
Promotorias da Capital. Feita tal indispensável consideração,
com relação ao mérito da discussão, constata-se que do rol das
Promotorias disponíveis há um único cargo fora da Capital, a 6ª
Promotoria de Justiça de Itaquaquecetuba, com as seguintes
atribuições: a) Inquéritos Policiais e Processos de finais 0 a 7 da
1ª Vara Criminal, com exceção dos feitos de competência do
Tribunal do Júri; b) Termos Circunstanciados de finais 0 a 5 da
1ª Vara Criminal; c) Corregedoria da Polícia Judiciária, nos fei-
tos de finais pares; d) atendimento ao público. Destarte, no que
se refere à inconveniência da atribuição criminal ao representa-
do, lembro que seus próprios pares, por ocasião de seu retorno
às atividades funcionais, cuidaram de preservá-lo, redistribuin-
do internamente suas atribuições e limitando sua atuação aos
procedimentos em curso perante a Vara das Execuções
Criminais. Neste passo, já definida a sua remoção compulsória,
penso que a Administração Superior do MP igualmente deva
estar atenta a tal circunstância, evitando a definição de uma
Promotoria de Justiça com atribuições criminais. É por isso que
voto pela remoção compulsória do representado para o cargo
de 2° PJ Cível do Tatuapé”; Doutor Luís Daniel: “Havendo este
Conselho entendido que, inviabilizada a permanência do repre-
sentado na comarca em que é titular, deveria ele ser de lá remo-
vido compulsoriamente, impõe-se agora, recurso já não caben-
do contra tal decisão, proceder-se à indicação do cargo para o
qual ele deve ser transferido. Penso que o mais adequado é que
tal se dê, excluídas as opções do 6º PJ de Itaquaquecetuba, 3º
PJ Criminal da Lapa, 3º PJ do III Tribunal do Júri, 4º PJ Militar,
2º PJ Criminal de Santana e 1º PJ Criminal de Santo Amaro,
pelas razões apontadas pelo Conselheiro Viegas em sua mani-
festação por ocasião da última reunião havida (inconveniência,
já que lhes são afetas atribuições criminais), no cargo do 2º PJ
Cível do Tatuapé, com preferência em relação aos dois únicos
outros disponíveis (2º PJ do Consumidor e 2º PJ Cível de
Santana), também pela circunstância de haver sido o primeiro
deles a se vagar (originou-se da promoção da Doutora Maria
Trindade Cardoso de Mello, em 20/09/2008)”. Procedeu-se,
então, à votação, dando-se por impedido também o Doutor
Mario Papaterra, sendo indicada para a remoção, por votação
da maioria (8 votos, dos Conselheiros Pedro Franco, Eloisa
Arruda, Ana Margarida, Paulo Amaral, Tiago Zarif, Nelson
Gonzaga, Luís Daniel e Fernando Grella), a vaga do 2º PJ Cível
do Tatuapé, disso discordando a Doutora Marisa Dissinger,
como já havia sustentado quando da discussão, conforme con-
signado antes. 5) Cargos Vagos - Definição de forma e critério
para provimento de cargos vagos nas entrâncias inicial, inter-
mediária e final – Iniciou-se a discussão e votação pelos cargos
de entrância final da Capital, havendo consenso quanto a que
o provimento de todos eles deveria dar-se por remoção, ante
expressa disposição legal (LOEMP, art. 152), por se tratarem,
sem exceção, de cargos integrantes de Promotorias. Então, com
a definição também do critério a ser observado, decidiu-se
como segue: 2º PJ do Consumidor – remoção antigüidade
(divergiram tão-somente os Conselheiros João Viegas, Mario
Papaterra e Marisa Dissinger, que votaram remoção mereci-
mento); 4º PJ Militar – remoção merecimento (v.u.); 3º PJ
Criminal da Lapa – remoção antigüidade (divergiram tão-
somente os Conselheiros João Viegas, Mario Papaterra e
Marisa Dissinger, que votaram remoção merecimento); 2º PJ
Cível de Santana – remoção merecimento (divergiram tão-
somente os Conselheiros João Viegas, Mario Papaterra e
Marisa Dissinger, que votaram remoção antigüidade); 2º PJ
Criminal de Santana – remoção antigüidade (v.u.); 3º PJ do III
Tribunal do Júri – remoção merecimento (v.u.); 1º PJ Criminal de
Santo Amaro – remoção merecimento (divergiram tão-somente
os Conselheiros João Viegas, Mario Papaterra e Marisa
Dissinger, que votaram remoção antigüidade). Seguiu-se com a
definição quanto ao único cargo de entrância final no interior,
com o resultado que se vê adiante: 6º PJ de Itaquaquecetuba –
promoção antigüidade (v.u.). Em continuação, foram examina-
dos os cargos de entrância intermediária, quanto a eles deci-
