
nentes do Estado que, se ainda não o fizeram, devem remeter, com 
a máxima urgência, a esta E. Corregedoria Geral da Justiça, cópias 
das 1.a, 2.a e 3.a vias dos modelos de recibos, eventualmente apro
vados em conformidade com o Provimento CG 3/78, adotados em 
cada Cartório da comarca, c que devem estar sendo utilizados desde 
1.0 do corrente. 

Comunica-se, outrossim, que as 2.a e 3.a vias devem reproduzir 
o recibo da l.a, ou seja, conter espaço para nome e endereço com
pletos de quem paga ("solvens"), data e importância total do recibo 
e assinatura do caixa do Cartório. Não basta o espaço reservado 
para declaração de entrega da primeira via. Os modelos, que não 
o observem, devem ser, de imediato, substituídos. 

PROVIMENTO N.O 6/78 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade 
Junqueira, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, 
no uso de' suas atribuições, e 

Considerando a necessidade de disciplinar, de modo uniforme, 
a execução do Decreto n.o 11.627, de 23 de maio de 1978, que 
dispõe sobre a remuneração de exames psiquiátricos para verificação 
de responsabilidade penal; 

Considerando que os exames deverão ser feitos por um perito 
relator, auxiliado por um segundo perito, devendo a escolha recair 
em médicos selecionados pela Coordenadoria de Saúde Mental, da 
Secretaria da Saúde, sem preferências especiais; 

Considerando, finalmente, que a remuneração dos peritos deverá 
obedecer a processamento próprio, na forma da Resolução SS n.o 
41/78, de 9 de junho de 1978, do Secretário da Saúde, em seu 
artigo 3.°, §§ 1.0 c 2.°, 

Resolve: 

Artigo 1.0 - A Corregedoria Geral da Justiça publicará, 
anualmente, no Diário da Justiça do Estado, a relação dos médicos 
psiquiatras, selecionados na forma do decreto referido, segundo as 
instruções baixadas pela Resolução SS n.o 41/78, de 9 de junho de 
1978, do Secretário da Saúde. 

Parágrafo único - A relação a ser publicada, além do endereço 
residencial e do respectivo telefone, mencionará R.G., e.1.e., n.o de 
inscrição no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 
(CREMESP), dos médicos selecionados, bem como endereço e tele
fone do local de trabalho de cada um. 

Artigo 2.° - Os peritos serão nomeados pelo Juiz, segundo 
a região administrativa ou a comarca onde se dispõem a servir, de 
forma a assegurar distribuição equitativa de trabalho entre eles. 
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Artigo 3.0 - Nas comarcas onde não existem médicos psiquia
tras funcionários do Estado, ou selecionados pela Coordenadoria de 
Saúde Mental, o Juiz poderá nomear médicos locais qualificados 
para o exame, observando, quanto ao mais, as disposições deste 
provimento. 

Artigo 4.° - Desde que nomeado, o perito relator poderá 
retirar do Cartório os autos do incidente, contendo os quesitos e as 
cópias do processo necessários ao exame, mediante assinatura no 
competente livro de carga, cuidando para que a devolução, com o 
laudo e o ofício de requisição de pagamento, já preenchido segundo 
o modelo n.o 1 anexo a este provimento, se faça dentro do prazo 
marcado pelo Juiz. 

Artigo 5.0 - Tratando-se de réu preso, o exame será realizado 
no local em que este estiver recolhido, procedendo-se ao exame de 
réu solto no dia, hora e local designados pelo Juiz, ouvidos os peritos. 

Artigo 6.0 - O perito relator ou o segundo perito .podem ser 
excluídos da relação (artigo 5.0 do Decreto n.o 11.627/78), quando: 

I - revelar carência de conhecimento técnico ou científico; 
II - sem motivo justificado, deixar de apresentar o laudo no 

prazo fixado pelo Juiz. 
Parágrafo único - Para os fins previstos neste artigo, o Juiz 

comunicará à Corregedoria Geral da Justiça a ocorrência da falta 
ensejadora de exclusão. 

Artigo 7.° - Concluída a perícia, o Juiz ordenará o pagamento 
das importâncias referidas no artigo 4.° do decreto aludido, mediante 
requisição, através de ofício, segundo o modelo n.o 1 anexo a este 
provimento, entregue ao próprio perito relator, que o remeterá ao 
órgão de finanças da Coordenadoria de Saúde Mental (Rua da Con
solação, n.o 1681/89, 4.° andar, CEP 01301, Capital). 

