
                    Ações/Boas Práticas 
 

 

 

PÁGINA  

1 

 

 

ODS Relacionado 
Unidade de 
Implantação 

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

TRT12 Matéria: Passagens aéreas. 
Para evitar preços mais altos, 
Direção-Geral reforça que 
pedidos sejam feitos com 
máxima antecedência  

2020 Economia de 
recursos 

A importância de que as passagens aéreas para cursos e outros eventos 
sejam solicitadas com a máxima antecedência possível em relação à 
data da viagem, em razão das restrições orçamentárias.  
Além de ajudar a economizar dinheiro público, o pedido feito com 
antecedência permite que as áreas competentes tenham tempo hábil 
para análise e eventual aprovação. 
 

------------------------ 
 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

SEDE Matéria: Presidente reforça a 
gestores importância de 
economizar recursos 

2020 Economia de 
recursos 

Reavaliar as prioridades e gastar somente com o que for estritamente 
necessário. 

------------------------ 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

TRT12 Matéria:  Entrega de sede 
alugada (prédio da Rio 
Branco) buscando economia 
de R$ 5 milhões anuais 

2020 Economia de 
recursos 

Gerar economia a curto e médio prazos. ------------------------ 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

TRT12 Matéria:  Criação do espaço 
de coworking do TRT 

2020 Instituições 
eficazes 

O espaço compartilhado utilizado para projetos envolvendo áreas 
distintas, por magistrados e servidores em trânsito e também por 
servidores em teletrabalho nos compromissos presenciais.  
 

------------------------ 
 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

TRT12 Campanha “Somos 
diferentes, isso é o que nos 
une”. 

2020 Campanha de 
inclusão Social 

A iniciativa teve como objetivo garantir ambientes de trabalho 
inclusivos. 

Em elaboração 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

SEDE Adaptação de seis banheiros 
para pessoas com deficiências 
no hall do 1º, 3º, 6º, 7º, 9º e 
10º pavimentos. 

2020 Acessibilidade A iniciativa teve como objetivo garantir ambientes de trabalho 
acessíveis e inclusivos e em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas. 

PROAD 10000/2020 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

TRT12 Doação de materiais, 
equipamentos, mobiliários, 
entre outros para instituições 
diversas 

2020 Social Realizar a doação de materiais, equipamentos, mobiliários, entre outros, 
para instituições diversas. 

PROAD 10357/2020 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

Sociedade Palestra com ênfase na 
Conciliação - Programa de 
Visitação Pública Virtual (live) 

2020 Instituições 
eficazes 

Assegurar o compromisso deste Tribunal com a valorização e inclusão 
dos estudantes universitários promovendo oportunidades de 
aprendizagem. 

PROAD 10664/2020 
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ODS Relacionado 
Unidade de 
Implantação 

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

Sociedade Elaboração de uma Cartilha de 
Acessibilidade do TRT da 12ª 
Região, para o público-alvo 
adulto, tanto para quem não 
tem deficiência, como para 
quem é pessoa com 
deficiência, bem como para as 
pessoas que trabalham nos 
recursos humanos e a 
sociedade em geral, com o 
objetivo de apresentar 
conceitos, informações e 
orientações a serem 
observadas no 
relacionamento com pessoas 
com deficiência. 

2020 Acessibilidade Praticar a acessibilidade e a inclusão como meio de transformação social 
é acreditar num futuro com maior qualidade de vida. Assim, o Tribunal 
Regional do Trabalho da 12ª Região - Santa Catarina desenvolve ações 
de acessibilidade e inclusão junto as suas rotinas de atividades para o 
cumprimento desses objetivos. 

PROAD 10592/2020 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

TRT12 Portaria PRESI nº 274/2020 
Dispõe sobre a Política 
Regional de Incentivo à 
Participação Institucional 
Feminina no TRT 12ª região. 

2020 Instituições 
eficazes 

Assegurar o compromisso deste Tribunal com a valorização e 
reconhecimento do trabalho feminino na Instituição, promovendo 
igualdade de oportunidades e a cultura da meritocracia. 

------------------------ 
 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

Foro 
Trabalhista de 

Joinville 

Portaria FORO JOINVILLE 1-
2020 

2020 Economia de 
recursos 

Acesso ao Fórum - Considerando a expressiva redução dos recursos 
orçamentários destinados ao custeio do Tribunal para o exercício de 2020 
e a necessidade de adoção de medidas para redução das despesas e 
demais atividades suportadas pelas ações de custeio. 