dindo-se como segue consignado: 4º PJ de Brás Cubas – remo-
ção merecimento (divergiram tão-somente os Conselheiros
João Viegas, Mario Papaterra e Marisa Dissinger, que votaram
promoção antigüidade); 1º PJ de Tatuí – remoção antigüidade
(divergiram tão-somente os Conselheiros João Viegas, Mario
Papaterra e Marisa Dissinger, que votaram promoção mereci-
mento); 2º PJ de Ubatuba – promoção merecimento (v.u.). Por
fim, procedeu-se à definição da forma e critério para provimen-
to dos cargos de entrância inicial, alcançando-se os seguintes
resultados: PJ de Rosana – promoção merecimento (v.u.); PJ de
Teodoro Sampaio – promoção antigüidade (v.u.). Pelos
Conselheiros João Viegas, Mario Papaterra e Marisa Dissinger
foi dito que seus votos foram orientados pelos critérios ante-
riormente adotados para provimento dos mesmos cargos ou de
outros cargos nas mesmas comarcas, com vistas à garantia da
alternância. Quanto aos demais, a justificativa foi atribuída aos
resultados alcançados com as manifestações prévias, avaliadas
a partir de critérios objetivos, já de todos conhecidos. 6) Pt. nº
141.548/08 – Requerimento enviado pelas Doutoras Luciana
Marques Figueira de Santana, 5ª Promotora de Justiça
Substituta da 47ª CJ (Taubaté), e Cátia Aparecida de Sousa
Módolo, 3ª Promotora de Justiça Substituta da 45ª CJ (Mogi das
Cruzes), solicitando permuta de seus cargos, com o prazo para
eventuais impugnações já expirado, sem nenhuma manifesta-
ção – Aprovaram (v.u.). 7) Pt. nº 72.209/08 – Interessado:
Doutor Augusto Eduardo de Souza Rossini, 2º Promotor de
Justiça do III Tribunal do Júri. Assunto: Relatório final das ativi-
dades desenvolvidas no curso “Direitos de Propriedade
Intelectuais”, realizado no Centro de Treinamento da ILEA, em
Lima, no Peru – Acolheram o voto da Conselheira Relatora,
Doutora Ana Margarida, aprovando o relatório apresentado
(v.u.). 8) Pt. nº 122.016/08 – Interessado: Doutor Fábio
Ramazzini Bechara, 5º Promotor de Justiça de Guarulhos.
Assunto: Relatório de atividades referente ao Seminário
Preparatório para o XVIII Congresso Internacional de Direito
Penal, ocorrido em Pula, na Croácia – Acolheram o voto da
Conselheira Relatora, Doutora Ana Margarida, aprovando o
relatório apresentado (v.u.), lembrando o Doutor João Viegas
da conveniência de se cobrar do interessado a comprovação da
inscrição. 9) Pt. nº 144.167/08 - Of. nº 208/08, enviado pelo
Doutor José Luiz Abrantes, Procurador de Justiça e Secretário-
Executivo da Procuradoria de Justiça Cível, encaminhando
cópia da ata da reunião ordinária realizada em 13.11.08 –
Tomaram ciência, determinando o arquivamento. 10) Pt. nº
144.361/08 - Ofício enviado pelo Doutor Fernando de Andrade
Martins, 7º Promotor de Justiça de Franca, dando conhecimen-
to do conflito de atribuições por ele suscitado – Tomaram ciên-
cia, determinando o arquivamento. 11) Pt. nº 142.024/08 -
Ofício enviado pela Doutora Annelise Monteiro Steigleder,
Promotora de Justiça e Vice-Presidente da Fundação Escola
Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul – FMP,
informando sobre as atividades da fundação na organização de
concursos – Tomaram ciência, determinando o arquivamento.
12) Pt. nº 131.707/08 – Requerimento enviado pelo Senhor
Valter Vitolo Arantes, solicitando a revisão da promoção de
arquivamento do I.C. nº 23/02, de São José do Rio Preto, aqui
protocolado sob nº 112.538/02, e julgado pelo Colegiado em
reunião de 01.04.03 – Deliberaram pelo encaminhamento à
Promotoria de origem, com vistas ao exame quanto a eventuais
novas provas. 13) Pts. nºs 137.619/08 e 143.200/08 –
Requerimentos enviados por Luciana Lima Bispo, solicitando
que seja acatado o pedido de revisão dos autos do processo
583.03.2008.121817-0 – Interdição – Tendo em vista não estar
a decisão sujeita a revisão pelo CSMP, tampouco se vislumbrar
evidência de descumprimento de dever funcional, deliberaram
pelo arquivamento, sem outras providências. 14) Pt. nº
142.311/08 – Of. nº 1280/08, enviado pela Doutora Sandra
Lúcia Garcia Massud, 2ª Promotora de Justiça de Poá, encami-
nhando cópias das iniciais de ações civis públicas ajuizadas pela
Promotoria no período de 2004 até novembro de 2008 –
Tomaram ciência, determinando o arquivamento. 15) Pt. nº
142.456/08 – Of. nº 169/08, enviado pela Doutora Roseny

