DIA DE

PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO

PJSC

DIA DE

PRESTAÇÃO

DE CONTAS DO

PJSC

ÍNDICE
1. Realizações...............................................................................02
2. Produtividade...............................................................................07
3. Eficiência jurisdicional e metas.................................................15
4. Inovação e modernização...........................................................19
5. Otimização de recursos e gestão de patrimônio...................26
6. Combate à violência e criminalidade.......................................32
7. Ações sociais..................................................................................35

DIA DE

PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO

PJSC

1

REALIZAÇÕES
As entregas da gestão
e os destaques do último ano
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As principais realizações do Poder Judiciário de Santa Catarina nos últimos dois
anos refletem o principal compromisso da atual gestão: priorizar a atividadefim, ou seja, o julgamento de processos. Iniciativas como a implantação
definitiva do sistema eproc imprimiram maior celeridade à tramitação das
ações, encurtando prazos e eliminando atos processuais desnecessários. Com a
nova ferramenta, estima-se uma economia anual de até R$ 14,5 milhões.
Os avanços na atividade jurisdicional vão além, a exemplo da adoção de
videoconferências em audiências e do monitoramento da produtividade das
varas e câmaras em painéis de Business Intelligence. Consolidando a distribuição
das chamadas verbas pecuniárias, o TJSC nos últimos dois anos também
contribuiu com R$ 16 milhões em projetos de grande relevância social.
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ECONOMIA e
melhor desempenho
com o eproc
A implantação definitiva do sistema eproc no Judiciário catarinense garantiu mais
celeridade à tramitação dos processos por ser um modelo mais estável e confiável
para servidores, magistrados, advogados, procuradores e demais usuários. Cedida
gratuitamente ao TJSC, a ferramenta conta com ampla aprovação dos operadores
do Direito e vai proporcionar uma redução de custos anual de até R$ 14,5 milhões.

Audiências
MAIS SEGURAS por
videoconferências
A prática de audiências por videoconferência foi consolidada em 2019, permitindo
a realização à distância das sustentações orais dos advogados nas Turmas de
Recursos. Em julho, também foram entregues ao Estado 15 kits completos de
equipamentos de informática para uso nas salas de videoconferência das unidades
prisionais. Com a tecnologia disponível, os juízes passaram a realizar audiências
com réus presos sem a necessidade de que os detentos sejam deslocados até os
fóruns. A iniciativa reduziu custos e trouxe maior segurança às audiências.
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GESTÃO com
Business
Intelligence
O Projeto de Business Intelligence - BI avançou de forma significativa ao longo da
gestão e teve como principal objetivo suportar o processo de tomada de decisão,
notadamente da alta administração. Também houve disponibilização de painéis
aos gabinetes dos magistrados de 1º e 2º grau, além das unidades de negócio
estratégicas. Ao total, mais de 750 usuários têm acesso à plataforma de BI,
incluindo a visualização em dispositivos móveis.

R$ 16 milhões
para PROJETOS de
relevância social
Em setembro, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina contribuiu com 19 iniciativas
de grande relevância social no Estado, distribuindo uma verba de aproximadamente
R$ 6 milhões. O montante foi recolhido pelo Judiciário na aplicação de penas
alternativas e revertido em favor de propostas de abrangência regional e estadual no
projeto “Pequenas Infrações Gerando Grandes Transformações”. No ano anterior, a
mesma iniciativa proporcionou a implantação do inquérito policial audiovisual na
Polícia Civil e a aquisição de câmeras policiais individuais para a PM, entre outras
ações. Somada, a distribuição de recursos em dois anos chega a R$ 16 milhões.
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Celeridade
e SEGURANÇA
com o SEI
Também cedido gratuitamente pela Justiça Federal ao TJSC, a adoção do SEI Sistema Eletrônico de Informações trouxe celeridade e segurança às demandas
administrativas do Judiciário catarinense. A ferramenta, que substituiu o SPA
- Sistema de Processos Administrativos, consiste numa eficiente plataforma
eletrônica para dar andamento a todo e qualquer processo administrativo do TJSC,
refletindo também em maior economia e sustentabilidade ambiental.

