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:PROVI1fENTO N.Q LIX/70 

o Conselho Superior da Magistratura, usando de suas 
atribuições legais e à vista do que ficou decidido no Processo 
n.9 33.581170 - CG, em Sessão do dia 31 de julho de 1970. 

Considerando que a Divisão Psiquiátrica II, da Coorde
nadoria'de Saúde Mental do Estado e o Instituto de Biotipolo
gia Criminal do DIPE, devido à superlotação de pacientes 
que apresentam e ao acúmulo de serviço, estão impossibili
tados de atender às requisições de exames de sanidade mental, 
mesmo nos casos de réus presos; 

Considerando que se torna necessário disciplinar a ques
tão e traçal' normas para a realização daquelas perícias por 
médicos nomeados pelo juiz do feito, a fim de que os pro
cessos não se eternizem enquanto os pacientes aguardam va
gas para se submeterem a exames, e sejam elaborados res
pectivos laudos. 

Recomenda: 
1,9 - Nas comarcas do Estado, os exames de sanidade 

mental para os fins dos artigos 149 e segs. do C, P. Penal, 
deverão ser feitos, em regra, por médicos das Delegacias 
Regionais de Saúde, Centros de Saúde ou Postos de Assis
tência Médico Sanitária, e, não os havendo, ou não sendo 
isto possível, por qualquer circunstância, o juiz nomeará dois 
médicos da comarca oU de outra vizinha, para realizá-los. 

2,Q - Os peritos serão compromissados em um tríduo 
e deverão concluir o exame dentro de 45 dias, contados do 
aferecimento dos quesitos e da sua intimação, prazo que p0-
derá ser prorrogado pelo Juiz, mediante representação escrita, 
demonstrada a necessidade de maior tempo para cone1usão 
dos trabalhos e elaboração do laudo. 

3,v - Quando absolutamente necessário o internamento 
do paciente, e o requererem os peritos, exceto no caso de 
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réus presos, tal providencia será determinada em estabeleci
mento adequado, estadual (não vinculado ao DIPE ou ao 
Juízo das Execuções Criminais da Capital) ou particular. 

4.Q - Não o conseguindo o juiz, nas hipóteses aqui pre
vistas, requisitará o exame ao Juízo das Execuções Criminais 
na Capital, solicitando a internação do paciente, e, expedida 
a carta de guia, instruída com cópias das peças principais, 
aguardará a comunicação da existência de vaga para enca
minhar o examinado ao estabelecimento indicado. 

5.Q - f:ste provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Cumpra-se. 

São Paulo, 31 de julho de 1970. 

(aa) Cantidiano Garcia de Almeida - José Geraldo Ro
drigues de Alckmin - Corregedor Geral da Justiça. 

Tácito Morbach de Góes Nobre - Vice-Presidente. 
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