Zanetta Barbosa, 1ª Promotora de Justiça de Pederneiras, enca-
minhando cópia da portaria de instauração do inquérito civil nº
04/08 – Tomaram ciência, determinando o arquivamento. 16)
Pt. nº 142.953/08 - Of. nº 183/08, enviado pelo Doutor Sérgio
Domingos de Oliveira, 9º Promotor de Justiça de São Carlos,
encaminhando cópia da portaria de instauração do inquérito
civil nº 91/08 – Tomaram ciência, determinando o arquivamen-
to. 17) Pt. nº 143.976/08 – Ofício enviado pelo Doutor
Guilherme Sampaio Sevilha Martins, Promotor de Justiça de
Regente Feijó, encaminhando cópia da portaria de instauração
do inquérito civil nº 19/08 – Tomaram ciência, determinando o
arquivamento. 18) Pt. nº 143.974/08 - Of. nº 507/08 enviado
pelo Doutor Tiago Oliveira Prates da Fonseca, 1º Promotor de
Justiça de Cruzeiro, comunicando que foi ajuizada Ação de
Execução de Termo de Ajustamento de Conduta em face de
José Ferreira de Matos – Tomaram ciência, determinando o
arquivamento, com anotações. 19) Pt. nº 142.444/08 – Ofício
enviado pelo Doutor Gercino Gerson Gomes Neto, Procurador-
Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, agra-
decendo ao Colegiado, e em especial ao Doutor Nelson
Gonzaga de Oliveira, os votos de congratulações consignados
em ata – Tomaram ciência, determinando o arquivamento. 20)
Pt. nº 131.978/08 – Relatório apresentado pelo Doutor William
Terra de Oliveira, 95º Promotor de Justiça Criminal, a respeito
do afastamento que lhe foi autorizado no período de 20 a 24 de
outubro p.p., para participar de Programa de Investigação
Científica, denominado “Controle do Financiamento ao
Terrorismo: prevenção e sanção da Lavagem de Capitais e sua
incidência no sistema bancário”, promovido pelo Ministério de
Educação e Ciência da Espanha, em Valencia – Acolheram o
voto do Conselheiro Relator, Doutor Tiago Zarif, aprovando o
relatório e determinando o encaminhamento dele à biblioteca,
para eventual consulta. 21) Estagiários - Com acolhimento dos
pareceres apresentados pelo Senhor Secretário, que em todos
eles atuou como Relator, foram apreciados os seguintes pedi-
dos formulados por estagiários, deliberando-se como vai espe-
cificado: a) pedidos de transferência deferidos: Allan
Domingues Barreiros de Castro (Pt. nº 139.416/08); José Carlos
Tadeu Lopes (Pt. nº 139.417/08); Creusa Aparecida Simões (Pt.
nº 139.857/08). – VI – SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO DE
INQUÉRITOS CIVIS, PEÇAS DE INFORMAÇÃO E EXPEDIENTES
CONEXOS – Dando continuidade aos trabalhos, procedeu-se ao
julgamento dos inquéritos civis, peças de informação e expe-
dientes conexos pautados, então sendo julgados 8 (oito) deles
pelo Pleno e 189 (cento e oitenta e nove) pelas Turmas (64 pela
1ª Turma e 125 pela 2ª Turma), alcançando-se em tais julga-
mentos, num total de 197 (cento e noventa e sete), os resulta-
dos especificados no aviso respectivo, que, publicado e arqui-
vado em pasta própria, faz parte integrante desta. VII – ENCER-
RAMENTO – Finalmente, sendo 17h00min, encerrou-se a reu-
nião, lembrando que a próxima está marcada para o dia
09/12/2008 p.f., a partir das 13h30min. Nada mais havendo a
relatar, eu, Luís Daniel Pereira Cintra, Secretário do Conselho,
lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais
membros do Conselho Superior do Ministério Público.