INTEGRAÇÃO
de dados com
o ERP
O TJSC oficializou no final de novembro o contrato para a implantação do sistema
de informação Enterprise Resource Planning (ERP). Em tradução livre para o
português, trata-se do Planejamento de Recursos Corporativos: um sistema de
informação que integra todos os dados e processos de uma organização em
uma única plataforma, permitindo melhorias nas gestões de pessoas, finanças,
patrimônio, além dos procedimentos de licitações, entre outros setores.
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PRODUTIVIDADE
O esforço dos magistrados e servidores para
dar prioridade ao julgamento de processos
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Juízes e desembargadores do Poder Judiciário de Santa Catarina alcançaram
desempenho recorde nos últimos dois anos, com patamares inéditos
de processos julgados e arquivados definitivamente. No segundo grau,
o incremento até o último mês de novembro já representa mais do que o
dobro do realizado em 2015, por exemplo. O ritmo de produção de juízes
e desembargadores também superou a entrada de processos, apesar de a
demanda crescer em níveis desafiadores.
A alta produtividade, na prática, também resultou em uma redução do
acervo de processos no primeiro e no segundo grau. Por trás do aumento
da produtividade há uma série de fatores, como o aprimoramento de ﬂuxos
procedimentais, a realização de estudos aprofundados sobre aspectos sensíveis
da jurisdição, o ajustamento de alguns órgãos colegiados e outros exemplos
que serão apresentados neste relatório.

DIA DE

PRESTAÇÃO

DE CONTAS DO

PJSC

09

1º grau de jurisdição
Juízes alcançam
desempenho RECORDE
(Movimentação processual)
Mesmo com dados relativos até novembro, os números demonstram que em 2019
houve maior desempenho na quantidade de processos sentenciados e baixados
(arquivados definitivamente) no 1º Grau de Jurisdição durante a série histórica.
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Ritmo de PRODUÇÃO
maior que a demanda
(Índice de Atendimento à Demanda)
O Índice de Atendimento à Demanda, que representa a razão entre o número de
processos baixados pelos casos novos, apresenta uma tendência crescente. Nos últimos
dois anos tem-se um percentual maior do que 100%, o que significa dizer que baixou-se
um número de processos maior do que o número de novos processos a cada ano.
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Alta produtividade
REDUZ acervo
A produtividade dos magistrados garantiu uma tendência de diminuição do acervo,
que ocorre principalmente em função do aumento no número de processos baixados,
dado que a demanda é mantida relativamente constante.
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2º grau de jurisdição
Desempenho dobra e
alcança indicador INÉDITO
(Movimentação processual)
A atuação dos magistrados de 2º grau garantiu aumento substancial nos
indicadores ao longo dos últimos anos, em especial a produtividade (julgados e
baixados), com um incremento maior que o dobro no intervalo analisado.
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Ritmo de PRODUÇÃO
maior que a demanda
(Índice de Atendimento à Demanda)
A exemplo do que ocorre no 1º Grau, o Índice de Atendimento à Demanda, que
representa a razão do número de processos baixados pelos casos novos, repete uma
tendência de crescimento. Em 2018, observou-se pela primeira vez na série histórica
um percentual maior do que 100%, o que significa dizer que baixou-se mais processos
do que entrou. Em 2019, o índice também se encaminha para os 100%.
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Alta produtividade
REDUZ acervo
Nos últimos anos a tendência de queda do acervo reflete o aumento de produção do
2º Grau e a melhoria do número de processos baixados.
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EFICIÊNCIA
JURISDICIONAL
E METAS
Estratégias para dinamizar a atividade-fim
e dar mais previsibilidade aos julgados
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Julgamentos mais
rápidos nas Turmas
de RECURSOS
O Tribunal de Justiça promoveu uma nova configuração das Turmas de Recursos,
a partir de um modelo aprovado pelo Legislativo e sancionado pelo Governo
do Estado. As oito unidades existentes eram compostas por magistrados que
cumulavam essas funções com a titularidade de vara ou juizado especial. Com
a mudança, as oito turmas foram transformadas em três, passando a contar
com quatro juízes cada uma, todos com dedicação exclusiva. O novo modelo
proporciona maior celeridade aos julgamentos. As estruturas têm sede na Capital
e podem atender a todo o Estado por meio de videoconferências.

