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Notas
Defensoria 
Os defensores e defensoras públicas do Estado de São Paulo reúnem-se em 
Assembléia Geral Extraordinária nesta quinta-feira (18/12), no centro da capital, 
para decidir sobre o futuro da carreira em 2009. Segundo a Apadep (Associação 
Paulista dos Defensores Públicos), existe um descontentamento entre os 
profissionais pelo fato de o governo Estadual ter criado a expectativa de que os 
pleitos pudessem ser resolvidos até o final deste ano. No dia 3 de dezembro, em 
reunião da Apadep com o secretário de Justiça e da Defesa da Cidadania, Luiz 
Antonio Marrey, o secretário havia dito que o Executivo se estenderia sobre as 
reivindicações da Defensoria Pública ainda em 2008. Alguns defensores cogitam a 
aprovação de uma paralisação por tempo indeterminado. 
 
Estágio 
O Supremo Tribunal Federal e o Governo do Distrito Federal firmaram um 
convênio no qual a Corte se propõe a receber para estágio, a partir de 2009, 40 
pessoas sentenciadas egressas de prisões e 60 estudantes matriculados no ensino 
médio em escola pública do DF. Os sentenciados trabalharão de seis a oito horas 
dando apoio administrativo ao tribunal, por até um ano cada. Pelo serviço, 
ganharão de R$ 550 a R$ 650, vale transporte e auxílio alimentação. Os 
candidatos à ressocialização deverão estar cumprindo pena em regime semi-
aberto, condicional ou domiciliar. 
 
Turmas do Supremo 
A partir de 2009 a ministra Ellen Gracie passa a presidir os trabalhos da 2ª Turma 
do STF (Supremo Tribunal Federal), composta pelos ministros Celso de Mello, 
Ellen Gracie, Cezar Peluso, Joaquim Barbosa e Eros Grau. Já a 1ª Turma da Corte, 
que tem como integrantes os ministros Marco Aurélio, Carlos Ayres Britto, Ricardo 
Lewandowski, Cármen Lúcia e Carlos Alberto Menezes Direito, passará a ser 
comandada pelo ministro Carlos Ayres Britto. 
 
Novos cargos 
A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania) da Câmara aprovou 
nesta quarta-feira (17/12), em caráter conclusivo, o Projeto de Lei 1933/07, que 
cria 161 cargos efetivos de analista judiciário, 109 cargos efetivos de técnico 
judiciário e 11 cargos em comissão no TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 18ª 
Região (Goiás). De autoria do Tribunal Superior do Trabalho, as quantidades de 
cargos e funções foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Justiça. A proposta 
será encaminhada para análise do Senado. 
 
Seminário 
Estão abertas as inscrições para o seminário sobre a Medida Provisória 449/08, 
promovido pelo escritório Souza, Schneider e Pugliese, especializado em direito 
tributário. A medida promoveu, recentemente, alterações na legislação tributária 
federal. As vagas são limitadas e os interessados no evento, que ocorrerá no dia 
15 de janeiro, podem se inscrever no telefone (11) 3201-7550. 
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