1) A ata está sendo publicada por extrato, de conformida-
de com o que preceituam a Lei Orgânica Nacional (art. 15, § 1º),
a Lei Orgânica Estadual (art. 35, § 3º) e o RICSMP (art. 14, XII,
1, art. 15, II e XII, 1 e art. 43, § 1º).

2) Os resumos das manifestações dos Conselheiros foram
elaborados por eles próprios, de conformidade com o que foi
deliberado pelo CSMP, em sua reunião do dia 22/01/2008.

3) A íntegra da ata será disponibilizada no site do
Ministério Público, na área de acesso reservado aos seus mem-
bros.

DIRETORIA GERAL
Portaria do Diretor-Geral em Exercício de 12-12-2008
Concedendo, a Roberto Calderaro, RG. 2.952.056,

Procurador de Justiça, com fundamento no art. 211 da L.C.
734/93, 3 meses de licença-prêmio, referentes ao período de
7/12/2003 a 4/12/2008.

Despacho do Diretor-Geral de 12/12/08
Processo nº: 438/2008 – DG/MP
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assunto: Contratação de empresa especializada para for-

necimento de combustíveis para atender as necessidades da
Instituição.

Em face dos elementos constantes dos autos, com funda-
mento nos incisos VI e VII do artigo 2º do Ato nº 045/2003-PGJ,
de 15 de maio de 2003, no item 1 da alínea “b” do inciso III do
artigo 75 da Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de
1993, Homologo, nos termos do inciso XXII do artigo 4º da Lei
Federal nº 10.520/02, os atos proferidos pelo Pregoeiro no
Pregão nº 037/2008, em conformidade com a Ata de Sessão
Pública de fls. 454/460, destes autos, a favor de Rede Sol Fuel
Distribuidora Ltda, para os itens 01, 02 e 03;

A interessada fica convocada, a partir da data da publica-
ção desta decisão, a assinar o instrumento contratual na
Assessoria Técnica da Diretoria Geral, situada no 6º andar do
Edifício-Sede desta Instituição, nos termos e condições cons-
tantes do item XIII do Edital, munida dos documentos necessá-
rios e da garantia devida.

Despacho do Diretor Geral
Processo nº 586/03 - Contrato nº 000790/03
Contratante - Ministério Público do Estado de São Paulo
Contratada - Bakmar Eletrônica Ltda.
Adequação da Cláusula 6ª, item 6.2 do contrato em epí-

grafe que passa a ter a seguinte redação: “6.2 Findo o prazo
acima, por expressa vontade das partes, manifestada neste ato,
nos termos do inciso II, do Artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93,
o presente Termo prorrogar-se-á automaticamente por períodos
iguais e sucessivos até a data de 30 de novembro de 2008, per-
fazendo-se 5 anos, salvo se, com antecedência de 90 dias do
seu término, ou de cada uma de suas prorrogações, qualquer
das partes denunciá-lo, por escrito: o CONTRATANTE, por ofício
assinado por autoridade competente, a CONTRATADA, median-
te correspondência protocolada na Área de Comunicações
Administrativas do CONTRATANTE, situada na Rua Riachuelo,
115, Térreo.”

