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O MICROFILME E O REGISTRO DE DOCUMENTOS ESTRANGEIROS 

JOSÉ AUGUSTO MEDEIROS 

Oficial interino do 4.º Registro de Títulos e Documentos. 

 

A adoção do sistema de microfilmagem sistemática dos documentos apresentados a registro, 
no cartório do 4.º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS da comarca da capital, veio 
solucionar, de maneira notável, o problema de registro de documentos estrangeiros e sua 
tradução. 

 

Estipula o art. 136 do Decreto Federal 4.857, de 9 de novembro de 1939: "Estão sujeitos à 
transcrição, no registro de títulos e documentos, para valerem contra terceiros, todos os 
documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções, quando 
têm que produzir efeitos em repartição da União, dos Estados e dos Municípios, ou em 
qualquer instância, juízo ou tribunal". O texto em questão é de clareza absoluta: o que deve 
ser registrado é o documento estrangeiro principalmente, e a sua tradução, pois esta, 
obrigatoriamente, deverá ser feita por tradutor público juramentado, portador também da fé 
pública, nada recomendando um registro, que não aumentaria em nada a fé que a tradução já 
possui. O registro do original e da tradução, o duplo registro, este sim é compreensível, útil e 
tem sua verdadeira razão de ser. Traduzir é interpretar e podem ocorrer e, efetivamente, 
ocorrem enganos nessa interpretação. O tradutor pode não penetrar no espírito daquilo que o 
autor quis transmitir. Palavras existem que permitem diversas traduções, todas elas cabíveis, 
mas de sentido diferente. O que o nosso legislador pretendeu, ao exigir o registro dos 
documentos estrangeiros, acompanhados da respectiva tradução, no registro de títulos e 
documentos, foi possibilitar às partes e a terceiros, em qualquer época, particularmente, a 
aferição da fidelidade da tradução. 

 

Na prática porém, o que se tem observado é a impossibilidade, na maioria dos casos, do 
cumprimento deste dispositivo pela incapacidade do escrevente em transcrever documentos 
em língua estrangeira, a qual ele ignora e nem tem obrigação legal de conhecer, mormente 
aqueles documentos em que os caracteres são diferentes dos por nós usados. O uso do 
microfilme suprirá, entretanto, neste caso de documentos estrangeiros, a impossibilidade de 
registro do original, permitindo que unia disposição tão salutar da nossa legislação sobre 
registros públicos seja plenamente observada, coisa que até agora foi praticamente 
impossível. 

 

Deve-se assinalar ainda que do registro de títulos e documentos derivam três efeitos 
principais: a autenticidade da data, a publicidade ou validade contra terceiros e a 



perpetuidade e conservação. No que se refere à transcrição de documentos estrangeiros, 
todos os três efeitos são de grande importância. A autenticidade de data importa 
principalmente quando se trate de saber da vigência do documento registrado no que diz 
respeito a terceiros. A publicidade é um dos fatores mais importantes no registro de 
documentos estrangeiros. Via de regra quase todos os documentos levados a registro 
destinam-se a produzir efeito perante terceiros, os quais devem, por direito, ter a 
possibilidade de aferir a tradução feita. Possível é não haver concordância entre a tradução 
feita pelo tradutor público e a interpretação dada pelas partes ou por qualquer terceiro. Neste 
caso é sempre possível, a qualquer interessado pedir, em juízo, a retificação que couber, 
munido de uma certidão ou foto, fornecida pelo cartório de registro, do inteiro teor do original 
e da tradução. No sistema vigente nos cartórios de registro de títulos e documentos 
tradicionais isto é impossível, pois por impossibilidades técnicas a lei é obedecida apenas em 
parte, transcrevendo-se a tradução e fazendo-se referencia apenas ao original estrangeiro. Por 
outro lado, o original, que não foi transcrito integralmente, permanecerá nas mãos do 
apresentante, impossibilitando aos demais interessados examiná-lo e confrontá-lo com a 
tradução feita. Se considerarmos, ainda, a natureza dos documentos estrangeiros que 
geralmente são levados a registros, tais como, mandatos, contratos, revogação de 
procurações, certidões de nascimento, casamento, etc., veremos que a transcrição dos 
originais ou seu arquivamento em cartório sob a forma de fotografia (melhor ainda 
microfotografia) é absolutamente necessária para sua perfeita validade contra terceiros. 

 

Igualmente, menor não é a importância da transcrição de tais documentos, no que se refere à 
sua perpetuidade e conservação. Considerando-se a regra de direito internacional privado de 
que "locus regit actum", importará aos interessados saber se a forma extrínseca dos 
documentos estrangeiros, públicos ou privados, obedeceu a essa regra ou pelo menos se o 
aspecto formal deles é legal e aceito no Brasil. Isto só é possível com a transcrição do original 
ou seu arquivamento e da respectiva tradução sob a forma fotográfica, donde mais uma 
grande vantagem do sistema da microfilmagem. 

 

Temos o prazer de comunicar a todos os nossos colegas que o livro elaborado pela dona Dulce 
Bittencourt, funcionária da Secretaria da Justiça, já se acha a venda, pelo preço de Cr$650,00. 

 

Trata-se de um trabalho muito bem feito, contendo leis de interesse da Magistratura, do 
Ministério Público e dos Servidores da Justiça do Est. de São Paulo, bem como acórdãos do 
Tribunal de Justiça de S. Paulo e do Supremo Tribunal, provimentos da Corregedoria da Justiça 
etc. 

Os interessados poderão se dirigir à referida senhora ou para esta Associação, enviando a 
importância acima e mais Cr$50,00 para as despesas do correio. 

Esse livro é indispensável na biblioteca do serventuário. 