PADRONIZAÇÃO e agilidade na
Unidade Regional de Execuções
Fiscais Municipais e Estaduais
O TJSC formalizou em dezembro a instalação da Unidade Regional de Execuções Fiscais
Municipais e Estaduais. A unidade centralizará os processos de execução fiscal municipal
e estadual que tinham tramitação em 27 comarcas, totalizando 55 municípios. Com a
instalação, um volume de aproximadamente 500 mil ações terá a dedicação de quatro
juízes exclusivos, garantindo padronização e maior celeridade aos trabalhos.
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Maior SEGURANÇA
JURÍDICA nas decisões
A cada dez decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nove são confirmadas
em recursos ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Superior Tribunal de Justiça
(STJ). O percentual de confirmação, que chegou a 90,05% entre os últimos meses de
junho a novembro, supera as marcas de 2017 e 2018. Os números demonstram que as
decisões dos magistrados de Santa Catarina estão em sintonia com as jurisprudências
estabelecidas pelos tribunais superiores. Isso resulta em segurança jurídica, que é
a estabilidade das relações jurídicas, indispensável para o desenvolvimento social,
político e econômico da sociedade.

PERCENTUAL DE DECISÕES DO TJSC
MANTIDOS PELAS CORTES SUPERIORES
De junho a novembro n 90,05%
De janeiro a novembro n 89,40%
Em 2018 n 87%
Em 2017 n 83%
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Superação das
METAS nacionais do
Poder Judiciário
Apresentação dos resultados parciais, considerando-se o
período de janeiro a outubro de 2019.

Meta 1 – Julgar mais processos que os distribuídos
Atual índice de cumprimento da meta n 108,67%
Meta 4 – Priorizar o julgamento dos processos relativos
a crimes contra a administração pública, à improbidade
administrativa e aos ilícitos eleitorais
Atual índice de cumprimento da meta n 103,95%
Meta 6 – Priorizar o julgamento das ações coletivas
Atual índice de cumprimento da meta n 104,66%
Meta 8 – Priorizar o julgamento dos
processos relacionados ao feminicídio
Atual índice de cumprimento
da meta Feminicídio n 175,78%
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INOVAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
As ações para aprimorar o trabalho da
Justiça em todos os seus segmentos em SC
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Criação do Núcleo
de Inteligência e
SEGURANÇA Institucional
Em 2018, o TJSC criou e estruturou o Núcleo de Inteligência e Segurança
Institucional – NIS, voltado a salvaguardar a integridade tanto das pessoas
que trabalham no Poder Judiciário quanto do público por ele atendido, além de
resguardar o patrimônio público e o de quem frequenta as sedes da instituição.
De sua criação até meados de novembro de 2019, o NIS já havia realizado
599 procedimentos, que incluem atendimentos, pedidos de apoio, análises de
segurança de instalações físicas, além de acompanhar 118 ocorrências registradas
em unidades judiciárias do Estado.

Novo controle
de ACESSO sem
distinções
Uma nova resolução de controle de acesso ao Tribunal de Justiça de Santa
Catarina e às demais unidades do Poder Judiciário entrou em vigor no último mês
de setembro. Entre outras medidas, a resolução prevê protocolos de inspeção,
cadastramento e identificação das pessoas que circulam nas dependências da
Justiça. Os procedimentos de controle de acesso passaram a ser aplicados sem
distinções a visitantes, magistrados e demais operadores do Direito.
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COMUNICAÇÃO Institucional
mais profissional e abrangente

Três inovações foram instituídas no Núcleo de Comunicação Institucional pela
gestão: artes visuais, assessoria de imprensa regionalizada e reestreia do Poder
Judiciário nas redes sociais. A reformulação da Assessoria de Imprensa foi executada
por meio de um contrato de prestação de serviços continuados, que garantiu a
contratação de jornalistas nas comarcas de Joinville, Criciúma, Lages, Chapecó
e Blumenau, além do Tribunal de Justiça. O núcleo também coordena as contas
do Poder Judiciário nas redes sociais (Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp e
YouTube), que foram criadas ou reativadas no mês de outubro de 2018.