Republique-se por incorreção.
Despacho do Diretor Geral
Primeiro Termo de Aditamento
Processo nº 343/07 Apartado 02 - Contrato nº 001163/07
Contratante - Ministério Público do Estado de São Paulo
Contratados - Conserv Engenharia e Serviços Gerais Ltda.
Contratante e Contratada acordam em firmar o presente

termo de Aditamento nas condições a seguir: Alteração da
metragem do endereço da PJ de Garça a partir de 13 de agos-
to de 2008 conforme relação anexa a este termo. O valor total
pactuado no contrato original fica aumentado em R$ 828,76.
Para garantia fiel e exato cumprimento de todas as obrigações
contratuais, a contratada depositou junto ao contratante a
importância de R$ 41,44.

CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
Portarias da Diretora de 12-12-2008
Exonerando, nos termos do art. 58, I, § 1º, item 1, da L.C.

180/78, a pedido e a partir de 12/12/2008, Remi Carvalho de
Sousa, RG. 21.966.754-8, do cargo de Auxiliar de Promotoria,
da E.V.N.E., do SQC-III-QMP, em virtude de ter sido nomeado
para outro cargo público;

Concedendo, às Oficiais de Promotoria, o 4º adicional por
tempo de serviço, a que se refere o art. 10, I, da L.C. 718/93, a
partir de:

31/10/2008, Silvia Aparecida Thibes Moreira, RG.
16.146.155-4; 18/11/2008, Maria Rosa Meneses Ferreira
Rodrigues, RG. 18.469.398-6;

Declarando competir, a partir das datas, mais a sexta-parte
dos vencimentos, prevista no art. 129, da Constituição Estadual
de 1989, às Oficiais de Promotoria, do SQC-III-QMP:

31/10/2008, Silvia Aparecida Thibes Moreira, RG.
16.146.155-4; 18/11/2008, Maria Rosa Meneses Ferreira
Rodrigues, RG. 18.469.398-6;

Despacho da Diretora de 12-12-2008
Autorizando, as reti-ratificações dos 1º, 2º e 3º adicionais

por tempo de serviço, a Silvia Aparecida Thibes Moreira, RG.
16.146.155-4, Oficial de Promotoria, do SQC-III-QMP, os quais
passam a vigorar a partir de 27/3/93, 5/5/98 a 14/10/2003, e
não como constou nos D.Os. de 4/8/93, 15/5/98 e 19/10/2005,
respectivamente.

Área Regional da Capital
Retificação do DO de 3-12-2008
Nos Despachos da Diretora de 4-11-2008, Deferindo o

pedido do gozo de licença-prêmio Exclua-se: Maria Célia
Virginio Oliveira, RG. 7.362.708, Oficial de Promotoria, proto-
colado sob nº 133835/08.

Área Regional de Taubaté
Despacho da Diretora de 13-11-2008
Autorizando, o pedido do gozo de licença-prêmio de Edson

Aparecido Barbosa, RG. 17.214.784, Oficial de Promotoria, pro-
tocolado sob nº 138524/08, tornando sem efeito o protocolado
127145/08, publicado no D.O. de 1/11/2008.

Área Regional de Santos
Despacho do Diretor de 10-12-2008
Prorrogando, termos do art. 52, § 1º, da Lei 10261/68, e à

vista do requerimento apresentado por Ana Cristina Gonçalves
Tinelli, RG. 20.683.458-5, nomeada para o cargo de Oficial de
Promotoria, conforme publicação no D.O. de 19/11/2008, o
prazo para posse no referido cargo por mais 15 dias.

Defensoria Pública
do Estado
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL 
DO ESTADO

Atos da Defensora Pública-Geral do Estado
De 28-11-2008
Considerando o ato de 24-11-2008, publicado no D.O. de

25-11-2008, que regulamentou a participação de defensores
públicos na semana de conciliação, ficam convocados extraor-
dinariamente os seguintes defensores públicos para atuação na
semana de conciliação do Foro Regional da Penha, por atuação
em área afeta ao tema objeto de convocação:

Dia 01/12/2008 - Marcia Harumi Kobuti
Dia 03/12/2008 - Mike Kuiz Sella Costa
Dia 04/12/2008 - Marcia Harumi Kobuti
Dia 05/12/2008 - Sergio Wagner Locatelli
De 11-12-2008
Cessando a designação:
de Thais Helena Costa Nader, RG 30.331.598-2, Defensor