§ 1.0 - O ofício a que se refere este artigo deverá indicar, 
obrigatoriamente, além do número do processo, a qualificação do 
réu, o nome, R.G., CLC, CREMESP e endereço dos médicos 
beneficiários. 

§ 2.° - O procedimento referido neste artigo será adotado, 
nas mesmas condições, para a remuneração dos exames realizados 
durante a vigência do Decreto n.o 9.867, de 3 de junho de 1977, 
e que ainda não tenha sido satisfeita, nos termos do parágrafo único 
do artigo 7.0 do Decreto n.o 11.627, de 23 de maio de 1978, 
mediante requisição por ofício, segundo o modelo n.o 2 anexo a 
este provimento. 

Artigo 8.° - Os recursos financeiros, criados pelo Decreto n.o 
11.627, de 23 de maio de 1978, serão aplicados exclusivamente na 
realização dos exames de sanidade mental para verificação de respon-
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sabilidade penal, nos termos dos artigos 22 c seu parágrafo único 
do Código Penal, 159 e seguintes do Código de Processo Penal, e 
29, § 1.0, da Lei n.O 6.368, de 21 de outubro de 1976, requisitados 
a partir da vigência do Decreto n.O 9.867, de 3 de j,unho de 1977, 
vedada a requisição prevista no artigo 7.0 deste provimento, para 
remuneração de qualquer outra espécie de perícia. 

Artigo 9.° - Este provimento entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial 
o Provimento n.o 7/77, da Corregedoria Geral da Justiça. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 21 de junho de 1978 
(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral 

da Justiça 

MODELO N.o 1 

Ofício a que se referem os artigos 4.° e 7.°, "caput" do Provimento 

N.o .............................. , DE ................. .DE .............................................................................. DE 1978, 
A Diretoria da Divisão de Finanças da Coordenadoria de Saúde 
Mental - Secretaria d~ Estado da Saúde - Rua da Consolação 
n.O 1681/89 - 4.° andar - São Paulo - SP - CEP 0130l. 

Requisito o pagamento das importâncias previstas no artigo 4.° 
do Decreto n.O 11.627, de 23 de maio de 1978 ao Dr... .......................... .. 
.............................................................................................. , ......... R.G .................................................................. . 
C.I.C .............................................................................. CREMESP ..................... .............. .... ................... . 
residente e domiciliado à rua ................................................................................. n.O ......... .. 
em .............................................................................. SP, na condição de Perito Relator, 
correspondente a 15 % do valor do padrão 44-A da Tabela I da 
escala de vencimentos dos funcionários públicos civis do Estado 
e ao Dr ....................................................................................................... R.G ......................................... .. 
C.I.C ...................................................... CREMESP ................................................ , residente e 
domiciliado à rua ................................................................................................................. n.O ........... . 
cm ............................................................................................ .sP, na condição de Segundo 
Perito, correspondente a 7,5 % do mesmo valor, pela apresentação 
do laudo referente a exame psiquiátrico realizado para verificação 
da responsabilidade penal do réu ............................................................................................... . 
(qualificação complcta) .............................. (n.o do processo) ........................................ .. 

.................................................................. , de ...................................................... de 1978 

Juiz de Direito 
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MODELO N.n 2 

Ofício a que se refere o § 2.0 do artigo 7.0 do Pro\'imento 

N.o .............................. , DE .................. DE .............................................................................. DE 1978, 
A Diretoria da Divisão de Finanças da Coordenadoria de Saúde 
Mental - Secretaria de Estado da Saúde - Rua da Consolação 
n.o 1681/89 - 4.° andar - São Paulo - SP - CEP 01301. 

Requisito, nos termos do parágrafo único do artigo 7.° do 
Decreto n.O 11.627, de 23 de maio de 1978, o pagamento das 
importâncias de Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) ao Dr ........ ..... ................. . 
.................................................................................... .. ................... R.G ................................................... ............... . 
C.I.C ...................... .. ....................................................... CREMESP ..................................... .. .................... . 
residente e domiciliado à rua ....................................................... ........................... .. n.O' ........ . 
em. ... ................... ...................................................... SP, na condição de Perito Relator 
e de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) ao Dr... .............................. ................... . 
........................................................................ R.G ........................................... C.I.C ........................................ . 
CREMESP .................................... ...... , residente c domiciliado à rua ... .. .......... ........ . 
.................... ..................................... ................. ...... n.o ...... ...... , em ...................... ................................................. . 
SP, na condição de Segundo Perito, pela apresentação do laudo 
referente a exame psiquiátrico realizado para verificação da respon-
sabilidade penal do réu .............................................................. ..................... (qualificação 
completa) ....................................... ... (n.o do processo) ................................... ........... .. 

