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O MICROFILME NO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 
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Oficial Interino do 4.º Registro de Títulos e Documentos da Capital 

A adoção do MICROFILME, pelo cartório do 4.º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS de São 
Paulo, constitui, verdadeiramente, notável aperfeiçoamento e no que há de mais moderno em 
matéria de registro, arquivamento e conservação de documentos, já muito generalizado, com 
grande êxito, nas principais cortes judiciais norte-americanas. 

 

O novo processo, sem preJuizo da sistemática legal vigente, consiste em se fotografar, em 
filme de 16 mm.., todos os documentos apresentados a registro, através de um aparelho 
especial, com capacidade para até 200 fotos por minuto. Depois de revelado, poderá o 
microfilme ser examinado pelas partes em outro aparelho especial, dotado de tela ampliadora 
na qual o documento microfotografado aparece em tamanho duas vezes maior que o original. 
Desta maneira poderão ser facilmente observadas todas as minúcias, confrontadas as 
assinaturas, descobertas as falhas ou rasuras que por ventura contiver o documento original. 
Se a parte, assim o desejar, o cartório fornecerá, sob a forma de certidão, cópia fotográfica 
ampliada do documento registrado, à semelhança de uma fotocópia, a qual terá a força de 
prova documental direta. 

 

A iniciativa que teve o cartório do 4.º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS de adotar esse 
moderníssimo sistema de registro, não veio em nada alterar o tradicional processo 
regulamentar, nem contravir a nenhum dispositivo de lei; antes, pelo contrário, encontrou 
pleno apoio em nossa legislação sobre registros públicos e em especial no art. 168, § 1.º, do 
Decr. Fed. 4857 de 9/11/1939, que faculta às partes deixarem arquivado em cartório o 
documento original, "ou a sua fotografia, autenticada pelo oficial". Tudo isto foi muito bem 
compreendido pelo exmo. Sr. Desembargador SEBASTIÃO DE VASCONCELOS LEME, digno 
Corregedor Geral da Justiça do Estado, o qual, em despacho publicado no "Diário Oficial" de 26 
de outubro de 1958, aprovou plenamente p, 

adoção, feita pelo citado cartório, da microfilmagem como, complementarão, 
aperfeiçoamento e um subsidio a mais do registro de títulos e documentos. 

 

As vantagens que a aplicação da microfilmagem oferece, como subsidiário, complementação e 
aperfeiçoamento do registro público, são inúmeras, particularmente quando se considera que 
um dos principais objetivos do registro, além da publicidade e da autenticação de datas dos 
documentos, é a perpetuidade e conservação deles. Cabe aqui, entretanto, indagar qual o 



valor que a certidão do registro integral de títulos e documentos, uma vez impugnada, terá, 
por si só, desacompanhada do original; se, uma vez perdido ou deteriorado o original, tal 
certidão do registro de títulos e documentos terá o mesmo valor que esse original. Se se 
ponderar que a força probante dos documentos particulares deriva essencialmente da 
assinatura das partes (art. 135 do Código Civil) e que o oficial público não viu as partes 
lançarem as assinaturas no escrito, não podendo atestar-lhes a autenticidade, esta deve ser 
verificada na instância pela exibição do original, de nada valendo a certidão senão como prova 
do registro feito. Assim, o verdadeiro sentido em que devem ser entendidos os artigos 137 e 
138 do Código Civil e o art. 168 do Decr. 4857 de 9/11/39 é que as certidões extraídas por 
oficiais públicos dos seus livros de nota ou registro fazem a mesma prova que os originais, isto 
é, que seus livros. Logo, entenda-se: pelo sistema tradicional de registro, segundo o qual é 
feita simplesmente a transcrição do documento apresentado, quando se diz que a certidão 
tem o mesmo valor que o original, está-se referindo à transcrição nos livros de onde for 
extraída, aos quais o oficial se reporta, mas nunca do mesmo valor que o próprio documento 
original, na quase totalidade dos casos inexistentes no cartório, porque já restituído ao 
interessado após o registro. Assim, também, entende Carvalho Santos (Código Civil Brasileiro 
Interpretado, Vol. III pág. 190), que diz: 

" ... se o original do documento não foi feito pelo notário, nem em presença dele, de modo 
que isso possa certificar, a certidão ou traslado não pode merecer fé, porque o notário não 
pode atestar e fazer plena fé senão naquilo que ele ouve, ou vê ou no que ele próprio fiz. 
Quando ele faz o registro, o que ele percebe é que existe um documento, que lhe foi naquela 
hora apresentado, mas absolutamente ele não viu o devedor assinar, e, nem ouviu dele ou das 
testemunhas que subscreveram o documento que realmente assinaram aquele documento. 
De sorte que a certidão poderá merecer fé que houve o registro do documento, mas nunca 
que o documento é verdadeiro. . . " 

"A jurisprudência francesa está firmada no sentido de que a certidão do registro não pode 
substituir o titulo original, nem mesmo para servir de começo de prova por escrito (Dalloz, 
Recueil, 1896 pág. 347) ". Eduardo Espínola (Manual do Código Civil, vol. III parte 3.1, pág. 342) 
também entende que: " ... quando contestada a assinatura, elemento fundamental dos atos 
diretamente constitutivos das obrigações, indispensável se faz a apresentação do documento 
particular que foi registrado para que se faça o respectivo exame". 