Público do Estado, Nível I, para exercer as atribuições adminis-
trativas atinentes à função de Coordenador Auxiliar da DPE -
Regional Leste na Unidade de São Miguel Paulista, e faz cessar
a gratificação de 10%, sobre o valor da referência do cargo de
Defensor Público nível I, prevista no artigo 3º, inciso, XIII da
Deliberação CSDP 18, de 11-11-2006, com nova redação dada
pela Deliberação CSDP 44, de 26-6-2007, a partir de
02/01/2009;

de Bruno Diaz Napolitano, RG 32.268.763-9, Defensor
Público do Estado, Nível II, para atuar como Subouvidor da DPE
- Regional Leste na Unidade de São Miguel Paulista, e faz ces-
sar a gratificação de 10%, sobre o valor da referência do cargo
de Defensor Público Nível I, nos termos do artigo 3º, inciso XV,
da Deliberação CSDP 18, de 11-8-2006, com nova redação dada
pela Deliberação CSDP 55, de 11-1-2008, a partir de
02/01/2009.

Designando:
a partir de 02/01/2009, Benno Buchman, RG 27391211-2,

Defensor Público do Estado, Nível I, para atuar como
Subouvidor da DPE - Regional Leste na Unidade de São Miguel
Paulista, fazendo jus a gratificação de 10%, sobre o valor da
referência do cargo de Defensor Público, Nível I, nos termos do
artigo 3º, inciso XV, da Deliberação CSDP 18, de 11-8-2006,
com nova redação dada pela Deliberação CSDP 55, de 11-1-
2008;

a partir de 02/01/2009, Bruno Diaz Napolitano, RG
32.268.763-9, Defensor Público do Estado, Nível II, para exer-
cer, as atribuições administrativas atinentes à função de
Coordenador Auxiliar da DPE - Regional Leste na Unidade de
São Miguel Paulista, fazendo jus à gratificação de 10%, sobre o
valor da referência do cargo de Defensor Público, Nível I, pre-
vista no artigo 3º, inciso XIII, da Deliberação CSDP 18, de 11-8-
2006, com nova redação dada pela Deliberação CSDP 44, de
26-6-2007.

De 12-12-2008
Indeferindo o pedido de gratificação pelo exercício de ati-

vidade extraordinária, no período de 04 a 05/09/2008, do
Defensor Público Tiago Fensterseifer, RG 70.473.997-25, nos
termos da Nota Técnica do Coordenador-Auxiliar da CGA e da
manifestação da Defensora Pública-Geral do Estado.

Concedendo:
com fundamento no artigo 67, § 1°, item 3, alínea “n”, do

Ato Normativo DPG 3, de 17/4/2006, e nos termos da
Deliberação CSDP 22, de 24/10/2006, a gratificação de serviço
em condições de especial dificuldade decorrente da localização
ou da natureza do serviço, nos termos do artigo 3º, inciso VI,
artigo 4° e artigo 8°, § 4º, ambos da Deliberação CSDP 18, de
11/8/2006, equivalente a 10% sobre o valor da referência do
cargo de Defensor Público, Nível I, da Tabela III do SQCD, Escala
de Vencimentos-Efetivo, do Subanexo 2, ref. 2, aos seguintes
Defensores Públicos:

Yanko Oliveira Carvalho Bruno, RG 21.543.415-8, Defensor
Público do Estado Nível II, no período de 7/10/2008 a
31/10/2008;

Yanko Oliveira Carvalho Bruno, RG 21.543.415-8, Defensor
Público do Estado Nível II, no período de 7/10/2008 a
3/11/2008;

com fundamento no artigo 67, § 1°, item 3, alínea “n”, do
Ato Normativo DPG 3, de 17/4/2006, e nos termos da
Deliberação CSDP 22, de 24/10/2006, a gratificação de serviço
em condições de especial dificuldade decorrente da localização
ou da natureza do serviço, nos termos do artigo 3º, inciso VI,
artigo 4° e artigo 8°, § 4º, ambos da Deliberação CSDP 18, de
11/8/2006, equivalente a 15% sobre o valor da referência do
cargo de Defensor Público, Nível I, da Tabela III do SQCD, Escala
de Vencimentos-Efetivo, do Subanexo 2, ref. 2, aos seguintes
Defensores Públicos:

Paulo Fernando Esteves de Alvarenga II, RG 8.516.209-7,
Defensor Público do Estado, Nível I, no período de 2/6/2008 a
16/6/2008 e 18/8/2008 a 1/9/2008.