................................... ............................... , de ................................................ .. ... . de 1978 

Juiz de Direito 

DECRETO N.O 11.627, DE 23 DE MAIO DE 1978 

Dispõe sobre a remuneração dos exames psiquiátricos para 
verificação da responsabilidade penal, realizados por requisição 
judicial, e dá outras providências. 

PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando: 
que o sistema de remuneração dos exames psiquiátricos para 

verificação da responsabilidade penal, por requisição judicial, estabe
lecido pelo Decreto n.O 9.867, de 03 de junho de 1977, comprovou 
eficácia para a realização dos fins visados; 

Considerando: 
que a experiência adquirida demonstrou a conveniência de modi

ficações objetivando a agilização dos procedimentos e a atualização 
da remuneração atribuída aos peritos, 
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Decreta: 
Artigo 1.° - A Coordenadoria de Saúde Mental da Secretaria 

da Saúde anualmente selecionará médicos psiquiatras, servidores 
estaduáis, para a realização de exames de sanidade mental, por 
nomeação judicial. 

§ 1.° - Serão selecionados médicos psiquiatras que manifesta
rem interesse em realizar os exames fora de seu horário normal de 
trabalho. 

§ 2.° - Nas comarcas onde não existam, selecionados, psiquia
tras servidores do Estado poderão ser selecionados outros médicos que 
apresentem a necessária qualificação profissional. 

Artigo 2.° - A relação dos selecionados será remetida à Corre
gedoria Geral da Justiça, com a indicação da região administrativa 
ou comarca onde .se dispõem a servir, a fim de que sejam nomeados, 
diretamente pelo juiz do processo, para cada perícia. 
. Artigo 3.° - Os médicos nomeados retirarão no cartório do 
juízo os quesitos c as cópias das peças do processo necessários ao 
exame e o realizarão no estabelecimento em que o réu estiver 
recolhido, ou tratando-se de réu solto, no dia, hora e local designados 
pelo juiz, ouvidos os peritos. 

Artigo 4.° - Ao perito-relator será paga, por exame, impor
tância correspondente a 15 % (quinze por cento) do valor do padrão 
44-A da Tabela I da escala de Vencimentos dos Funcionários Civis 
do Estado e ao segundo perito 50% (cinqüenta por cento) dessa 
mesma importância, mediante ofício expedido pelo juízo à repartição 
competente da Secretaria da Saúde. 

Artigo 5.° - A Corregedoria Geral da Justiça comunicará à 
Coordenadoria de Saúde Mental os nomes dos médicos que não 
serviCem a contento a fim de serem excluídos quando da renovação 
da lista. 

Artigo 6.° - O regime estabelecido neste Decreto será aplicado 
unicamente aos exames de sanidade mental para a verificação de 
responsabilidade penal, nos termos dos artigos 22 e seu parágrafo 
único do Código Penal, 159 e seguintes do Código de Processo Penal 
e 29, parágrafo 1.0 da Lei n.O 6.368, de 21 de outubro de 1976, 
requisitados a partir da data da vigência do mesmo regime. 

Artigo 7.° - As despesas decorrentes da execução deste decreto 
correrão a conta da seguinte categoria dc programação: Secretaria 
da Saúde - Código 09, V .O. 04 - Coordenadoria de Saúde Mental, 
V.D. 01 - Administração da Coordenadoria de Saúde Mental, Pro
grama 75 - Saúde, Subprograma 021 - Administração Geral, Ativi
dade 004 - Coordenação, Orientação Técnica e Administração, 
elemento 3. 1 .3 . O - Serviços de Terceiros. 
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Parágrafo único - O pagamento dos exames psiquiátricos reali
zados durante a vigência do Decreto n.o 9.867, de 03 de junho de 
1977, que ainda não tenha sido efetuado, passa à responsabilidade 
da Secretaria da Saúde, por intermédio da Coordenadoria de Saúde 
Mental. 

