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ORIENTAÇÃO COLETIVA COGER Nº 21, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022. 

Orienta os membros da Defensoria Pública 
do Estado de Santa Catarina quanto às 
formas de atendimento ao público e ao 
comparecimento nas dependências de 
lotação funcional. 

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 Estadual 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, nos termos do artigo 105, inciso IX e XI, da Lei Complementar 
Federal nº 80/1994 e do artigo 14, incisos IX e XI, da Lei Complementar Estadual nº 
575/2012; 

CONSIDERANDO que a qualidade e a eficiência do atendimento são direitos 
dos assistidos e, consequentemente, obrigações dos integrantes da Defensoria 
Pública (art. 5º, II, da LCE nº 575/2012); 

CONSIDERANDO que parcela significativa do público alvo da Defensoria 
Pública, em razão de baixa escolaridade, apresenta relevante dificuldade de 
compreensão da linguagem escrita; 

CONSIDERANDO que é dever dos membros da Defensoria Pública residir na 
localidade onde exercem suas funções (art. 47, I, da LCE nº 575/2012), atender as 
partes e os interessados (art. 22, §1º, I, da LCE nº 575/2012) e manter assiduidade e 
frequência em sua unidade de lotação (art. 9ª, XXII, do Código de Ética – Res. 
CSDPESC n. 14/2013); 

CONSIDERANDO que a inexistência de ponto (flexibilidade de horário) não 
pressupõe a desnecessidade de comparecimento à unidade de lotação; 

CONSIDERANDO que o Ato Conjunto DPG/COGER n. 15/2021, e suas 
alterações posteriores, estabeleceu o retorno das atividades presenciais no âmbito da 
Defensoria Pública; 

CONSIDERANDO que, passado o período de exceção (suspensão das 
atividades presenciais em razão da Pandemia), é preciso readequar e regularizar as 
atividades institucionais; 

Resolve expedir a seguinte ORIENTAÇÃO COLETIVA: 

Art. 1º. O atendimento ao usuário/assistido deve ser realizado, 
prioritariamente, de forma presencial. 

Art. 2º. É permitida a realização de atendimento por meio virtual à escolha ou 
mediante concordância do usuário/assistido. 

§1º. Caso solicitado pelo usuário/assistido, deve-se prontamente realizar o 
atendimento presencial ou agendá-lo para a data mais próxima disponível e 
compatível com a urgência. 
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§2º. Os meios virtuais devem ser utilizados, desde que o usuário/assistido 
tenha acesso, nesta ordem de preferência: videochamada, chamada telefônica, 
aplicativos de mensagem instantânea e e-mail. 

§3º. No curso de atendimento virtual em linguagem escrita, se reiterada a 
orientação prestada e, ainda assim, não compreendida pelo usuário/assistido, deve-
se realizar o atendimento presencial. 

Art. 3º. Compete ao membro da Instituição, chefia imediata, orientar e 
supervisionar a equipe subordinada (servidores e estagiários) para garantir a 
adequação dos atendimentos delegados. 

Art. 4º. O membro da Instituição deve manter assiduidade e frequência em 
sua unidade de lotação. 

§1º. Considera-se assiduidade e frequência o comparecimento à unidade de 
lotação em, pelo menos, três dias na semana. 

§2º. O comparecimento nos demais dias é dispensado para a realização de 
atividades institucionais externas (audiências, visitas a unidades prisionais ou de 
acolhimento, reuniões e eventos institucionais, etc.). 

Art. 5º. O cumprimento desta orientação será fiscalizado por meio de 
correições e inspeções, ordinárias ou extraordinárias. 

Art. 6º. Esta Orientação Coletiva deverá ser remetida aos membros da 
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina mediante Memorando-Circular, com 
cópia do Código de Ética da Instituição, dispensada a publicação no Diário Oficial 
Eletrônico. 

Florianópolis, aos 03 dias de fevereiro de 2022. 

 

 

Adauto Felipe Colombo 
Corregedor-Geral 

 
 
 

Glenda Rose Gonçalves Chaves 
Subcorregedora-Geral 
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