NOSSAS REDES
20,1 mil seguidores no Instagram
7 mil seguidores no Twitter
4,2 mil seguidores no YouTube
3,6 mil seguidores no Facebook
2.540 notícias publicadas no Portal
entre janeiro e 10 de dezembro

TJSC
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Resposta
mais rápida
ao CIDADÃO

O TJ de Santa Catarina mantém à disposição do cidadão um espaço aberto para
manifestações, críticas, sugestões ou solicitações. Entre os últimos meses de janeiro
a novembro, a Ouvidoria recebeu 4.946 demandas, numa média de 450 por mês.
As respostas aos interessados passaram a ser significativamente mais rápidas em
relação a 2018, com redução de prazo de até 75%. O meio de comunicação preferido
pelos usuários foi o formulário eletrônico, que representou 78,5% dos atendimentos.

ATENDIMENTO
Demandas respondidas diretamente pela Ouvidoria
Demandas encerradas ao encaminhar para as Unidades
Demandas com respostas mediadas junto às Unidades
Direcionamento da demanda à unidade para manifestação
Retorno da unidade às demandas direcionadas
Encaminhamento da resposta da unidade ao demandante

DIAS
2018
2019
1,2
2,5
14,2
1,1
12,6
0,2

0,5
0,6
7,5
0,5
6,7
0,2

VARIAÇÃO
-60%
-75%
-48%
-59%
-47%
-26%

Reuniões por
VIDEOCONFERÊNCIA
Utilização massiva das reuniões entre as diretorias por videoconferência, evitando-se
o deslocamento dos diretores e os custos relativos a esses deslocamentos.

Videoconferêcias em 2018 = 240
Videoconferências em 2019 = 728
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Licitações
AO VIVO
no YouTube
Transmissão ao vivo pelo YouTube de todas as sessões presenciais de licitação
voltadas à contratação de obras e projetos de engenharia (concorrência, tomada de
preços e convite).

Ações com jovens
acolhidos monitoradas
em TEMPO REAL
Desde junho, todos os processos com crianças e adolescentes acolhidos em
tramitação no Poder Judiciário catarinense passaram a ser monitorados em tempo
real pelo Programa “Acelera” (Acompanhamento e Logística para o Eficiente e
Rápido Acolhimento). Trata-se de uma ferramenta de Business Intelligence, que
capta os dados de tramitação das ações em todas as comarcas e aponta quais estão
dentro ou fora dos prazos estipulados. As informações são apresentadas em painéis
eletrônicos à disposição da Corregedoria-Geral da Justiça, sob a coordenação do
idealizador do programa, juiz corregedor Rodrigo Tavares Martins.
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Capacitação
em VIDEOAULAS
Experiência bem-sucedida de capacitação ao sistema eproc para servidores e
usuários externos por meio de videoaulas.

Produtividade maior
com o TELETRABALHO
Intensificação da colocação de servidores em Teletrabalho, economizando recursos
tecnológicos e liberando espaços internos, chegando-se a 380 servidores nessa
modalidade. Considerando o aumento de produtividade, o Judiciário ganhou força de
trabalho equivalente a 175 novos servidores sem precisar recrutar novos profissionais.
GANHO DE PRODUTIVIDADE
141 com acréscimo de até 20%
84 com acréscimo de 21% a 30%
42 com acréscimo de 31% a 40%
17 com acréscimo de 41% a 50%
23 com acréscimo de 51% a 60%
18 com acréscimo de 61% a 70%
9 com acréscimo de 71% a 80%
10 com acréscimo de 81% a 90%
36 com acréscimo de mais de 100%
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+ TRANSPARÊNCIA
nos dados públicos
O Portal da Transparência foi revisto para tornar os relatórios mais inteligíveis à
sociedade. Os relatórios estáticos de execução orçamentária foram simplificados e
disponibilizados, tanto no formato PDF quanto em planilhas eletrônicas. Por meio
do sistema de Business Intelligence foi possível a criação de relatórios dinâmicos,
permitindo ao cidadão melhor acompanhamento da aplicação dos recursos
públicos. Também foram disponibilizados relatórios de obras e de manutenção
predial, com informações sobre contrato, valores pagos, fase da execução e
imagens do estágio atual das obras.

