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JUDICIÁRIO DE SC ADOTA AGENDA POSITIVA DE
GOVERNANÇA PARA INSPIRAR, INCLUIR E TRANSFORMAR
O objetivo é a melhoria do desempenho da organização para a geração de valor por meio do incremento da entrega de resultados adequados ao cidadão. Com vários movimentos e investimentos
nas áreas ambiental e social, agora chegou a vez do TJSC focar também na governança.

Saiba Mais

Relatório da Ouvidoria do PJSC destaca medidas que
aperfeiçoaram comunicação com usuário
A Ouvidoria do PJSC divulgou na última semana o Relatório de Gestão, de Atividades e Estatístico Ano 2021. Entre os destaques, o relatório detalha o desenvolvimento do novo portal
do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), que
antes era integrado ao Portal da Transparência.

Saiba Mais

NIS do PJSC é referência em iniciativa que estabelece rede
de segurança institucional
A excelência do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional (NIS) do Judiciário catarinense foi reconhecida pelo Comitê Gestor do
Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário, durante reunião do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) na última semana.

Saiba Mais

Comarcas
Mutirão do Acordo de Dívidas Municipais ocorre em
setembro em Blumenau
O PJSC, por via do Cejusc Tributário da comarca
de Blumenau, promove de 12 a 23 de setembro
o Mutirão do Acordo de Dívidas Municipais. O
objetivo é possibilitar a negociação de dívidas
e a regularização da situação fiscal do contribuinte perante o município.

Saiba Mais

Comarca de Armazém segue dedicada ao combate do abuso
e exploração infantojuvenil
A comarca de Armazém segue engajada no enfrentamento e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, com
apoio de materiais fornecidos pela Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude
(CEIJ), do TJSC.

Saiba Mais

Destaques

Programa Novos Laços, do PJSC, acolhe mais 12 TJAs de
comarcas da Grande Florianópolis
O programa Novos Laços acolheu no último mês 12 novos servidores do PJSC. Todos ocupam o mesmo cargo - TJA (técnico judiciário auxiliar) - e estão lotados em comarcas da Grande Florianópolis:
São José, Palhoça, Biguaçu e Capital.
Saiba Mais

Dicas financeiras - Corretoras: preciso de uma?
Com a elevação das taxas de juros ao longo do ano de 2022, cresceu a curiosidade sobre a diversificação de investimentos através de corretoras. Nesta dica, esclarecemos o que são essas corretoras, se
são seguras, quais as vantagens e os custos.
Saiba Mais

Confira as Redes Sociais do PJSC
Facebook - Decisão Judicial
Juiz proíbe colégio de retirar da classe, por baixo rendimento, alunos com deficiência
Saiba Mais

Instagram - Decisão Judicial
Por xingamentos em grupo de amigos do WhatsApp, empresário é condenado por dano moral
Saiba Mais

Twitter - Justiça em ação
TJSC e Instituto Vilson Groh unem-se para levar cidadania às comunidades empobrecidas
Saiba Mais

Youtube - Comunicação
Combate ao crime organizado é tema da 6ª 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

