
Determina: 

Artigo 1.0 - para a execução do Regulamento aprovado pelo 
Decreto Estadual n.O 9.714, de 19 de abril de 1977, pode o pro
prietário do imóvel requerer, ao Oficial de Registro, que averbe a 
vinculação do terreno ou gleba a empreendimento sujeito a aprovação 
ou licenciamento da Secretaria dos Negócios Metropolitanos do 
Governo do Estado. 

Parágrafo único - A averbação será feita pela forma estabe
lecida na Lei Federal n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
artigo 169, I. 

Artigo 2.° - Qualquer parcelamento, divisão, desmembramento 
ou fracionamento posterior, do terreno ou gleba vinculados, ou o 
simples pedido de cancelamento da averbação, que se apresente desa
companhado de declaração de desvinculação fornecida pela Secretaria 
dos Negócios Metropolitanos, será a ela imediatamente comunicado 
pelo Oficial do Registro de Imóveis. 

PROVIMENTO N.o 7/77 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São PauJo, no uso de suas atribui~ 

ções e, 

Considerando a necessidade de disciplinar, de modo uniforme, a 
execução do Decreto n.O 9.867, de 3 de junho de 1977, que dispôs 
sobre a remuneração de exames psiquiátricos para verificação da 
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 da 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 n.o 10-77, 
de 30 de junho do corrente ano, da Secretaria da Fazenda, 

Resolve: 
Artigo 1.0 - A Corregedoria Geral da Jusiça publicará, anual

mente, no Diário da Justiça do Estado, a relação dos médicos 
psiquiatras, selecionados na forma do decreto citado, segundo as ins
truções baixadas pela Resolução n.O 26, de 28 de junho do corrente 
ano, da Secretaria da Saúde. 

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

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. 

Artigo 3.° - Nas comarcas onde não existam médicos psiquia
tras funcionários do Estado, ou selecionados pela Coordenadoria da 
Saúde Mental, o Juiz poderá nomear médicos locais qualificados 
para o exame, observando, quanto ao mais, as disposições do presente 
provimento. 

Artigo 4.° - Desde que nomeado, o perito relator poderá retirar 
do Cartório os autos do incidente, conendo os quesitos e as cópias do 
processo necessários ao exame, mediante assinatura do competente 
livro de carga, cuidando para que a devolução, com laudo, se faça 
dentro do prazo marcado pelo Juiz. 

Artigo 5.° - 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.° - O perito relator ou o segundo perito, pode ser 
excluído da relação (Decreto n.O 9.867 art. 5.°) quando: 

I - Revelar carência de conhecimento técnico ou científico; 

II - Sem motivo justificado, deixar de elaborar 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 
ensejada da 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, na forma do artigo 3.°, da Resolução 
10/77, da Secretaria da Fazenda. 

Parágrafo único - O ofício a que se refere o presente artigo, 
será endereçado ao órgão de finanças da Procuradoria Geral do Es
tado, e deverá indicar, obrigatoriamente, além do número do processo, 
a qualificação do réu, o nome, RG, ClC, CREMESP e endereço dos 
médicos beneficiários do requisitório. 

Artigo 8.° - Os recursos financeiros, criados pelo Decreto n.o 
9.867, serão aplicados, unicamente, na realização dos exames de sani
dade mental para verificação da responsabilidade penal, nos termos 
dos artigos 22 e 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 mencionado 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • - 63 



decreto, vedada a requisição, referida no artigo 7.° deste provimento, 
para remuneração de qualquer outra espécie de pericia. 

Artigo 9.° - Este provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

São Paulo, 7 de julho de 1977. 

(a) Desembargador Acacio Rebouças, Corregedor Geral da 
Justiça 

D. J. 9-7-77 

Provimento n. o 8-77 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça, 
no uso de suas atribuições: 

Considerando a necessidade de aprimoramento constante dos 
serviços públicos prestados pelo Poder Judiciário do Estado, entre 
os quais assume especial importância, pela utilidade de que se reveste 
a publicação das intimações judiciais pela imprensa; 

Considerando que essas publicações devem transmitir o conhe
cimento exato da intimação feita, para que não se vejam as partes 
e seus advogados, forçados a virem inteirar-se do seu objeto em 
Cartório, com inegável sobrecarga de serviço de atendimento: 

Determina: 
Art. 1.° - A publicação das intimações de despachos c 

decisões judiciais deve ser feita de maneira objetiva e precisa, zelando 
os Srs. Escrivães dos Cartórios Judiciais pela eficiente realização 
desse serviço, através da conferência diária do material que é remetido 
à imprensa. 

Art. 2.° - Os atos a serem publicados, além da indicação das 
partes, dos seus advogados, do número e espécie dos autos, incluirão 
os elementos ·necessários ao seu completo entendimento, tais como 
a indicação do objeto epecífico da intimação, de quem deve tomar 
conhecimento de alguma coisa nos autos, e do quê, de quem deve 
neles se manifestar, sobre o quê, etc. 

Art. 3.° - As decisões dos Magistrados serão publicadas pelo 
resumo da parte dispositiva; os despachos ordinatórios e de mero 
expediente serão transcritos ou resumidos, com as cautelas do artigo 
anterior. 

Art. 4.° - Este Provimento entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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São Paulo, 20 de julho de 1977. 

(a) Adcio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça. 
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