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A fotografia de documentos denominada fotocopia, trouxe certa confusão quanto a sua 
validade como meio de prova. 

Afirmam os leigos em arte fotográfica que não há melhor documento que o retrato do papel, 
bastando apresenta-lo para se dissiparem as dúvidas, substituindo ele, sem outras 
formalidades, a pública forma. 

Pública-forma é a reprodução fiel de um documento, feito por tabelião. Nosso código Civil é 
omisso com referencia à pública-forma, por isso aplicava-se à sua validade os princípios gerais 
de direito. 

Atualmente como veremos adiante, a lei reconhece expressamente o valor probante da 
pública-forma. 

Sendo a arte fotográfica rica em artifícios, veio o Dec. 4.857 de 29/11/39, modificado pelo Dec. 
n.º 5.318 de 29/02/40 (lei dos registros públicos) regular a validade da fotocopia: 

Diz seu art. 137: 

"Os documentos fotostáticos só farão prova em juízo, quando acompanhados de certidão de 
transcrição do original do registro de títulos e documentos". 

Posteriormente, referindo-se expressamente à pública-forma, o Dec. Lei 2.148 de 25 de abril 
de 1940, veio ampliar o valor da fotocopia como meio de prova, regulando sua expedição 
pelos tabeliães e pelas repartições públicas, estabelecendo seu valor probante em juízo ou 
fora dele. 

"Art. 2º  - As certidões de inteiro teor bem como as públicas-formas de qualquer natureza 
podem ser extraídas por meio de reprodução fotostática, devendo as cópias conter, para 
possuírem valor probante em juízo ou fora dele, a autenticação da autoridade competente, 
que certificará, em declaração expressa, se acharem iguais ao original". 

Este decreto-lei diz... "públicas-formas de qualquer natureza", portanto pode o tabelião extrair 
públicas-formas de papéis públicos e particulares, pois que não há outra natureza de pública-
forma. 

Bastará, portanto, que qualquer fotocópia seja autenticada pelo tabelião em pública-forma, 
para ter valor probante em juízo ou fora dele. 

Se de um documento público for extraída fotocopia, pode ela ser autenticada pelo tabelião ou 
pela autoridade competente para expedir certidões originais, na repartição donde proveio o 
documento. 



A repartição fiscal pode por exemplo, autenticar a fotocopia de um recibo de imposto 
expedido por ela, ou de qualquer outro documento que conste de seus arquivos. Qualquer 
autenticação que fizer em outras fotocopias de papéis, estranhos à repartição, será nula de 
pleno direito, porque não é de sua competência praticar tal ato. 

O selo federal devido em autenticação de fotocopias é de Cr.$5,00, conforme estabelece o 
Dec. Lei 4.655 de 03/09/1942. 

A lei de meios, sob n.º 185, de novembro p.p. estabelecendo o orçamento do Estado para o 
corrente exercício, diz no n.º 30 da Tabela "A" que o selo devido em fotocopias de documentos 
públicos é de Cr.$ 20,00; na mesma tabela n.º 74, manda aplicar o selo de Cr.$2,00 nas 
públicas-formas. 

Tendo dúvida quanto ao selo que deveria ser aplicado à foto públicas-formas de papéis 
públicos, solicitamos ao M.M. Juiz da 9ª Vara Cível, Corregedor do Cartório a nosso cargo, que 
a dirimisse. 

S. excia. resolveu-a esclarecendo que na foto pública-forma, é devido o selo de Cr.$2,00, 
qualquer que seja a natureza do documento. 

Portanto, se a fotocopia de um papel público for apresentada à repartição competente para 
que seja autenticada pagará Cr.$20,00, em selos, e se for apresentada ao Tabelião, pagará 
Cr.$2,00, além dos selos federais devidos. 