Artigo 8.° - Este Decreto entrará em vigor 30 (trinta) dias 
após a sua publicação, ficando revogado o Decreto n.O 9.867, de 3 
de junho de 1977, prazo em que as Secretarias da Saúde e Fazenda 
expedirão as instruções necessárias à sua execução. 

Palácio dos Bandeirantes, 23 de maio de 1978. 
PAULO EGYDIO MARTINS 
Manoel Pedro Pimentel, Secretário da Justiça 
Murillo Macedo, Secretário da Fazenda 
Walter Sidney Pereira Leser, Secretário da Saúde 
Publicado na Secretaria do Governo, aos 23 de maio de 1978 
Maria Angélica Galiazzi, Diretora da Divisão de Atos Oficiais 

RESOLUÇÃO SF N.o 14-78, DE 9-6-78 

Dispõe sobre o processamento e pagamento da despesa referente 
aos exames psiquiátricos realizados por requisição judicial para 
verificação da capacidade de imputação. 

O Secretário da Fazenda, nos termos do artigo 8.° do Decreto 
n.o 11.627, de 23 de maio de 1978. 

Considerando que os pedidos de pagamentos poderão ser diri
gidos pelo respectivo juízo diretamente à Coordenadoria de Saúde 
Mental - Secretaria da Saúde. 

Considerando que em vista disso o próprio órgão de finanças 
daquela Coordenadoria providenciará o pagamento da despesa, 
resolve: 

Artigo 1.0 - A despesa a que se refere o Decreto n.o 11.627, 
de 23 de maio de 1978, será processada por estimativa, pelo órgão 
de finanças da Coordenadoria de Saúde Menta}, à vista da relação 
dos médicos selecionados anualmente, com a indicação dos respectivos 
nomes, RG, CIC e CREMESP, bem como previsão do montante a 
ser pago no exercício. 

Artigo 2.° - Atendido ao disposto no artigo 1.0 desta Resolução 
e realizado o exame de sanidade mental, será providenciado o 
subempenhamento da despesa, à vista da requisição de pagamento 
expedida pelo juízo. 

Artigo 3.° ~ A requisição de pagamento, referida no artigo 2.°, 
será através de ofício, expedida pelo juízo, indicando, necessariamente, 
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nome, RG, CIC, CREMESP, endereço dos médicos beneficiários, e 
entregue ao órgão de finanças da Coordenadoria de Saúde Mental. 

Artigo 4.° - Após as providências de natureza contábil, será 
emitida a respectiva ordem de pagamento ao Banco do Estado de 
São Paulo S.A. - BANESPA, a favor dos credores, a ser cumprida 
em agência da localidade do juízo requisitante. 

Artigo 5.° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogada a SF 10-77, de 30 de junho de 1977. 

RESOLUÇÃO SS N.o 41, DE 9-6-18 

Expede instruções para a execução do Decreto n,o 11.627, de 
23 de maio de 1978. 

O Secretário de Estado da Saúde, considerando: 
- a necessidade de disciplinar os trabalhos destinados à elabo

ração de exames psiquiátricos para fins de verificação da responsa
bilidade penal realizados por requisição judicial com recursos previstos 
pelo Decreto n.O 11.627, de 23 de maio de 1978; 

- que caberá à Secretaria da Saúde, pela sua Coordenadoria 
de Saúde Mental, promover a seleção de médicos psiquiatras e a 
realização dos trabalhos destinados a atender às requisições da Justiça, 
de acordo com o citado decreto; 

- que de acordo com o decreto mencionado a Secretaria da 
Saúde, pela sua Coordenadoria de Saúde Mental, providenciará o 
pagamento da despesa, seja aquela a que se refere o artigo 4.° do 
Decreto n. ° 11.627, de 23 de maio de 1978, seja o previsto no 
artigo 4.° do Decreto n.O 9.867, de 3 de junho de 1977, que ainda 
não tenha sido efetuado, e 

- que de acordo com o decreto referido a Secretaria de Estado 
da Saúde expedirá instruções necessárias à sua execução, Resolve: 

Artigo 1.0 - A Coordenadoria de Saúde Mental selecionará, 
anualmente, médicos psiquiatras servidores do Estado para realizar 
exames de sanidade mental por nomeação judicial, para verificação de 
responsabilidade penal. 

§ 1.0 - Serão selecionados os médicos psiquiatras que manifes
tarem ,interesse em realizar os exames fora de seu horário normal de 
trabalho. 