------------------------ 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

Foro 
Trabalhista de 

Florianópolis 

Portaria FORO 
FLORIANÓPOLIS 1-2020 

2020 Economia de 
recursos 

Acesso ao Fórum - Considerando a expressiva redução dos recursos 
orçamentários destinados ao custeio do Tribunal para o exercício de 2020 
e a necessidade de adoção de medidas para redução das despesas e 
demais atividades suportadas pelas ações de custeio 

------------------------ 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

Sociedade Matéria: Magistrados do 
TRT/SC agilizam liberação de 
créditos trabalhistas 

2020 Social Os magistrados trabalhistas de Santa Catarina vêm priorizando a 
liberação de valores aos trabalhadores a fim de minimizar os impactos 
econômicos derivados da pandemia do Covid-19, e valores também estão 
sendo direcionados a entidades de saúde. 
Além de agilizar liberação de créditos trabalhistas, os magistrados do 
TRT-SC têm atuado no repasse de valores originados em ações civis 

------------------------ 
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ODS Relacionado 
Unidade de 
Implantação 

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

públicas a entidades que atuam na linha de frente do combate à 
pandemia. 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

TRT12 Matéria: TRT MOB - Lista de 
transmissão no WhatsApp 

2020 Instituições 
eficazes 

O objetivo da lista é passar em primeira mão informações de caráter 
urgente, de forma sucinta, sobre temas que mexem diretamente com o 
dia a dia do público interno: alteração em benefícios, problemas em 
sistemas informatizados, informações sobre pagamento, entre outros. 

------------------------ 
 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

TRT12 Matéria: "Passo a passo: 
Como disponibilizar o link de 
acesso à audiência pelo 
Google Meet" 

2020 Instituições 
eficazes 

As medidas de isolamento social contra a pandemia de Covid-19 
obrigaram empresas e órgãos públicos a reajustar suas rotinas, e uma 
das alternativas que mais têm sido utilizadas são as videoconferências. 
Na Justiça do Trabalho, a ferramenta Google Meet permite às varas seguir 
realizando as audiências com partes e advogados, mesmo de forma 
remota.  
O Serviço de Conciliação e Apoio às Atividades Judiciárias (Secaj) 
preparou um passo a passo de como agendar uma videoconferência 
usando o aplicativo e como compartilhar o link para a reunião. 

------------------------ 
 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

Sociedade Programa de Visitação Pública 
(PVP) do TRT-SC 

2020 Instituições 
eficazes 

Desde que foi criado há 19 anos, o Programa de Visitação Pública (PVP) 
do TRT-SC já recebeu estudantes do curso de Direito de todo o estado. 
Só entre 2010 e 2019, foram recebidos 6.206 alunos. No entanto, em 
função da pandemia do novo coronavírus, as visitas estão suspensas 
desde março deste ano.  
Até que as atividades presenciais sejam retomadas, acadêmicos e a 
comunidade em geral poderão conhecer o funcionamento da Justiça do 
Trabalho catarinense por meio de vídeos.   
Organizado pelo Serviço de Educação Corporativa (Seduc) do Tribunal, o 
Programa oferece a oportunidade de entender a tramitação processual 
de maneira simples, o funcionamento da estrutura administrativa do 
Tribunal e a importância da conciliação. 

------------------------ 
 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

Sociedade Matéria: TRT-SC doa 
equipamentos de informática 
ao município de São José 

2020 Instituições 
eficazes 

A doação compreende equipamentos fora de uso e atende a um pedido 
da prefeita Adeliana Dal Pont. Em ofício enviado ao Tribunal, a chefe do 
executivo explicou que os equipamentos são necessários para a 
fundação de um laboratório de informática na Secretaria de Segurança 
Pública do município. 
 
Em sua solicitação, a prefeita ressaltou que o material beneficiará a 
comunidade josefense e, em específico, o Setor de Planejamento de 
Educação, Cidadania e Mobilidade Urbana, através da disponibilização 

------------------------ 
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ODS Relacionado 
Unidade de 
Implantação 

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

de maior recurso tecnológico aos profissionais que lá atuam. A entrega 
dos bens ocorreu em 18 de fevereiro. 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

Sociedade Matéria: Corpo de Bombeiros 
recebe doação de veículo do 
TRT-SC 

2020 Instituições 
eficazes 

A presidente destacou que o Corpo de Bombeiros foi escolhido para 
receber o bem em razão da atividade desempenhada pela instituição. 
“Quem cuida da vida merece prioridade. Desejamos que o veículo seja 
útil nesse importante trabalho”, afirmou Lourdes Leiria. 
 
O comandante ressaltou que a doação possibilitará um melhor 
atendimento à sociedade, além de contribuir na questão da 
economicidade. “Não temos nenhuma viatura desse porte, então em vez 
de ter que usar várias menores para os deslocamentos, utilizaremos 
apenas a van”, explicou o coronel, complementando que a instituição se 
coloca à disposição do TRT-SC para futuras parcerias. 

------------------------ 
 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

Sociedade Portaria CR n. 1/2020: 
procedimento das audiências 
telepresenciais durante 
pandemia COVID-19 

2020 Instituições 
eficazes 

Estabelecer procedimentos a serem observados para a realização das 
audiências telepresenciais a serem realizadas nas Varas do Trabalho do 
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no período do Regime de 
Plantão Extraordinário definido nas Resoluções n. 313, 314 e 318/2020 
do CNJ e na Portaria Conjunta SEAP/GVP/SECOR n. 98/2020 do TRT da 
12ª Região. 

------------------------ 
 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

Sociedade Portaria CR n. 6/2020: 
procedimento remoto de 
atermação e atendimento 
virtual dos jurisdicionados 
não assistidos por advogado. 

2020 Instituições 
eficazes 

Estabelecer o procedimento de atermação de demandas de partes não 
assistidas por advogado pelo meio virtual, de forma não presencial. 

------------------------ 
 

 
 
 


