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Em atenção à saúde, Judiciário catarinense prorroga
home office até 30 de agosto

O presidente do Poder Judiciário de Santa Catarina (PJSC), desembargador Ricardo Roesler,
anunciou na segunda-feira (20/7) a manutenção das atividades integralmente em regime de
home office até o próximo dia 30/8.

Produtividade do PJSC apresenta
indicadores crescentes pela
segunda semana seguida

Live vai debater procedimento de
alienação de ativos apreendidos
em processos criminais

A atualização mais recente dos indicadores
de produtividade do PJSC mostra que a última
semana de trabalho superou os números
observados nas duas semanas anteriores.

A transmissão será realizada no próximo dia
30 de julho, às 10h, pelo canal do TJSC no
YouTube.

Comarcas
Comarca de Fraiburgo se adapta
à Covid-19 e passa a fazer
intimações pelo WhatsApp

Assessora jurídica do PJSC lança
obra sobre emoções, dramas,
dores, mágoas e perdas

Para aprimorar as atividades na comarca de
Fraiburgo, as citações e intimações passarão
a ser feitas por meio do aplicativo WhatsApp,
exceto as demandas criminais e infracionais.

A servidora Vanessa Feltrin, assessora
jurídica na Vara da Infância e Juventude da
comarca de Palhoça, acaba de lançar seu
segundo livro, “A Saga do Espírito - O que
transpassa o conflito - Além da Lei II”.

DICAS
Dicas legais

Dicas de Gestão

Doação de sangue

Relacionamento interpessoal

Conheça mais

Conheça mais

Confira as Redes Sociais do PJSC

Semana do Meio
Ambiente

Ergonomia:
Orientações

Segurança jurídica

No Dia Internacional de
Proteção das Florestas,
17 de julho, teve início a
XI Semana do Meio Ambiente do Poder Judiciário de Santa Catarina.

Quando você gasta
horas em sua mesa de
trabalho, isso pode afetar sua produtividade e
até mesmo sua saúde.

A cada dez decisões
proferidas pelos desembargadores do TJSC,
cerca de nove são confirmadas em recursos
ao STF e ao STJ.

Saiba Mais

Saiba Mais

Saiba Mais

Sessões On-line
Emenda Regimental
oficializa sessões por
videoconferência no
Tribunal de Justiça de
Santa Catarina.

Saiba Mais

Conteúdo do Informativo e diagramação realizados pela Assessoria de Imprensa e
Assessoria de Artes Visuais (Núcleo de Comunicação Institucional).
Dúvidas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail informativo@tjsc.jus.br

