
'

31O.O.E.; Poder Judie., São Paulo, 59 (167), segunda-feira, 4 set. 1989 - Caderno 1 

. Advs . 
di. 

;oni o 
9 de 
spon 

;0 S6!! 

lenegi l 
. 09 . 89" 

le t to 

~ 

)e da
"...... 
) , 17 
) Ber, 

Ice.so 
~ecerl 

Par a 

(04) ~ 

• PROVo" 

ça a 
/'72 • 
aquisi 
postai' 

de 

~eaa18 
[ de Di 
oDs ola 
19:~ 

~5ft)9)' 

1adaa 

i~ 

PROVIMENTO N2 47/89 

Suprime o subitem 48.1 . do Capítulo VII, e 
acre scenta o subitem 37.1 ao item 37, do Capítu l o 111. 
das Normas de Serviço da Corre oedoria Geral da Justiça . 

O Desembaroador MILTON EVARISTO DOS SANTOS. 
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO, no 
uso de suas atribuiç~es. 

CONSIDERANDO o deci d ido no Processo CG. 61.029/82, 

R E S O L V E 

Artioo 12 - Suprimir o subitell 48.1. do Capítulo 
JII. d a s Normas de Serviço da Corre oedoria Geral da 
Jus tiça. 

48.1. Supr i mido 

Artioo 22 - Acresce ntar ao item 37, do Cap ítulo 
111. o subitem 37.1. nos seouintes termos; 

37 . 1 . Tratando-se de execuç~es fi scais s erá a i nda 
anotado na capa. par a os fins do artioo 34 da Lei n2 
6.830/80, o valor em cruzados novos equivalentes a 
308.5 BTN's na data da distribuiçlo . 

Artioo 32 - Este Provi ment o ent rar á em vioor na 
data de sua publ icaçl o. 

Slo Paulo . 31 de a oosto de 1989. 

(a) 	MILTON EVARISTO DOS SANTOS 
CORREGEDOR GERAL DA J USTIÇA 

Proc. CG. 44.699/76 NVHMAS DE SERVIÇO DA 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVI MENTO N2 48/89 

Consolida a Seçlo VI , do Capítul o V. das Nor mas de 
Serviço da Corre oedoria' Geral da Justiça. 

O Desembaroador MILTON EVARISTO DOS SANTOS, 
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO, no 
uso de suas atribuiç~es. 

CONSIDERANDO a nova sistemática instituída pel a 
Resoluçlo SS-121. de 12 de aoosto de 1989 e 

CONSIDERANDO o decidido, no Processo CG. 
44.699/76-42 volume. 

R E S O L V E 

Artioo 12 - consolidar a Seçlo VI. do Cap í tUlo V, 
das Normas de Serviço da Correoedoria Geral da 
Justiça, nos seouintes termos: 

SEÇAO VI 

DA INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO 


116. Os exaaes de sanidade mental, por nomeaçlo 
judicial, para os fins de verificaçlo de 
imputabil idade penal e de dependlncia toxicoló9ica, 
deverlo ser real i zados por m'dicos pSiquiatra. 
selecionados pelos Escritórios Reoionais de Sadde 

124.1. Nesse caso deverá ser efetuada comu
ni caçlo à Correoedori a Geral da Justiça. que 
providenciará a requisi ç l o ao Diretor do Escritório 
Reo i ona l de Sa~de correspondente (Res. SS-121/89. art . 
42, inc. I). 

124.2. A des ionaçl o do profissional caberá ao 
diri oente do Escr i tório Reoional de Sa~de (ERSA). 
pode ndo a escolha r ecair em funcionário ou servidor 
classif i cado em unidade do Escritório Reo ional de 
Sa~de loca lizada na comarca interessada ou nlo (Res . 
SS-121/89. art . 42, inc. 11). • 

124.3. A incumbencia será cumpr i da durante o 
horário normal de trabalho do funcionário ou s ervidor. 
por l SSO nlo lhe será devldo o paoamento previsto no 
art. 42 do Decreto n2 26.702. de 4 de feverelro de 
1987 (Res . S9-121/89. art. 42. inc. 111). 

125. suprimido. 

126 . Suprillido . 

127. Supr imi do . 

127 . 1 . Suprimi do. 

128. Supr i mi do. 

1 29 . Supr imido. 

13 0. supr iml do. 

13l. Supriml do. 

Artioo 22 - Este Provimento entrará em vioor na 
da t a de s ua publicaçl o , r evooadas as di sposiç~es em 
cont r 4r10. 

Sl o Paulo. 31 de a Qos to de 1. 989 

(a) MILTON EVARISTO DOS SANTOS 
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 

lBANSClI C6Q DAS RE SOLUCOES III ~ 122. do 
SecretAri o da SI~de 

Re soluçl o SS-121. de 12-8-89 
Disp~e sobre a realizaçAo de exames de sanidade 

lIental por no.eaçAo judicial 

O Secret4rio da Sa~de. co. fundamento na a línea f 
do inc iso 11 do artioo 69 do Decreto 26.774, de 
18-2-87 e considerando que 

o Decreto 26.702, de 4-2-87. atribuiu ~ 
Coordenadoria de Sadde Mental I responsabilidade pela 
seleçlo anual de m'dicos ps iquiatras para a realizaçAo 
de exames de sanidade .ental por no.eaçlo judicial; 

referida Coordenadoria foi e xtinta pelO Decreto 
26 .774, de 18-2-87; 

as diretrizes do SUDS/SP recomendam unificaçlo 
nor.ativa e descentralizaçlo de aç~es; 

H4 necessidade de aoilizar o processo de 
colaborlç&o com o Poder Judici4rio, 

considerando, final.ente, os entend i mentos j4 
.antidos coa a Correoedoria Geral da Justiça, resolve: 

Artigo 12 Fica atribuída aos Escritórios 
ReQionai s d. Sadde (ERSAs) a responsabilidade pela 
seleçAo anual de .'dicos psiquiatras para a realizaçlo 
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