
 
 

 

Caro Promotor de Justiça,  

 

  Em 26 de março de 2018 foi firmado um novo termo de 

cooperação do MPSP com o IMESC Instituto de Medicina Social e de 

Criminologia de São Paulo, permitindo o encaminhamento de interessados, 

atendidos pelas Promotorias de Justiça em procedimentos extrajudiciais, com 

impossibilidade de custeio de despesas de perícia, para a realização de exame 

de DNA pelo IMESC, visando o reconhecimento ou não de paternidade. 

  A partir de agora, em casos extrajudiciais e nos casos do Projeto 

Encontre seu Pai, caso os interessados concordem em fazer o exame de DNA, 

e não possam pagar as custas da perícia, o Promotor de Justiça poderá  

agendar o exame em um dos dezessete (17) postos de atendimento do IMESC 

na Capital e no interior, e encaminhar as partes para o exame de paternidade. 

  O procedimento deverá seguir as seguintes etapas: 

  

   1) Colheita de declaração de pobreza e impossibilidade de 

custeio das despesas de pericia 

   Presente o suposto pai na Promotoria de Justiça, caso não 

reconheça de imediato a paternidade, mas se disponha a realização de exame 

de DNA, o Promotor ou funcionário da Promotoria deverá questionar sua 

possibilidade econômica de realizar o exame, e em caso negativo, colher a 

declaração de pobreza e impossibilidade de custeio das despesas de perícia 

(modelo abaixo). 

2) Agendamento: 

   Em seguida, o funcionário ou Promotor de Justiça deverá acessar, 

via internet, a agenda conjunta do IMESC disponível nesta página AGENDA DE 

EXAME DE DNA e já disponibilizar uma data e local para comparecimento das 

partes para realização do exame. 



 
  Nesta agenda digital, acessível por membros e servidores, deverá 

escolher um dos locais de coleta, e atentar para os horários e dias disponíveis 

(em cada local, os dias e horários são diversos, como p. ex. em Santos a coleta 

é realizada no Hospital Guilherme Álvaro de terças às quintas feiras, às 13h00, 

até 10 atendimentos por data). 

  Uma vez marcada a data, ela pode ser alterada ou cancelada, 

sendo certo, ainda, que o Promotor ou servidor poderá disponibilizar locais de 

coleta em Municípios diversos, que atendam a demanda das partes (p. ex., o 

morador de Santos poderá escolher data em São Paulo se for mais conveniente 

para ele por questão de tempo ou proximidade)   

     

   3) Ofício de apresentação ao IMESC 

   Agendada a data, a Promotoria deverá fornecer ao suposto pai um 

ofício impresso de apresentação ao IMESC (modelo anexo), com instruções e  

endereço para comparecimento. 

  O mesmo ofício deverá ser entregue em via impressa ao 

interessado (suposto filho) ou sua genitora. Caso não estejam presentes, 

deverão ser contatados (por intimação ou e-mail), fornecendo-se a mesma 

data e local para comparecimento e realização do exame. 

  4) Ofício ao IMESC via e-mail 

  A Promotoria deverá, ainda, encaminhar um ofício assinado pelo 

Promotor, por e-mail (ou na impossibilidade pelo correio), para o IMESC, no 

endereço eletrônico mluz@imesc.sp.gov.br, informando nome, local e data de 

comparecimento das partes, e o número do procedimento SIS (modelo ao 

final). 

  5) Retorno do laudo 

  O laudo de resultado do exame de DNA deverá ser encaminhado 

pelo IMESC à Promotoria em cerca de 30 dias (nos exames feitos na Capital) e 

em cerca de 60 dias (nos exames feitos nos postos do interior). O 

encaminhamento será feito pelo e-mail da Promotoria, a qual ficará 

responsável por resguardar seu conteúdo de terceiros. 

mailto:mluz@imesc.sp.gov.br


 
  A Promotoria deverá confirmar o recebimento do laudo, para 

efeito de controle do IMESC. 

  6) Comunicação às partes 

  Com a vinda do laudo, o Promotor de Justiça deverá intimar 

novamente as partes e apresentar o resultado, obtendo ou não o 

reconhecimento com sua apresentação. O laudo poderá ser disponibilizado ao 

suposto filho, colhendo-se recibo de entrega, com cópia a ser arquivada na 

Promotoria. 

 

  Importante ressaltar que caso as partes possam ou prefiram o 

atendimento no posto de atendimento do IMESC da Capital, não há limite de 

atendimento diário, e o prazo de resultado é mais rápido (no interior há limite 

de atendimento por semana). 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    


