
BOLETIM
 
da
 

Associação dos Serventuários de
 
Justiça do Estado de São Paulo
 

ANO XIX ABRIL A JUNHO DE 1970 N.' 89 



CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

PROVIMENTO N. XXXV 

o Conselho Superior da Magistratura, atendendo ao dis
posto nos parágrafos 2.° e 4.° do art. 1.0 da Lei Estadual 
n.o 7489 de 26 de novembro de 1962; ao que consta dos Pro
cessos ns. C-36/68 e G. 11.647 e, finalmente, ao que ficou 
decidido em sessão do Conselho de 6 de maio de 1968. 

Resolve: 

Art. 1.0 Continua em vigôr o Provimento n. XIII de 30 
de janeiro de 1965, que disciplinou as designações de defen
sôres dativos de réus pobres e o pagamento dos respectivos 
honorários, com os aditamentos dos: 

Art. 2.° Sàmente farão jus à remuneração os defenso
res dativos nomeados com as cautelas do Provimento n. XIII, 
e que tenham desenvolvido sua defesa com eficiência e de
dicação. 

Art. 3.° Os mapas mensais, a que se refere o art. 7.° 
do Provimento n. XIII, deverão ser acompanhados de ates
tado do Juiz da causa, sôbre a dedicação do defensor dativo 
nomeado e a eficiência de sua defesa. 

Art. 4.° Ao pé da certidão de fixação de honorários, 
certificará o escrivão se o réu foi considerado pobre, por des
pacho do Juiz da causa e qual a data do referido despacho. 
Certificará, ainda, o inciso penal em que foi o réu denun
ciado e, se fôr o caso, aquêle por que foi condenado. 

Art. 5.° O arbitramento deverá ser feito de acôrdo com 
o salário-mínimo vigente à época da prolação da sentença 
de primeira instância. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
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a) Márcio Martins Ferreira 
Presidente 

a) Cantidiano Garcia de Almeida 
Vice-Presidente 

a) Hildebrando Dantas de Freitas 
Corregedor Geral da Justiça 

Publicado no D. da Justiça de 6-7-68. 
No Proc. C-25/65, em que o Juiz de Direito da Comarca 

de Pirassununga consultou sôbre se advogado funcionário 
federal, estadual ou municipal e autárquias, tem ou não di
reito de receber os honorários mencionados na Lei n. 7.489 
de 26-11-62, a Presidência despachou aprovando o seguinte 
entendimento: 

I - Os advogados do Estado, União ou Município pode
rão sempre receber os honorários a que fizerem jus - co
mo defensores dativos - desde que não haja nenhum im
pedimento ou restrição para o exercício profissional daquê
les, em relação aos cargos que ocupam. (Nêste caso pode
rão até exercer a advocacia em caráter particular, observa
das as restrições legais - uma vez que não estão sujeitos ao 
regime de tempo integral). 

II - Existem, entretanto, funcionários públicos, os 
quais, embora bacharéis em direito, não poderão ser desig
nados como defensores dativos, uma vez que ocupam cargos 
ou funções meramente burocráticas no funcionalismo públi
co federal, estadual ou municipal. ~stes estão sujeitos às 
normas comuns que regulam as atividades dos servidores 
públicos em geral. 

a) Mário Rondinella - Subsecretário Assistente 
Contador CRC 8789. 

Publicado no Diário da Justiça de 5-6-1965. 

D.J. 9/10/69 
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