§ 2.° - Nas Comarcas onde não existam psiquiatras funcio
nários do Estado serão selecionados outros médicos que apresentem 
a necessária qualificação profissional. 

Artigo 2.° - A Coordenadoria de Saúde Mental 'Promoverá a 
inscrição e seleção dos candidatos, bem como a elaboração de uma 
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relação nominal daqueles que estiverem qualificados para realizar os 
exames psiquiátricos e elaborar laudos forenses. 

§ 1.0 - A inscrição dos candidatos será precedida de edital 
publicado na Imprensa Oficial do Estado. 

§ 2.° - A inscrição dos candidatos residentes na La Região 
Administrativa (Região da Grande São Paulo) será feita na Sede da 
Coordenadoria de Saúde Mental e a dos candidatos residentes nas 
demais Regiões Administrativas será feita na Sedc da respectiva 
Divisão Regional de Saúde da Coordenadoria de Saúde da Comu
nidade, na forma mais conveniente estabelecida pclas duas Coor
denadorias. 

§ 3.° - O Coordenador de Saúde Mental designará Comissão 
especialmente encarregada do processo seletivo e estabelecerá os 
critérios de seleção. 

§ 4.° - A Coordenadoria de Saúde Mental encaminhará anual
mente, durante o mês de julho, à Corregedoria Geral da Justiça uma 
relação nominal dos médicos psiquiatras selecionados, com a indicação 
da Região Administrativa e dos Municípios em que cada um se 
propõe a servir e os demais dados pessoais necessários à nomeação 
pelo Juiz do processo. 

Artigo 3.° - A Secretaria da Saúde providenciará o pagamento 
das importâncias referidas no artigo 4.° do Decreto aludido, mediante 
requisição do Juiz, através de ofício que obedecerá modelo a ser 
fixado em Provimento do Corregedor Geral da Justiça, entregue ao 
próprio perito-relator que o remeterá ao órgão de finanças da Coor
denadoria de Saúde Mental, sito à Rua da Consolação n.O 1.681/89, 
4.° andar - CEP n.o 01301 - Capital. 

§ 1.0 - O ofício a que se refere o presente artigo será endere
çado ao órgão de finanças da Coordenadoria de Saúd;:: Mental, c 
deverá indicar, obrigatoriamente, além do número do processo, a 
qualificação do réu, o nome, R.G., ClC, CREMESP e o endereço do 
médico beneficiário do requisitório. 

§ 2.° - O procedimento referido neste artigo será adotado, nas 
mesmas condições, para o pagamento dos exames realizados durantc 
a vigência do Decreto n.o 9.867, de 3 de junho de 1977, e que ainda 
não tenha sido efetuado, nos termos do parágrafo único do artigo 
7.° do Decreto n.O 11.627, de 23 de maio de 1978, mediante requi
sição por ofício, segundo modelo a ser fixado em Provimento do 
Corregedor Geral da Justiça. 

Artigo 4.° - Fica revogada a Resolução SS n.o 26, de 28 de 
junho de 1977. 

Artigo 5.° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
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PODER JUDICIARIO 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

P R o V I M E N T o N9 6/78 

o &"'{CELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBAR

GADOR HUMBERTO DE ANDRADE JUNQUEIRA. CORREGE 

DOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no 

uso de suas atribuições. e 

CONSIDERANDO a necessidade de discipli 

nar, de modo uniforme, a execução do Decreto n9 li. 627. de 

23 de maio de 1978. que dispõe sobre a remuneração de exa...

6.i mes psiquiátricos para verificação de responsabilidade pet ..
.r-), nal; 
'\ , 

'CONSIDERANDO que os exames deverãoser 

feitos por um perito relator. auxilia~o por um segundo peri

to# devendo a escolha recair em médicos selecionados pela 

Coordenadoria de Saúde Mental, da Secretaria da Saúde 

sem preferência especiais; 

CONSIDERANDO, fina1mente# que a remun~ 

ração dos peritos deverá obedecer a processamento próprio, 

na forma da Resolução SS-n9 41-78# de 9 de junho de 1978,do 

Secretário da Saúde. em seu artigo 39. parágrafos 19 e 2'? , 

.> ',' R E S O L V E: 

Artigo 19 - A Corregedoria Geral da Justiça 

" publicará. anua1mente# no Diário da Justiça do Estado, a r!:, 

lação dos médicos psiquiatr'as, selecionados na forma do de 

creto referido, segundo as instruções baixadas pela Resolu

ção SS-n9 41-78. de 9 de junho de 1978. do Secretário da 

Saúde. 