Considerando o ato de 10-12-2008, publicado no D.O. de
11-12-2008, que regulamentou a participação de Defensores
Públicos no evento “Santo Amaro Ação Total”, a realizar-se no
dia 13-12-2008:

1 - Comunico que, tendo em vista que o número de inscri-
ções ultrapassou o número de vagas disponíveis, foi realizado
sorteio na presença da funcionária Fabiana Chirelli Araujo,
observando-se o artigo 8º, IV, Deliberação CSDP 25/06, tendo
sido sorteados os seguintes Defensores Públicos:

Eduardo João Ra
Diana Melo Nunes
Lia Ruiz Lourenço
Samanta Romano Tresinari Grangeiro
Suplentes:
Alessandra Pereira de Melo
Débora de Vito Oriolo
2 - Designo, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar

988, de 09/01/2006, os Defensores Públicos abaixo nomeados
para atuarem no evento:

Período da Manha - das 10 às 13 horas
Eduardo João Ra
Diana Melo Nunes
Período da tarde - das 13 às 16 horas
Lia Ruiz Lourenço
Samanta Romano Tresinari Grangeiro
3 - Designo, nos termos do artigo 4º do referido ato, o

Defensor Público Eduardo Joao Ra, no período matutino e a
Defensora Pública Lia Ruiz Lourenço no período vespertino,
para organizar a participação da Defensoria Pública no evento
em questão e para atestar a presença dos defensores partici-
pantes.

5 - Determino que os Defensores Públicos participantes
deverão elaborar relatório das atividades desenvolvidas, enca-
minhando-o ao Segundo Subdefensor Público-Geral do Estado.

Retificação do D.O. de 15-11-2008
No Ato da Defensora Pública-Geral do Estado, de

10/11/2008, em nome de Cristina Paloschi Uchoa de Oliveira,
RG 29.345.644-6, onde se lê “Exonera, a pedido, a partir de
10/11/2008”, leia-se “Exonera, a pedido, a partir de
13/11/2008”.

COORDENADORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Portarias do Coordenador
De 3-12-2008
Concedendo aos Defensores Públicos abaixo, com funda-

mento no artigo 11, inciso V, das DTs da Lei Complementar
988/06, a gratificação de serviço em condições de especial difi-
culdade, nos termos do artigo 3º, inciso I, II, III, IV, VIII e X, arti-
go 8º “caput” e artigo 8º, parágrafo 3º, ambos da Deliberação
CSDP 18, de 11/8/2006, equivalente a 5% sobre o valor da refe-
rência do cargo de Defensor Público, Nível I, da Tabela III do
SQCD, Escala de Vencimentos - Efetivo, do Subanexo 2, ref. 2:

Adele Aparecida Fernandes Morais, RG 34343972-4,
Defensor Público do Estado, Nível I, no dia 16/11/2008;

Alvimar Virgilio de Almeida, RG 22.515.624-6, Defensor
Público do Estado, Nível I, no dia 02/12/2008;

Amanda Polastro Schaefer, RG 25.626.413-2, Defensor
Público do Estado, Nível I, no dia 25/11/2008;

Andrea Perencin de Arruda Ribeiro Rios, RG 19133664,
Defensor Público do Estado, Nível III, no dia 20/11/2008;

Debora Lopes de Carvalho, RG 11328887-2, Defensor
Público do Estado, Nível I, no dia 25/11/2008, 27/11/2008;

Eduardo João Ra, RG 16.595.522-3, Defensor Público do
Estado, Nível I, no dia 25/11/2008, 29/11/2008;

Gislaine Calixto dos Santos, RG 12.565.787-0, Defensor
Público do Estado, Nível I, no dia 27/11/2008;

Maria Alice Packness Oliveira de Macedo, RG 18275871-0,
Defensor Público do Estado, Nível III, no dia 30/11/2008.

De 12-12-2008
Concedendo, com fundamento no artigo 11, inciso I, das

D.Ts. da L.C. 988-2006, ao defensor público abaixo, um qüin-
qüênio de adicional por tempo de serviço, na seguinte confor-
midade:

Luis Carlos Rocha Guimarães, RG 16.290.469, Defensor
Público do Estado, Nível III, a partir de 26/11/08, totalizando 4.