ADOÇÃO facilitada
pela tecnologia
Lançado em julho do ano passado, por meio da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ),
o sistema Busca Ativa ampliou o acesso a informações de crianças e adolescentes
acolhidos, aptos mas sem perspectiva de adoção, de forma a aumentar suas chances
de encontrar uma família adotiva. O sistema foi concebido a partir da base de dados
do Cuida (Cadastro Único Informatizado de Adoção e Abrigo, do TJSC) e permite, por
meio de um cadastro na internet, que os pretendentes à adoção acessem fotos e
vídeos das crianças. Caso queiram conhecê-las, podem contatar a assistente social
para intermediar a aproximação.
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OTIMIZAÇÃO
DE RECURSOS
E GESTÃO DE
PATRIMÔNIO
As medidas de gestão para o melhor
proveito dos recursos públicos à disposição
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Extinção da Divisão de Artes Gráficas/Desativação da Gráfica – redução de
custos de aproximadamente R$ 1.500.000,00 anuais com insumos e serviços de
manutenção e terceirizados.
Desocupação dos galpões de Forquilhinhas (São José) – em processo acelerado para
desocupação interna e realocação de materiais, os galpões hoje ocupados pela DMP,
DIE e DEA serão liberados até 31 de dezembro, gerando redução de custo mensal de
R$ 50.000,00 em locações, com economia anual de R$ 600.000,00.
Leilão de equipamentos e insumos gráficos (49 equipamentos e 48 itens de
consumo gráficos) – arrecadação de R$ 626.858,28.
Leilão de 25 veículos da frota oficial – arrecadação de R$ 726.302,20 (contribuiu
para a aquisição de novos automóveis, amortizando significativamente o custo da
renovação da frota).
Alteração no horário de funcionamento da Seção de Correspondência – gerou economia
de custos por meio da redução do número de colaboradores terceirizados no setor.
Revisão de quantitativo em contratos de terceirização – o remanejamento de postos
de trabalho propiciou melhor aproveitamento dos serviços contratados.
Redução no consumo de Papel A4 – com a adoção do SEI, do eProc e de campanha
de conscientização, foi reduzido consideravelmente o consumo de papel, com
perspectiva de terminar o ano com 15 a 18% menos consumo de papel A4 em
comparação com 2018 e com 25 a 28% em relação a 2017.
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Desburocratização
na ADMINISTRAÇÃO
Melhoria e redesenho de diversos processos de trabalho internos, com
eliminação de etapas e de encadeamentos desnecessários. Com isso foi possível
reduzir sensivelmente o prazo de tramitação de diversas classes de processos
administrativos, como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Processos de aposentadoria
Audiências do Tribunal de Contas do Estado
Pedidos de informações da Procuradoria-Geral do Estado
Licenças e gratificações
Nomeações
Exonerações
Promoções por aperfeiçoamento
Relotação

Obras e reformas – no biênio 2018-2019 foram iniciadas 29 obras. No mesmo período
foram concluídas (recebidas provisoriamente) 16 obras e encontram-se em andamento
16 obras. Há previsão para início de outras 4 obras, cujos contratos já estão assinados,
aguardando a assinatura da ordem de serviço inicial, momento em que serão 20 obras
em andamento.
Manutenção predial – melhorou-se e ampliou-se a quantidade de manutenções nos
prédios ao longo do Estado:
• Ordens de serviço emitidas em 2018 = 4.776
• Ordens de serviço emitidas em 2019 = 5.437
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Contratações e licitações
com MAIOR ÊXITO

A quantidade de licitações concluídas no prazo referencial chegou a 84,73% em
2019, quase dobrando a taxa de êxito com relação a 2015. Esse número foi possível
pela ampla redução do número de licitações, por meio da otimização do processo,
agrupando-se vários itens em um só certame. O prazo interno da licitação não é mais
de 120 dias; trabalha-se com 90 dias.
• 71,93% dos pregões foram finalizados antes de 90 dias, com média de trâmite de
apenas 55 dias.
• Para as dispensas e inexigibilidades, o percentual de cumprimento de prazo está
acima de 80%, com prazo médio de apenas 21 dias.

