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ORIENTAÇÃO COLETIVA COGER Nº 15/2019, DE 6 DE SETEMBRO DE 2019.  

Orienta os membros da Defensoria Pública 
a respeito do encaminhamento dos 
indivíduos em liberdade provisória 
provenientes das audiências de custódia, 
dos que cumprem medidas cautelares, ou 
daqueles que cumprem prestação de 
serviços à comunidade e medidas 
educativas a uma das Centrais de Penas e 
Medidas Alternativas instaladas no Estado 
de Santa Catarina. 

A CORREGEDORIA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 14, Incisos IX e 
XI, da Lei Complementar nº 575, e considerando: 

a) a importância do encaminhamento dos indivíduos em liberdade provisória 
provenientes das audiências de custódia, dos que cumprem medidas cautelares, ou 
daqueles que cumprem prestação de serviços à comunidade e medidas educativas; 

b) que as pessoas assistidas pela Defensoria Pública são vulneráveis, 
devendo-lhes conferir assistência jurídica e o devido encaminhamento, quando for o 
caso, aos órgãos públicos ou programas sociais; 

c) o Decreto Estadual nº 1.012 de 5 de junho de 2012; e  

d) solicitação do Programa Justiça Presente capitaneado pelo Conselho 
Nacional de Justiça, conforme o Expediente Ordinário COGER nº 900/2019 

 

resolve expedir a seguinte ORIENTAÇÃO COLETIVA:    

 

Art. 1º. Os membros da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina 
devem, sempre que entenderem pertinente, ao final da audiência de custódia, orientar 
e encaminhar os assistidos postos em liberdade provisória a uma das Centrais de 
Penas e Medidas Alternativas instaladas no Estado de Santa Catarina. 

Parágrafo único. O encaminhamento a Central de Penas e Medidas 
Alternativas também poderá, conforme o caso, ser feito quando o assistido estiver 
cumprindo medidas cautelares ou prestação de serviços à comunidade e medidas 
educativas. 

Art. 2º. Não existindo Central de Penas e Medidas Alternativas instalada na 
comarca, o Defensor Público deverá, quando entender cabível, enviar notícia de fato 
à Defensoria Pública com atribuição para que sejam adotadas as medidas cabíveis 
para a respectiva instalação nos moldes do Decreto Estadual nº 1012-2012. 

Art. 3º. Será disponibilizado, via Memorando-Circular, dispensada a 
publicação em veículo oficial, relatório elaborado pela Coordenadoria Estadual do 
Programa Justiça Presente com informações sobre as atividades e finalidades das 
Centrais de Penas e Medidas Alternativas. 
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Art. 4º. Esta Orientação Coletiva deverá ser remetida aos membros da 
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina mediante Memorando-Circular, 
dispensada a publicação no Diário Oficial Eletrônico. 

Gabinete do Corregedor-Geral, em Florianópolis, aos 6 de setembro de 2019. 

 

 

THIAGO BURLANI NEVES 
Corregedor-Geral 
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