Parágrafo único - A relação a ser publica -

da, além do endereço residencial e do respectivo telefone I 

mencionará R .G. I C.!. C.• nl? de inscrição no Conselho Re 



, " 
PODER JUDICIARIO 

Corregedoria, Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

I~" 
\, ...,,

gional de Medicina do Estado de são Paulo (CRElVIESP). dos 

médicos selecionados, bem como endereço e telefone do lo

cal de trabalho de cada um. 

Artigo 29 - Os peritos serão nomeados pelo 

Juiz, segundo a região administrativa ou a comarca onde se 

dispõem a servir•. de forma a assegurar distribuição equit~ 

tiva de trabalho entre eles.. 

Artigo 39 - Nas comarcas onde não existam 
.. .. 

medicos psiquiatras funcionarios do Estado, ou selecionados 

pela Coordenadoria de SaÚde Mental, o Juiz pOderá nomear 

médicos locais qualificados para o exame, observando, quaE. 

to ao mais, as disposições deste provimento. 

Artigo 49 - Desde que nomeado, o perito re

lator poderá retirar do Cartório os autos do incidente, con 

tendo os quesitos e as cópias do processo necessários. ao ex~ 

me, mediante assinatura no competente livro de carga~ cui 

dando para que a devolução, com o laudo e o oficio de requi

sição de pagamento~ já preenchido segundo o modelo n? 1 an~ 

xo a este provimento~ se faça dentro do prazo marcado pelo 

Juiz. 

Artigo 59 - Tratando-se de réu preso, o exa 

me será realizado no local em que este estiver recolhido 
.. ' 

procedendo-se ao exame de reu solto no dia, hora e local de 

signados pelo Juiz, ouvidos. os peritos. 

Artigo 69 - O perito relator ou o segundo p~ 

rito podem ser excluídos da relação ( artigo 59 do Decreto n9 

11. 627/78L quando: 

I - revelar carência de conhecimento técni

co ou cientÍfico; 



'. ~''''t PODER JUDICIÁRIO 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de, São Paulo 

... 

II - sem motivo justificado. deixar de 

apresentar o laudo no prazo fixado pelo Juiz. 

Parágrafo único - Para os fins previstos 

neste artigo. o Juiz comunicará à Corregedoria Geral da 

Justiça a ocorrência da falta ensejadora de exclusão.' 

Artigo 79 - Concluída a perícia. o Juiz or 
, A 

denara o pagamento das importancias referidas no artigo 

49 do decreto aludido. mediante requisição. através de of! 

cio. segundo o modelo nl? 1 anexo a este pr()vimento~ entre 

gue ao próprio perito relator, que o remeterá ao órgão de 

finanças da Coordenadoria de Saúde Mental ( Rua da Conso

lação.. nl? 1681/89, 49 andar. CEP 01301, Capital). 

§ 19 - O ofício a que se refere este artig o 

deverá indicar. obrigatoriamente. além do número do pro

cesso. a qualificação do réu. o nome. R. G. li C. I. C. 

CREMESP e endereço dos médicos beneficiários. 

§ 29 - O procedimento referido neste arti 

go será adotado.. nas mesmas condições. para a remunera
_ A 

çao dos exames realizados durante a vigencia do Decreto 

nl? 9.867, de 3 de jWlho de 1977, e que ainda não tenha sido 

satisfeita. nos termos do parágrafo Único do artigo 79 do 

Decreto n9 n. 627. de 23 de maio de 1978. mediante requis..! 

ção por ofício. segundo o modelo n9 2 anexo a este provi 

mento. 

Artigo 89 - Os recursQ)financeiros. cria 

dos pelo Decreto nl? li. 627. de 23 de maio de 1978, serao 
aplicados exclusivamente na realização dos exam,es de sal'!:!. 

dade mental para verificação de responsabilidade penal 

nos termos dos artigos 22 e seu parágrafo Único do Código 

Penal, 159 e seguintes do Código de Processo Penal, e 29, 

li 



, , , 
. -) 

, ~.,  PODER JUDICIÁRIO 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

parágrafo 19, da Lei n9 6. 368, de 21 de outubro de 1976, re 
, '...

quisitados a partir da vigencia do Decrcto n9 9. 867. de 3 de 

junho de 1977. vedada a requisição prevista no artigo 79 de.§, 

te provimento, para remuneração de qualquer outra esp~cie 

de perícia. 