CONTRATAÇÕES DENTRO
DO PRAZO REFERENCIAL
2015
2016
2017
2018
2019

n
n
n
n
n

41,32%
55,84%
57,46%
53,55%
84,73%
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COLABORAÇÃO com
o Governo do Estado
Mudança de procedimento nesta gestão fez com que os bens que não tenham
mais utilidade ao Judiciário fossem prioritariamente destinados a órgãos públicos
estaduais. Assim, desde 2018 já foram realizadas transferências patrimoniais de
mais de 2.800 bens à Administração Pública estadual.

Repasses/Devoluções
a outros órgãos e ENTIDADES
Em dois anos, o PJSC efetuou mais de R$ 210 milhões em repasses a outras entidades.
Órgão
Fupesc
Sefaz
FERMP
FAJ-DPE
TOTAL

2018
R$ 32.353.051,07
R$ 63.195.748,95
R$ 35.630.725,39
R$ 14.438.459,34
R$ 145.616.903,13

2019*
R$ 20.652.795,51
R$ 18.000.000,00
R$ 26.527.399,54
R$ R$ 65.180.195,05

TOTAL
R$ 53.005.846,58
R$ 81.195.748,95
R$ 62.158.124,93
R$ 14.438.459,34
R$ 210.797.098,18
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Controle do limite
de GASTOS com
despesas de pessoal
Ao longo da gestão, apesar dos investimentos constantes na melhoria do quadro
de pessoal, principalmente no tocante à atividade fim e ao 1º de jurisdição, o
Poder Judiciário reconduziu suas despesas abaixo do limite de alerta da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

LRF: Despesas com pessoal / RCL
5,51%

5,55%

5,53%

5,34%

3Q/2017

1Q/2018

2Q/2018

3Q/2018

5,32%

5,31%

1Q/2019

2Q/2019
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COMBATE À
VIOLÊNCIA E
CRIMINALIDADE
Contribuições do Judiciário
na área da segurança pública
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+ de 11 MIL
medidas protetivas
concedidas
Em novembro de 2019 havia 39.619 processos em
andamento envolvendo violência doméstica contra a
mulher em Santa Catarina. No mesmo período, foram
fixadas 11.311 medidas protetivas. O número já supera as
11.107 medidas impostas em 2018.
No Tribunal, as campanhas e políticas institucionais
visando o enfrentamento desse tipo de violência são de
responsabilidade da Coordenadoria da Mulher em Situação
de Violência Doméstica e Familiar (Cevid), sob comando da
desembargadora Salete Sommariva.

100% dos
presos cadastrados
no BNMP
Todas as pessoas privadas de liberdade em Santa Catarina (100%) estão cadastradas
no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0), censo informatizado
e atualizado com dados dos presos brasileiros. Cerca de 77% da população carcerária é
formada por presos definitivos, enquanto 23% integram a fatia de presos provisórios.

• 7,4 mil mandados de prisão
• 23,3 mil prisões
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+ presos
MONITORADOS

A proporção de presos monitorados por tornozeleiras eletrônicas cresceu
expressivamente nos últimos dois anos. Atualmente, 1.085 detentos são acompanhados
com uso de tornozeleira eletrônica. No início de 2018, havia menos de 300 detentos
monitorados. A quantidade de comarcas com os equipamentos à disposição também
aumentou: eram 54 até o final do ano passado, saltando para atuais 78 comarcas.
Além de diminuir a superlotação carcerária, essa tecnologia representa economia
aos cofres públicos — cada preso recolhido ao sistema, conforme região e unidade
prisional, custa de R$ 1,5 mil a R$ 3 mil mensais.

Presos monitorados n 1.085
Comarcas com monitoramento n 78

+ audiências
de CUSTÓDIA
Em Santa Catarina, desde outubro do ano passado toda pessoa presa em ﬂagrante é
apresentada a um juiz criminal no prazo de 24 horas após a comunicação do ato, nas
chamadas “audiências de custódia”. As audiências ocorrem em 37 comarcas-sedes, que
também realizam audiências de presos das outras 74 comarcas integradas. A implantação
do modelo foi viabilizada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização (GMF/TJSC), órgão
responsável por fiscalizar e monitorar a regularidade de funcionamento das audiências.
Em todo o ano passado, foram realizadas 9,6 mil audiências de custódia. Em 2019, esse
número já passa de 11,6 mil audiências realizadas até o último mês de outubro.

