrodesafios, que tratarão 
de questões como aperfeiçoa-

mento da gestão de pessoas e da 
gestão orçamentária e financeira. 

Agenda 2030: 
VOCÊ SABIA?

atingidas no período de 2016 a 
2030, relacionadas à efetivação 
dos direitos humanos e promoção 
do desenvolvimento, que incorpo-
ram e dão continuidade aos oito 
Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio, a partir de subsídios 
construídos na Rio + 20. O TRF5 já 
atuava na temática de Responsa-
bilidade Socioambiental, especial-
mente com a instituição do Plano 
de Logística Sustentável (PLS), a 
partir da Resolução CNJ 201/2015. 
Agora, abraça também a Agenda 
2030, alinhando suas ações aos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. Fonte: https://www.cnj.jus.
br/agenda2030/

podem ser feitas pelo número (81) 
98164.5123, com desconto de 15% 
para os servidores e aposentados 
que são associados da Asserjufe.


