
                    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 

https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=10000&numeroAno=2020&
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=10357&numeroAno=2020&
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=10664&numeroAno=2020&&tab=tabFichaDetalhe
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ODS Relacionado 
Unidade de 
Implantação 

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

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 
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. 

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

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

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 
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 

2020 Instituições 
eficazes 

Estabelecer procedimentos a serem observados para a realização das 
audiências telepresenciais a serem realizadas nas Varas do Trabalho do 

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

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

telepresenciais durante 
pandemia COVID-19 

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. 

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

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

Foro 
Trabalhista 
de Brusque 

Criação do Espaço Cultural 
“JUSTIÇA À ARTE” 

2020 Social Criação do Espaço Cultural “JUSTIÇA À ARTE” destinado a exposições de 
artes plásticas, visuais e literárias de todos os gêneros, especialmente a 
pintura, desenho, litografia, fotografia, escultura, alegoria, artesanato, 
poesia, história, crônica e redação, além de material audiovisual e 
eventos diversos. 

PROAD 11463/2020 

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. 

2021 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 Recomendação CR n. 01/2021 
(PROAD 1480/2021) 
Atendimento e pautas 
preferenciais nos processos 
que envolvam parte em 

2021 Instituições 
eficazes 

Recomendar aos Juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª 
Região que, mediante previsão em portaria, estabeleçam atendimento 
preferencial e confiram prioridade no agendamento de pautas de   
audiência nos processos que envolvam pessoas portadoras de deficiência, 
idosos, gestantes e lactantes, crianças e adolescente, bem como os que 
versem sobre atos de discriminação por motivo de sexo, origem, raça, 

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

https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=11463&numeroAno=2020&
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=10592&numeroAno=2020&
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ODS Relacionado 
Unidade de 
Implantação 

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

situação de manifesta 
vulnerabilidade 

cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, 
idade e assédio sexual. 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

TRT12 Recomendação CR n. 02/2021 
(PROAD 1175/2021) 
Uso de meio remoto pelo 
Oficial de Justiça para 
averbação de penhora sobre 
imóveis 

2021 Instituições 
eficazes 

Recomendar a utilização pelos Oficiais de Justiça, não sendo possível a 
utilização do convênio firmado com a Associação dos Registradores 
Imobiliários de São Paulo (ARISP), do Sistema Malote Digital do Setor de 
Apoio à Gestão Administrativa do Foro e da Central de Mandados 
(SEGECEM), preferencialmente, ou das Varas do Trabalho, para solicitar 
a averbação da penhora que recair sobre bens imóveis ao Ofício de 
Registro de Imóveis. 
A solicitação deverá ser acompanhada do auto de penhora e do 
respectivo mandado ou da decisão que a ordenar. 
O comprovante de envio será anexado ao processo mediante termo nos 
autos. 
 

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

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

TRT12 Curso Acessibilidade e 
inclusão no atendimento 

2021 Instituições 
eficazes 

Capacitar os servidores acerca das dimensões da deficiência e da 
acessibilidade, no sentido que suas práticas profissionais contemplem as 
diferenças. 

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

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

TRT12 Palestra sobre audiência 
telepresencial acessível no 
Zoom 

2021 Instituições 
eficazes 

A plataforma Zoom é a ferramenta oficial para a realização de 
videoconferências, audiências e sessões telepresenciais de julgamento na 
Justiça do Trabalho. A partir de 24 de abril, ela será a única a ser utilizada 
no TRT-SC. A palestra irá orientar os usuários sobre como utilizá-la de 
maneira acessível, visando a minimizar o impacto causado pela pandemia 
de covid-19 nas atividades judiciais de pessoas com deficiência visual 
(cegos ou com baixa visão). 

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

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

TRT12 Cerimônia de Desligamento 2021 Instituições 
eficazes 

O Programa de Preparação para Aposentadoria realiza tradicionalmente 
a referida Cerimônia de Desligamento, que consiste em uma homenagem 
a magistrados e servidores aposentados por este Regional. Tal solenidade 
tem por objetivo valorizar magistrados e servidores pelos serviços 
prestados ao TRT 12ª Região, em um momento singular de homenagem 
e entrega de um certificado de agradecimento (o qual neste ano será 
enviado pelos correios), finalizando, assim, a elaboração desta 
importante etapa da vida, que é a aposentadoria. 

PROAD 4434/2021 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

TRT12 Galeria dos Corregedores do 
TRT da 12ª Região 

2021 Instituições 
eficazes 

Criação da Galeria de Corregedores do Tribunal Regional do Trabalho da 
12ª Região, em espaço do Memorial do TRT-SC, para acomodação de 
registro fotográfico dos Excelentíssimos Desembargadores do Trabalho 
eleitos para o cargo Corregedor, desde a desvinculação da Corregedoria 

PROAD 4687/2021 

https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=4434&numeroAno=2021&&tab=tabFichaDetalhe
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2021/4687/2%20-%20DOCUMENTO%20-%20Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20-%20Galeria%20de%20Corregedores%20do%20TRT12%C2%AA%20Regi%C3%A3o.pdf?idArquivo=1781804&
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ODS Relacionado 
Unidade de 
Implantação 

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

da Presidência em 1990 (Ato GP/DG 332/1990 – em razão da Resolução 
Administrativa n.º 023/1990). 
Considerando a importância do registro histórico da participação dos 
Desembargadores-Corregedores da Justiça do Trabalho da 12ª Região, 
com objetivo de expor e manter viva a memória histórica do regional. 
Alinhada com a Resolução n.º 316 do Conselho Nacional de Justiça, que 
instituiu o dia 10 de maio como o Dia da Memória do Poder Judiciário, 
que dispõe sobre o resgate da história do respectivo tribunal. 

ODS16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes 

TRT12 Campanha "Ergonomia e 
Qualidade de Vida no trabalho 
remoto" 
 

2021 Instituições 
eficazes 

No período de 12 de fevereiro a 12 de março de 2021 foi realizada uma 
pesquisa no TRT12 acerca dos efeitos da pandemia na nossa comunidade 
organizacional, considerando aspectos de saúde, do trabalho remoto e 
dos desafios da gestão. 
O propósito da pesquisa era conhecer melhor a realidade dos magistrados 
e servidores no contexto da pandemia, considerando a possibilidade de 
utilização destes dados para embasar e propor ações nas áreas de saúde, 
gestão de pessoas e teletrabalho. 
Dados da pesquisa mostram o relato de aumento de dores nos membros 
superiores (ombros, escápulas, braços, antebraços, cotovelos, punhos e 
mãos) e coluna, assim como dores nos olhos. Em relação à saúde mental, 
observa-se aumento da ansiedade, com dificuldade de manter o foco, 
muitos pensamentos simultâneos e, geralmente, dificuldade de dormir. 
Tendo em vista os dados obtidos com a pesquisa, pensou-se nesta 
campanha abrangendo questões relacionadas à ergonomia no trabalho 
remoto, além de orientações para gerenciamento do estresse, de modo 
a contribuir com a qualidade de vida no trabalho em tempos de 
pandemia. 

PROAD 4258/2021 

 

 

 

https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2021/4258/1%20-%20DOCUMENTO%20-%20Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o-%20ODS%202030.pdf?idArquivo=1775999&

