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INSTITUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS  

             

O TRABALHO DO SR. AZEVEDO MARQUES A RESPEITO DA THESE LIMA PEREIRA 

Parecem-me demasiadamente absolutas as theses, ora em discussão no Instituto dos 

Advogados dos Illustres consocios drs. Lima Pereira e Spencer Vampré. 

A do primeiro nega qualquer valor probante ás certidões extrahidas dos registros feitas sem 

conferencia e notificação das partes interessadas, no Registro de Titulos: a do segundo 

attribue sempre e indistinctamente fé publica a taes certidões. Fundam-se ambas nos arts. 138 

e 139 do Cod. Civil. Penso, porém, que, como dizia Lafayette, “póde ser que sim e póde ser que 

não”. Será “sim” em relação a certos factos;  será “não” em relação a outros factos a provar.  A 

solução é relativa, conforme forem as circumstancias e a natureza do documento. Exemplo: se 

se tratar de provar a data do documento creador de uma obrigação, para livral-o da arguição 

de “antedatado”, o registro fará prova plena, quanto á data do documento “apresentado” em 

juizo. Se o facto a provar fôr a legitimidade da assignatura do acceitante de uma letra de 

cambio, ou do tabellião que a reconheceu, a certidão do registro não provará, por si só, 

desacompanhada do original. 

A meu ver o Codigo não é apto a resolver os pontos de vista dos distinctos collegas, que 

formularam as theses, porque o Codigo não visou as certidões do Registro Especial e 

Facultativo de Títulos, mas sim as de notas dos tabelliães ou as de autos judiciaes. 

O de que cogitam o Codigo e o Reg. 737 

O Codigo no art. 138, dizendo: “Terão a mesma força probante os traslados e as certidões 

extrahidas por official publico, de instrumentos ou documentos lançados em suas “Notas”. – 

reproduziu o principio do art. 154 do Reg. 737 de 1850, que desconhecia o então inexistente 

registro de titulos. Um e outro cogitam sómente das certidões extrahidas de “notas”, ou de 

autos, aquellas feitas por tabelliães e estas feitas por escrivães judiciaes, aquellas constituindo 

os proprios “originaes” e estas contendo em si os originaes. 

Ao passo que os cartórios do registro especial de titulos jamais guardam os originaes. Parece-

me, pois, que os registros de titulos escapam ao art. 138 do Codigo, não obstante a opinião de 

Clovis Bevilaqua ao commental-o quando diz: “o texto compreende as ditas certidões”. Esta 

interpretação, “data vênia”, vae muito além do que supporta o texto, desde que este fala em 

“instrumentos ou documen-                                                                                                         
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tos lançados em notas”. Ora, é evidente que só os “notarios”, isto é, os tabelliães, têm notas e 

fazem notas; só os seus livros são chamados “de notas”. 
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Os officiaes dos registros de Titulos, embora tenham affinidades com os tabelliães, jamais 

fazem notas, nem possuem em seus officios livros de notas, mas sim de registros, tal como os 

Officiaes do Registro de Immoveis que não têm livros de notas, nem fazem notas. 

As certidões dos registros de titulos têm fé publica, não há duvidar, mas tão sómente para 

provarem que o registro se fez, e em data determinada, ficando sempre os documentos 

“originaes” subordinados aos exames e provas posteriores. 

É precisamente como acontece em relação a todos os registros publicos, que têm por fim 

apenas “publicar” mas nunca “validar” os originaes. 

Com effeito, o fim legal dos Registros de Titulos, diz o art. 1 da lei basica n. 973, de 2 de janeiro 

de 1903, foi facultar o registro em officio publico de papeis particulares, isto é, feitos “fóra de 

notas”, afim de “authenticar, conservar e perpetuar”, e mais para os effeitos do art. 3 da lei n. 

79 de 23 de agosto de 1892, substituido pelo art. 135 do Cod. Civil. 

Não é o Codigo Civil que resolve as theses 

Há a distinguir duas especies de documentos: os meramente graciosos, que se registram para 

serem conservados ou perpetuados (expressões synonymas), e os que geram obrigações, os 

quaes são registrados para marcar o inicio dos seus effeitos contra terceiros. As certidões 

destes ultimos nada provam, senão a época, ou a data em que produzem effeitos contra 

terceiros, se “apresentados em juizo os respectivos originaes”, forem contestados por 

terceiros. A certidão do registro, portanto, não suppre o original, quando a sua apresentação 

fôr necessaria por versar a controversia sobre o proprio original. Eis porque é desnecessaria a 

formalidade complicada e prematura da conferencia no acto do registro. 

Taes certidões não provam a existencia do documento legitimo nem a legitimidade da 

obrigação. Quando a lei fala em “authenticas” significa apenas constatação da data inicial em 

que o documento foi publicado. De outro modo resultaria a monstruosidade seguinte: 

qualquer documento falso, uma vez registrado, tornar-se-ia valido e provado! ... Ora, isso não 

é possível. 

Parece, pois, que não é o Cod. Civil, mas sim a lei reguladora do registro de titulos, quem 

resolve as theses em debate. 
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O exposto não é contrariado, antes é confirmado pelo recente regulamento n. 18.542 de 24 de 

dezembro de 1928, sobre registros publicos, arts. 134 e seguintes. 

O fim da transcripção 

Quando o art. 134, em sua redacção (que podia ser melhor) diz que: os instrumentos 

particulares para “prova das obrigações convencionaes serão transcriptos ...” não quer dizer 

que a transcripção faz prova por si só. O pensamento, fácil de perceber mesmo na actual 

redacção, é que os instrumentos particulares, que constituem prova de obrigações, devem ser 

transcriptos, para que? para provarem a obrigação? Não. Devem ser transcriptos, conclue o 

texto “para valer contra terceiros”. É expresso, portanto, nesse texto que o fim da transcripção 
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é sómente tornar operante contra terceiros o documento valido (que fôr exhibido no original) 

em virtude da publicidade resultante do registro. 

Isso, portanto, não equivale a affirmar que as certidões, desacompanhadas das originaes 

façam prova da existencia e da legalidade do documento gerador de pretendidas obrigações. 

Emfim, a solução no meu sentir é a seguinte: 

1º) A certidão extrahida por official do Registro de Titulos e Documentos Particulares, de 

transcripção integral do documento, sendo impugnada, não contem, por si só, 

desacompanhada do original, valor probante algum. 

2º) O Registro destina-se, principalmente, a tornar certa a data da transcripção dos 

documentos lavrados fóra de notas. 

3º) Destina-se, secundariamente, para perpetuar documentos inocuos, isto é, inefficazes 

contra terceiros. 

Está entendido que os erros, a má fé, ou a falsidade das certidões são passiveis de prova 

resultante do exame dos livros do Registro, como acontece a quaesquer certidões ou 

traslados. 

São Paulo, abril de 1929. 

J.M. AZEVEDO MARQUES. 