Declarando competir, com fundamento no artigo 129 da
CE ao defensor público abaixo, mais a sexta parte dos venci-
mentos, como segue:

Luis Carlos Rocha Guimaraes, RG 16.290.469, Defensor
Público do Estado, Nível III, a partir de 26/11/08.

Despacho do Coordenador, de 12-12-2008
Processo CGA.DP 1224/2007 - Com fundamento na cláusu-

la terceira do Contrato DPESP 32/2007, firmado em 5-11-2007,
§ 8º, do artigo 65, da Lei Federal 8666/93, § 8º, do artigo 62,
da Lei Estadual 6544/89 e suas respectivas alterações, e de
acordo com a competência a mim delegada, autorizo o reajus-
te da base mensal da locação do imóvel destinado a abrigar as
instalações da Defensoria Pública - Unidade de Guarulhos, em
favor do locador Gold Star Administração de Bens Próprios
Ltda., conforme demonstrativo de calculo anexado no processo
acima.

CORREGEDORIA-GERAL DA DEFENSORIA
PÚBLICA

Comunicado CGDP-30, de 11-12-2008
Para os fins dos artigos 34, inciso I, e 171, “caput”, da Lei

Complementar Estadual 988, de 9-1-2006, a Corregedoria-
Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo comunica
a realização de Correição Ordinária da Defensora Pública
Camila Ueno, lotada na Regional Criminal da Capital - Unidade
VEC, no dia 17-12-2008, a partir das 14 horas. Fica convocada
a Defensora Pública a comparecer no horário estabelecido,
devendo colocar à disposição os relatórios mensais de ativida-
des e peças correspondentes para verificação.

OUVIDORIA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA

Comunicado
A Ouvidoria-Geral comunica aos Defensores Públicos e fun-

cionários que, nos termos do disposto no artigo 42, inciso IX, da
Lei Complementar 988/06, será realizada pesquisa de satisfa-
ção dos usuários nos dias 15, 16 e 17 de dezembro (segunda,
terça e quarta-feira), das 8h às 16h30min, na Regional Central
da Capital, localizada na Avenida Liberdade, 32. O questionário
será aplicado em usuários que procurarem a Regional.

CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

Comunicado
III CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS AO

INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE INDEFERIMENTO E DEFERI-
MENTO DOS PEDIDOS DE REDUÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Fundação
Carlos Chagas, tendo em vista a análise dos pedidos de redu-
ção do valor de inscrição, de acordo com os itens de 9 a 12 e
respectivos subitens do Edital de Abertura de Inscrições, publi-
cado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 08/11/2008,
RESOLVE:

I. Tornar pública a relação dos candidatos que tiveram seus
pedidos de redução do valor de inscrição Indeferidos e a rela-
ção dos candidatos que tiveram seus pedidos de redução do
valor da inscrição Deferidos, conforme Anexos I e II, respectiva-
mente.

II. Informar que os candidatos que tiverem seus pedidos de
redução do valor de inscrição deferidos deverão acessar o site
www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas e por
meio do CPF gerar boleto do valor correspondente a 50% (cin-
qüenta por cento) do valor da inscrição, para pagamento até a
data limite de 14/01/2009, conforme estabelecido no item 14
do Edital de Abertura de Inscrição.

III. Informar que foram indeferidos os pedidos em desacor-
do ao estabelecido no Edital de Abertura de Inscrições.

IV. Informar aos candidatos, cujos pedidos de redução do
valor da inscrição foram indeferidos e/ou que tiveram seus
recursos improvidos e queiram participar do certame, devendo
efetuar o pagamento da inscrição no valor integral de R$
200,00 (duzentos reais) via Internet ou em uma da agências do
SANTANDER mencionadas no item 4 do Edital de Abertura de
Inscrição, no período de 17/12/2008 a 14/01/2009.

V. Informar que o prazo para interposição de recurso quan-
to ao indeferimento do pedido de redução do valor da inscrição
será de 2 (dois) dias úteis após a divulgação deste Edital, ou
seja, dias 16 e 17/12/2008, exclusivamente através do site
www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas.

a) Não será permitido, no prazo de análise de recursos, o
envio de documentos comprobatórios e/ou a complementação
de documentos.
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