• 9.696 audiências em 2018
• 11.651 audiências em 2019 (até outubro)
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AÇÕES SOCIAIS
Medidas em prol do cidadão catarinense
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Escrituras
em MÃOS
As entregas do programa Lar Legal
completaram 20 anos em 2019,
firmando-se como um dos grandes
projetos de regularização fundiária
ao garantir que famílias de baixa
renda recebam a documentação
que comprova que aquele terreno
pertence ao morador. Este ano, foram
contempladas famílias de diversas
regiões do Estado. Desde a criação
da iniciativa, mais de 20 mil títulos de
propriedades urbanas consolidadas
em todo o Estado.

Prevenção e COMBATE
à exploração sexual infantil
Em julho, o Judiciário catarinense firmou parceria com as Secretarias de Segurança
Pública e de Educação para a implantação do projeto “Conhecer para se Proteger”.
O propósito é desenvolver ações conjuntas de prevenção e combate ao abuso
e exploração sexual contra crianças e adolescentes na internet, por meio da
capacitação de professores, policiais, pais e alunos. A iniciativa foi desenvolvida
pela Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude (CEIJ) e pelo Núcleo de
Inteligência e Segurança Institucional (NIS/TJSC).
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CAPACITAÇÃO de
jovens para o mercado
O TJSC participa, desde a sua criação em 2013, do programa Novos Caminhos,
desenvolvido em parceria com a Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc),
Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) e mais oito entidades. O principal foco
do programa, de iniciativa da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina (Ceij), é proporcionar aos adolescentes em Serviços de
Acolhimento a participação em atividades socioeducativas que favoreçam mudanças
no seu comportamento e potencializem a aquisição de competências para inclusão no
mundo do trabalho (estágio, trabalho efetivo e aprendizagem).
Em 2018, encaminhou para o mercado de trabalho 105 jovens no Estado. Neste
ano, empresas parceiras ofereceram oportunidade para mais de 130 adolescentes
atendidos em serviços de acolhimento.
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Atalho para a
CONCILIAÇÃO

A 14ª Semana Nacional da Conciliação, realizada em 26 comarcas do Estado no início
de novembro, promoveu 8,5 mil audiências, atendeu 8,8 mil pessoas e homologou 1,7
mil acordos. O evento foi responsável por quase R$ 72 milhões em valores acordados.
Instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2006, a Semana é coordenada em
Santa Catarina pela Coordenadoria do Sistema Estadual dos Juizados Especiais e pelo
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conﬂitos (Cojepemec).

AUDIÊNCIAS DESIGNADAS - 8.579
AUDIÊNCIAS REALIZADAS - 4.110
ACORDOS HOMOLOGADOS - 1.785
VALORES - R$ 71.925.202,76
PESSOAS ATENDIDAS - 8.806

Violência contra a mulher
debatida em ALTO NÍVEL
O 1º Seminário Estadual de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, organizado
no último mês de outubro pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência
Doméstica e Familiar (Cevid/TJSC) em parceria com outras entidades, colocou em
debate os temas “A educação e a igualdade de gênero” e “O papel da imprensa no
enfrentamento da violência contra as mulheres”. Com participação de pesquisadores
de várias partes do país, o seminário promoveu o intercâmbio entre produções
acadêmicas multidisciplinares sobre a temática e os saberes prático-jurídicos.
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Espaço aberto e
gratuito para EXPOSIÇÕES

Com o objetivo de disseminar a história institucional e buscar uma aproximação da
sociedade com o Poder Judiciário, o TJ realizou uma séria de exposições gratuitas
e abertas ao público, com destaque para a amostra “Águas Revoltas – A Justiça
Catarinense e a Revolução Federalista”, em exibição desde 23 de outubro de 2018, e a
amostra “Nas Ruínas de Curitibanos – Vestígios de uma invasão durante a Guerra do
Contestado”, inaugurada na comarca de Curitibanos do dia 26 de setembro de 2019.

www.tjsc.jus.br