 

Em julgado do Tribunal de Relação de Minas (Rev. Forense, vol. 39, págs. 268 e 269), citado por 
Serpa Lopes (Tratado dos Registros Públicos, voI. II, pág. 115), confirma-se que: 

".. . certidão extraída do registro de um documento particular e avulso não merece a mesma fé 
nem goza da mesma força probante que esse documento - Ponthier, Obrigações, vol. II, n.º 
732; Planiel, D. Civil, n.º 112 Brandry, das Obrigações, n.º 2468". 

 

Com a adoção da microfotografia a situação transformar-se-á por completo. As certidões 
fornecidas pelo oficial público, neste caso, terão o mesmo valor probante que os 



DOCUMENTOS ORIGINAIS, pois o oficial disporá de elemento, em cartório, para certificar a 
identidade perfeita entre o original registrado e a certidão que expedir, podendo esta ainda 
ser fornecida sob a forma de foto autenticada, reprodução exata e retrato fiel do original. 

 

A respeito do assunto é elucidativo citar e transcrever o que diz o ilustre hoje desembargador 
Dr. MIGUEL MARIA DE SERPA LOPES e, ao tempo, Juiz da vara de Registros Públicos do Distrito 
Federal, em seu Tratado dos Registros Públicos, obra cujo valor, pela sua consagração, não é 
preciso ressaltar, (pág. 115, 3.a edição) : 

"222. CASOS EM QUE A CERTIDÃO DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CONTÉM O 
MESMO VALOR PROBANTE QUE OS ORIGINAIS - Dispõe o § 1.º do art. 168: "o apresentante de 
titulo para registro integral, poderá também deixá-lo arquivado em cartório, ou sua fotografia 
autenticada pelo oficial, circunstancias que serão declaradas no registro e nas certidões". Em 
casos tais, é inegável o valor da certidão, com a mesma força probante das certidões 
expedidos nos termos do art. 138 do Código Civil. óbvia a razão. 

 

O arquivamento do original ou da sua fotografia autenticada pelo oficial do registro transforma 
completamente a situação da certidão expedida pelo oficial do Registro de Títulos e 
Documentos, tonando-a idêntica à dos instrumentos e documentos lançados em notas do 
oficial público. No nosso entender essa exceção impõe-se lógica é intuitivamente". 

 

Com tudo isso não se deseja afirmar que, uma vez adotado o microfilme, as certidões do 
registro de títulos passarão a fazer prova absoluta. O oficial não indagará da autenticidade das 
assinaturas, ou da validade dos documentos a serem registrados, pois isto não lhe compete, 
salvo suspeita de falsidade, caso em que levantará a competente dúvida. Com o novo sistema, 
as certidões do registro de títulos e documentos passarão a valer tanto quanto os documentos 
originais, nem mais nem menos. Assim o registro de títulos e documentos alcançará sua 
máxima expressão. A publicidade será perfeita, pois possibilitará a terceiros interessados 
examinar em cartório o documento na sua expressão mais autêntica, viva, como só a 
reprodução fotográfica pode oferecer. 

 

Pelo sistema até aqui em vigor, toda realidade e vida dos documentos encontra-se asfixiada 
nos livros, descrita em palavras, que por mais precisas que sejam, nunca podem reproduzir 
fielmente aquilo que verdadeiramente é o documento na sua originalidade. Ocorre ainda que 
o atual processo é de interpretação, principalmente quando manuscritos os documentos, 
cabendo ao escrevente transpor do papel para o livro aquilo que ele supõe ver, aquilo que ele 
pensa existir. Quantas vezes a falta de uma vírgula, de urna letra ou palavra, muda 
completamente toda uma situação. Com o microfilme tudo isto seria corrigido, pois, ao lado da 
transcrição, completando-a, ,existirá sempre a cópia autêntica e exata daquilo que se encontra 
friamente descrito. 



 

Quanto à perpetuidade e conservação dos documentos, o ,que já foi dito é mais do que 
elucidativo. Tudo o que até agora se fez, nada representa. Verdadeiramente até hoje não 
houve coisa que se pudesse chamar de perpetuidade. As partes mesmas, registrando seus 
mais raros e importantes documentos, não podiam descansar despreocupadas, pois, se os 
perdessem, poderiam ver-se prejudicadas, de pouco lhes valendo o registro feito. 


