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PNC FAZ BALANÇO POSITIVO E TRAÇA METAS PARA
IMPACTAR AINDA MAIS VIDA DE JOVENS ACOLHIDOS
Em busca do alinhamento de suas ações, o programa Novos Caminhos realizou neste mês um encontro virtual que reuniu cerca de 150 pessoas diretamente ligadas à iniciativa conjunta do TJSC,
FIESC e AMC, em cooperação com entidades públicas e privadas.

Saiba Mais

Judiciário de SC facilita parcelamento das custas judiciais para
reduzir a evasão fiscal

A partir de agora, as custas judiciais finais podem ser pagas em até cinco vezes no boleto
bancário. Essa ampliação se junta à já existente possibilidade de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito.

Saiba Mais

PJSC acelera andamento de processos com criação da Seção
de Cálculos e Alvarás Judiciais
Vinculado à Divisão de Contadoria Judicial Estadual, da Diretoria de Suporte à Jurisdição de
Primeiro Grau, o setor será responsável pela
realização de cálculos e confecção de alvarás
judiciais para levantamento de valores depositados em subcontas vinculadas a processos
judiciais.
Saiba Mais

Comarcas
Comarca de Içara avança na digitalização e destina 15 mil
processos para Arquivo do PJ
A comarca de Içara, no sul do Estado, promoveu um esforço conjunto em prol da completa
digitalização de seus processos. A equipe destinou aproximadamente 15 mil processos judiciais físicos para envio ao Arquivo Central do
Poder Judiciário catarinense.

Saiba Mais

Poder Judiciário promove doação de móveis para a DPCAMI
da comarca de Joinville
A Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) de Joinville é a mais nova entidade beneficiada com
as doações de bens inservíveis, porém em bom
estado de conservação, do Poder Judiciário,
através da comarca da cidade.

Saiba Mais

Destaques

Campanha Traga seu copo ou caneca
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina realiza a campanha Traga seu copo ou caneca, iniciativa que
visa atender aos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, segundo a qual a diminuição do
consumo e a não geração de resíduos devem ser priorizadas.
Saiba Mais

Dicas de Gestão: Como contribuir para um bom ambiente de
trabalho em equipes híbridas
Para conduzir este momento de reestruturação, o gestor necessita identificar as particularidades de
cada atividade para definir aquelas que podem ser realizadas de forma remota e aquelas que necessitam atuação presencial. Confira mais nessa Dica de Gestão.
Saiba Mais

Confira as Redes Sociais do PJSC
Facebook - Atendimento
TJSC altera programação das centrais para melhorar atendimento telefônico ao público
Saiba Mais

Instagram - Inovação
PJSC inova e oferece pagamento por Pix, via QR Code, nos boletos das custas judiciais
Saiba Mais

Twitter - Comunicação Institucional
Em projeto inédito no Brasil, PJSC fornece notícias diárias para 140 rádios do Estado
Saiba Mais

Youtube - Comunicação
Justiça Restaurativa é tema da 5ª edição do podcast ‘Conexão Justiça’, do PJSC
Saiba Mais

Conteúdo do Informativo elaborado pela Assessoria de Imprensa/NCI e diagramação realizada
pela Assessoria de Artes Visuais/NCI.
Dúvidas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail imprensa@tjsc.jus.br

