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ORIENTAÇÃO COLETIVA COGER Nº. 19, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 

Orienta os Membros e servidores da 
Defensoria Pública do Estado de Santa 
Catarina quanto ao manejo do Sistema de 
Automação Judiciária do Tribunal de 
Justiça do Estado de Santa Catarina – E-
PROC enquanto não estiver 
completamente instalado o Sistema de 
Automação da Defensoria Pública do 
Estado de Santa Catarina – SOLAR. 

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, de 02 de agosto de 2012, e: 

CONSIDERANDO a incumbência legal da Corregedoria-Geral da Defensoria 
Pública de orientar a atividade funcional de seus Membros, expedindo 
recomendações sobre matéria afeta à sua atribuição, nos termos do artigo 105, inciso 
IX e XI, da Lei Complementar federal nº. 80, de 12 de janeiro de 1994 e do artigo 14, 
incisos IX e XI, da Lei Complementar estadual nº. 575, de 02 de agosto de 2012; 

CONSIDERANDO que a qualidade e a eficiência do atendimento são direitos 
dos assistidos da Defensoria Pública (artigo 5º, II, da Lei Complementar estadual nº. 
575, de 02 de agosto de 2012); 

CONSIDERANDO a experiência prática aferida junto ao Ministério Público do 
Estado de Santa Catarina; 

CONSIDERANDO a necessidade de unificação de procedimentos verificadas 
a partir do Expediente Ordinário COGER nº1.100-2019; 

CONSIDERANDO a não implantação do Sistema Solar no âmbito de todos os 
Núcleos Regionais da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina; 

Resolve expedir a seguinte ORIENTAÇÃO COLETIVA: 

Art. 1º. Os processos remetidos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina 
por meio do Sistema E-PROC devem ser remetidos  ao perfil de procurador dos 
Defensores Públicos titulares dos órgãos de execução, conforme a divisão de 
atribuição estipulada pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de 
Santa Catarina. 

Art. 2º. Nas hipóteses de férias ou outros afastamentos, o Defensor Público 
responsável pela substituição deverá solicitar criação de perfil de analista junto ao 
perfil de procurador do Defensor Público titular do órgão de execução cujos serviços 
serão continuados. 

§ 1º. A solicitação que trata o caput deverá ser remetida ao Suporte do E-
PROC da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, por meio de envio de e-
mail ao endereço eprocsuporte@defensoria.sc.gov.br. 



 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Corregedoria-Geral 

 

Avenida Othon Gama D'Eça, Nº 622 - Ed. Luiz Carlos Brunet, CEP 88015-240, Florianópolis - Santa Catarina 
Fone: (48) 3665-6370; (48) 3665-6589 

 

§ 2º. Nas hipóteses de férias ou outros afastamentos não é devido ao 
Defensor Público titular do órgão de execução encaminhar ao perfil de procurador  de 
quem realizar substituição ou outra forma de continuação do serviço público os 
processos em trâmite no E-PROC. 

Art. 3º. O Defensor Público que se enquadrar na hipótese descrita  no artigo 
2º desta Orientação Coletiva deverá realizar o devido peticionamento por meio do 
perfil de procurador quando não for possível assim o fazer pelo perfil de analista. 

Art. 4º. O Defensor Público que se enquadrar na hipótese descrita no art. 2º 
desta Orientação Coletiva deverá acusar ciência por meio de petição ou cota. 

Parágrafo único. O ato previsto no caput pode ser delegado à assessoria para 
que com o próprio perfil de analista certifique, por meio da opção “informação”, nos 
autos digitais o recebimento da intimação. 

Art. 5º. No caso de órgãos de execução vacantes, a GETI deverá criar perfil 
próprio para centralizar as intimações na forma do artigo 2º desta Orientação Coletiva, 
aplicando-se o disposto nos artigos 3º e 4º desta Orientação Coletiva. 

Art. 6º. Na hipótese em que um Defensor Público protocolizar petição de 
processo cuja unidade jurisdicional seja de atribuição de outro órgão de execução 
deve ocorrer o substabelecimento ao Defensor Público titular do órgão, 
independentemente de afastamento.  

Art. 7º. Na utilização do Sistema E-PROC, sempre que possível, os 
Defensores Públicos deverão cadastrar a Defensoria Pública do Estado de Santa 
Catarina como interessada nos processos. 

Art. 8º. Na hipótese de um Defensor Público ser cadastrado em processo no 
E-PROC em que inexiste órgão de execução com atribuição para atuação, aquele 
deve ser encaminhado ao perfil de procurador de quem exerce o cargo de  Defensor 
Público-Geral, bem como deve comunicar o ato por e-mail ao Suporte do E-Proc desta 
Instituição. 

Art. 9º. Na hipótese de um Defensor Público ser cadastrado em processo no 
E-PROC cuja atribuição é de outro órgão de execução da Defensoria Pública do 
Estado de Santa Catarina, aquele deve ser encaminhado ao perfil de procurador do 
Defensor Público titular do órgão de execução, bem como deve ser encaminhado e-
mail ao endereço eletrônico do órgão de execução. 

Art. 10. Respeitadas as regras de segredo de justiça aplicadas a partes 
distintas, sempre que necessário para o atendimento da atribuição de um órgão de 
execução, é possível que um Defensor Público solicite o cadastramento de perfil de 
analista  ao perfil de procurador de um Defensor Público titular de órgão de execução 
a fim de se obter acesso a autos que possam servir como mecanismo de tutela de 
direitos de assistidos. 

Art. 11. Os processos que ao tempo da remessa da presente orientação 
coletiva não estejam sob a égide do perfil de procurador do titular do órgão de 
execução com atribuição para tanto deverão ser encaminhados a esse no prazo de 5 
dias. 
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§1º. No mesmo período do caput, os Defensores Públicos que exercerem 
substituição ou outra forma de continuação do serviço público de assistência jurídica 
em um órgão de execução deverão proceder ao disposto no artigo 2º desta Orientação 
Coletiva. 

§2º. No mesmo período do caput, a Gerência de Tecnologia da Informação 
(GETI) deverá providenciar a criação de um perfil para os órgãos de execução que 
estiverem vacantes. 

Art. 12. Esta Orientação Coletiva poderá ser revista em caso de customização 
do E-PROC que atenda os interesses da Defensoria Pública do Estado de Santa 
Catarina, bem como deverá ser revista no caso de implantação do Sistema de 
Automação Solar no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. 

Art. 13. Esta Orientação Coletiva deverá ser remetida aos integrantes da 
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina mediante Memorando-Circular, 
dispensada a publicação no Diário Oficial Eletrônico. 

 

Gabinete da Corregedoria-Geral, em Florianópolis, aos 26 dias de março de 
2020. 

 

 

Thiago Burlani Neves 
Corregedor-Geral 
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