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N. 8.621 - Dr. Mario Moraes - Sorocaba - "Aprovo inteiramente a decisão proferida, que deverá ser 
publicada em provimento de ordem geral. São Paulo, 25-8-52.  

(a) Marcio Munhós".  

Decisão a que se refere o despacho supra: - Vistos, etc. O reclamante. - Dr. Mario Moraes, médico 
regional do Departamento de Profilaxia da Lepra, da Secretaria de Estado dos Negócios da Saúde 
Pública, alega que o titular do Cartório de Paz e Registro Civil desta cidade não tem fornecido 
certidões de óbitos dos doentes falecidos neste município.  

Exige o aludido serventuário o pagamento dos emolumentos e selos devidos pelas certidões 
extraídas a pedido da Caixa Beneficente do Sanatório Pirapitinguí.  

Informando a este Juízo, a respeito da reclamação, diz o serventuário que os pedidos não fazem 
referência aos fins que se destinam estas certidões, não se encontrando em nenhum deles qualquer 
razão que indique serem os mesmos para, "fins de Serviço Público".  

Ademais - citando como ex., o oficio n.º  291 daquela instituição beneficente, afirma que nenhuma 
relação tem o mesmo como "Serviço Público" e, sim - outro fim exclusivamente pessoal, eis que não 
se compreende o interesse e empenho para não se consignar na certidão que o ato tenha sido 
realizado no "Asilo Colônia Pirapitinguí".  

Procede a reclamação.  

O Decreto n. 7.022 de 22 de março de 1935 instituiu a assistência judiciária aos hansenianos, fixado 
as atribuições do Procurador da Inspetoria da Lepra, hoje Departamento de Profilaxia da Lepra, a 
fim de que por intermédio desse órgão do serviço público seja prestada a assistência aos 
hansenianos internados nos Sanatórios, asilos, Colônias e Preventórios mantidos pelo Estado, 
extensivos aos filhos e parentes deste quando for ela solicitada pelo citado Departamento.  

Na isenção do pagamento de selos, custas, taxas e quaisquer emolumentos de que gozam os 
hansenianos internados, suas Caixas Beneficentes e pessoas similares, em condições de serem 
assistidas regularmente em juízo e fora dele pelos seus representantes legais, estão compreendidas:  

a) - as certidões e documentos expedidos pelos serventuários e pelas repartições estaduais e 
municipais;  

b) - os atos de Tabelionato, como sejam, os reconhecimentos de firmas, procurações, extração de 
traslado e públicas formas.  

Ora, desde que o pedido solicitando certidões ou outros documentos sejam feitos por intermédio 
do Departamento de Profilaxia da Lepra ou instituições beneficentes que digam respeito aos 
interesses dos hansenianos e pessoas similares não compete ao serventuário indagar a razão de ser 
do pedido, nem tampouco investigar qual a finalidade a que o mesmo se destina, se para fins 
públicos ou particulares.  



Não poderá taxar as custas, emolumentos, selos etc., sob pena de praticar flagrante ilegalidade em 
face da legislação vigente que regula o assunto.  

Impressionou-se o serventuário, com a circunstância de haver pedido a Caixa Beneficente que não 
se consignasse na certidão a expressão: "o ato foi realizado no Asilo Colônia Pirapitinguí. "  

Ora, tal circunstância é perfeitamente explicável e até certo ponto se reveste de um caráter humano 
e compreensivo.  

O Asilo Colônia Pirapitinguí, localizado no distrito e estação do mesmo nome, apresenta ao 
conhecimento público em geral um aspecto constrangedor em face da insidiosa moléstia que 
segrega milhares de criaturas do convívio social.  

Quando se comenta qualquer fato relacionado com o nascimento ou falecimento ocorrido em 
Pirapitinguí, muito embora tenha ocorrido no distrito, acreditam os que dele tomaram 
conhecimento, que o mesmo se deu no Asilo Colônia. Ás vezes - o que é público e notório - nasce 
uma criança no distrito de Pirapitinguí e seus responsáveis preferem registá-la na sede do município 
a fim de não ficar constando do assentamento a palavra "Pirapitinguí".  

É a crendice popular que tornou lugar indesejável em virtude da instalação naquele local do Asilo 
Colônia Pirapitinguí.  

Entretanto - nem todos os que residem naquele distrito estão atacados do mal de Hansen, fato que 
ocorre somente em relação aos interessados.  

Lugar insalubérrimo bem localizado, servido por estrada de ferro e de rodagem, sofre as 
consequências dessa circunstância, ocasionando fatos desagradáveis como só acontecer em se 
tratando de certidões de nascimento, casamentos e óbitos fornecidos pelos cartórios competentes. 
Força é convir até a propriedade imobiliária sofre as consequências da desvalorização em virtude da 
localização do aludido Leprocômio.  

Em face do exposto - improcedem as razões expedidas pelo serventuário e determino que as 
certidões solicitadas pelo Departamento de Profilaxia da Lepra sejam fornecidos independente do 
pagamento de selos, custas, custas e de mais emolumentos, fazendo constar na coluna de 
Observações: "Nihil". Decreto n. 2898, de 14-1-1937).  

Com essa providência, evita-se que fique constando da certidão qual a instituição requisitante, bem 
como atende-se ao interesse social, sem prejuízo da verdade judicial. P. e I. Encaminhe-se à 
apreciação do Exmo. Sr. Dr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça, a fim de que S. Ex.a., 
determine o que for de justiça.  

José Bento Cardoso Vidal.  

Juiz de Direito  

  

D. J. 27-8-52.  