Artigo 99 - Este provimento entrará em 

vigor na data de sua publicação, revog~Aas as disposições 

em contrário, em especial o Provimento n? 7/77. da Corre 

gedoria Geral da Justiça. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

/~:7'
HUMBERTO DE ANDRADE JU QUEmA ' 

CORREGEDOR GERAL DA J S r{A 



---

M o D E L O Na 1 

OFICIO A QUE SE REFEREM OS ARTIGOS 42 E 7º, "CAPUT" DO PROVI 

MENTO 

DE DE DE 1978, 

Â Diretoria da Divisão de Finanças da Coordenadoria de Saúde 

Mental - Secretaria de Estado da Saúde 

Rua da Consolação nº 1681/89 - 42 andar 

SÃO PAULO _ SP CEP 01301 

Requisito o pagamento das importâncias prA 

vistas no artigo 42 do Decreto n2 11.627,de 23 de maio de 

·1978 ao Dr•••••••••••••• .;.. •••••••.,•••••••R.G•••••••••••••••• 
,. 

C • I • C .. • ••••• _.......... ~ .~ •••• ,. •• • CP..ErrESP ...... _•• _•••••• ,.. ••• 

°d t d ° °1° d ... 2reS::L en e e om::Lc::L::La o a rua •••••• ,. •••••••••••••• "•••n •••• 

em ••••••••••••••••••••••••••••SP, na condição de Perito Re

lator, correspondente a 15% do valor do padrão 44-A da Tabe

la I da escala de vencimentos dos fUncionários públicos c~ 

vis do Estado e ao Dr••••••••••••••••••••••••R•G••••••••••• 

C.I.~. • •••••••••••••••••••CREMESP ..................residen 

te e domiciliado à rua ......................................n~ ••• 

·em ........................."••••• ,. SP, na condição de Segundo PA 

rito, correspondente a 7,5% do mesmo valor, pela apresenta 

"çãodo laudo referente a exame pSiquiátrico realizado para 

verificação da responsabilidade penal do réu ••••••••••••••• 
o o ••••••••••••••••••••••• ( qual 1!1caçao completa) ............ . 


(n2 do processo) ..•...•..•••....••. 

••••••••••••••••••••••• , de •••• _. de 1978 

JUIZ DE DIREITO 




... 
., . 

H O D E L O NQ 2 . . . 
~ , ~.". , 
. " 

OFIcIO A QUE SE REFERE O PARAGRAl~O 22 no ARTIGO 72 no PROVI 

MENTO 

N2 ,DE DE DE 1978 

À Diretoria da Divisão de Finanças da Coordenadoria de Sai 

de Mental - Secretaria de Estado da Saúde 

Rua da Consolação nQ 1681/89 - 4 2 andar 

SÃO PAULO _·SP- CEP 01301 

Requisi.to, nos termos do parágra1'o único 

do artigo 72 do Decreto nº 11.627, de 23 de maio de 1978, o 

pagamento das importâncias de CRI 1.000,00 ( um mil cruzei 

ros) ao Dr. • ••••••••••.•.•..•••••.•••..•••• • ' ••••.•••.•..• 

R.G•••••••• _••••C.I.O. ·•••••••••••••CREMESP •••••••••••••• 
,

residente e domiciliado a rua ••••••••••••••••••••••nº ••••• 

.em ••••••••••••••••••••••••••••SP, na condição de Perito RJ1. 

lator e de CRU 500,00 (quinhentos cruzeiros) ao Dr••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••R.G••••••••••••C.I.C•••• ~ •••••• . .. 
CREHESP •••••••••••••••• , residente e domiciliado à rua ••• 

. " " 2 
·•••••••••••••••••••••••••n ••••••• , em •••••••••• e._ ••••••• 

8P, na condição de Segundo Perito, pela apresentação do la~ 

do referente a exame pSiquiátrico realizado para verifica 

ção da responsabilidade penal do réu••••••••••••••••••••••• 

••••••••••• (quali~icação completa) ••••••••••••••••••• ( n2 

do processo) ••••••••••••••••••• 

..••••••••••.••••••de ••••••.•• de 1978 

JUIZ DE DIREITO 

http:Requisi.to
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